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L'office de la loi est de fixer, par les grandes vues, 

les maximes generales du droit, d'âtablir des prineipes f6- 

conds en conis6quenees, et non de descendre dans le detail 

des questions qui peuvent naître en ehaque matiere. C'est 

au magistrat et au juriseonsulte, penâtres de Vesprit general 

des lois, ă en diriger l'applieation. 

(Portalis, :Diseours -prâliminaire sur le projet du code 
civil), pu 

| „La veritable doetrine; qui consiste dans la connais- 
sance de Lesprit des Lois, est supărieure a la „Connaissance 
des lois mâmes“: 

Da guesseau
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9 „Ratio legis est anima legis; 

-—T unde sicut anima dominatur Cor- 

ri - di Dă pori, îta ratio legis dominatur 

S> ABLIOIEL, verbis, 

asi CERTRALĂ “UMIVERSIT ERĂ 
Buc UCUREŞTI, 

(Everardus, De /ocis legalibus; 

folio 30). 
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Toate exemplarele acestui volum vor fi numerotate 
şi semnate de autor (manu propria). 

Orice exemplar, pus în vânzare, care nu va întruni 
aceste condiţii, va fi considerat ca contrafăcut şi va fi 
urmărit ca atare. 
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„CARTEA III 

TITLUL XII 

DESPRE DEPOZIT ŞI DESPRE SECHESTRU 

CAPITOLUL 1 

Despre depozit în genere ('). 

Noţiunea şi definiţiunea acestui contract. 

Art. 1591. — Depozitul, în genere, este un act prin care 

se primeşte lucrul altuia spre a-l păstră şi a-l restitui în natură, 

(Art. 1593, 1604 C. civ. Art. 1915 C. fr.)(€). 

Schimbul, vânzarea şi împrumutul (mutuum) transteră 

proprietatea, lucrului; locaţiunea și comodatul transferă numai 

dreptul de a întrebuinţă lucrul închiriat sau împrumutat. 

Depozitul nu transferă depozitarului niei atât măcar, ci numai 

paza lucrului. „Depositum est, quod custodiendum alicui 

() După etimologia sa, cuvântul depositum (codul Caragea zice 

depoziton) însemnează un lueru depus dintr'un loc în altul. 

„Depositum dictum est ex eo, guod ponitur“. L. 1, Pr., Dig., 

Depositi vel contra, 16, 3. 
Prin cuvântul depozit se înţălege fie însuş contractul de 

depozit, fie Iuerul depozitat. 
(2) Cpr. L. 1, Pr., Dig., Deposit, vel contra, 16, 3, unde se zice: 

Depositum est, quod. custodiendum alicui datum est“. Vezi şi 

L.. 186, Dig., De verborum significatione, 50, 16, unde se zice: 

„Commendare nihil aliud est, quam deponere“. Vezi şi Pothier, 

Depot, V, 1, 9. Cuvântul commendare eră deci, câteodată, sinonim 

de deponere. Cuvântul commendare are însă o întindere mai 

mare decât deponere. În adevăr, oricine depune un lueru face o 

recomandare; a, face o recomandare nu însemnează însă în tot- 

deauna a depune. Cpr. Troplong, Depât, 8, in fine. 

31316 | 1 

Etimologie.
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datum est“, zice Ulpian (1). „Punerea în păstrare este o toc- 
mală, adecă unul să pue în păstrare şi altul să păstreze“, 
zice codul Caragea (art. 2, partea III, capit. 22). | 

Paza lucrului. Depozitul nu ridică deci proprietarului nici proprietatea, 

nici posesiunea lucrului depozitat (*), el descăreând numai pe 
deponent de paza lucrului său, care trece la depozitar. 

Revendicarea Din împrejurarea că depozitarul nu devine proprietarul 
atat luerului depozitat, rezultă că el nu poate să-l revendice 
a dela, terţii (5). 

Bună ere- Dacă este un contract în care buna credinţă, Joacă rol 
dință, 

"4 

) 

de sigur este depozitul. „Hanc actionem bona fidei esse, du- 
bitari non oportet“ (*. Aceasta a făcut pe Cujacius să zică: 
„Hoc actio depositi summam fidem exigit... Contractus de- 
positi est sacer contractus, ut Juvenalis dizit: sacrum de- 
positi“ (). De aceea Romanii declarau infam pe acela care 
tăgăduiă sau violă un depozit (6). 

(1) DL. 1, Pr., Dig., Depositi, vel contra, 16, 3. Vezi p. 1,n.2. 
() „Prin toemala depozitului, zice art. 1294 din codul Calimach 

(958 C. austriac), depozitarul (primitorul depozitului) nu câştigă 
nici proprietatea, nici stăpânirea, cum nici dritul întrebuin- 
ţărei ; el este numai un ţiitor al lucrului, cu îndatorire ca să păzească, cât va fi prin: putinţă, lucrul ce isa încredinţat de 
toată vătămarea“. 

6) Baudry et Wabl, Depât, 1180 bis. — Contră: Trib. Hazebroueck, D. P. 1902. 2. 11. — Depozitarul poate însă să exercite o acțiune în daune contra aceluia care a găsit sau a furat lucrul depus. Baudry et Wahl, loco cit. | (0 L.1$ 23, Dig., loco cit. Vezi şi L. 1, Pr., Dig., loco si, unde se zice: „Totum fidei ejus esse commissum quod ad cus- , todiam rei pertinet*. 
(5) Citaţie împrumutată dela, Troplong, Depât, 3. Abuz de în- (3) Vezi 'Tropiong, op. şi loco supră cit. — 

C. Calimaceh. 
Art. 1294, 

credere. 
. Astăzi, violarea, depo- A zitului poate constitui un abuz de încredere (ax:t. 323 C. pen.). pen. De câteori lucrul depus va aveă o valoare mai mare de 15 lei, depozitul nu v 8 al a puteă însă fi dovedit, rilor represivi, decât conform principiilor codului civil. Vezi în acest sens, numeroasele autorităţi citate în tom. VII al Coment.. noastre, p. 252, nota, 1, la care trebue să adăogăm C. Iași, Cas. rom. şi C. Rennes, Cr. Judiciar din 1904, No. 38; Bult. 1907, p. 87; Or. judiciar din 1907. No. 20 şi Dreptul gin, 1907, „No. 2 (n obeorv. noastră); Pand. Piriod. 1905. - &; 'T. Hue ; Baudr 4p6 ezi 

Si te Le *y et Wabhl, Depât, 1052. Vezi ment. noastre, p. Ț : Prescr. abuz, P 98, nota, ], în fine. S'a, decis că preseri pţi i ; | de încredere, . preseri pţia, delictului de abuz de încredere începe 

4 . . *» înaintea, judecăto-
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Aceste principii generale odată expuse, trecem acum la 
definiţia depozitului. 

Pothier (Dâpât, V, 1) defineşte depozitul: „un contract Definiţia de- 

prin care una din părţi dă celeilalte un lueru spre păstrare, pozitului, 

pe care aceasta din urmă îl primește în mod gratuit (î), obli- 

gându-se a. restitui acel lueru atunci când i se va cere“. 

Din această definiţie redactorii codului francez au în- 

locuit cuvântul contract prin act, pentru a cuprinde şi de- 

finiţia sechestrului judiciar (art. 1632), care este o varietate 

a depozitului. Ei au șters, de asemenea, din definiţia lui 

Pothier cuvintele în mod gratuit, pentrucă seehestrul care, 

după cum am spus, nu este decât o specie de depozit, nu 

este gratuit. 
Art. 1291 din codul Calimach (957 C. austriac), de- C. Calimach. 

fineşte depozitul: „toemala prin care se încredinţează cuiva Art. 1291. 

un lucru străin spre păstrare“. Această definiţie este exactă, 

însă necompleetă, fiindeă nu cuprinde obligaţia de resti- 

tuire, care este esenţială în materie de depozit. Luerul de- 

pozitat trebue să fie străin şi astăzi. Nu s'ar putea deci ca 

cineva să primească în depozit lucrul său propriu €). 

Intenţia părţilor contractante serveşte a distinge depo- 

zitul de unele contracte cu care are asemănare. 

Ca şi împrumutul simplu (mutuum), depozitul nu devine Contract real. 

perfect, decât prin trădarea, lucrului, re perficitur (art. 1593)6); 

să curgă, când este vorba de obiecte determinate încredințate 

unei persoane, din momentul când €le nu pot fi restituite în 

starea primită; iar când este vorba de lucruri fungibile, dela 

data cererei sau somaţiunei de restituire, dacă ele nu sunt 

restituite, căci numai dela, aceste epoce delictul poate fi con- 

_siderat ea consumat. Cas. rom. Dreptul din 1910, No. 43, p. 342. 

(1) Depozitul eră, în principiu, gratuit și după codul Calimach. C. Calimach. 

„Atunci numai se iartă a se cere plată pentru păstrarea de- Art. 1308. 

pozitului, zice art. 1308 din acest cod (969 C. austriac), dacă 

anume s'au făcut toemală, sau eu tăcere, după starea de- 

pozitarului “. ' 

(2) Cpr. Pothier, Dpât, V, 4; 'Troplong, Idem, 6; „Qui rem suam 

deponi apud se patitur, vel utendam rogai, nec deposili, nec 

commodaii, actione tenetur; sicuti qui vem suam conduci, aut 

precario rogat, nec precario tenetur, nec ex localo. (L. 15, 

Dig., Depositi, vel contra, 16, 3). Cpr. art. 1617 C. civ. actual. 

(2) „Pentru ca depozitul să fie valid, zice art. 775 din codul civil O.civ.otoman. 

otoman, trebue ca lucrul depozitat să fie susceptibil de pose= Art. 775-



Deoseb. între 
depozit şi 
comodat. 

Deoseb. între 
depozit și 
mandat. 

- şi sechestrul. (Art. 1593 urm., 

C. Calimaeh. 
Art. 1202, 

COD. CIV, — CARTEA III. — TIT. XII. — CAPIT.I. — ART. 1591, 1592, 1594. 

însă în depozit, tradiţia luerului se face pentru ca depozitarul 

să-l restitue, pe când în împrumut, tradiţia se face pentru. 

ea împrumutatul să întrebuinţeze lucrul. | 

Depozitul se deosebește de comodat, care şi el este un 

contract real şi unilateral, în aceasta că depozitarul nu se 

poate servi de lucrul depus, pe când comodatarul poate, din 
contra, să întrebuinţeze lucrul împrumutat(!). A fară de această, 

deosebire caracteristică între depozit şi comodat, mai sunt şi 
alteie. Astfel: 10 depozitarul prestează un serviciu, pe când 

comodatarul, din contra, îl primeşte; 2" deponentul poate să-și 
reiă lucrul înaintea termenului fixat, pe când comodantul 
nu-l poate luă, decât la termenul hotărît; 30 depozitul poate 
fi salariat, pe când comodatul este, din contra, prin esenţă 
gratuit (art. 1561), ete. 

Știm, de asemenea, că, depozitul se deosebeşte de mandat, 
căci mandatarul are un rol activ, de vremeceel nu este în- 
sărcinat a păstră un lucru, ci a face ceva(?). 

Impărțirea depozitului. 

Depozitul este de două feluri: depozitul propriu zis şi 
sechestrul. Iată, în adevăr, cum se exprimă art. 1592. 

Art. 1592.— Depozitul este de două feluri: depozitul propriu zis 
1626 urm. C. civ. Art. 1916. fr.) (5). 

lar depozitul propriu zis este voluntar şi necesar (*). Aceasta rezultă din âit. 1594. lată, în adevăr, cum se ex- 
primă acest text. 

Art. 1594. — De __ ozitul est luntar sar . 1595 urm., 1620 i Art. 1920 Gt) necesar. (Art. 1598, 

  

siune şi ca tradiția lucrului să ; i pe să fe cu putinţă î facerei depozitului. Astfel, nu se putinţă” în momentul rilor cari Pboază n a stel e poate face depozitul păsă- 
() Vezi înfră, p. 22, nota 1. 
(4 vezi pn LX al Coment. noastre 

pr. Pothier, Dep$ | 
(*) Vom vedeă m ae a Alo” I (ed 

20, 1633). 
(6) „Depozitul este sau 

art. 1292 din codul Ca 
nefiind la mijloe 

PL 552, 
- _ ed. bugnet). ai la, vale că depozitul este şi ar (art. 1632, 

simplu, sau mizera, 
limaeh. Simplu se zi Vreo nevoe n. 

bil (de nevoe), zice 
piu se zice când se dă cuiva, 

eapărată; iar mizerabil se zice



DESPRE DEPOZIT. — ART. 1593, 1594. 5 

Depozitul este voluntar atunci când deponentul a putut Depozitul vo- 
unitar şi 

să-şi aleagă, în deplină libertate, persoana depozitarului. În necesar: 

caz însă când această alegere este dictată de împrejurări 

(incendiu, ruină, inundație, răscoale, ete.), depozitul este 

necesar sau mizerabil (art. 1292 C. Calimaeh). 

Depozitul mai poate încă fi şi neregulat (art. 1147, 20), Depozitul ne- 

atunci când depozitarul nu este obligat a restitui însuș lucrul "Sua 

depus, ci un lueru de aceeaş specie şi valoare egală (1). 

CAPITOLUL II 

Despre: depozitul propriu zis. 

SECȚIUNEA 1 

Despre natura (şi caracterele) depozitului. 

Art. 1593. — Depozitul este un contract esenţial gratuit, care 

nu poate aveă de obiect decât lucruri mobile. (Art. 472 urm., 946, 

1600 $ 2, 1608, 1623, 1628, 1630 C. civ. Art. 1917, 1918 C. fr.) ?). 

| EI nu este perfect decât când sa făcut tradiţiunea lucrului. 

Tradiţiunea se înlocueşte prin singurul 'consimţimânt, dacă 

luerul ce este a se lăsă în depozit se află dejă în mâna depozitarului, 

sub orice alt titlu. (Art. 1314, 1316, 1591 C. civ. Art. 1919 O. fr) (0). 

Depozitul este un contract real (realnic), după cum se Contract real. 

exprimă art. 1291 din codul Calimach. Aceasta rezultă atât radița, In 

din aut. 1591, prin care se zice că depozitarul primește lu- 

când se dă din pricina unei tulburări sau răscoale, ori a ar- 

derei sau a năruirei de zidire, ori a înecărei unui vas de mare, 

„sau a răvărsărei apelor, ete.“. Cpr. L. 1 $$ 2 şiă, Dig., De- 

positi vel contra, 16, 3. Vezi înfră, p. 43 urm. 

() Vezi tom. VI al Coment. noastre, p. 115, 116, text şi note 

şi in/fră, p. 8şi 25. Cpr. Pothier, Depât, V, 82 urm.; Planiol, II, 

2913 urm.; Acollas, III, p. 543 şi 522, 523. Vezi art. 1295 

C. Calimach (959 C. austriac). 

&) Cpr. L. 1 $8, Dig, Depositi, vel contra, 16, 3; Pothier, 

Depât, V, 1, 2, 3, 13, 19, ete. 

(€) Cpr. L. 1 $ 14, Dig, Depositi, vel contra, 16; 3; L.1$5, 

Dig., De obligationibus et actionibus, &h, 1; Li. 8 Digu 

Mandati, vel contra, 11, 1; L.. 18 $ 1; Dig, De rebus credits, 

12, 1; Pothier, Depât, V, 7, 8, 20, ete.



Tradiţia brevi 
Manu. 

Făgăduinţa 
de depozit. 

Contr. unila- 
teral. 

C. Calimach, 
Art. 1293. 

COD. CIV. — CARTEA III. — ȚIT. XII. — CAPIT. 11. —S-a 1. — ART. 1593. 

crul altuia, cât şi din art. 1593 $ 2, după eare contractul 
nu este perfect decât prin tradiţia lucrului. Această tradiţie 
este necesară, fiindcă depozitarul se obligă a păstră luerul 
şi a-l restitui; or, aceste obligaţii nu pot să existe cât timp 
lucrul nu i-a fost remis (1). Cum s'ar putea, în adevăr, ca 
depozitarul să fie obligat la restituirea lucrului, atunci când 
el nu l-ar fi primit în paza lui? Cum ne custodiri guidem 
possit, nisi tradita, zice Nood(). 

Nu este însă nevoe de o tradiţie reală, o tradiţie brevi 
manu fiind suficientă. Astfel, dacă ţi-am împrumutat nişte 
tacâmuri de masă pentru ziua d-tale onomastică, pot să 
convin eu d-ta că, după ce te vei servi de aceste tacâmuri, 
le vei păstră cu titlu de depozit. In specie nu poate să fie 
vorba de a-ţi face o tradiţie reală a acestor tacâmuri, fiindcă, 
ele se găsesc în mânile d-tale de mai înainte, ci numai de 
a interverti titlul în virtutea, căruia, le deţii. In adevăr, le 
deţineai până acum cu titlu de împrumut; de acum înainte 
le vei deţineă cu titlu de depozit. 

Cu toate că depozitul este un contracţ real, totuşi fă- 
găduința de a primi un lueru în depozit este validă, şi depo- 
nentul poate să oblige pe depozitar la primirea lucrului (5); pe când depozitarul nu poate să constrângă pe deponent la facerea depozitului : 10 pentrucă el a promis un serviciu gratuit, şi 2” pentrucă luerul care face obiectul depozitului poate fi ceruţ oricând înapoi. 

Depozitul este un contract unilateral (+), iar nu un con- 

  

() Baudry et Wahl, Depât, 1016; Guillouard, Jdem, 11; Trop- long, Idem, 5 şi 20; 'Vhiry, IV, 175; Planiol, II, 2205; Mourlon IL, 1042, şi toți autorii, afară de Vigie, III! 1050, după care depozitul sar formă prin simplul consimţimânt al părţilor obligaţia, de restituire neexistând decât în urma trădărej lu- alui. Vezi combat i si în t 
noastre, 00 Paterea acestui sistem în tom. IX al Coment. 

) Cpr. Troplong, Dâpăt, 5, p. 5. 
(2 

€) Baudry et Wabl, op. i ; Gui 
e » 0p. cit., 1016; Guillouard, 1dem. 11: Trop- long, Depât, 5; Laurent, XXVII, 69; Colmet de Sânterie UI, 130 urm., ete. — Contră;: Duvergier, Depât, 383. „De 

» zice art. 1293 din codul Calimach (art. 957 C. austriac), atuncea făgăduinţa aceasta îl îndatoreşte, dar încă nu se socoteşte toemală i i 
, soc; mală a depozitului“. () Arntz, IV, 1395, în fine; Guillouard, Depâu; 13; Planiol, II,
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tract sinalagmatic imperfect, după cum pe nedrept decid unii(!), 

pentrucă el nu dă loc la obligaţii principale și directe decât 

din partea, depozitarului. Cât pentru deponent, el nu con- 

tractează decât obligaţii secundare și indirecte, cari izvorăse 

dint”un fapt posterior contractului. De aceea Romanii nu- 

meau acţiunea ce deponentul aveă în contra depozitarului, 

aciio depositi directa, iar aceea a depozitarului contra depo- 

nentului, actio depositi contraria. Depozitul devine însă sina- 

lagmatie atunci când deponentul făgăduește un salariu (). 

In regulă generală, depozitul este gratuit, însă acest 

caracter nu există în privinţa sechestrului. Apoi, se poate 

stipulă un onorariu chiar în privința depozitului propriu ZIS 

(art. 1600, 20), şi cu toată stipularea unui onorariu, con- 

tmactul tot depozit rămâne. Nu este deci exact dea se zice, 

aşă, cum zice art. 1593, că depozitul este un contract esen- 

țialmente gratuit, căci el nu este gratuit prin esentă, ci numai 

prin nalura sa, după cum dispune anume art. 1432 din 

codul portughez (*). 
Depozitul rămâne un contract de binefacere, chiar când 

este salariat. El nu este deci niciodată un act de speculație, 

şi nu poate să aibă un caracter comereial (%). 

Depozitul nu poate să aibă de obiect decât mobile 

corporale, după cum dispune anume art, 1431 din codul 

  

2205. — Formalitatea, dublului exemplar, prevăzută de art. 1179 

nu este deci aplicabilă acestui contract. T. Hue, XI, 233, p. 298; 

Baudry et Wahl, Depât, 01; Guillouard, Idem, 43. 

Depozitul constatat printr'un act scris; având de obiect sume 

de bani sau lucruri apreciabile în bani, este însă supus forma- 

lităţei bunului și aprobat, prevăzută de art. 1180. Bandry ei 

Wahl, Depăt, 1042; Guillouard, 1dem, 4%; Troplong, Idem, 50; 

P. Pont, Idem, 412; T. Hue, XI, 233; Laurent, XIX, 46.— 

Contră: Laurent, XXVII, 90 (care se contrazice eu cele spuse 

în tom. XIX, loco supră cit.). | 

(1) Baudry et Wabl), Depât, 1018. , 

(2) Planiol, IL, 2205; Baudry et Wahl, op. cît, 1018 şi 1168, 

în. fine. - 
(5) „Depozitul este gratuit prin natura sa (€ de sua natureza, 

gratuito), zice acest text; deponentul poate, cu toate aceste, 

să se oblige a dă o gratificare depozitarului“- Cpr. art. 699 

C. german. A 

(*) Bauary et Wabhl, Depet, 1018, în fine. — Vezi însă T. Huc, 

XI, 233, p. 298. 

_
 

Gratuitatea 
depozitului. 

Contract de 
binefacere. 

Obiectul de- 
pozitului. 

Art, 1179 

C. civ. 

Aplice. 
axt, 1180 

C. cuv. 

C. portughez. 
Art, 1432.



Lucruri con- 
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portughez, pentrucă imobilele şi drepturile nu pot fi strămu- 

tate dintr'un loe în altul(%). Titlurile cari constată dreptu- 

rile pot însă face obiectul unui depozit (*). 

Depozitul poate însă să aibă de obiect laeruri cari se con- 

sumptibile. gumă, prin întrebuințare (primo usu), căci asemenea lueruri 

pot foarte bine. fi considerate, prin voinţa părţilor, în indi- 

vidualitatea lor proprie, depozitarul fiind obligat a le restitui 

Depozit nere- 
gulat. 

C. Calimaeh. 
Art. 1295. 

Art. 688 
C. german şi 

art. 1296 

C. Calimaeh. 

Insăreinarea 
de a suprave- 

sheă un 
imobil. 

în 

lue 

natură. (Cpr. art. 1604)(). LL 

Se poate, de asemenea, conveni că depozitarul va restitui 

rurile depuse, prin echivalentul lor. În asemenea, caz există 

însă un depozit neregulat, care are multă asemănare cu îm- 

prumutul (. (Vezi supră, p. 5 şi infră, p. 25). 

„Dacă se va lăsă depozitarului întrebuințarea lucrului 
încredințat în păstrarea sa, după cererea lui sau după slo- 
boda, punere înainte a depuitorului, zice art. 1295 din 
codul Calimach (959 C. austriac), atuneea, la întâmplarea 
întâia, încetează îndată contractul depozitului după lăsarea 
întrebuinţărei lucrului; iar la întâmplarea a doua, încetează 
ființa depozitului în minutul când depozitarul va primi pu- 

( 

(2 

( 

) Imobilele, cari pot face obiectul unui sechestru (art. 1630), nu 
pot deci face astăzi obiectul unui depozit. Aceasta eră şi teoria 
lui Pothier (Depât, V, 3). „Prin contraetul de depozit (Ver- 
aahrungsvertrag), zice art. 688 din codul german, depozi- 
tarul se obligă a păstră un lucru mobiliar (bewegliche Sache), 
ce i l-a remis deponentul“. Art. 1296 din codul Calimach 
(960 c. austriac), dispune, din contra, că se pot dă în păs- 
trare lucruri ŞI mișcătoare și nemâșcătoare; şi acest text 
adaogă: „iar dacă tot odată se va însăreină depozitarul cu alt 
ceva, ce priveşte către acest depozit, atuncea se socoteşte acesta 
ca un imputernicit (mandatar)“. 

Se întâmplă, adeseori ca cineva să, însăreineze pe altul a supraveghiă un imobil, însă aceasta nu mai este astăzi un epozit, ci o locaţie de servicii, ori un mandat. dacă per însărcinată cu supr h i » caca persoana an Supravegherea primeşte un onorariu, sau un act nenumit în cazul contrar. Cpr. Planiol, II, 2206: Colmet de Santerre, VIII, 129 bis II: "P "Depât, 17. ) Thiry, IV. 175; Baudry st Wahl, Digi. OA E - , eD6 . i . Idem, 19; P. Pont, Idem, 382; Troplohe” Duzai (ui loNară de Santerre, VIII, 129 dis i; Laurint AX 20: (Golmet D. P. 48. î. 145! Sirey, 48 1“pgpe XXVII, 79: Cas. fe, ) Vezi Baudry et Wabl," Depăţ. | ahl, Depât, 1024; i . Colmet de Santerre, VIII, 129 bis zii Ctillonară, Adema 20; ezi autorii citați î 3 si Te hi în nota, precedentă şi Troplong, Depât, 19.
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nerea înainte, sau. va începe în faptă a întrebuință luerul 
dat în păstrarea sa; şi de va fi acest lucru din cele chel- 
tuitoare, se preface în contractul împrumutărei, iar de va, 

fi din cele necheltuitoare, în contractul comodatului, şi vor 

aveă loc driturile și îndatoririle cari sunt unite cu aceste 
eontraeturi“ (4). 

SECŢIUNEA II 

Despre depozitul voluntar 

Condiţiile esenţiale pentru formarea şi validitatea 
contractului. 

Condiţiile necesare pentru formarea și validitatea depo- 
zitului voluntar sunt, independent de tradiţia luerului: 
1 eonsimţimântul şi 2% capacitatea părţilor contractante. 

1 Consimţimântul părţilor. 

Art. 1595. — Depozitul voluntar se formează prin consimţi- 
mântul celui ce dă şi celui ce primeşte luerul în depozit. (Art. 948, 
953 urm., 1593, 1620 C. civ. Art. 1921 C. fr.) (2). 

Depozitul este, după cum am văzut, un contract real, Consimţimân- 

însă se mai cere încă, pentru pertectarea lui, ca la toate tul părților. 

contrăctele, consimţimântul părţilor. Dacă părţile nu sunt 

de acord, una erezând, de exemplu, că constitue un depozit, 
iar cealaltă că primeşte un împrumut, nu există nici de- 

pozit, nici împrumut. „Si ego quasi deponens tibi dedero, 

tu quasi mutuam accipias, nec depositum, nec mutuum est” | ). 

Acţiunea deposili nu există deci în specie, însă per- 

() „Dacă s'au depus lucruri fungibile (vertretbare Sache), zice C. german. 

art. '700 din codul german, în aşă mod încât proprietatea să Art. 700. 

treacă la, depozitar, şi acesta să fie obligat a restitui lueruri 

de aceeaş specie, calitate și cantitate, se vor aplică dispoziţiile 

relative la împrumut (so finden die Vorschriften _îiber das 
Darlehen Anwendung)“, ete. , 

(2) Cpr. L. 1 $ 5, Dig., Depositi, vel contra, 16, 3; Pothier, 

Depât, V, 14, 15, 16, ete. 
(€) L. 18 $ 1, ab initio, Dig., De rebus creditis, 12, 1.
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soana care a remis altuia lucrul său va aveă contra acestui 

din urmă acţiunea în revendicare, dacă lucrul subzistă încă 

în natură, sau o acţiune personală, dacă lucrul nu mai 

există. Această acţiune nu izvorăşte nici din depozit, nici 
din împrumut, fiindeă nici unul din aceste contracte nu 
există în specie, ci din principiul de echitate că nimeni nu 
se poate înavuţi în detrimentul altuia. Aceasta este sensul 
cuvintelor cari se văd în legea menţionată, citată mai sus: 
Consumptis nummis, condictioni locus eri (!). 

Bronrea. ast Consimţimântul părţilor trebue să intervie asupra însuş 
pe Gintitiţei lucrului care face obiectul depozitului. Eroarea părţei asupra 
lucrului de- calităței sau cantităţei lucrului nu viciază însă contractul. 

bi Astfel, dacă ţi-am dat în depozit un sae pecetluit, care ere- 
deam că, conţine 1000 lei, pe când el nu conţineă în rea- 
litate decât 900 lei, există depozit, şi îmi vei restitui sacul 
ce ţi-am încredinţat, oricare ar fi conţinutul lui). 

„După Pothier, nici eroarea asupra, persoanei uneia din 
părţi n'ar împedică contractul de a se formă (6). 

Eroarea asu- 
pra persoanei. 

20 Capacitatea părţilor. 

„Oapacitatea Păsţile „îrebue să fie capabile. Legea nu cere însă Art. 99. Pentru validitatea depozitului o capacitate specială, capaci- 
tatea de a contractă fiind suficientă. Art. 1925 's 1 din 
codul francez dispune, în această privinţă, că depozitul vo- luntar nu poate să aibă loe decât între persoane capabile de a contractă, însă legiuitorul nostru a eliminaţ cu drept cuvânt acest text, întrucât el nu fac â 
vânt e decât a reproduce principiul general formulat prin art. 949. ? Capacitatea Spre a fa : . , 

spre a face p ce un depozit, este suficient a avea, eapaci- “ tatea d inistră . : un depozit. reiudici a administră, pentrucă depozitul nu aduce niciun prejudiciu deponentului, nici nu micșorează, patrimoniul său (4) Persoanele Astfel, pot face un de ozit: . . . Rai 

care pot face vidul us sub „depozit: minorul emaneipat, indi- un depozit. pus. un consiliu judiciar, fără asistenţa acestui 

  

Co Ecanier, Dipta, V, 15, iai 
„) 3 . > Ong, Îi 

(5 Lothier, op. cit., 16; Troplbngepa pă 

otiner, op. cit., 17, — e Se 

(*) long op. cir 38, Vezi însă, distineţia făcută de Trop- 
audry et Wahl, Denpă . , 

Hue, XI, 236, ete epot, 1028; Guillouard, Idem, 33; T.
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consiliu, femeea măritată separată de bunuri; femeea dotală, 
în ceeace privește mobilele sale parafernale, ete. (1). 

Aceste regule se aplică fie că depozitul este salariat sau Depozitul sa- 
nesalariat, pentrucă existenţa unui salariu: nu schimbă natura, rit 
contractului. 

Contractul de depozit în care a intervenit un incapabil, Nulitate re- 
fie ea, deponent, fie ca depozitar, este nul, însă nulitatea nu i, 
poate fi invocată decât de însuș incapabilul, în urma, încetărei c. civ. 
ineapacităţei sale, sau de reprezentantul său legal, în timpul 
incapacităței sale, întrucât este vorba, în specie, de o nu- 
litate relativă (art. 952). Ș 

In regulă generală, depozitul se face de către pro- Art. 159% 
prietarul lucrului sau de către mandatarul său. Aceasta, C. iv. 
rezultă din art. 1596. lată, în adevăr, cum se exprimă 
acest text: - 

Art. 1596. — Depozitul voluntar se face în totdeauna (?) numai 
de către proprietarul lucrului depozitat, sau prin eonsimţirnântul 'său 
expres ori tacit. (Art. 1610 C. civ. Art. 1922 C. fr)(). 

Din împrejurarea, că depozitul se face în totdeauna de Depozitul Iu 

proprietarul lucrului, ar păreă să rezulte că, pentru a putea erai aliata 

face un depozit, trebue neapărat a fi proprietarul lucrului, 
așa, că depozitul luerului altuia ar fi nul; însă această 

soluţie este inadmisibilă, pentrucă validitatea depozitului 
lucrului altuia rezultă din art. 1610, pe care îl vom ex- 

plică mai la vale, şi unde vom vedea că depozitul nu este 

() Baudry et Wabhl, Dâpât, 1028; Guillouard, dem, 33. — Minorul nee- 

Niei minorul neemancipat, nici interzisul nu pot face un de- manoipat $ 

pozit, însă depozitul poate fi făcut de către tutorul lor. Vezi căi otora. 

autorii de mai sus. „Acel care face un depozit (emanet) şi Art. 176. 

acel care-l primeşte, zice art. 776 din codul civil otoman, 

trebue să aibă întregimea facultăţilor lor şi să fie capabili de 

judecată. Nu este însă nevoe ca ei să fie majori. Astfel, smin- 

titul şi minorul incapabil de judecată nu pot nici să facă, 

nici să primească în mod valid un depozit. Minorul capabil 

de judecată poate, din contra, să facă și să primească un de- 

pozit, dacă este emancipat“. j 

(2) Textul francez nu zice în totdeauna, ci în mod regulat (r&- 

ulicrement). NI -. , 

() Opr. L. 1 $ 15, Dig. Depostti, vel contra, 16, 3; Pothier, 

Depât, V, &, 7, ete.
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opozabil adevăratului proprietar, acest depozit fiind faţă de 

dânsul res înter alios acta(!). Vezi înfră, p. k2. | 

Depozitul Dacă depozitul poate să emane dela un non dominus, 

făcut de un a fortiori el poate să emane dela o persoană care, deși nu 

feuctuar, de- este proprietară, totuşi are asupra lucrului un drept care poate 

pozitar, etc. 90 autorize a face depozitul. Astfel sunt, de exemplu: loca- 
tarul, uzufruetuarul, creditorul gagist sau chiar însuş depo- 
zitarul care, spre mai bună siguranţă, ar puteă depune luerul 
depozitat lui, în mânile altui depozitar(*). Ş 

Capacitatea Incât priveşte pe depozitar, capacitatea de a administră 
depozitarului. pu este suficientă, el trebuind să aibă pe aceea, de a, se obligă, 
-* întwueât el prestează un serviciu gratuit şi se obligă a păstră 

lucrul ce i-a fost încredinţat (5). „Păstrătorul fiind nevârsnie 

sau nebun, zice codul Caragea (art. 9, partea III, capit. 22), 
dacă va păţi ceva lucrul cel pus în păstrare, şi se va simţi, 
atunci paguba priveşte la cel ce a dat lucrul în păstrare, 
pentrucă a ales acest fel de păstrător“. | 

Persoanele în- Astfel, sunt incapabili de a primi un depozit: minorul, 

en des fie chiar emancipat; interzisul; individul pus sub consiliu 
pozit. — Judiciar; femeea măritată, chiar separată de bunuri, dacă nu 

are cuvenita autorizare (5, ete. 

Nulitatea este şi de astă dată relativă, numai incapa- 
bilul putând s'o invoace (art. 952). 

Astfel, dacă incapabilul a înstrăinat sau a perdut lu- 
erul depus, dacă el l-a lăsat să piară din lipsă de îngrijire, 
etc., el va, fi la adăpost de orice răspundere, cerând nuli- 
tatea, contractului. * ” 

Art, 952 
C. civ. 

  

() Dacă depozitul s'a făcut fără consim 
luerului, acesta va puteă deci să- 
va puteă opune dispoziţia art. 1 
ar puteă să aibă pentru cheltuel 
crului. Guillouard, op. cit., 31; 'T. Huc, XI, 232. Laurent 

C. Caragea. „XXVII, 82, ete. „Când se va vădi că luerul cel dat în ăs- trare este de furat sau străin, şi se va cere de stăpânul Sa zice codul Caragea (art...13, partea III, capit. 22) este dator păstrătorul să-l deă judecăţei, că de nu-l va, dă, se învinovăţeştec, (2) Baudry et Wabl, Depât. 1034: i He I. 2300000, epât, 4; Gouillouara, ddem, 31; T. 
3 B A - = . O pandeg et ah, Depi, 1035; Guillonară, dem, 34; 7. 

(*) Vezi autorii citați în nota precedentă, 

țimântul proprietarului 
| revendice, şi pâritul nu-i 

909, ci numai pretenţiile ce 
ile făcute spre păstrarea lu-
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In urma anulărei contractului, deponentul nu va. aveă Acţiunile ce 

în contra ineapabilulni decât acţiunea în revendicare, dacă “ot see 
lucrul depus se găseşte încă în mâna depozitarului, sau urma anulărei 
acţiunea, de în rem verso, de câteori lucrul nu mai există, contractului, 
însă incapabilul a tras un folos din el. Această soluţie, care 
eră admisă și de Pothier, rezultă din art. 1598. lată, în 
adevăr, cum se exprimă acest text: 

Art. 1598. — Dacă depozitul sa făcut de către o persoană, 
capabilă către una necapabilă, aceea ce a făcut depozitul are numai 

acţiunea în revendicarea lucrului depozitat, pe cât se află în mâna 

depozitarului, sau acţiunea în restituire, pe cât; acesta, (adecă iu- 

capabilul) s'a folosit. (Art. 949 urm., 1098, 1164, 1597 C. eiv. 
Art. 1926 C. fr.) (!). 

Astfel, dacă depozitul a fost făcut unei femei măritate 

neautorizate, deponentul va puteă. să exercite contra ei ac- 
ţiunea, în revendicare, de câteori lucrul se mai găseşte încă 
în mâinile ei). 

Incapabilul, care este dol capaz, va fi însă, în orice Cazurile în 

caz, responsabil de consecinţile dolului său (art. 1162). Ast fel, pe e 

depozitarul ineapabil care, în mod fraudulos, a mistuit lucrul  ponsabil. 

depus, va trebui să despăgubească pe deponent (*). 

Obiectul depozitului. 

Am văzut supră, p. 7 şi 8, că toate mobilele corporale pot 

face obiectul unui depozit, chiar dacă ar fi susceptibile de 

a fi consumate prin întrebuințare (6. 

Dovedirea contractului de depozit. 

Art. 1597. — Depozitul voluntar nu se. poate face decât prin 

() Cpr. L. 9 $ 2, Dig., De minoribus, &, &; Pothier, Depât, V, 6$2. 

(2) Baudry et Wabhl, op. cît., 1036, in fine. — In orice caz, băr- 

batul nu va puteă fi atins prin acţiunea deponentului, decât 

atunci când sar stabili că el sa înțăles în mod fraudulos cu 

femeea spre a mistui lucrul depus. Guillouard, DEpil, 34, 

(2) Baudry et Wabhl, op. cit., 1037; Guillonard, /dem, 37; 'Trop- 

long, Jdem, 58. Cpr. L. 1 $ 15, Dig., Depostiw vel contra, 

16, 3 şi L. 9 $ 2, Dig. De minoribus, 4, &. - 

() Baudry et Wabl, op. cit., 1039; T. Buc, XI, 228, ete.
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înscris. (Art. 1180, 1191, 1197, 1198, 1204 urm., 1208, 1220 urm,, 
1598, 1621, 1705 C. civ. Art. 1923 C. fr.(1). 

Dreptul La Romani, contractul de depozit nu puteă fi probat, 
ma în ultimele timpuri, decât printr'un act scris, semnat de 

trei martori (2). 
Dreptul In dreptul nostru anterior nu se cereă, din „contra, 

nostri ante niciun act seris, fiindcă proba testimonială eră admisă fără 
- nieio restricție, conform regulei anterioare ordonanţei din Mou- 

lins dela, 1569: temoins passent Lettres. 
Dreptul ac- In legislaţia actuală, chestiunea dovedirei depozitului 

“9. voluntar este cârmuită de dreptul comun, așa că proba tes- 
timonială și a prezumpţiilor este inadmisibilă, de câteori va- 
loarea, luerului depus este mai mare de 150 lei vechi 6). 

Dar dacă există un început de probă serisă, sau dacă 
“pantea a fost în imposibilitate de a-şi procură o dovadă 
scrisă, sau dacă, în fine, actul scris a fost perdut dinti”o 
cauză de forță majoră neprevăzută, depozitul poate fi dovedit 
cu martori sau prezumpţii. conform dreptului comun (*). 

Mărturisire şi Tot prin aplicarea dreptului comun, depozitul poate fi 
jmrâmânt: dovedit, independent de orice probă serisă, prin mărturisirea, 

sau jurământul depozitarului (5). 
Dacă depozitarul mărturiseşte faptul depozitului, con- 

testând însă însemnătatea lui, recunoscând, de exemplu, că a primit numai un sac cu 1000 lei, iar nu doi saci, aşă cum. pretinde deponentul, depozitul nu va fi dovedit decât pănă la concurența sumei de 1000 lei, pentru cealaltă 1000 
0) Cpr. L. 11, Cod, Qui potiores în pignore habeantur, 8, 18, (în authent. Nov. 73, eapit. 1 și 2): Pothier » d 

41, 16, ete. „Spit. 1 şi 2); Pothier, V, Depr, 48, 
(2) Vezi L. citată în nota precedentă, () Cas. Rom. Bult. S-a II, anul 1871 201; 4; , p. 201; Bult. 1900, p. 644 C. Donai (sub Cas), D. P. 1901. 1 ri: , . Depât, 1045, ete. „193 Banday et Wahl, as. rom. şi C. Bucureşti, Bult. 1894, p. 125 şi Dreptul ai 1894, No. 38; Bult. 1900, p. 131; Drepiul din 1901 No. 38: C. Gand şi Chambery, D: P. 1904. 3. 464; D. P. 1905. 2. 287: Baudry et Wabl, Depât, 1046; Guillouară, dem, 40; Trop- long, ddem, 48; P. Pont, Jdem, 402; 'T. Huse ȘI 233. Lau- „ Lent, XXVII, 89; Amntz, IV, 1400, ete. ue Xl 753; (5) Bandry et Wahl, op. cit., 1047 şi 1051: urm.; lLroplonege, Id : , XI, 23, 934.00 i am 16 

Aplice. drep- 
tului comun 

Guillouard, Idem: 
Goe d P. Pont, 1dem, 411;-T. Hu pr. şi Cas. rom. Bult. 1894, p. 125 (motive).
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de lei neexistând nicio dovadă, şi rămânând ca pentru această 
a doua 1000 de lei, deponentul să defere depozitarului ju- 
rământul decizoriu. 

Aceeaş soluţie este admisibilă în ceeace privește iden- 
titatea, obiectelor depuse. 

Dacă depozitarul recunoaşte faptul depozitului, însă — Aplie. 
pretinde că a restituir luerul, acţiunea deponentului va fi art 129%. 
respinsă, fiindeă mărturisirea depozitarului este, în principiu, 
indivizibilă (art. 1206) (0), 

Tot ce s'a zis mai sus rezultă la noi din principiile ge- Aplie. prinei- 
nerale (2), iar în Franţa aceasta mai rezultă şi din art. 1924, piălor gene 
pe care legiutorul nostru l-a eliminat ca deprisos. 

SECȚIUNEA III 

Despre îndatoririle depozitarului. 

Depozitarul are două obligaţii principale: 10 aceea de 
a păstră lucrul, şi 20 aceea de a-l restitui. . 

  

() Tot indivizibilă este mărturisirea şi atunci când pretinsul de- Cazurile de 
bitor, interogat de creditor, răspunde că s'a împrumutat, în indivizibili- 

x ; x * i 2meă tate şi de di- adevăr, dela acest din urmă cu 0 sumă de bani, însă a ililitate 
plătit-o. Vezi Cas. rom. Bult. 1897, p. 1178; Aubry et Rau, „je mărturi- 
VIII, $ 751, p. 116, text şi nota 27 (ed. a 4-a); Mass6-Verge, sirei, 
III, $ 606, p. 539, nota 6, precum şi numeroase alte autorităţi 
citate în tom. VII al Coment. noastre, p. 338, 339, nota 3.— 
Dar dacă mărturisirea este indivizibilă atunci când faptele 
pretinse de acel ce mărturiseşte sunt conexe și decurg din 
acelaş fapt juridic, având între ele o legătură intimă (cpr. 
Cas. rom. Bult, 1897, p. 1473), mărturisirea este din contra 
divizibilă, de câteori faptele mărturisite sunt deosebite şi in- 
dependente unele de altele, neavând nicio legătură juridică 
între ele. Astfel, de câteori un cumpărător mărturiseşte exis- 
tenţa unui contract de vindere-cumpărare, adăogând însă că 
preţul l-a plătit nu însuș vânzătorului, ci unui mandatar al 
acestui din urmă, mărturisirea, este divizibilă, pentrucă man- 

datul pretins nu are nicio legătură sau conexitate cu faptul 
principal, care este vânzarea. Cas. rom. Bult. 1904, p. 95 
şi 1576; Or. judiciar din 1905, No. 23 (eu observ. noastră). 

Vezi şi Bult. Cas. 1907, p. 602. Vezi în privinţa indivizibilităţei 
mărturisirei în genere, tom. VII al Coment. noastre, p. 335 urm. 

(2) Cpr. Baudry et Wabl, op. cit., 1047; Guillouard, Idem, 41; 

"Laurent, XXVII, 92; TF. Hue, XI, 234; Arntz, IV, 1400; 

Acollas, III, p. 514, etc.



16 

C. Caragea. 

COD. CIV. — CARTEA III. — TIT. XII.— CAP. 1. — S-a III.— ART. 1599—1603. 

10 Obligaţia de a păstră lucrul depozitat. — (Responsabilitatea 

depozitarului). 

Art. 1599. — Depozitarul trebue să îngrijească de paza lucrului 

depozitat, întoemai precum îngrijește de paza lucrului său. (Art. 989, 

1080 $ 2, 1540 $ 2, 1564, 1566, 1600 urm C. civ. Art. 1927 C. fr.) (1). 

Art. 1600. — Dispoziţiunea art. precedent trebue să se aplice 

cu mai mare rigoare: i o | 

10 Când depozitarui s'ar fi oferit a primi un depozit; , 
20 Când sar fi stipulat vreo plată pentru paza depozitului; 
30 Când depozitul sa făcut numai în folosul depozitarului; 
4 Când sar fi alcătuit expres ca depozitarul să fie răspun- 

zător de orice culpă. (Art. 1080 $ 1, 1593 C. eiv. Art. 1928 C. fr.) (2). 

Art. 1601. — Depozitarul nu răspunde niciodată de stricăciu- 
nile provenite din forţă majoră, afară de cazul când a fost pus în 
întârziere pentru restituțiunea lucrului depozitat. (Art. 1044 $ 2, 
1074 $ 2, 1079, 1082, 1083, 1156, 1604, 1605, 1606, 1608 C. cir. 
Art. 1929 C. fr) (6). 

Art. 1602. — EI (depozitarul) nu poate să se servească de lucrul 
depus, fără permisiunea, expresă sau tacită a deponentului. (Art. 1081, 
1088, 1156, 1504, 1565 urm., 1591 C. eiv. Art. 1930 C. fr.) (6). 

Art. 1603. — Depozitarul nu poate de fel să caute a vedeă 
lucrurile ce i sau depozitat, dacă i san încredințat într'o ladă 
închisă, sau sub .o copertă sigilată. (Art. 1931 C. fr.) (5). 

(1) Opr. IL. L. 20 şi 32, Dig., Depositi, vel contra, 16, 3; L. 1 $ 5, 
Dig., De oblig. et actionibus, 44, 1; Pothier, Dâpât, V, 22, 
23, 26, 27, ete. „Păstrătorul se cade să îi, aminte pentru cele puse în păstrare ca, de chiar lucrurile sale“, zice art. 4 partea III, capit. 22 din codul Caragea. 

(2) Cpr. L. 1 $$ 6, 8 şi 35, Dig., Depositi, vel contra, 16, 3; L. 23, Pr., Dig., De div. regulis juris antigui, 50, 17; L. 4, Pr., Dig. De rebus creditis. 12,1; L.5$2, Dig., Commodati. vel contra, | 13, 6; Pothier, op. cit., 30—932, ete. | (8) Cpr. L. 12 $1; L. 14 Ş1şi L.20, Dig., Depositi, vel contra, 16, 3; — DL. 1, Cod, eod. tit. 4, 34. —1L. 15 $ 3, Dig., De rei vindi- catione, 6, 1; - L. 7 $ 15, Dig., De pactis, 2, 1&; — LL. 29 Dig., Mandati, vel contra, 11,1;—L, 23, Dig., De div. regulis 4 Juris antigui, 50, 17, ete.; Pothier, Depâi, V, 33, ete. (%) Cpr. L, 25 $ 1 şi L. 29, Dig., Depositi, vel contra, 16, 3; L.3 Cod, eod. tit., 4, 34; Înstit. 4, 1, Des oblig. guc ex delicto nas- R gtur $ Si L. 16, Dig, De furtis, 47, 3; Pothier, Depât, V, 
) Cpr. Pothier, -op. cil. 38, 39: ar '. Cali 0 6. aus ci , art. 1302, 1303 C. Calimach
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Depozitarul trebue să îngrijească de paza lucrului de- Responsabili- 
pozitat, întoemai precum îngrijește de paza lucrului său tatea depozi- 

1. 

(art. 1599) (1); de unde rezultă că el nu răspunde de culpa Cutpa tevis in 

levis în abstracto, ei numai de culpa levis în concreto, so- “e: 

luţie admisă atât la Romani €), cât şi în dreptul străin). 

Va, să zică răspunderea depozitarului este mai mică decât, 

aceea a debitorului în genere, prescrisă de art. 1080 $Ş 1. 

Depozitul fiind, în adevăr, gratuit (art. 1593), deponentul 

nu poate să ceară dela depozitar o îngrijire mai mare decât 

el are pentru luerul său propriu, şi acesta este la adăpost 

dela, orice răspundere, chiar dacă ar fi comis o culpă pe 

care n'ar fi comis-o un bun proprietar (culpa levis în ab- 

stracto). Motivul acestei dispoziţii excepţionale se întemeiază 

pe interpretarea voinţei presupuse a părţilor şi pe împre- 

jurarea că depozitarul nu trage niciun. folos din deținerea, 

luerului depus (£. La această rațiune, destul de puternică, 

Portalis, în expunerea de motive, a mai adăogat și alta, 

(1) Depozitarul nu este însă obligat a asigură luerul depozitat, chiar Asigurarea 

dacă ar asigură lucrurile sale proprii, afară poate de cazul lucrului de- 

când ar fi vorba de un depozitar de profesie. Cpr. T. Hue, pozitat. 

XI, 237, p. 304; Baudry et Wahl, Depot, 1075. — Dacă depo- 

zitarul a asigurat lucrul contra incendiului, în caz când focul 

ar fi rezultatul eulpei sale, el fiind responsabil către deponent, 

are o acţiune contra companiei de asigurare, el neavând însă 

asemenea acţiune atunei când focul ar fi rezultatul unui caz 

fortuit, pentrucă, în asemenea, eaz, el nu răspunde către de- 

ponent (art. 1501). Cpr. Baudry et Wabl, op. cit., 1076. 

(2) Cpr. L. 31, Dig., Depositi, vel contra, 16, 3. . 

(3) „In caz de depozit gratuit, zice art. 690 din codul german, Dr. străin şi 

depozitarul nu răspunde decât de îngrijirea ce el aduce pro- dr. nostru 

priilor sale afaceri, so hat der Verwahrer nur fir diejenige anterior, 

Sorgfalt einzustehen, welche er în eigenen Angelegenheiten 

anzuwenden pflegt“. Cpr. ast. 96% C. austriae (1300 C. Cali- 

mach); art. 5, partea III, capit. 22 C. Caragea; art. 113 C. 

federal al obligaţiilor (Elveţia), ete.— Art. 1435, 10 din codul 

portughez dispune că depozitarul tmebue să îngrijească de paza 

şi conservarea lucrului depozitat, dând acestui lucru îngrijirea 

şi diligenţa necesară spre a-şi îndeplini, precât este capabil, 

bine obligaţiile sale (a prestar, na guarda e conservațao da 

cousa depositada, o cuidado e diligencia de que € capaz, para 

o bom desempenho do deposito). Cpr. şi art. 1766 C. spaniol. 

(&) Vezi autorităţile citate în tom. VI al Coment. noastre, 

pag. 317, nota 1. 

     

          

SLIOTEC, 
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Neaplie. 
art. 1566. 

Controversă, 

C. spaniol. 
Art. 1891. 

COD. CIV.-— CARTEA TIl.—- TIT. XIL.— CAP. 11.— S-a III. — ART. 1599— 1603. 

zicând că deponentul este în culpă de câteori şi-a pus în- 

erederea sa întrun depozitar negligent (!). , 

Depozitarul nu este obligat de a aduce la cunoştinţa 

deponentului viciile aparente ale lucrului, care l-ar expune 

la, perire, căci aceasta nu face parte din obligaţiile de pază 

şi conservarea ce-i impune legea (2). 

Ce trebue să decidem în caz când atât lucrul depus 

cât şi al său propriu fiind expuse la un pericol comun, de- 

pozitarul, care n'ar fi putut scăpă ambele lucruri, ar fi 

scăpat numai pe al său? Fi-va el responsabil în acest caz? 

Răspunsul este foarte simplu, deşi chestiunea, este contro- 

versată. Art. 1566, aplicabil comodatarului, care singur 

trage foloase din împrumut, nu poate fi aplicat depozita- 
rului, care departe de a trage vreun folos din depozit, aduce, 
din contra, un serviciu deponentului(*). 

Cu toate acestea o distincţie se impune: Dacă lucrul 
propriu .al depozitarului are o valoare mai mare, el a putut 
să-i deă preferinţă, aceasta fiind un act de bună adminis- 
traţie; dacă însă lucrul deponentului are o valoare supe- 
rioară, depozitarul care a scăpat lucrul său este în culpă, 
fiindcă, de bună samă, el ar fi seăpat lucrul cel mai scump, 
dacă amândouă i-ar fi aparţinut. El nu va datori însă, în 

() Vezi tom. VI al Coment. noastre, loco cit. și Bandry et Wahl, 
Depât, 1054. — Depozitarul nu răspunde” deci de culpa cea 
mai gravă, dacă el o comite în gestiunea, propriilor sale afaceri. 
Baudry et Wahl, Depât, 1056; Guillouard, Idem, 50.—Contră,: 
Troplong, Depât, 65. — A fortiori, el nu va aveă, nicio răs- 
pundere, dacă n'a dat lucrului depus îngrijirea excepţională 
descoperită de progresele ştiinţei moderne. Baudry et Wahl 
op. şi loco cit.; 'T. Hue, XI, 237, p. 304. Opr. C. Bordeaux, D. P. 89.2. 11. V. şi tom. VI al Coment. noastre, p. 318, n. 1. 2 . . (2) Bauâry et SVahl, op. cit., 1057 bis. Cpr. C. Lyon, D.P. 

() Cpr. art. 1300 C. Calimach (964 C. austriac) şi art. 1305 din acelaş cod (967, in medio C. austriac) citate înfră, p. 20 nota | şi p. 89. Ştim, de asemenea, că art. 1566 nu sea lică mandatarului (v. tom. IX ai Coment. noastre p. 587 şi 651), niei gerantului de afaceri. Vezi tom. V al Coment. noastre p 380.— Contră: Art. 1891 C. spaniol. „Gerantul de afaceri va răs- punde de cazul fortuit, zice acest text, când va preferă, propriul său interes acelui al proprietarului afacerei gerate (cuando hubiese pospuesio el interes de îste al suyo propio).
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caz de perderea lucrului depus, valoarea întreagă a acestui 
Iueru, pentrucă dacă l-ar fi scăpat, el ar fi putut să ceară 
dela deponent valorea lucrului său, pe care l-ar fi sacrificat 
(art. 1618). Prin urmare, el va puteă să deducă această, 
valoare din suma ce trebue să plătească deponentului (*). 

Împrejurările particulare în care depozitul a avut loc, Cazurile în 
putând însă uneori să agraveze responsabilitatea depozita- cari depozi- 
rului, art. 1600 se grăbeşte a adăogă că acesta va putea fi pundode 
responsabil şi de culpa, levis in abstracto, conform art. 1080 “uta lo? + 
$ 1, în cazurile următoare: 

1% Când sar fi oferit a primi el însuș luerul în depozit, 
si quis se deposiio obtuli (); 

20 Când sar fi stipulat vreo plată pentru paza depo- 
zitului (5), nisi forte merces accessii (+); 

30 Când depozitul ar fi fost făcut numai în folosul 
depozitarului (5); 

40 Şi în fine, când părţile ar fi convenit ea depozitarul 
să fie răspunzător de orice culpă cât de uşoară ($). 

In acest din urmă caz însă, pentru ca depozitarul să 
fie responsabil de orice culpă, oricât de uşoară ar fi, se 
cere o clauză expresă şi specială, căci dacă s'a zis că depo- 
zitarul va răspunde de orice culpă în genere (omnis culpa), 
se înțălege că părţile au prevăzut numai culpa levis n 
abstracto (). 

(0) Cpr. Baudry et Wahl, Depot, 1069, şi autorităţile citate într'un 
sens şi în altul în tom. VI al Coment. noastre, p. 319, nota. 

(%) L. 1 $ 35, Dig., Depositi, vel contra, 16, 3. Cpr. Pothier, 
Depât, V, 30; Baudry et Wabhl, Idem, 1060, ete. , 

() Cpr. Pothier, Depât, 31; Baudry et Wabl, Idem, 1061; Guil- 
louard, dem, 53, 55, ete. - 

(&) L. 5 $ 2, Dig., Commodati, vel contra, 13, 6. 
(5) Cpr. L. 4, Pr., Dig. De rebus creditis, 12, 1; Pothier, Depâlt, 

V, 32; Bandry et Wabhl, Jdem, 1063, ete. — Aceeaş soluţie 
este aplicabilă în caz când depozitul a fost făcut în interesul 
ambelor părţi, de exemplu: îţi dau în depozit suma de 1000 lei, 

cu condiţie ca, la nevoe, să te poţi servi de ea. Baudry et 

- abl, 1064; Guillouard, 57; Duvergier, Idem, 436, etc. 
(6) Vezi I.. 1 $ 6, Dig., Depositi, vel contra, 16, 3, unde se zice: 

„Si convenit, ut în deposito et culpa prastetur, rata est con- 

ventio; contractus enim legem ex conventione accipiunt“. Cpr. 

„ Pothier, op. cit., V, 30. J 
(0) Thiry, IV, 183, p. 168. — Se poate, de asemenea, conveni că
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Nerăspunde- 

COD. CIV. — CARTEA III. — PIT. XII. — CAPIT. II. — S-a III. — ART. 1601- 

Dar dacă depozitarul răspunde, în principiu, de culpa 

zea depozitz- Joxis in concreto şi, uneori, chiar de culpa levis în abstracto, 
rului de ca- 

zarile fortuite. el nu răspunde însă în genere de cazurile fortuite, nici chiar în 

Art. 1601. împrejurările excepţionale prevăzute de art. 1600 (art. 1601). 

Aceasta este sensul cuvintelor niciodată, care se văd în 

Cazurile în 
cari depozita- 
rul răspunde 
de cazurile 

C. Calimach. 
Art. 1800 şi 
C. Caragea. 

ari; 1601(%. 
Această regulă sufere însă excepţie în următoarele cazuri: 

10 In cazul când luerul depozitat a perit după ce de- 

pozitarvul a fost pus în întârziere de a-l restitui. Aceasta nn 

este decât o aplicare a ast. 1044, $ 2, 1074, $ 2 şi 1156, $1, 

tortoite: în fine). Debitorul eare nu restitue luerul, în urma punerei 

în întârziere de a-l restitui, este, în adevăr, în culpă; de 

aceea, riscul şi pericolul luerului, în urma punerei sale în 

întârziere, este în sarcina lui. Qui în mora est, culpa 

non vacat (*). 
20 Al doilea caz în care depozitatul va răspunde de 

cazul fortuit este atunci când acest caz fortuit nu este decât 

o urmare şi o consecință a dolului ori culpei sale (casus 

*) 

(2) 

() 

culpa sau dolo determinatus) (*). 

depozitarul va răspuhde numai de o culpă oarecare, sau că. 
nu va, răspunde de nicio culpă, afară, bine înţăles, de culpa 
lata, pentru care el va fi totdeauna responsabil, fiindcă această. 
culpă echivalează eu dolul, şi nimene nu poate, după cum 
ştim, fi scutit de responsabilitatea care rezultă din dolul sâu. 
Vezi tabla de materii a tom. V şi VI, v? Dol şi înfră, p. 52. 
Thiry, IV, 184; Baudry et Wabhl, Depât, 1071. „Depozitarul, 
zice art. 1300 din codul Calimaeh. (964 CO. austriac), este 
dator să răspundă paguba pricinuită depuitorului din neîn- 
plinirea datornicei sale îngrijiri, iar nu aceea din întâmplare 
nici atunci când el ar fi putut scăpă din primejdie depozitul, 
însă nu fără pierdere a, însuş lucrului său“. „Orice va pătimi 
depozitul din întâmplare neapărată, priveşte la cel ce a pus 
în păstrare“, zice codul Caragea (art. 6, partea III, capit. 22). 
Din cele mai sus expuse rezultă că depozitarul nu are nicio 
răspundere, dacă el dovedeşte că lucrul ar fi pierit, prin caz 
ortul Hi P 21)8 

1071; Ci 2 sI e dy et 00 pie 
XI, 239, ete. Ma ” , e 
Vezi tom. IX al Coment. noastre, p. 236, nota 2 şi 693, nota |; 

»p- ; tom. VI, pag. 150, 492, 513, ete. Bandry et Wahl, Depgt, 1073; Guili 
IV, 1405, Vezi tom, Pal (stă uillouard, dem, 60; Arntz, 

ent. noast „162: . 
p. 236, n. 1; 283, 485, nota 4; 649, astre, p. 162 ad notam;
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30 In fine, depozitarul răspunde de cazul fortuit, când 
l-a luat în mod expres asupra lui, asemenea clauze fiind 
valide într'un depozit, ca în toate contractele în genere 
(art. 1156, $ 2, 1460)(Q). 

Depozitarul, care invoacă cazul fortuit, spre a fi scutit Art. 1156 $3 
de obligaţia de restituire, va trebui să-l dovedească, conform și 1169, 
dreptului comun (art. 1156, $ 3 şi 1169)(), orice probă fiind 
admisă în această privinţă. 

Devastarea este necontestat un caz fortuit, şi dacă Exemple de 
mobilele depozitarului au fost în totul distruse, este de pre- “2ri, 9 
supus că şi lucrul depozitat a perit eu această ocazie (*). 

Incendiul nu este un caz fortuit decât atunci când este Incendiul. 
rezultatul trăznetului, sau când focul a fost pus în caz de 
războiu, de revoluţie, turburări, răscoale, ete. (*). 

Incendiul nu este deci prin el însuș un caz fortuit, 
fiindcă, el poate fi rezultatul unui caz fortuit, dar poate fi 
şi consecinţa, unei negligenţe sau imprudenţe (*). 

Furtul cu mâna înarmată încă este un caz fortuit Furtul cu 
(art. 1625). Tot astfel ar fi, după unii, și furtul cu efracţie mâna, înar- 
sau cu escaladare (0). 

() Thiry, IV, 184; Baudry et Wabhl, Depât, 1071; Guillouard, 
Idem, 60, ete. 

(2) Baudry et Wabl, op. cit., 1073; Guillouard, /dem, 62, 7i; 

'Troplong, Idem, 121; C. Riom, D. P. 82. 2. 38. Vezi înfră, 
pag. 28. 

(3) Baudry et Wabhl, op. cit. 1074; Guillouard, Idem, 60; C. 

Poitiers, Repert. Dalloz, v Depât, No. 60, nota l. 

(*) Baudry et Wabl, op cit. 1074.—lIn caz de perirea lucrului 

depozitat prin incendiu, depozitarul, spre a fi scutit de obli- 

gaţia de restituire, -va trebui să dovedească că focul care a 

distrus luerul este rezultatul unui caz fortuit.—S'a decis însă, 

cu drept cuvânt, că faptul din partea unui chiriaş de a lăsă 

în mâna proprietarului cheile apartamentului închiriat, în 

care se găsesc închise mobilele sale, nu constitue un depozit, 

şi deci, nu face ea proprietarul, păzitor al cheilor, să fie 

responsabil de mobilele chiriașului, în caz de arderea lor. 

Cas. fr. Sirey, 1906. 1. 135 şi Dreptul din 1907, No. 36, 
„992 (eu observ. noastră). 

(5) Cpr. C. Bucureşti, Dreptul din 1902, No. 84; Cas. belg. Sirey, 

91. 4. 31. Vezi şi tom. IX al Coment. noastre, p. 648. 

(6) Cpr. C. Bucureşti, Dreptul ain 1910, No. 30; Trib. Iaşi, 

Dreptul din 1898, No. 13; P. Pont, Petiis contrats, I, 540; 

Baudry et Wahl, Depât, 1074, în fine, care se centrazice eu cele
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Art. 1602. 

C. Calimach. 
Art. 1301. 

Art. 1603. 

C. Calimaeh. 
Art, 1302, 

1303. 

COD. CIV.— CARTEA III.—TIT. XII — CAPIT. 11.—8-a II1.— ART. 1602, 1603. 

Depozitarul nu poate să se servească de luerul depo- 

zitat fără învoirea expresă sau tacită (textul francez zice 

presupusă, presumee) a deponentului (art. 1602)(), căci 

dacă ar căleă această obligaţie negativă, el ar fi responsabil 

de perderea lucrului cauzată nu numai prin culpa lui, dar 

şi prin caz fortuit(?).. „Dacă depozitarul va, fi întrebuințat 

luerul depozitat, zice art. 1301 din codul Calimach (art. 965 

C. austriac), dacă fără vre-o neapărată nevoe, sau fără în- 

voirea depuitorului, îl va fi dat la altul spre păstrare, sau 

dacă au prelungit întoarcerea lui la termen, și au pătinit 

luerul vătămare, care n'ar fi pătimit dacă sar fi întors 

înapoi depuitorului la termen, nu poate atuncea să se des- 

vinovăţească punând înainte întâmplarea, ci se osândește 
ca să plătească paguba“. 

Depozitarul are obligaţia, a nu căută să cunoască lu- 

exurile depuse, atunci când deponentul a voit a le ţineă 
ascunse (5). Această intenţie a deponentului poate să rezulte 
fie din împrejurările în care sa făcut depozitul, fie din na- 
tura luerurilor depuse. 

In baza acestor principii, art. 1603 dispune, exempk 
gratia, că depozitarul nu poate să caute a vedeă lucrurile 
depuse, dacă ele i-au fost încredințate într'o ladă închisă, 
înti”un sac sau într'o copertă sigilată, ete. 

Depozitarul care ar violă secretul depozitului, va puteă, 
fi condamnat către deponent la, daunele, cari ar reprezintă, 
valoarea prejudiciului cauzat(î). „Dacă sau depozitat luerul 

spuse în acelaş Tratat, No. 1211. Vezi tom. IX al Coment. 
noastre, p. 284, nota 3, precum și tom. VI, p. 350, 351, nota 5. 
Vezi şi infră, p. 48. 

() Aceasta este o deosebire caracteristică între depozit şi comodat 
căci comodatarul are, din contra, dreptul de a se servi de 
lucrul împrumutat (art. 1560). Vezi supră, p. 4. — Ştim că 
la Romani, faptul de a se servi de lucru eră considerat ca 
un furt al uzului (cpr. Pothier, Depât, V, 34), ceeace nu mai 
este admisibil astăzi. Cpr. Baudry et Wahl, op. cit., 1085 

, Vezi tom. IX al Coment. noastre, p. 653, nota 2. ” (2) Cpr. Baudry et Wabhl, Depât, 1082; Guillouard, Idem, 68; „ P: Pont, 1dem,446; Duvergier, Jder, 448; Laurent, XXVII 103; 6) Vezi Pothier, Dipât, 34; Baudry et  Wabl, Dipăr, 1086. Guillonard, Idem, 67; Laurent, XXVII, 104 cre (*) Cpr. Baudry et Wahl, op. cil., uard 1087; Gui 38: 
P. Pont, Idem, 450; C. Bordeaux, D. 287 ard dem i
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îneviat sau sub pecete, zice art. 1302 din codul Calimach 
(966 C. austriac), şi pe urmă sau găsit încuetoarea sau 
pecetea vătămată, iar depuitorul va încredință că-i lipsește 
un lueru dintre aceste, după regulă i se dă jurământ, dacă 
starea, meseria, sau averea lui, şi alte împrejurări (î) vor dă 
încredințare apropiată de adevăr că acest lucru au lipsit, 
afară numai dacă depozitarul va puteă dovedi cumcă vătă- 
marea, încuetoarei sau a pecetei s'au făcut fără greșala lui“; 
şi art. 1303 din acelaș cod (966, în fine C. austriac) adaogă: 

„Regula de mai sus are să se aplice şi la împrejurarea când 

se vor perde toate luerurile depozitate după acest chip“. 

2 Obligaţia de a restitui lucrul depus. 

A doua obligaţie principală a depozitarului consistă în 

vestituirea a însuş luerului depozitat. lată cum se exprimă, 

în această privință, art. 1297 din codul Calimach (961 C. 

austriac) : | 

„Indatorirea depozitarului este ca să păstreze cu sâr- Art. 1297 

guinţă şi ea un bun iconom, lucrul îneredinţat lui, ca pe E cca 

însuş lucrul său, în tot cursul termenului hotărît şi, după ” 

împlinirea lui, să-l întoarcă înapoi depuitorului în starea 

aceea, precum îl primise, şi cu toate sporirile sau adăogirile 

lui“ €). Codul Caragea, dispune, de asemenea, că: „de câteori 

(1) Nota 73 de sub acest text, care face parte din lege, ca toate c. Calimach. 

notele din codul Calimaeh, arată împrejurările de căpitenie Nota 78 de 

pe care judecătorii le puteau ţineă în samă. Acestea erau: ară- sub art. 1302, 

tarea depozitarului, de către deponent, a luerurilor depuse 

înainte de închiderea sau pecetluirea lor; înscrierea acestor 

lucruri într'un inventar; arătarea câtimei şi calităţei lueru- 

rilor depuse, dovedirea că puţin timp înainte de depunere, 

depozitarul a avut astfel de lucruri; faptul că un argat al 

deponentului ar afirmă că acesta a avut într'o seatuleă încuiată 

sau pecetluită, sau într'alt asemenea lueru, mulţi galbeni sau 

alte lucruri de mare preţ, pentru a căror dobândire nu înfă- 

țişează nicio dovadă, ete. 
(2) Art, 1298 din codul Calimach (962 C. austriac) prevede cazul €. Calimah. 

restituirei depozitului înainte de împlinirea termenului pentru Art. 1298. 

care fusese constituit. „Depozitarul este dator, zice acest text, 

să întoarcă înapoi depuitorului luerul şi mai înainte de _ter- 

menul hotărît, dacă acesta îl va cere, putând, în asemenea 

caz, să ceară paguba pricinuită lui; din protivă, nu poate
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Art. 1607. 

Art, 1604. 

C. Calimach, 
Art. 1299. 
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luerul cel pus în păstrare se va cere de cel ce l-au pus, da- 
torește păstrătorul a-l dă precum. l-a primit. Și de va fi 
lucrul roditor, este dator şi rodul, bez numai când se va, 
legă împrotivă“ (art. 11, partea III, capit. 22). 

Dacă depozitarul a murit, restituirea lucrului se va 
face de către moștenitorii săi (art. 1607). 

Conform dreptului comun, restituirea nu poate fi do- 

vedită prin martori decât pănă la 150 lei, afară de cazul 
când ar există un început de probă serisă(!). 

In privinţa restituirei liderului depozitat, art. 1604 din 
codul actual are următoârea dispoziţie: 

Art. 1604. — Depozitarul trebue să înapoeze tot acel lucru 
ce a primit. 

Un depozit de bani, când depozitarul, conform art. 1602, 
făcuse întrebuințare de dânsul, trebue să se restituească în acele 
monete în care s'a făcut, atât în eazul de sporire cât şi în acela 
de scădere a valorei lor. (Art. 1147, 1578, 1579, 1591, 1605 urm., 
1611 C. eiv. Art. 1932 C. fr.)(2). 

In principiu. depozitarul trebue să restitue lucrul depus 
în individualitatea sa, în specie, afară de cazul când de- 
pozitul ar fi avut de obiect lucruri consumptibile. Depozi- 
tarul trebue să restitue lucrul în starea în care se găsește 
în momențul restituirei. Deteriorările, care nu sunt survenite 
prin faptul său, sunt în sarcina deponentului (art. 1605). 

Astfel, dacă am depus în mânile d-tale 1000 lei, neîn- 
țelegând a, face un depozit neregulat, îmi vei restitui însăşi 
monezile depuse, deși din art. 1604 ar părea să rezulte că, 
ai puteă să-mi restitueşti alte monezi de aceeas specie (?). > 

  

depozitarul să întoareă depozitul cel lui încredinţat, îmai înainte de hotăritul termen, afară numai dacă, o întâmplare neprevăzută îi va face eu neputinţă sigură păstrarea lui, fără a sa, vătămare şi păgubire“. 
In fine, art. 1299 din acelaș cod (963 C. austria că: „dacă termenul .păstrărei depozitului nu v tărît, nici din alte împrejurări nu va, fi cepe, atuncea poate depozitarul să se lep de va voi“, 

() Baudry et Wabhl, Depr, 1159 der. () Cpr. L. 17 Ş l, Dig., Depositi, vel contra, 16, 3: L. 1 $5 Dig., De obligationibus et actionibus, 44, 7; Pothier, Depât, , V, 40; art. 1297 C. Calimach (961 C. austriace), ete. €) Privilegiile fina de drept strict, s'a, decis, cu drept cuvânt, 

9) dispune 
a fi anume ho- 

cu putinţă a se pri- 
ede de păstrarea lui,
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In caz de contestaţie asupra identităţei lucrurilor depuse, Doved. identi- 
deponentul va dovedi identitatea lor. Dovada se va face ît Fete 
conform dreptului comun (?). 

Din împrejurarea că depozitarul este obligat a restitui Facerea unei 
- ; E . a 4 a_  popriri în luerul depozitat, rezultă că el nu poate face o poprire în mâ- Pie sale 

nile sale proprii, asupra lucrului depozitat, spre a încasă proprii. 
sumele ce-i datorește depunătorul (2). Controversă, 

Principiul că depozitarul trebue să restitue însuș lucrul Cazul unui 
. . : A : , depozit nere- 

depus în specie, sufere excepţie în caz de depozit neregulat. gulat. 
De exemplu: Depun în mânile d-tale o sumă de bani pe care 
o vei puteă întrebuinţă, restituindu-mi o sumă egală. In 
asemenea caz, depozitul are multă asemănare cu împrumutul, 
cu care unii îl şi confundă (î), „De se vor da în păstrare C. Caragea. 
bani. cu toemală să se slujească păstrătorul cu dânşii. ., 
aceasta nu se mai socotește păstrare, ci împrumutare“, zice 
codul Caragea, (art. 8, partea III, capit. 22). 

Intenţia părţilor va decide dacă ele au înţăles a face 
un împrumut sau un depozit neregulat. 

Există interes de a se distinge aceste două contracte, Deoseb. între 
depozit şi îm- 

rumut, 

că creanţa ce deponentul are contra depozitarului pentru banii P 
depuşi, nu este privilegiată. Cas. rom. Bult. S-a II, anul 1885, 
pag. 4604. | 

(5) Baudry et Wahl, Depât, 1090. 
(2) Trib. Paris, Sirey, 1910, Bullt. des sommaires, 2, p. & şi 

Dreptul din 1910, No. 30 (eu obserr. noastră). — Contra: 
C. Paris, Sirey, 1908. 2. 313. Această din urmă soluţie, care 
admite validitatea unei asemenea popriri, este, după părerea 
noastră, inadmisibilă şi din punetul de vedere că noi nu ad- 
mitem validitatea unei popriri făcută de un creditor în mânile 
sale proprii. Această chestiune este insă foarte controversată, 
şi soluţia contrară este generalmente admisă atât în doctrină 

cât şi în jurisprudenţă. Vezi în sensul validităţei unei asemenea 
popriri, 'Crib. "Tutova, Or. judiciar, din 1905, No. 43; Cas. 

fr. Sirey. 92. 1. 225 (cu nota lui Labb6); D. P. 92. 1. 430; 

Pand. Period. 92. 1. 445; D. Negulescu, Teoria poprirei, p. 71 

ed. a 3-a); Dodo, Theorie et pratique de la saisie-arrât, 130, 

p. 131, 132; Garsonnet, Pr. civ., IV, $ 1382, p. 325 (ed. a 2-a); 

precum şi multe alte autorităţi citate pro şi contra, în tom. VI 

al Coment. noastre, p. 783, notele 1 şi 2 şi în observ. ce am pu- 

blicat în Dreptul din 1907, No. 75, p. 620, notele 9 şi 10. 

(6) Cpr. Guillouard, Depât, 20, 22. — Vezi însă Pothier, Depâi, 

82 urm.; Baudry et Wabhl, Jdem, 1094 urm. Vezi art. 1295 

C. Calimach (959 C. austriac), art. 700 C. german, ete. 

—
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căci pe când însuşirea depozitului, fie chiar neregulat, con- 

stitue un abuz de încredere (art. 323 C. pen.) (*), nerestituirea 

banilor împrumutaţi nu are această sancţiune. Apoi, mai 

există și alte deosebiri între aceste două contracte, din punctul 

de vedere al responsabilităţei, al admiterei compensaţiei 

(art. 1147, 20), ete. (0). 

Cazul când lu- Principiul că depozitarul trebue să restitue însuș lucrul 

era depozitat depozitat mai sufere încă excepţie în caz de perirea lucrului 

caz fortuit. prin forță majoră sau caz fortuit. Dacă el a primit alt 

Jlueru în locul acelui depus, el trebue să restitue ceeace a 

primit în schimb (art. 1606 și 1721). 

Art. 1608. Depozitarul trebue să restitue nu numai luerul depozitat, 

dar şi fructele lui. lată, în adevăr, cum se exprimă art. 1608. 

Art. 1608. — Depozitarul trebue să restituiască, fructele pro- 
duse de lucrul depozitat şi culese de dânsul. 

EL nu e dator de a plăti nicio dobândă pentru banii ce i s'au de- 
pozitat, afară numai din ziua, de când a fost pus în întârziere de a-i res- 
titui. (Art. 1079, 1088, 1593, 1602, 1604 C. civ. Art. 1936 C. fr.) 6). 

Restit. fructe- Depozitul neaducând, în principiu, niciun folos de- 
lor percepute. pozitarului, acesta trebue să restitueaseă nu numai lucrul, 

dar și fructele lui, pe care el le-a perceput, precum și toate 
celelalte accesorii, nu însă şi fructele ce el ar fi putut percepe 
şi pe case nu le-a perceput (%._ “ 

„Cazul când | Dacă lucrul depus consistă într'o sumă de bani, depo- 
epozitul en zitarul nu va datori, în principiu, dobânda, fiindcă el nu se 

sumă de bani. poate folosi de suma depusă. EI nu va datori dobânda decât 
atunci când depozitul ar aveă de obiect titluri la purtător 
productive de dobânzi, pe cari depozitarul le-ar fi încasat (5). 

Daunele cas” Dacă depozitarul nu restitue banii depuşi, el va, plăti 
zate prin ne- i i i te prir ne- deponentului daunele cauzate prin nerestituirea la timp. 

( vezi supră, p. 2, nota 6. 
pr. Baudry et Wahl, Depât, 1099, şi autorităţile ei 6) Cpr, L 1 65 28 și 03; D055 1 Digi De epcitate acolo. 16, 3; — ÎL. 2, Cod, cod. i AS CRostit, ver condi a 9 » COd, eod. til., 4, 54; — L. 38 $ 10, Dig., De 

usuris_ et fructibus, 22, 1; Pothier, Dâpât, V, 47, 45 13; , art. 1297 C. Calimach (961 C. austriac), ete, i 
(*) Cor, Fothier op. it a: Berriat St. Prix, Notes €lement. sur 

| Ze AL, . r. art. ll C. 
capit. 22, citat textual supă, p. 23, ap 0ra8e3 partea AU, (*) Guillouard, Depât, 80; Laur 
Santerre, VUILE14g, i, aurent, XXVII, 110; Colmet de
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Aceste daune vor consistă, după art. 1608, în dobânda . Aplice. 
legală, care va curge din ziua punerei în întârziere, adecă pizinta die 
a unei somaţii extra-judiciare (art. 1079), legea ne mai ce- — nelor. 
rând de astădată o acţiune în justiţie (art. 1088). 

Această soluţie este admisibilă chiar în caz când depo- 
zitarul ar fi fost autorizat a se servi de banii depozitaţi (). 

În caz -când depozitarul s'a servit de lucru, fără în- Aplice. | 

voirea, deponentuiui, se decide de unii că el va datori do- art, 1804 ? 
bânda, de drept din ziua în care a întrebuințat lucrul, fără Controversă. 
nicio punere în întârziere, şi aceasta prin aplicarea art. 1504 
dela societate și 1544 dela mandat); însă această soluţie 
este inadmisibilă, pentrucă textele de mai sus sunt excep- 
ționale şi deroagă dela principiul punerei în întârziere. Ca 
atare, aceste texte trebue deci să fie mărginite la cazurile 
anume prevăzute prin ele (). 

Se decide chiar de unii“că dacă depozitarul a întrebuințat Cazul câna 
fondurile ce i s'au încredinţat, la jocuri de bursă, cărţi, ete. mi deputi 
el datoreşte nu numai dobânda acestor fonduri, din ziua buinţaţi Ja 
întrebuinţărei lor, ci şi foloasele trase din aceste operaţii; pe zi, 
pentrucă, pe deoparte, nemo ex delicto suo locupletari potest, ete. 
sau debet consegui emolumentum, iax pe de alta, pentrueă, Controversă. 
produsul jocului este un fruct civil al sumei întrebuințate (£). 
Această soluţie este inadmisibilă, pentrucă maxima menţio- 
nată nu are sensul ce i se dă în specie, ci însemnează că 
autorul unui delict trebue în totdeauna să repare prejudiciul 
întreg, suferit de acela care a fost victima lui (€). | 

Am văzut că depozitarul trebue se restitue lucrul de- Starea în care 
pozitat în natură, cu fructele și accesoriile lui, cum ommi aporul trebue 

causa (6). Art. 1605 axată în ce stare lucrul trebue să fie art. 1605. 
  

(0) Laurent, XXVII, 111; P. Pont, Depât, 467; Duranton, XVIII 

52; Aubry et Rau, IV, $ 403, p. 623, nota 8 (ed. a 4-a).— 

Contră,: Guillouard, Depot, 82, după care o acţiune în Jus- 
tiţie ar fi necesară în specie, spre a face să curgă dobânda. 

(2) Goillouard, Depât, 74 şi 83; Troplong, Idem, 10%; P. Pont, 

Idem, 468; Aubry et Rau, IV, $ 403, p. 623; Duranton, 

XVIII, 53, ete. Cpr. art. 698 C. german, 
(2) Baudry et Wahl, Depă, 1111. 
(&) P. Pont, Depât, 469. _ 

() Baudry et Wabl, Dep, 1112; Guillouard, Idem, 75; Troplong, 

dem, 105; Duvergier, Idem, 471, ete. 

(6) Prin aplicarea acestui principiu, art. 718 din codul civil Art. 718. 
C. civ.otoman.
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restituit. lată, în adevăr, cum se exprimă acest text, care 

nu este decât o aplicare a principiilor generale, inscrise în 

art. 1102 şi 1156. 

Art. 1605.— Depozitarul nu e dator de a restitui lucrul de- 

pozitat decât în starea în care se află la timpul înapoierei. Strică- 

ciunile survenite fără faptul său rămân în sarcina deponentului. 

(Axt. 1102, 1156, 1601 C. civ. Art. 1933 C. fr) (). 

Aplie. drep- Acest text aplică deteriorărilor principiile pe care le-am 

tului comun, expus supră, p. 20 cu ocazia interpretărei art. 1601. In adevăr, 

acel eare deţine lucrul altuia în virtutea unui contract, şi 
care trebue să-l păstreze în baza acestui titlu, nu răspunde 
de cazurile fortuite cari au distrus sau deteriorat acest lucru. 
Nemo prastat casum fortuitum. Legea aplică, în specie, 
depozitavului regula dreptului comun, după care debitorul 
unui corp cert şi determinat este liberat prin trădarea lu- 
crului în starea în care se găsește în momentul predărei, dacă 
deteriorările ulterioare nu sunt pricinuite prin faptul sau 
greşala sa, nici prin aceea, a persoanelor de care el răspunde, 
sau dacă înaintea, acestor deteriorări el n'a fost pus în întâr- 
ziere (art. 1102), 

Dovedirea, ea- Dovedirea cazului fortuit ineumbă, după cum am mai 
zului fortuit: shus-o supră, p. 21, depozitarului care-l invoacă (art. 1156 

Ş 3), spre a fi scutit de restituirea lucrului în bună stare. 
Distrugerea Dacă luerul a fost deteriorat sau distrug prin incendiu, 

luerului. prin ştim că nu este suficient ca depozitarul să dovedească faptul 
incendiului spre a fi scutit de responsabilitate, ci mai trebue 
încă să stabilească că incendiul nu se datorește culpei sale 
sau oamenilor săi (2). 

Imposibil Dacă depozitarul se găseşte prin culpa sa în imposi- 
că depozitul. bilitate de a restitui lucrul depozitat, el va restitui valoarea 

lui din momentul facerei restituirei, iar nu din momentul 
constituirei depozitului (5). 

otoman dispune că puii animalului încredin 
âna, ete., aparţin proprietarului ] lui. 

4 pr. Pothier, Depât, jo Îi 
2) Vezi tom. IX al Coment. noastre, p. 170 Cpr. Guill e o Louage L 218 şi Depot, 11. Vezi ă supră Po mona, uiilouard, Depât, 78.—C 2 iz, 72. ; 
Sa Pi Contră: C. Aix, D. P. 72. 2.41; 

țat altuia, laptele,
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Dacă depozitarul a primit o sumă de bani sau alt 
lueru în locul obiectului depozitat, el va restitui deponen- 
tului ceeace a primit în schimb. Iată, în adevăr, cum se 
exprimă art. 1606. | 

Art. 1606. — Depozitarul căruia sa luat prin forţă majoră 
lucrul depozitat, şi care a primit în locu-i o sumă de bani sau 
crice alt lucru, trebue să restituească aceea ce a primit. (Art. 1156, 
1601, 1607, 1721 C. eiv. Art. 1934 C. fr.) (). 

Astfel, pentru a luă exemplul dat de Pothier, dacă 
înainte de a plecă în străinătate, mi-ai lăsat în deposit o 
cantitate oarecare de produete sau nişte cai cari au fost 
rechiziţionaţi pentru armată, în baza legei din 6 Aprilie 1906 
asupra rechiziţiilor militare, voiu restitui preţul ce mi s'a plătit. 

Aceeaş soluţie va fi admisă şi în caz când lucrul depo- 
zitat va peri prin faptul unui terţiu, care va despăgubi pe 
depozitar de prejudiciul suferit. In asemenea caz, depozitarul 
va, restitui despăgubirea primită dela, terţiu (art. 1721 Ş 2)€). 

Obligaţia de restituire trece la, moştenitorii depozitarului, 
cari vor trebui să restitue însuș lucrul depozitat, de câteori 
el există. „Când va muri păstrătorul, moştenitorii lui sunt 

datori luerul cel dat în păstrare eu toate dreptăţile lui“, 
zice codul Caragea (art. 21, partea III, capit. 22). 

Pentru cazul când luerul a fost vândut. de bună ere- 

dinţă de către moștenitori, art. 1607 dispune următoarele: 

Art. 1607. — Eredele depozitarului, care a vândut de bună 

credinţă lucrul ce n'a știut că este depozitat, este dator să xesti- 

tuească numai preţul primit, sau să cedeze acţiunea sa în contra, 

cumpărătorului, dacă prețul n'ar fi fost plătit. (Art. 972, 996, 1606, 

1898, 1909 C. civ. Art. 1935 C. fr) Q). 

Acest text presupune că moștenitorul depozitarului, în 

necunoștinţa depozitului, crezând că lucrul depozitat aparţine 

autorului său, l-a înstrăinat de bună credinţă, și-l obligă, 

în asemenea caz, a restitui preţul sau acţiunea ce el are 

  

() Cpr. L. 1 $ 21, Dig., Depositi, vel contra, 16. 3; Pothier, 

Depât, V, 45. 
(2) Cpr. Guillouard, Dep, 79. N | 

(2) Cpr. L.1$47; —L.1..2,3,4, Dig., Deposit, vel contra, 16, 3; 

Pothier, Depât, 45, 46, ete. 

29 

Art. 1606. 

C. Caragea. 

Art. 1607.
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contra cumpărătorului, dacă acest din urmă n'a plătit preţul. 

Această soluţie se întemeiază pe echitate. 

Cazul când Dacă moștenitorul depozitarului a consumat lucrul de 

moștenitorul a pună, eredinţă, el va restitui valoarea ce luerul.avei în mo- 
consumat lu- 

erul de bună mentul când a fost consumat, iar nu în momentul resti- 

credintă. ţuirei, pentrucă el se înavuţeşte cu această valoare ( ). 
Dăruirea, lu- Dacă moștenitorul în loe de a vinde sau consumă 
crului decătre juerul, Pa dăruit de bună credinţă, el nu va restitui nimic, 

pentrucă el nu sa înavuţit prin aceasta cu nimic (). 

Cazul când Dacă există mai mulţi depozitari, sau dacă depozitarul 
există mai mulţi depozi-a Murit lăsând mai mulţi moştenitori, restituirea poate fi 

taxi sau moș- făcută de acela dintre ei care deţine lucrul, fără ea con- 
tenitori de ai depozitarului. Simţimântul celorlalți să fie necesar, fiindcă ei nu se pot 

opune la restituire (). 
Cazul când Dacă lucrul depozitat nu poate fi restituit, fiecare din 
luerul depo- zitat nu poate depozitari sau din moştenitori va. fi responsabil pentru partea, 

Â vestituit. sa, afară de cazul când perderea „lucrului ar proveni numai 
din culpa unuia din ei, în care caz acest din urmă va fi 
singvr responsabil pentru tot($). 

Art. 1609. Cui trebue să se facă restituirea ? lată ce dispune, în 
această privinţă, art. 1609: 

Art. 1609. — Depozitarul nu trebue să restituească lucrul ae. 
pozitat decât aceluia ce i l-a încredinţat, sau aceluia în al cărui 
nume s'a făcut depozitul, sau persoanei arătate spre a-l primi. 
(Art. 1096, 1604, 1607, 1610 C. eiv. Art. 1937 C. fr)(6). 

Persoanele că- Dacă depozitul a fost făcut de o persoană capabilă, 
titue de- lucrul depozitat se va restitui acestei persoane (6); dacă de- 
pozitul. O———_— 

() Baudry et Wabhl, Depât, 1122; Gruillouard, Idem. 72: P. Pont 
Idem, 464; Duranton, XVIII, 48; Colmet de Santerre VIII, 147 bis II, ete. ” , 

(2) Baudry et Wabl, op. cit., 1123; P. Pont, Idem, 464; Colmet 
de Santerre, VIII, 147 bis, II; T. Huc, XI, 242; Arnt - 1469, — Contră: Guillouară, Dipât, 12. Opr. A Ra „LV, $ 403, p. 622, text şi nota 6 (că. a Aa), 

(2) Pothier, Depât, V, 65; Baudry et Wabl, Idem, 1125; Guil- (4) lowară, Idem, A Cp. art. 16, partea III, capit. 22 C. Caragea. *) Gnillouar epot, 91, în fine; Baud G 
6) O d îs a fi audry et Wahl, Idem, 1068. 

» Dig., D iti , Pothier, Dâpit, Vi 45. 53! 6 15 aL eposit, vel contra, 16, 3; 

(6) Deci, dacă prezidentul unui clu b sau unui cere 2 
E IT care nu eră per- soană morală, a făcut un dep onser E ozit la casa, de consemnați, legă-
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pozitul a fost făcut de către un mandatar, lucrul depozitat 
nu se va restitui mandatarului, ci mandantului. In fine, 
dacă contractul arată persoana care trebue să primească 
luerul depozitat, restituirea se va face acestei persoane. 

Această din urmă dispoziţie nu se aplică însă decât Art. 1611. 
în cazul când restituirea este făcută în timpul vieţei depo- 
nentului, căci dacă acest din urmă moare înainte ea lucrul 
să fi fost restituit persoanei indicate, depozitul nu poate fi 
restituit decât moștenitorilor deponentului, conform art. 1611 (?). 
lată, în adevăr, cum se exprimă acest din urmă text: 

Art. 1611. — In caz de moarte a deponentului, lucrul depus 
nu se poate restitui decât eredelui. Dacă sunt mai mulţi erezi, lucrul 
depozitat trebue să se restituească fiecărui din ei o parte pe câti 
se cuvine. 

—
 

Dacă lucrul nu se poate împărţi, erezii trebue să se unească 

tura juridică, cu privire la acest depozit şi la conseeintile 
lui, nu s'a stabilit decât între deponent personal şi casa de 
depuneri, şi această casă nu are niciun motiv legal de a 
refuză restituirea depozitului acelui care l-ar fi făcut, când 
nimeni nu se opune în mod legal la această restituire. Cas. 
rom. Bult. 1906, p. 1356. . 
Astfel, depozitarul unor titluri sau valori nu se liberează 
faţă de moștenire prin remiterea acestor valori, în urma 
morţei deponentului, persoanei arătate de acest din urmă, ci 
numai prin remiterea lor în mânile moştenitorilor lui. Cas. fr. 
Pand. Period. 1902. 1. 504; Sirey, 1902. 1. 312 şi Dreptul 
din 1903, No. 12, p. 108; 'Thiry, 1V, 188, p. 170, 171; 
Guillouard, Depât, 87; 'Froplong, Idem, 146; P. Pont, dem; 
480; Baudry et Wabhl, Jdem, 1143; Laurent, XXVII, 118; 
Arntz, IV, 1410; Planiol, II, 2210; T. Huc, XI, 245; Râpert. 
Sirey, vo Depât, 536 urm.; Pand. fr., cod. v, 323 urm., ete. 

Deponentul poate însă, conform dreptului comun, să declare Validitatea 
că, chiar în urma morţei sale, lucrul depus va, fi restituit mandatului 
unui terţiu, căci asemenea mandat post mortem mandantis, Peuroversă. 
valid în dreptul roman (L. 26, Pr., Dig., Depositi, vel contra, 
16, 3), este, după cum știm, valid și în dreptul actual. Vezi 
t. IX, p. 621, text şi nota 7. Cpr. Baudry et Wabhl, Mandat, 
838 şi Depât, 1143; P. Pont, Depât, 481; Masse-Vergt, V, 
$ 736, p. 9, nota 17; C. Amiens, Sirey, 54. 2.60; D. p. 
54. 2. 255.—Contră: Laurent, XXVII, 118; Troplong, Depot, 
146 urm.; Duvergier, Idem, 483; Aubry et Rau, IV, $ 403, 
p. 623, 624, text şi nota 13; C. Paris, Pand. Piriod., 89. 2. 139. 
Vezi şi sistemul intermediar al lui Guillouard, Dep, 91.
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Art. 1612, 

C. eiv. otoman. 
Art. 802, 
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între dânşii asupra modului primirei lui. (Art. 653, 1057 urm., 1060, 

1063, 1064 C. civ. Art. 1939 QC. fr)(). 

Restituirea care urmează a se face moștenitorilor de- 

poneniului sau aceluia pentru care depozitul a, fost constituit, 

este supusă regulelor prescrise de art. 1611. 

Dacă sunt mai mulţi moştenitori necontestaţi €), luerul 

va fi restituit fiecăruia din ei pentru partea sa respectivă, 

în caz când luerul este divizibil. Dacă luerul nu poate fi 

împărţit în părţi materiale, deşi este susceptibil de diviziune 

intelectuală, moştenitorii majori trebue să se înţăleagă între 

ei în privinţa modului de primire al luerului (5). 

Regulele de mai sus se aplică, pentru identitate de 

motive, în cazurile când depozitul a fost făcut de mai multe 

persoane sau pentru mai multe persoane (?). 

Art. 1612 mai prevede un caz în care lucrul depozitat 

poate fi restituit unei: alte persoane, decât acelei care a făcut 

depozitul. Iată, în adevăr, cum se exprimă acest text: 

Art. 1612. — Dacă deponentul, prin schimbarea statului său, 

a perdut administraţiunea bunurilor sale după facerea depozitului, 

acesta nu se poate restitui decât persoanei însărcinate cu adminis- 

traţiunea averei deponentului. (Art. 390, 445, 454, 458, 1242 C. eiv. 

Ant. 761 C. com. Art. 1940 C. fr.)(). | 
  

() Cpr. L. 1 $ 36; L. L. 14 şi 31, Pr., Dig., Depositi, vel contra, 
16, 3; L. ultimă, Cod, cod. tit., 4, 3%; Pothier, Depât, 52 
54, 55, 62, ete. „In caz de moartea persoanei care a făcut 
depozitul, zice art. 802 din codul civil otoman, lucrul depus 
trebue să se restituească moștenitorilor săi“. 

(2) Dacă ar fi vreo îndoială asupra drepturilor unuia sau iai 
multora dintre moştenitori, depozitarul ar puteă să refuze res- 
ituirea cât timp ea nu este ordonată de justiţie. Cas. fr. D. 

P. 60. 1. 305; Sirey, 60, 1. 971; Baudiy e Viral Dita 
„1142; Guillouară, Idem, 96: 7. Hue, XI 247, ete. | ” 

(5) In caz când luerul depozitat este indivizibil și moştenitorii 
nu se înţăleg între ei sau nu se prezintă toţi, luerul va, puteă 
fi restituit acelora cari au cea mai mare parte din moutenire 
sub îndatorire însă de a dă cauţiune. Pothier Depâi V 54; 

, Pand. fr., vo Depot, 356; Troplong, Idem, 159. n [ 

() Cpr. Pand. fr., vo Depât, 350; Guillouard, Idem. 97; Du- 
anton, XV ; ron o XII 61; Aubry et Rau, IV, $ 403, p. 624, nota 14 

(5) Cpr. Pothier, Depet, 52.
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După acest text, dacă deponentul a perdut adminis- Perderea din 
traţia bunurilor sale prin schimbarea capacităţei sale, resti- pariea depo- 
tuirea se va face persoanei însărcinate cu administraţia, bu- administr. bu- 

nurilor lui. Aceasta se va întâmplă în cazurile următoare, ia 
prevăzute anume de textul francez, exempli gratia: când. rea de capa- 

femeea, nemăritată în momentul depozitului, s'a măritat mai citate. 
în urmă; când deponentul, capabil în momentul facerei depo- 
zitului, a fost mai în urmă pus sub interdicţie, ete. De ase- 

menea, dacă depozitul a fost făcut de un incapabil, sau în 

numele lui, restituirea, se va, face reprezentantului său legal (). 

Presupunând însă că depozitarul a restituit de bună 

credinţă, lucrul incapabilului, în necunoştinţa perderei capa- Bestit. Iueru- 

cităţei sale, se înţălege că el va fi liberat. Bona fides aqui- Lui făcută de 

tatem summam desiderat, ziceă 'Tryphoninus (2). O lege din incapabilului. 

Dig. zice de asemenea: „In omnibus guidem, mawime tămen 

în jure, cequitas spectamda, sit“. (L. 90, Dig., De div. reg. Art. 1613, 

juris antigui, 50, 17). 
Art. 1613 prevede ipoteza inversă acelei stabilită de 

art. 1612. Iată cui se exprimă acest text: 

Art. 1613. — Dacă depozitul a fost făcut de către un tutor 

sau administrator, în asemenea însușire, şi administraţiunea sa, -a 

fost încetată în momentul restituţiunei, aceasta nu se poate face 

decât către persoana ce a fost reprezentată, sau către noul ei re- 

prezentator. (Art. 1612 C. civ. Art. 1941 C. fr.) (8). 

După acest text, care nu are nevoe de comentarii, de 

câteori depozitul a fost făcut de reprezentantul unui inca- 

pabil, a cărui incapacitate a încetat, restituirea se va face 

fostului incapabil. Astfel, dacă depozitul a fost făcut de 

către un tutor, un bărbat, sau de un administrator al unor 

bunuri străine, restituirea se va face, în urma încetărei in- 

capacităţei sau mandatului, fostului minor, actualmente major, 

femeei devenită capabilă, sau mandantului, ete. 

Depozitarul nu poate să ceară dela deponent ea el să 

justifice că este proprietarul lucrului depus ($), pentrucă obli- 

() Pothier, Depot, V, 5, 6; Baudry et Wabl, dem, 1128; 

Guillouard, Idem, 8%; P. Pont, Îdem, 416; Froplong, Idem, 

138. Opr. C. Bucureşti, Dreptul din 1884, No. 37. __ 

(2) Cpr. Troplong, Dep, 162, p. 134%; P. Pont, Idem, kit; 

Pana. fi., v Depât, 360; Repert. Sirey, eod. v0, 512, ete. 

() Cpr. Pothier, Dipât, V, 50. 
. .. 

> . A = A . 

(*) Această dispoziţie nu se mai aplică însă de câteori se face 

31346 
„- 3
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gaţia de restituire se întemeiază pe contractul de depozit, 
oricare ar fi dreptul deponentului asupra lucrului depus (€). 
lată în adevăr, cum se exprimă art. 1610. 

Art. 1610. — Depozitarul nu poate pretinde ca deponentul să 
probeze că lucrul depozitat este proprietatea sa. , 

Cu toate acestea, dacă el descopere că lucrul este de furat şi 
cine este adevăratul proprietar, trebue să vestească acestuia depo- 
zitul ce i s'a făcut, interpelându-l a-l reclamă într'un termen deter- 
minat şi îndestulător, fără prejudiciul dispoziţiilor codului penal. 

Dacă acela care a fost vestit de aceasta, neglijă reclamarea 
depozitului, depozitarul este bine liberat prin trădarea depozitului 
în mâna aceluia dela care s'a primit. (Art. 1596, 1616, 1909, 1910 
C. civ. Art. 53, 308 urm. C. pen. Art. 1938 C. f-.)). 

Art, 1610. Paragraful 2 al art. 1610 cuprinde o excepţie dela 
$ 1 al acestui text. In adevăr, de câteori depozitarul află, 
că lucrul primit de dânsul în depozit este furat, el este dator, 
sub pedeapsă de daune-interese, de a, înștiinţă despre aceasta, 
pe adevăratul proprietar al luevului, somându-l să-l reven- 
dice într'un termen determinat şi îndestulător(?), în care caz, 
dacă acest proprietar neglijează reclamarea lucrului său, de- pozitarul se poate liberă predând acest lucru în mâna acelui dela care l-a primit. 

eee | Această dispoziţie fiind excepţională şi, ca atare, de strietă interpretare, nu poate fi întinsă la depozitul unui lucru 
perdut (*). 

  

opoziţie la restituirea depozitului, fie de un a] treilea, pentrucă lucrul ar fi al său, fie de către depozitar, pentrucă el însuş ar fi proprietarul lucrului depus; căci, în ambele ipoteze, obligaţia de a restitui lucrul deponentului nu mai există, dacă se pro- bează că acest lucru aparţine altuia (art. 1616, 1617). Cas. „OM: Bult. 1891, consid. dela, p. 157. 
(1) „Si prado, vel fur deposuerint, et hos Marcellus putat recte depositi, acluros; nam interest eorum, eo Quod  teneantur“. L. 1 $ 39, Dig., Depositi, vel contra, 16, 3. Vezi şi L. 31 Ş1 Dig., loco căt. 

N () Cpr. legile romane citate în nota, precedentă i şi 
ar 

ă, Vezi ş . Depot, V, 51, ete. b ezi şi Pothier, 
3 : NEI | €) Eroprietarul ar puteă chiar, independent de orice înştiinţare și inter be are din partea depozitarului, să facă, opoziţie la res- ituirea lucrului depozitat.. Baudry et Wahl, Depât, 1132 bis şi 1156 urm. 

(*) Baudry et Wabhl, Depât, 1133; p. Pont, Jdem, 490; Trop-
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Unde trebue să se facă restituirea? Art. 1614 şi 1615 
xăspund la această chestiune. 

Art. 1614. — Dacă prin contractul de depozit s'a stipulat locul 
unde trebue să se facă restituirea, depozitarul trebue să transporteze 
acolo luerul depozitat; spesele ce sar face sunt însă în greutatea 
deponentului. (Art. 969, 1104, 1615 C. civ. Art. 1942 C. eir.)(). 

Art. 1615. — Restituirea trebue să se facă, dacă prin contract 
nu se arată locul, acolo unde se află lucrul depozitat. (Art. 1104, 
1614 C. eiv. Art. 1943 C. fr)(). 

Lucrul depozitat se restitue la locul arătat prin Con- Locul unde se 
tract, spesele de transport fiind, în asemenea caz, în sar- 

cina deponentului, ceeace este foarte just, pentrucă depozi- 
tarul aduce celui dintâiu un serviciu gratuit (*). 

Dacă convenţia este mută în această privinţă, restituirea, 
se va face la locul unde se află lucrul depozitat, adecă la 
locul unde se găseşte lucrul în momentul restituirei, iar nu 
acolo unde s'a format contractul (?). 

Aceasta, lasă însă a se presupune că lucrul a fost trans- 
portat întrun loe mai depărtat fără nicio răutate, sine dolo, 

după cum ziceă legea romană, căci dacă ar există rea ere- 
dinţă din partea, depozitarului, regula de mai sus n'ar mai 
fi aplicabilă (5). 

Deponentul ar puteă, cere ca restituirea, să se facă acolo 

long, Idem, 144; T. Huc, XI, 246; Laurent, XXVII, 120; 

Pand. fr., v Depât, 366; Aubry et Rau, IV, $ 403, p. 625, 

text şi n. 12 (ed. a 4-a); Zacharie, Handbuch des franzăsischen 

Civilrechis, II, $ 403, p. 508, nota 12 (ed. Ansehiitz). — 

Contră: Duranton, XVIII, 58; Guillouard, Depât, 101; Du- 

vergier, Idem, 416; Colmet de Santerre, VIII, 150 dis 1; ete. 

(1) Cpr. L. 12, Pr., Dig., Depositi, vel contra, 16, 3; Pothier, 

Depât, V, 56. | | 
(2) Cpr. L. 12 $ 1, Dig, loco cil.; Pothier, op. cit., V, 57, ete. 

(2) Cpr. Pothier, Depât, V, 56; Pand. fk., vo Depât, 367; Guil- 

louard, Idem, 102, ete. 

(4) Pothier, Dâpât, V, 51; Guillouară, Idem, 102; Baudry et 

Wahl, Idem, 1159; P. Pont, Idem, 492; 'Troplong, Idem, 168; 

Duvergier, Idem, 488; T. Huc, XI, 249; Pand. fr., v at., 369; 

Thiry, IV, 189; Arntz, 1V, 1413; Laurent, XXVII, 124; 

Cpr. Art. 697 C. german. , A 

(6) Cpr. Pothier, op. ci, V, 5; Guillouard, loco supră cit.; 

Bauary et 'Wabl, Depât, 1159; Pand., fu. vo Depât, 310, ete. 

face resti- 
tuirea.



36 C. CIV. — CARTEA III. — TIT. XII. — CAPIT. II. — S-a III. — ART. 1616. 

unde lucrul se găseă în momentul facerei depozitului, plătind 
însă, cheltuelile de transport şi suferind riscurile lucrului (*). 

Când trebue să se facă restituirea?. i 
La, această chestiune răspunde art. 1616. Iată, în adevăr, 

cum se exprimă acest text: . a i 

Art. 1616. — Depozitul trebue să șe restituească deponentului 
îndată ce s'a reclamat, chiar 'când s'ar fi stipulat prih contract un 
anume termen pentru restituţiunea lui; se exceptă însă cazul când, în formele legale, s'a notificat depozitaralui un act de sechestru sau de opoziţiune la restituţiunea, sau la strămutarea, lucrului depozitat. (Art. 1024, 1079, 1099, 1147, 1570, 1572 urm, 1610, 1617 C. civ. Art. 455 Pr. eiv. Art. 1944 C. fr.) (2). 

€. Calimaeh. »Depozitarul este obligat să întoarcă înapoi depuito- Art. 1616 C. rului lucrul şi mai înainte de termenul hotărît, dacă acesta, actual. 4] va cere“, zice art. 1298 din codul Calimach (962 C. aus- triac). Acelaș lucru îl spune și art. 1616 din codul actual. epozitul fiind, în adevăr, făcut în interesul exeluziv al depo- nentului, depozitarul nu are niciun interes a reţine lucrul care nu poate să-i aducă niciun folos (6). unui tzitar Aceeaş obligaţie există în toate cazurile, fie chiar salariat. “caz de depozit salariat, și atunci când de „în interesul depozitarului (4). Pi n „__ Obligaţia de a restit 
gulat. chiar în materie de depozit neregulat, în opinia bine înţăles a acelora cari nu confundă, asem 

în 
pozitul a fost făcut 

egulat este un împrumut, » 1582, după care restituirea trebue să, se facă la termenul fixat şi, în lipsa unui asemenea termen, | la termenul defipt de judecători (5), Reţinerea lu- De : l A Ana ax erului pozitarul va puteă, însă să re de depozitar, —————_ 

() Cpr. Troplong, Depât, 170; Pana. fr., vo ) căile citate acolo. 
pr. L. 1 $ 45, Dig, Depositi, vel contra, 16. 3: Pothier 1 Pip V, 22, 68, 50, ete. Opr. art. 69 090 0 german. (3) epabieri Depdt 58; Ghuillouard, Idem, 103; Bauary et Wahl „dem, 1151; Laurent, XĂVII, 121, — Si si, j te, ut post mortem tuam, reddăs . po suzi dePosuero apud * + POssun mutare volun- tatem, et ante mortem tuam de ositum, ce p 

Dig., Deposit, vel contra, 16% repetere (LL. 1$ 45, 
() Baudry et Wall, Depăâ, 1152. (>) Baudry et Wahl, op. cit., 

ție -lucrul când acesta 

cit., 371, şi autori- 

1153. Vezi supră, p. 25.
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a fost furat, dacă el a descoperit pe adevăratul proprietar 
(art. 1610), şi atunci când i se datorește ceva din cauza 
depozitului (art. 1619). El mai poate încă să reţie lucrul 
când i s'a notificat o poprire în regulă din partea credi- 
torilor deponentului san o opoziţie la restituire din partea 
"unui terţiu, care s'ar pretinde proprietarul lucrului (art. 1616). 

Dar dacă depozitarul trebue să restitue luerul la prima In principiu, 
cerere a deponentului, el n'ar puteă însă să-l restitue când nu boate res- 
îi va plăceă, dacă nu sa stipulat niciun termen pentru res- titui lucrul 
tituire, rămânând ca judecătorii să hotărască, în asemenea “n€ î Place 

„caz, momentul restituirei, căci depozitarul nu poate fi obligat 
a păstră în infinit un lucru străin (). 

A fortiori, depozitarul n'ar putea să restitue lucrul Cazul când sa 
înainte de termen, de câteori restituirea este subordonată unui ţorucen pentru 
termen prin convenţia părţilor, căci fixarea unui termen restituire. 
nar mai aveă niciun sens, dacă depozitarul ar putea să 
treacă peste el (2). 

In fine,. vom termină secţiunea privitoare la obligaţiile Art. 1617. 
depozitarului, prin art. 1617, eare nu este decât o aplicare 
a principiilor generale. lată cum se exprimă acest text. 

Art. 1617. — Se stânge orice îndatorire a depozitarului, dacă se 
descopere şi se probează că el este însuş proprietarul luerului depo- 
zitat. (Art. 115% urm., 1169, 1909, 1910, 30 C. civ. Art. 1946 
C. fr.) ). 

De câteori se dovedeşte că depozitarul a devenit proprie- 
tarul lucrului depozitat, orice obligaţii cu privire la păs- 
trarea sau restituirea lucrului sunt stânse sau, mai bine zis, 

() Cpr. Baudry et Wabhl, Depât, 1157; Laurent, XXVII, 121.— 
Vezi însă Guillouard, Jdem, 103; P. Pont, dem, 494. o 

(2) Baudry et Wabl, op. cit., 1158. — Contră: Guillouard, Depât, Dr. străin. 

103; '“Troplong, Idem, 118. Vezi în acest din urmă sens, 
art. 1860 $ 2 din codul italian, art. 1449 C. portughez, 

art. 1776 C. spaniol, ete. „Depozitarul, zice acest din urmă - 

text, care are motive temeinice de a nu mai păstră depozitul 
(que tenga justos motivos para no conservar el depâsito), va 
puteă să-l restituească înainte de termenul hotărit, şi dacă 

deponentul refuză de a-l primi, depozitarul poate să obţie dela 

judecător autorizarea de a-l consemnă“. a. 

() Cpr. L. 15 şi L. 31 $:1, Dig., Depositi, vel contra, 16, 3; 

Pothier, Depât, V, 4, 6, ete.
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1305. 

Dr. străin şi 
dr. nostru an- 

terior. 
C. Caragea. 
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nau avut niciodată fiinţă, pentrucă nimeni nu poate fi depo- 
zitarul lucrului său propriu (0). 

Un caz de stângere al obligaţiilor depozitarului ar fi 

acela în care depozitarul ar dobândi proprietatea lucrului 

depus, prin faptul că a devenit, înainte de restituire, moşte- 

nitorul deponentului (). 

SECTIUNEA IV 

Despre îndatoririle deponentului. 

Depozitul fiind, după cum am văzut, un contract uni- 
lateral, nu face să nască nicio obligaţie pentru deponent; 
în momentul formărei contractului, numai depozitarul are 
obligaţiile pe care le-am examinat mai sus. Se poate însă 
întâmplă ca, ea post facto, oarecare împrejurări să facă să, 
se nască obligaţii în sarcina deponentului. Art: 1618 vo- 
bește de aceste obligaţii. 

Art. 1618. — Deponentul este îndatorit a, întoarce depozitarului 
toate spesele făcute pentru păstrarea lucrului depozitat, şi a-l dez- 
daună de toate perderile cășunate lui din cauza depozitului. (Art 991, 
1619, 1730, 4 C. civ. Art. 1947 C. fr) (3). 

„Depuitorul, zice art. 1304 din codul Calimach (967, 
ab înitio C. austriac), este dator să întoarcă paguba prieci- 
nuită de către dânsul depozitarului și eheltuelile urmate 
pentru păstrarea depozitului, sau sporirea foloaselor celor 

() Vezi supră, p. 3, text şi nota 2. 
(2) Cpr. Pothier, Depât, V, 4. —'Tot Pothier (loco cit.) observă însă că uzufruetuarul sau ereditorul amanetar al unui lueru, , poate să deă acest lucru ca depozit în mânile proprietarului, () Cpr. L. L. 8 şi 23, Dig, Depositi, vel contra, 16, 3; Pothier Depât, 69, 71, 74, ete.; art. 1304 Q. "(967 € ; art. 693 C. german; art. 786 C. civ 

lile făcute cu ocazia unui lucru d 
precum un cal sau un bou, 
sarcina proprietarului“, „Câ; 

Calimach (967 C. austr.); 
il otoman, ete. „Cheltue- 

x epus, care cere o întreţinere, 
zice acest din urmă text, sunt în a, 7 nd păstrătorul va, cheltui ceva de irebuinţă spre paza sau hrana lucrului celui dat în păstrare cel ce l-a dat în păstrare e dator cheltuiala“, zice codul Caragea (art. 20, partea III, capit. 22), 5
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de faţă“ (9); şi art. 1305 din acelaș cod (967, în medio 

C. austriac) adaogă: „Dacă depozitarul au jertfit în vremea 

primejdiei însăşi ale sale lucruri, şi aşă s'a scăpat depozitul, 

poate să ceară despăgubirea sa după cuviinţă“. 

Depozitarul, aducând un serviciu deponentului, nu poate Cheltuelile 

fi sărăcit prin serviciul ce aduce. De aceea el trebue să fie Mee 

despăgubit de către deponent de toate cheltuelile necesare 

ce el a făcut pentru păstrarea lucrului depus. 

După unii, el ar aveă, drept şi la cheltuelile utile, însă Cheltuelile 

numai pănă la concurența plus valutei adusă lucrului €). Conti eirsă, 

El nu are însă niciun drept la impensele voluptuare, Cheltuelile 

putând numai să le ridice (jus tollendi), conform art. 539 (5). voluptuare. 

Conform dreptului comun, depozitarul nu va aveăAzlat: 1088. 

drept la dobânda cheltuelilor necesare decât din ziua cererei Controversă, 

în judecată (art. 1088) (6). 

După art. 1618, depozitarul mai are încă drept la Perderile că 

despăgubire pentru toate perderile cășunate lui din cauza Dau in 

depozitului. De exemplu: juerul depozitat aveă nişte vicii “ta depo- 

ascunse, fie chiar necunoscute deponentului, cari sau co- i 

municat la alte lucruri aparţinând depozitarului 6). 

In fine, am văzut supră, p. 19, că depozitarul poate Perirea Iueri- 

să mai aibă drept la despăgubiri, în caz când el ar fi lăsat lui depus. 

să piară lucrul său, spre a scăpă pe acel al deponentului. 

Depozitarul mai poate încă aveă drept la un onorariu, Art. 1600, 2. 

de câteori un onorariu a fost stipulat, conform art. 1600, 2. 

Stipularea unui asemenea onorariu nu transformă contractul 
  

(|) Vezi şi art. 20 C. Caragea, partea III, capit. 22, citat în C. Caragea. 

nota, precedentă. 

(2) Bauâry et Wabl, Depâi, 1163; P. Pont, Idem, 508; Guil- 

louard, Idem, 112; Duvergier, Idem, 502; Duranton, XVIII, 

13. — Contră;: Laurent, XXVII, 128; P. Buc, XI, 251; Thiry, 

IV, 194, p. Ll4, ete. 

(5) Baudry et Wabhl, op. cit., 1162; Guillouard, Idem, 111; T. 

Huc, XI, 251, ete. 

(£) Baudry et Wabl, Depot, 1164; P. Pont, Idem, 309; Laurent, 

XXVII, 129. — Contră: (din ziua facerei cheltuelilor), Guil- 

louară, Depât, 110, 113; 1. Hue, XI, 251 (argument din 

art. 1550 dela mandat, inaplicabil după părerea noastră, în 

speeie). In privința dobânzilor cheltuelilor utile, vezi Baudry 

et Wabl, op. cit., 1165; Guillouard, Jdem, 112, ete: 

£) Vezi Baudry et Wahl, Dep, 1167; Guillouard, Jdem, 113; 

p. Huc, XI, 251. Cpr. art. 694 C. german.



40 COD. CIV.—CARTEA III.—TIT. XII. - CAFIT. 11,—S"â IV.—ART. 1618, 1619. 

într'o locaţie de servicii, dacă onorariul stipulat nu este 

echivalentul exact al serviciului prestat de depozitar, ci este 

mai mie decât serviciul adus deponentului (6). 

Cazul când Dacă sunt mai mulţi deponenţi, ei nu sunt obligaţi în 

net mod solidar către depozitar, în privința obligaţilor ce le in- 

Lipsa de cumbă: 10 pentrucă, în mateiie civilă, solidaritatea nu se 

ae presupune (art. 1041); şi 2” pentrucă toate datoriile de sume 

de bani se împart între debitori (). 

Preserierea, După art. 1306 din codul Calimach (967, în fine 

aa 0, austriac), orice pretenţie reciprocă dintre deponent și de- 

şi depozitar, pozitar se preseriă prin treizeci de zile dela. restituirea lucrului. 

"1 Astăzi, niciun termen neexistând în această privinţă, pres- 

eripţia aplicabilă în specie este acea de 30 de ani (art. 1890). 

Dreptul de retenţie al depozitarului. 

Art. 1619. — Depozitarul poate să oprească depozitul pănă la 
plata, integrală cuvenită lui din cauza depozitului. (Art. 1147, 1730, 
4 C. civ. Art. 1948 C. fr.) (). 

Dr. roman şi La Romani. depozitarul nu avea dreptul de a reţine 
dr. actual în 5 
privinta drep-luerul, cel puţin după părerea unora, precum: Doneau, 
tului de xe- Voet, ete. (î). Acest drept fiind însă admis de Pothier, re- 

* daetorii codului francez au reprodus teoria acestui din urmă 
autor, în privinţa creantelor izvorite din depozit; de unde 
rezultă că acest drept nu există în privința creanţelor izvo- 
vite dintr'o convenţie străină depozitului (5). 
  

(') Cpr. Baudry et Wabl, op. cît., 1168 urm,, şi autoritățile 
citate acolo. Să 

(2) Baudry et Wahl, op. cit., 1174, şi autorii citați acolo. 
(2) Cpr. Pothier, Depât, V, 59, 74, şi Oblig., II, 625, ete. 
(*) Vezi 'Troplong, Dăpât, 193, p. 351. ” 

Dr. străin în (5) Guillouard, Depot, 114; Baudry et Wabhl, Idem, 1175; C. 
rivința drep- i . 5 206 privința drep Paris, Râpert. Dalloz, Supplâmeni, v Depât, 50, p. 825, 

tenţie. nota Î. — Acest drept de retenţie este consaer at de majoritatea, 
l andez; art. 1863 

r spaniol; art. 1450 $ final C. portu- 
z, etc. lată cum. se exprimă acest din urmă text. „0 de- 

positario pode reler a cousa depositada, em quanto. nao € 
pago“. Dreptul de retenţie al depozitarului nu există însă, în 
Anglia, (epr. Guillouard, Depot, 66 bis; Er. Lehr, Droit civil 
anglais, 869), nici în Germania, căci noul cod civil nu po- 

leginirilor străine. Cpr. art. 1166 C. civ. ol 
C. italian; art. 1780 C. 
ghez,
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Acest drept de retenţie există incontestabil pentru ehel- Cheltuelile 

uelile necesare făcute de depozitar (1). Chestiunea este însă Mile 

ontroversată în privinţa acelor utile €). | 

Afară de dreptul de retenţie, prevăzut de art. 1619, Art: 1780. 4. 

depozitarul mai are încă un privilegiu pentru cheltuelile 

necesare la paza lucrului, făcute de dânsul (art. 1730, 49). . 

Acest privilegiu nu există însă pentru cheltuelile utile, 

nici pentru perderile suferite cu ocazia păstrărei lucrului (5). 

Dreptul de retenţie, de care vorbeşte art. 1619, auto- „pepozitarul 

. . . 4 . o x u poate vin 

viză pe depozitar a păstră, posesiunea Inerului pănă la plata, Parul, 

cheltuelilor necesare făcute de dânsul sau a perderilor su- Controversă. 

ferite din cauza depozitului, nu însă şi a vinde luerul eu 

autorizarea justiţiei, spre a fi plătit eu precădere din preţul 

acestei vânzări (*). 
Chestiunea de a se şti dacă dreptul de retenţie este alei te 

| 
i . _ ului d 

real san personal, este, precum -stim, controversată (5). Se  uetenţie. 

admite însă, în genere, că el este real şi, ea atare, opozabil € ontroversă. 

nu numai deponentului, ei şi terţilor, de exemplu: dobândi- 

torului luerului depozitat, creditorului ipotecar sau chiar chi- 

rografar al deponentului, ete. (6). 

meneşte de el. Cpr- Baudry et Wahl, Depot, 1175, nota 3, Dreptul de re- 

p. 629 (ed. a 3-a), — Art. 175 din cutuma Parisului acordă tenţie al ban 

dreprul de retenţie şi hangiilor asupra lucrurilor călătorului, * 

soluţie admisă de jurisprudenţă şi astăzi (vezi C. Bucureşti, 

Dreptul din 1890, No. 40, p. 320), hangii având chiar un 

privilegiu asupra Îuerurilor călătorului (art. 1730, 60). Cpr. 

art, 704 C. german. Vezi imfră, explie. art. 1730, 60. 

() Vezi Guillouard, Droit de retention, 66. 

(2) Cpr. Guillouară, op. şi loco cit., precum şi Depât, 112. — 

Vezi şi supră, p. 39. 

(2) Guillouard, Depât, 117; Baudry et Wahl, 1dem, 1180, ete. 

(:) Guillouard, Depât, 18; Baudry et Wahl, Jdem, 1179 ;_Du- 

vergier, 1dem, 508; Troplong, Privil. ei hapothăques, L 251-— 

Contră: Cas. fr. şi C. Lyon, Sirey, 51. l. 243; D. P. 54.1. 

399; Sirey. 49. 2. 557; D. P. 50. 2. 14, ete. , 

(6) Vezi tom. II, partea Î,al Coment. noastre, p. 220, nota A şi 

infră, la titlul privilegiilor şi ipotecilor, rubrica: Teoria gene- 

rală a dreptului, de retenţie. 

(6) Baudry et Wabhl, Depât, 1176; Guillouard, Idem, 115; p. 

Pont, Idem, 511; Aubry et Rau, III, $ 256 bis, p: 194 (ed. 

a 5-a) şi IV, Ş 404, p. 627 (ed. a 4-a); Arntz, IV, 1418; 

Cas. fr. D. P. 69.1. 7; Sirey, 69. 1. 212, ete. — Contră: 

Ț. Huc, XI, 252. |
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Dreptul de re- Cu toate că art. 1619, care statorniceşte dreptul. de 
e al retenţie al depozitarului, nu face nicio distincţie, se decide, 
nu este opoza în genere, că acest drept nu există decât în contra depo- 
Pi proprie nentului sau reprezentanţilor săi. El nu este deci opozabil 

revendică adevăratului proprietar, care-şi revendică lucrul său depo- 
dreptul său. zitat de un terţiu non dominus(!). 

|Competinţa în materie de depozit voluntar. 

Depozitul este, în principiu. un contract civil, pentrucă 
el nu are de scop o speculație. In principiu, numai tribu- 
nalele civile au deci competinţa de a se pronunţă asupra lui. 

Se poate însă întâmplă ca depozitul să fie accesoriul 
„unei operaţii comerciale. Astfel este, de exemplu, . depozitul 
unor efecte făcute de un spectator în vestiarul unui teatru €). 

Depozitul în dreptul internaţional privat. 

Depozitul, încât priveşte dreptul internaţional privat, 
este cârmuit de regulele dreptului comun. Astfel, capacitatea 
fiecărei părţi se determină de legea ei naţională, iar forma, 
contractului, de legea, locului în care el este încheiat 6). 

Incât priveşte obligaţiile respective ale părţilor, se vor aplică iarăși regulele dreptului comun, adecă legea naţională, a părţilor, dacă ele aparţin aceleiaş naţionalităţi, şi legea, locului unde contractul a fost încheiat (lex loci contractiis), în caz contrar(%). 
Ospătătorii şi Încât privește responsabilita 

hangii. .. . RA tea ospătătorilor și han- 
Arc tos ur, SIILOI» dispoziţiile art. 1623 urm. » constituind o lege de po- 

  

(1) Baudry et Wabhl, Depât, 1177. — Vezi însă Guillonard, Idem, roată caxe septul de retenţie poate fi opus adevăratului proprietar de către depozitar. în ivi i impenselor făcute de dabsul. prmnţa, eheltuelilor. sau () Cpr. C. Paris, D. P. 1902. 2. 323; . 7 i 1180 ter, ete. Vezi înfră, p. 55. ; Vandry et Wahl, pb () Cpr. Baudry et Wahl, Devă y ». Depot, 1181. (+) Baudry et Wabhl, op. și loco cit.; Vincent et Penaud Dictionn. de droit international prive, v Depot, 5. — Vezi însă Rolin Pr. de droit international rivă, Il, 135 5 te 
în specie, legea depozitarul di î 411, 1857, 1858, care aplică,
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liţie şi de siguranţă, se aplică necontestat tuturor ospătă- 

torilor sau hangiilor aflători pe teritoriul nostru, oricare ar 

fi naționalitatea lor (*). 

SECTIUNEA V 

Despre depozitul necesar. 

Știm că depozitul este voluntar (art. 1595 urm.), şi 

pecesar (art. 1620 urm.). Vezi supră, p. &. 

Depozitul este voluntar atunei când deponentul a putut, Depozitul vo- 

în deplină libertate, să aleagă persoana depozitarului. El luntar Și ne- 

este necesar sau mizerabil, adecă de nevoe, după cum îl nu- 

meşte art. 1292 din codul Calimach (vezi supră, p. &, nota 5), 

atunci când se face, de nevoe, sub sila unei întâmplări, precum : 

un foe, ruina unui edificiu, o prădăciune, un naufragiu sau 

alt eveniment neprevăzut de forţă majoră. Iată, în adevăr, 

cum se exprimă art. 1620 din codul civil: 

Art. 1620. — Depozitul necesar este acela ce se face sub sila 

unei întâmplări, precum: un foe; o ruină, o prădare, un naufragiu, 

sau alt eveniment neprevăzut de forţă majoră. (Art. 1594, 1621 urm. 

C. cv. Art. 1949 C. fr) (2). 

„Evenimentele prevăzute de acest text nu sunt limitative, Art. 1620 nu 

ci citate de legiuitor exempli gratia. Astfel, la aceste eve- este limitativ 

nimente de forţă majoră, autorii adaogă : invaziunea unei 

armate străine şi răsboiul în genere, inundaţiile, un cutremur 

de pământ, răscoalele şi orice revoluţii în genere, ete. $). 

Nu trebue însă să considerăm ca un depozit necesar pepozitul 

: : - într? iai făcut de un nici 
depozitul de baine făcut de un spectator întrun teatru, os în 

acel făcut de o femee separată de bunuri în mânile bărba- imun teatru 

tului său, pentrucă femeea este în totdeauna liberă de a-şi + 

alege un alt depozitar (*). 

(1) Vezi Vincent et Pânaud, op. şi vo cit., No. 6, a 

(2) Cpr. L.. 1, $$ 1—3, Dig. Depositi, vel contra, 16, 3:- Vezi şi 

Instit., De actionibus, 4, 6, Ş 17, în fine; Pothier, Depât, V, 15. 

(5) Baudry et Wahl, Depât, 1182, in fine; Guillouard, dem, 122; 

"Pplong, Jdem, 207; Laurent, XXVII, 134, ete. 

(5) Cpr. Baudry et Wahl, Depât, 1183, şi autorităţile citate acolo. 
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Condiţiile ce- Depozitul nu devine, de asemenea, necesar prin faptul 
rute p. ca de-că deponentul a găsit cu dificultate un depozitar, sau că 

pozitu! tă fe pericolul a putut fi prevăzut, sau că deponentul n'a avut 
timpul de a cere o chitanță. Pentru ca depozitul să poată 
fi considerat ca necesar, trebue, în genere, un pericol real, 
cave să silească pe deponent a face depozitul şi să-l împe- 
dice în acelaş timp de a găsi un depozitar (1). 

Art, 1621. Situaţia şi graba în care se găseşte o persoană de a 

face un depozit necesar, o împedică de a se gândi la o do- 
vadă scrisă. De aceea, prin derogare dela dreptul comun, 
art. 1621 dispune că, în toate cazurile, proba prin martori 

şi prezumpţii este admisibilă în asemenea materie. lată, în 
adevăr, cum se exprimă acest text: 

Art. 1621. — Proba prin martori este admisă pentru depo- 
zitul necesar, şi chiar în cazul când valoarea depozitului ar trece 
peste 150 lei. (Art..1198, 20, 1203 C. civ. Art. 1950 C. fr.)(2). 

Aplicarea Art. 1621 nu este decât o aplicare a art. 1198, 2, 
at. 1198, %. Proba testimonială şi a prezumpţiilor este admisibilă în 

specie nu numai pentru a dovedi faptul depozitului, dar 
și pentru a stabili natura și valoarea Iuerurilor depozitate. 

Aprecierea | Rămâne însă bine înţăles că apecierea veracităţei şi 
depunerilor sincerităţei depoziţiilor martorilor este o chestie eminamente 

"de fapt, de atributul suveran și excluziv al instanțelor de 
fond, care scapă de sub orice control superior (*). 

| aplic reg: Afară de această derogare dela dreptul comun, care în 
elor dela de- or i] ge speeie se împuneă, celelalte regule dela, depozitul voluntar 

luntar, Se aplică și depozitului necesar. lată, în adevăr, cum se ex- 
primă art. 1622: 

Art. 1622. — Depozitul necesar este - . 
Ă s 

. depozitului voluntar, şi i oii coat relele fără prejudiciul di iţi e (Art. 1198, 1596 urm. O. civ. Ara 1951 GE). lor ant, 1198, 

  

( Bandry et Wabl, op. cit., 1184. 
pr. ord l ți - . : im A P 76. gena din 1667, tit. 20, art. 1 şi 2; Pothier, Depăt, 

(2) Cpr. Cas. „rom. Dreptul din 1909, No. 65. Deoseb. (*) Cpr. Pothier, Depât, V, 115. — Cuvintele: de redacţie dispoziţiilor art. 1198“ istă în e de codul f. i hi art. nu există în codul francez, ei sunt Art. 1865 C. acaose e e legiuitorul nostru, după art. 1865 din codul italian italian. are adaogă, de asemenea. la textul ă ! vinte: saleo ua di xtul francez, următoarele cu- 
o dall'articolo 1348 (al nostru 1 198). 

„Şi fără prejudiciul
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Despre 'depozitul făcut întrun han sau ospătărie. 

Responsabilitatea hangiilor sau ospătătorilor. 

Codul actual asimilează. ca şi codul Calimach (1), de- 
pozitul lucrurilor ce călătorul face într'un han, otel, ospă- 

tărie, ete., unui depozit necesar (art. 1623). Pothier (Depit, 

V, 77 urm.) numeă acest depozit: depât de lhotellerte. 

În realitate. nu este însă vorba, în specie, de.un de- 

pozit necesar, şi nici chiar de. un depozit propriu zis, ci de 

un locator de imobile, care trebue să supravegheze lucrul închi- 

viat şi să răspundă, ca atare, de conseeinţile turburărilor de 

fapt (5). „Et tamen custodie nomine ex locato tenentur €). 

De aceea la Romani, otelierii, hangiii, ospătătorii, ete. 

(naut, caupones, stabularii, ete.), nu erau consideraţi ca de- 

pozitari, ci călătorii aveau contra lor o acţiune de recepto 

pentru a-i sili să restituească luerurile ce le fusese încre- 

dinţate, şi o acţiune în factum (în duplum) în caz de sus- 

tragerea, distrugerea sau deteriorarea luerurilor provenite 

din faptul lor sau al oamenilor lor (%). 

Cu toate că, în specie, nu poate să fie vorba de un 

adevărat depozit, totuşi mai toate legislaţiile străine declară 

pe hangii şi ospătători responsabili ca depozitari (5). 

() „Hangiul, căpitanul unei corăbii sav cărăuşul, zice art. 1309 

din codul Calimach (970 C. austriae), sunt datori a răspunde 

ca nişte depozitari pentru lucrurile sau mărfurile (eoleturi), 

cari Sau încredințat în mânile lor, sau la slujitorii lor, de 

către acei de dânşii primiţi călători“. Și art. 1742 din acelaș 

cod (1316 C. austriac) adaogă: „Cârciumarii, căpitanii de 

- corăbii şi cărăuşii rămân. răspunzători pentru paguba pri- 

cinuită din vicleşugul sau lenevirea însuş a lor sau a slugilor 

lor, iar nu din întâmnplătoarele încunjurări“. Cpr. art. 101 urm. 

C, german. | 

5 Cpr. Baudry et Wabl, Depdt, 1187 şi nota în Sirey, 1905. 2. 60. 

) L. 5, Pr., în fine, Dig., Nauie, caupones, ete. &, 9. , 

3) „Hac actio în factum, în duplum est“. (L. 7, $ 1, Dig, 

Nautce, caupones, ete, 4, 9). Vezi şi infră, p. 50. 

) Cpr. art. 1866 C. italian; art. 970 C. austriace (1309 C. Ca- 

limach); art. 701 C. german (Finbringung von Sachen bei 

Gastwirten); art. 486 C. federal al obligaţiilor (Elveţia); 

art.: 1783, 1784 C. spaniol, ete. 
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Vom transerie mai întâi textele relative la responsa- 

bilitatea hangiilor, și apoi ne vom încercă a le interpretă. 

lată, textele în chestiune: 

Art. 1623. — Ospătătorii ori hangiii răspund, ca depozitari, 

pentru toate lucrurile aduse în localul lor de un călător; depozitul 
unor aşă lucruri trebue să se considere ca un depozit necesar. 
(Art. 1198, 20, 1473, 1621, 1730, 6%; 1903, $ ultim C. air. 
Art. 1952 C. fr.)(). 

Art. 1624. — Ei răspund de furtul sau stricăciunea lucru- 
rilor călătorului, în caz când furtul sau stricăciunea sa comis de 
servitori, ori de cei însărcinaţi cu direcţiunea ospătăriilor, ori de 
străinii ce le frecuentează. (Art. 1000, 1434, 1473, 1623, 1625 C. 
civ. Art. 309, 49; 389, 10 C. pen. Art. 1953 C. fr.)(?). 

Art. 1625. — Ei nu sunt răspunzători de furturile comise cu 
mâna înarmată, sau în altfel cu forță majoră. (Art. 1083, 1624 
C. civ. Art. 309, 310, 317 urm. C. pen. Art. 1954 C. fr.)(). 

C. lui Andre După art. 1623, ospătătorii sau hangiii răspund de toate 
"  ducrurile aduse în localul lor de un călător: „Din han sau 

din cârciumă perind luerul cuiva, se învinovăţeşte hangiul şi 
cârciumarul“, zice codul lui Andr. Donici (eapit. 41, $ 28) (4). 

Prin lucruri (textul francez întrebuinţează cuvântul 
effets)(), trebue să înţălegem toate lucrurile ce călătorul 
transportă cu el pentru uzul său, precum: rufe, albituri, 
haine, juvaere, bani şi chiar mărfurile aduse ca mostre (€). 

„Prin lucruri se mai înțălege nu numai bicicleta călăto- 
rului, dar încă caii şi trăsura lui). | 

Sensul cuvân- 
tului lucruri. 

Caii. trăsu- 
rele, ete. 

(0) Cer LL Er 5 1 și 2 Dig Naui, caupones, stabularii, 
cepia restituant, &, 9; Pothier, Depot, V, 79, 80, ete. „Op. L.1$8 12; L.3$3și L.5 81, Dig, Naute, 

caupones, ete. 4, 9;—L. 1, Pr. şi $86, Dig., Purti adversus , nautas, caupones, stabularios, &1, 5; Pothier, op. cil., 18, 19, ete. O pr d E. Ş 1 Dig. Nauta, caupones, ete., 4, 9; L. 23, 
> Dig., De div. r is juri i0ui 7); i 

N cp cit, VE asi ecuts Juris antiqui, 50, 17; Pothier, 

ezi şi art. 1309 din codul Cali h, ci (5) Art. 1730, 6%, vorbind de privilegial Bana 
, tot cuvântul efecte. 

ţ) mt Bauăry et Wabhl, Depât, 1190, şi autorităţile citate acolo. Na m RE F. Herman, C. civ. annote, IV, art. 1952 . 3 , i 0 : Bi : reni, XXVII I50p irey, v' Aubergiste, 215 urm.; Lau- 
, Pont, Depât, 531: C C Period. 90. 2. 236. Vezi şi tom VII a Ganca» Land. 

p. 287. — Contră,: Bauâry et Sati IpalgpComent.. noastre; Wabhl, Depât, 1191. 

Za a supră, p. 45, n. 1. 
privilegiul hangiilor, întrebuinţează,
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Cât pentru lucrurile cari se găsesc în trăsura călăto- Lucrurile din 

vului, nu mai încape îndoială că art. 1623 le este aplicabil (0. răsar, 

Hangiul este de asemenea obligat, în virtutea drep- Siguranta „că- 

tului comun, a veghiă la siguranța călătorului, fără a fi torul, 

însă responsabil de accidentele care ar fi rezultatul culpei 

sau imprudenţei acestuia (*). 
Responsabilitatea hangiilor sau ospătătorilor începe în- Când începe 

dată ce lucrurile călătorului au fost încredințate oamenilor Pinilor 

lor, chiar dacă ele n'au fost încă aduse în odaea călăto- 

rului, şi nici chiar în ban sau ospătărie (9), şi înainte chiar 

de sosirea călătorului căruia ele aparţin (*). 

Nu se cere însă, pentru ca responsabilitatea de mai sus 

să aibă fiinţă, ca călătorul să loeneaseă de fapt în han sau 

ospătărie, fiind suficient ca el să fi trimes lucrurile sale acolo (5). 

Art. 1623 nu este tocmai exact când zice că ospătă- Besponsa). 

torii şi hangiii răspund ca depozitari; căci depozitarul răs- Culpa levis 

punzând, în genere, numai de culpa levis în concreto (art. 1599), în abstracto. 

din cauză că prestează un serviciu gratuit (0), ospătătorul sau 

hangiul răspunde, din contra, de orice culpă, fiindcă deși 

el nu primeşte nicio remuneraţie pentru depozit, totuşi încheie 

cu călătorul un alt contract cu titlu oneros, al cărui acce- 

soriu este depozitul. EL neprestând un serviciu gratuit, răs- 

punde deci de culpa levis în abstracto. | 

De aceea, vedem că ast. 1624 îl declară responsabil de Art 1090 și 

furtul sau stricăciunea lucrurilor călătorului, comise nu numai o 

de oamenii lui, ceeace nu este decât aplicarea dreptului comun 

() Baudry et Wabl, op. cit. 1193. 

(2) Cpr. Baudry et Wabhl, op. cât., 1194 şi 1220; Camera Lor- 

zilor din Anglia, J. Clunet, anul 1887, p. G44, , 

() Baudry et Wahl, op. cit., 1195 urm. — Astfel, s'a decis, cu 

drept cuvânt, că stăpânul unui otel este responsabil de per- 

derea bagajelor încredințate la gară de călător, omnibusului 

otelului, chiar dacă aceste obiecte au dispărut înainte chiar 

de a fi ajuns la otel. C. Milan, J. Clumet, 1888, p. 421. Cpr. 

art. 701 $ 2 C. german. 

() Tribun. de apel din Naumburg, J. Clumet, anul 1877, p. 239. 

(5) F. Herman, C. civil annoie, IV, art. 1952, No. 18; Repert. 

Sirey, vo Aubergiste, 257; Laurent, XXVII, 153; p. Pont, 

Depât, 534; Flach, nota în J. Clumet, anul 187%, p- 240; 

C. Metz şi Rennes, Repert. Dalloz, vo Depât, 100 şi 110; Sirey, 

34, 2, 286.— Contră: Baudry et Wabhl, Depât, 1201. 

(6) Vezi supră, p. 17.
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(axt. 1000), dar încă şi de acele comise de străinii cari fre- 

cuentează hanul 'sau ospătăria (), pentrucă trebue să exercite, 

în stabilimentul lor, supravegherea cea mai riguroasă (2). 

Furtul Responsabilitatea hangiului sau ospătătorului nu înce- 

înarmată tează decât în caz de furt cu mâna înarmată, ceeace constitue 

Art. 165. un adevărat caz fortuit (art. 1625), când este comis de oa- 

menii din afară, nu însă de către oamenii săi sau de către 

acei cari frecuentează hanul sau ospătăria (6). 

a azur Ast. 1625 nu vorbeşte decât de furtul cu mâna înarmată, 

însă...” însă aceasta se va aplică şi la alte cazuri de forță majoră. Astfel 

ar fi, de exemplu, prădăciunea săvârșită cu ocaziunea unei 

văsvrătiri populare sau invaziunei unei armate străine (%). 

Hangiul sau ospătătorul nu este în adevăr, în asemenea, 

caz. culpabil de negligenţă, pentrucă el n'a cedat decât violenţei. 

Furtul prin Unii asimilează acestor cazuri de forţă majoră şi furtul 

sau efracţiune. COMIS noaptea prin escaladare sau efracţiune (5). Părerea, 

Controversă. contrară, generalmente admisă, este însă mult mai juridică, 
pentrucă printr'o supraveghere mai de aproape, furtul ar fi 
putut să fie înlăturat (€). | 

E ortul prin In orice caz, furtul săvârşit prin chei mincinoase nu 
moase. constitue un caz de forţă majoră, care să scutească pe hangiu 

sau ospătător de responsabilitate, pentrucă un asemenea furt 
ar fi putut fi înlăturat printr'o îngrijire mai mare, de exemplu: 
prin instalarea unor zăvoare şi broaște de siguranţă (). 
  

(1) Intre persoanele de care hangiul sau ospătătorul răspunde, fi- 
gurează, şi persoanele cărora el a închiriat grajdurile sau curtea 

„ banului. C. Caen, Pand. Ptriod. 90. 2. 236. 
(2) Vezi tom. VI al Coment. noastre, p. 319, 320. Cpr. Baudry et 

„ Wabl, Depât, 1205; Guillonară, Idem, 130; 'Thiry, IV, 196, ete. 
(5) Thiry, IV, 196, în fine; 'Troplong, Depât, 236; Baudry et 

Wabl, Jdem, 1213; P. Pont, 1dem, 536, ete. Vezi şi tom. VI 
, al Coment. noastre, p. 350. nota 5. 

() Cpr. Laurent, XXVII, 142, în fine; Guillouard, Depât, 147. 
„ Vezi şi tom. VI suscitat al Coment. noastre. loco supră cit. 
) P. Pont, Depâr, 540; Trib. Iaşi, Dreptul din 1898, No. 73. 
PI Vezi Și suprâ, p. 21 şi 22, text şi nota 6. 
() Vezi tom. IX al Coment. noastre, p. 284, nota 3; tom. V 

p. 535, nota 3 şi tom. VI, p. 350, 351, nota 5, precum Şi nu- 
& meroasele autorităţi citate acolo. 

şi autorităţile ate cp pastei p. 351, ad no fam, preot 
louard, Depât, 147. ! cane trebue să adăogăm: Guil.
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Aceeaș soluţie este admisibilă în privinţa furtului comis 

prin facerea, unei gaure întrun zid, prin spargerea unei case 

de fer, ete. (î). | 

Incendiul, ca în oricare altă materie, nu scutește pe 

hangiu sau ospătător de responsabilitate, dacă acesta nu stabi- 

leşte că focul se datorește unui caz fortuit (). 

Ospătătorul sau hangiul încetează însă de a fi respon- 

sabil de câte ori el stabileşte că perderea suferită de călător 

se datoreşte culpei sau imprudenţei acestui din urmă), 

precum ar fi, de exemplu, în cazul când acesta ar fi lăsat 

ușa camerei sale deschisă, sau ar fi pus obiecte de valoare 

întiun dulap sau saltar care nu are cheie, ete. (£). 

Călătorul nu comite însă nicio imprudență când lasă 

lucrurile sale într'o ladă neîneniată 6), sau întrun dulap 

închis, aflător într'o odae deseuiată (6); sau când n'a verificat 

soliditatea încuetorelor odăei sale (7), ete. 

() Bauâry et Wabhl, op. cit. 1211; Guillouard, Jdem, 147, ete.— 

Contră: C. Bucureşti, Dreptul din 1910, No. 30 (cu observ. 

noastră în sens contrar). 

(2) Baudry et Wabl, Depât, 1212; Guillouard, Idem 146; Lau- 

rent, XXVII, 146. Vezi şi supră, p: 21. 

(2) Baudry et Wabhl, Depât, 1914; P. Pont, ldem, 54]; Gauillouard, 

Idem, 152; Troplong, Idem, 23"; Masst-Vergt, V, $ 739, p. 14, 

nota 7; Aubry et Rau, IV, $ 406, p. 630; Laurent, XXVII, 

144; T'rib. superior din Colonia, Sirey, 97. 4. 5; Justiţia de 

pace din Vichy, Sirey, 1908, Bulletin des sommaires, partea 2, 

p. 1; Trib. Nizza, Sirey, 1910, Bulletin des sommaires, partea 2, 

p. 9 şi Dreptul din 1910, No. 38 (cu observ. noastră). — 

Vezi însă Cas. fr. D. P. 46. 1. 192; Sirey, 46. 1. 364. 

(6) Cpr. Arntz, IV, 1426; Baudry et Wabl, loco cît. Aubry et 

Rau, loco cit., p. 630, nota 13; Guillouard, op. cit. 152; Inalta 

Curte din Anglia, J. Clunet, 1877, p. 433. — Vezi însă Trib. 

superior Monaco, J. Clunet, 1893, p. 4D4, după care hangiul 

ar fi responsabil, chiar dacă călătorul ar fi lăsat uşa camerei 

sale deseuiată, dacă obiectele sale, cari au dispărut, erau într un 

geamandân închis. — In orice caz, otelierul este responsabil, 

desi călătorul a lăsat camera sa deschisă, dacă, în urmă, ser- 

vitorul, curăţind odaia, a lăsat-o tot deschisă, şi otelierul nu 

poate dovedi că furtul sa comis înainte de grijirea odăei. 

Baudry et Wabl, op. cit. p. 651, nota 2 (ed. a 3-a). 

(6) Justiţia de pace din Doullens, Pand. Period. 9%. 2. 199. 

(6) Baudry et Wabl, op. cil, 1214, p. 651. — Contra: C. Aix, 

D. P. 1901. 2.303. 

(0) Baudry et Wabhl, Dipât, 1214, în fine. 

31316 
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S'a, decis, de asemenea, că călătorul nu comite nicio 

imprudenţă când nu încredințează bagajele sale unui servitor 

al otelului, ci unui comisionar, chiar când acesta este autorul 

fartului, dacă acest furt sa comis în urma aducerei baga- 

jelor la otel (*). 
Cazul când Culpa sau imprudența călătorului deseareă pe otelier 

furtul a fst de răspundere, dacă furtul a fost comis de un alt călător, 
alt călător. iar nu de o persoană străină, care sa introdus prin ascuns 

în otel (2). | 
Servitorii că- Otelierul nu este, de asemenea, responsabil de furtul 

torului. comis sau de dauna cauzată de către oamenii ori servitorii 
călătorului (5). 

Prepuşii ote- Otelierul este însă responsabil, chiar în caz de culpă sau 
lierului. “ pegligenţă din partea, călătorului, atunci când furtul a fost 

comis de către prepuşii otelierului, pentrucă faţă de acești 
prepuşi, negligenţa călătorului nu este o culpă. Culpa călă- 
torului, unită cu aceea a otelierului, ar puteă cel mult să 
micşoreze, într'o limită oarecare, responsabilitatea acestui 
din urmă ($). 

Stricăeiunea După, art. 1624, hangiul răspunde nu numai de furtul, 
adusă lit dar şi de stricăciunile aduse lucrurilor călătorului. Se citează 
„pubi: ea exemplu accidentele întâmplate cailor ce călătorul ar fi adus 

* în grajdul hangiului, afară de cazul când natura animalului 
ar fi cerut luarea de precauţiuni speciale, pe care hangiul 
nu le-ar fi putut luă, pentrucă călătorul a, neglijat de a-l 
preveni (5). ” 

La Romani, căpitanii de corăbii (naut), 
pones), acei care- 

Dr. roman. că ] hangiii (cau- 
ȘI înehirieau grajdurile lor (stabularii,), ete., 

răspundeau pentru valoarea, îndoită a obiectelor călătorului. 
(Vezi supră, p. &5). 

Dr. actual. Astăzi, hangiii Ă | sau ospătătorii nu mai plătese valoarea, 
îndoită a obiectelor i dispărute sau deteriorate, ci valoarea 

() Trib. superior din Colonia, Sirev, 97. 4 i Cr înudictam di 
3 > . . 5 . p 

1902, No. 24 (eu observ. n MU şi Cr. judiciar din tră). - 
(2) Baudry et Wabhl, op. cit. gută) 
(3) Bauâry et Wabhl, op. ci ; Gui 3 p. cil., 1216; Guillouară, Idem, 145; Trop- 4 long, idem, 237; 'T. Huc, XI, 261; Arntz 1V"1a6 ete. ţ Baudry et Wabl, op. ciţ., 1217 urm.; “Î. Huc, XI, 266. audry et Wabhl, Depot, 1220; Guillouard, Idem, 143; T. Huc, XI, 261, ete. C i 7 ue Sile Le sat - iEourges, Sirey, 78. 2. 112; Cas.
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integrală a acestor obiecte, fără nicio restricţie, oricât de 

mare ar fi această valoare (1). 
Aceeaş soluţie este admisibilă la noi, în privinţa banilor Responsab. 

şi a oricăror valori în genere, de vreme ce legea, noastră, bangiilor Pr 

nu mărginește, în această privinţă, responsabilitatea hangiilor ului. 

la suma de 1000 lei, după cum o mărginește legea fran- 

ceză din 18 Aprilie 1889, sau la. 1000 de mărei, după cum 

o mârgineşte art. 702 din codul german €). 

Pentrucă hangiul sau ospătătorul să răspundă de per- Dored. exis- 

derea sau stricăciunea obiectelor călătorului, acesta trebue pei a 

să dovedească existenţa şi valoarea lor, dovada putându-se lor călăto- 

face în specie, atât prin martori cât şi prezumpţii, întrucât alui, 

legea, asimilează încredințarea lucrurilor călătorului în mânile 

otelierului sau oamenilor săi, unui depozit necesar (art. 1623). 

Judecătorii vor ave însă în vedere, în această privinţă, 

condiţia şi calitatea persoanelor. precum şi împrejurările 

faptului (art. 1198, 2%) Legea conferă deci judecătorului, 

în specie, o putere disereţionară în privinţa admitere sau 

respingerei probei testimoniale şi a prezumpţiilor; căei, după 

cum foarte bine zice Pothier (Depât, V, 80), dacă aceste 

probe ar fi admise fără nicio restricţie, otelierii și ospătătorii 

ar fi la disereţia unui pungaş, care ar puteă, cu cea mai 

mare înlesnire, dovedi un pretins depozit 6). 

  

() Baudry et Wabhi, Depâi, 1322; Laurent, XXVII, 156 urm.— 

Se admite însă de unii că, în ceeace privește responsabilitatea 

pentru obiectele de valoare, precum: juvaere, ete., responsa- 

bilitatea hangiilor sau ospătătorilor este mărginită la valoarea 

pe care călătorul a putut, după condiţia sa socială, so aibă 

cu dânsul, şi această soluţie se întemeiază mai cu samă pe 

echitate şi pe dreptul vechiu francez. Cpr. Duvergier, Depât, 

519; Proplong, dem, 225, 228; Guillouard, dem, 149, ete. 

(2) După art. 486 $ 2 din odul federal al obligaţiilor din El- C. federal a! 

veţia, călătorul este în culpă când n'a încredinţat otelierului pede 

. . . - 
vetia. i. 

sumele de bani considerabile sau obiectele de mare valoare Ce st ș2. 

aveă la el; însă, chiar în asemenea caz, otelierul răspunde 

atât de propria sa greșală cât şi de aceea a servitorilor săi. 

42) Cpr. Baudry et Wahl, Depât, 1227 urm. şi autorităţile citate Deferir. jură- 

acolo. — In caz când s'ar dovedi perderea sau stricăciunea lu- mântuluă e 

cerurilor, şi numai valoarea lor ar fi îndoelnică, judecătorii ar ia 

puteă să defere călătorului jurământul așă zis estimator sau 

zenonian, hotărînd suma pănă la care el va fi crezut (art. 1222). 

Vezi tom. LX al Coment. noastre, p: 285, text şi nota L.
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Dovedirea de- Călătorul va puteă, cu restrieţia admisă de art. 1198, 
pita ti 20, să dovedească prin martori şi prezumpții şi depozitul 

în mânile obiectelor de valoare, precum bani sau altele, făcute în mânile 
otelicrulai- otelierului, dacă el a neglijat de a cere o chitanţă dela acest 

din urmă. 
Doved. ca- De câteori otelierul va invocă, spre a scăpă de răs- 
a ea pundere, forţa majoră sau culpa ori negligenţa, călătorului, 
hangiului. el va, trebui să dovedească aceste fapte (1). Reus în exci- 

piendo fit actor. 
Cazul când Proba testimonială și a prezumpţiilor nu mai este însă 
seat tran admisibilă atunei când călătorul, părăsind otelul sau ospă- 
formă în de-tăria, încredinţează, otelierului obiectele ce el nu poate sau 

pozit voluntar: pu voeşte să iă cu dânsul; căci, în asemenea caz, depozitul 
necesar se transformă în depozit voluntar C). 

Derogarea, Responsabilitatea hangiilor sau ospătătorilor nefiind de pr ordine publică, se poate derogă dela ea printr'o anume 
convenţie dintre otelier: şi călător, și o declaraţie expresă 
făcută în această privinţă de otelier, înainte de primirea 
bagajelor, și adusă la cunoștința călătorului, produce acelaş 
rezultat (5). | 

Culpa Iata Otelierul poate fi scutit și de culpa sa printr'o anume și dol. convenţie (4), cu excepţie însă, bine înţăles, în ceeace privește culpa lata și dolul său (5), | „ Bteetele sfp- Afiptul tipărit și placardat în camerile sau coridoarele date în cam Otelului, prin care otelierul declară că nu răspunde de obiec- sie otelului, tele de a oare ce călătorul poate să aibă cu dânsul, nu-l lierul este seu. responsabilitate, dacă nu se stabileşte că că- titderespon- lătorul a luat cunoştinţă de acest afipt şi l-a aeceptat, sabilitate. 

  

() Bauâry et Wabhl, „Depât, 1214 şi 1231; Guillouard, Idem, Sici, gBourtea şi earis D. E: 78. 2. 39; Sirey, 78. 2. 112; y, „2. as. rom. „Sa (2) Mourlon, III, 1069, în fine. mit Se 1» 1868, p. 161, ete, (3) Cpr. Baudry et Wahl, op. cit., 1233; Trib. superior din Co- lonia, Sirey, 97. 4. 5 şi Cr. judiciar din 1902, No. 24. Această, soluţie eră admisă şi la Romani. „Item si prodizerit ut unus- Quisque vectorum, Tes suas servel, negue damnum se proesta- turum, et consenserint vectores predixioni, non convenitur“. | (L. 7, Pr., în fine, Dig., Nauto, caupones, ete., 4, 9). () Baudry et Wabl, op. cit. 1236, poi € 'Trib. Colonia Sirey, 97. 4 5 şi Or. Judiciar, loco supră, căt, Vezi supră, p. 20, ad notam, în fine.



DESPRE DEPOZIT. — ART. 1623 — 1625. 53 

pentrucă numai atunci responsabilitatea hangiului încetează 
când călătorul a renunțat la dreptul său (1). 

Unele legiuiri străine sunt exprese în această privință. Pr. străin. 

„Afiptul prin care otelierul deelină orice responsabilitate, | 
nu produce niciun un efect (ist ohne Wirkung), zice art. 701 

$ ultim din codul german. Tot în acest sens este redactat 
şi art. 487 din codul federal al obligaţiilor (Elveţia). 

Rămâne acum, spre a termină comentariul art. 1623— Persoanele 
1625, să examinăm cari sunt persoanele cărora se aplică o e 
responsabilitatea, excepţională statornicită de aceste texte. art. 1623 urm. 

Legea vorbeşte de hangii sau ospătători, iar art. 1473 Hangiii 
vorbeşte de stăpânii de oteluri, asimilând acestor din urmă, * ii 
în privinţa răspunderei, pe cărăuşi, eari transportă lucrurile 
pe apă sau pe uscat). 

Pentru ca hangiii sau ospătătorii să fie responsabili în 
baza, textelor de mai sus, trebue să-şi închirieze odăile lor 
pe un timp scurt şi trecător, iar nu pe un timp îndelungat (5). 

În categoria hangiilor sau ospătătorilor intră necon- Persoanele 
testat toţi acei cari închiriază apartamente mobilate cu ziua pangiilor. 
sau cu luna (Î, nu însă şi acei cari închiriază o casă în- 
treagă mobilată, sau cari nu-şi închiriază apartamentele lor 

  

() Cpr. Baudry et Wabhl, Depât, 1234; Guillouard, Idem, 151; 

P. Pont, Idem, 5%3; Troplong, Idem, 241; Aubry et Rau, 

IV, $ 406, p. 630; T. Huc, XI, 265; Laurent, XXVII, 146; 

Trib. Colonia şi Paris, Sirey, 97. 4. 5; D. P. 1905. 5. 43; 

Or. judiciar din 1902, No. 24 (cu observ. noastră), ete.—Vezi 

asupra acestei chestiuni, Dalloz, Nouv. C. civil anno, IV, 

art. 1953, No. 87 urm. Vezi şi tom. V al Coment. noastre, 

p. 533, nota 3. , 

(2) Vezi tom. LX al Coment. noastre, p. 284. — Responsabilitatea 

cărăuşului începe numai din momentul remiterei lucrului ce 

urmează a fi transportat (art. 1475). Vezi tom. IX suscitat, 

p. 282 urm. | 
() Cpr. Trib. Lyon, D. P. 99. 2. 443 şi Sirey, 1904. 2. 305, 

în notă, precum şi o altă sentinţă tota Trib. din Lyon, Sirey, 

loco cit. Vezi şi Dalloz, Nouww. O. cîvil annotă, IV, art. 1952, 

No. 80 urm. 
(&) Opr. Cas. fr. D. 1909, 1, 183 şi Justiţia de pace din Doullens, 

Pand. Period. 95. 2. 199; Arntz, IV, 1422; Thiry, IV, 197; 

Guillouard, Depât, 136; Baudry et Wabhl, /dem, 1288 urm., şi 

autorităţile citate acolo. — Vezi însă Trib. Lyon, Sirey, 1904, 

2. 305 (cu nota Imi Perreau, prof. la Montpellier).
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obişnuit, ci numai câteodată, la caz de iarmaroace sau de o 

afluenţă extraordinară (?). 
Restaurante, 
cafenele, băi 

Unii asimilează hangiilor şi ospătătorilor persoanele cari 
. . 3. . 3 . . 

publice, ete. ţin restaurante sau cafenele (2), băi publice (*), şi chiar case 

0) 

*) 

c) 

Sourdat, Tr. de la responsabiliit, II, 937; P. Pont, Depit, 
529; C. Nimes, Rec. Sirey, VIII (anii 1825—1827), partea II, 
p. 78,col..3. Vezi şi tom. VII al Coment. noastre, p. 287.— 
Contră: 'Thiry, IV, 197; Laurent, XXVII, 149; Baudry et 
Wabhl, Depât, 1239, în fine; Guillouard, ldem, 136; T. Hue, 
XI, 257, ete. Vezi şi Revue trimestrielle de droit cil, IV, 
anul 1905, p. 145, No. 30. 
Sourdat, op. ciţ., Il, 939; Troplong, Depot, 229; Mass6-Vergs, 
V, $ 138, p. 13, nota 1; Merlin, Quest. de droit, v* Depet 
nâcessaire, tom. III, p. 165 urm. (ed. din 1828). Cpr. L. 
27,: Dig., De legibus, 1, 3. — Contră: Duvergier, Depâi, 52; 
Baudry et Wabhl, /dem, 1241; P. Pont, Idem, 528; Guil- 
louard, Idem, 139; Arntz, IV, 1422; Planiol, II, 2225, şi nota 
în D. P. 1905. 2. 185; Trib. Lyon, Sirey, 1904, 2. 21; D. 
P. 1904. 2. 327, 469 şi Cr. judiciar din 1905, No. 67, p. 536. 
Vezi şi Revue trimestrielle de droit civil, IV, anul 1905, 
p. 147, No. 33. Această din urmă sentinţă pune în principiu 
că clientul nu poate să facă responsabil, în baza art. 1623 urm., 
pe restauratorul la care mănâncă, de sustragerea paltonului 
său, care fusese pus într'un cuier în vestibulul stabilimentului, 
căci depozitul făcut întrun restaurant sau cafenea nu este 
un depozit necesar. In adevăr, hainele sau alte obiecte de care 
cineva obişnuit se debarasează când intră într'un restaurant 
sau într'o cafenea, rămân, în principiu, sub paza şi respon- 
sabilitatea consumatorului, afară de cazul când ar interveni 
un depozit formal între consumator, pe deoparte, şi eafengiu sau 
prepusul său pe de altă parte. In fine, această importantă 
sentinţă mai decide că regulele dela depozit nefiind apli- 
cabile în specie, servitorul care primeşte dela consumator un 
obiect de care acesta înţălege a se debarasă pentru moment, 
execută pur şi simplu un mandat şi nu înţălege a acceptă 
responsabilitatea obiectului ce i se încredinţează; de unde re- zultă că, în caz de perderea acestui obiect, nici cafengiul nici 
servitorul nu poate fi declarat responsabil. Remiterea unei haine servitorului unei cafenele sau unui restaurant este însă un depozit, pentru care stăpânul acestor stabilimente este res- ponsabil în baza dreptului comun (art. 998). Bandry et Wabhl op. cit p. 665, nota 6, n fine (ed. a 3-a). Y 
Merlin, ra roPIeRE daco supră cil. T. „Hue, VIII, 298 şi XI, 
Di » 11; 1422; Guillouarăd, Depâi, 137; Trib. Ro „P. 84. 3. 8:8 5 7: ei Pro DD 00 | ; Sizey, 85. 2. 167; Trib.B D. P. 1905 2. 46.— Contră: Baud 7 04 19445 pa pa - Baudry et Wahl, Depât, 1244; P. Pont, Idem,
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„de toleranţă (1). 'Toate aceste chestiuni sunt însă controversate, 
după cum aceasta, se poate vedeă din autorităţile citate în note. 

Sunt, de asemenea, asimilate hangiilor persoanele care, în Persoanele 
timp de bâleiuri sau iarmaroace, își închiriază grajdurile lor “2% îti încbi- 
pentru animalele călătorilor (stabularii) €). ” leo 

„Art. 1623 urm. nu se aplică însă, după unii, depo- Depozitul de 
zitului de haine, bastoane, umbrele, etc., făcut în vestiarul haine, bas 
unui teatru, cire, etc.. cu toate că acest depozit nu este făcut întrun 
gratuit şi nu poate fi făcut aiurea (0); nici bagajelor înere- (0 te 
dinţate companiei internaţionale a vagoanelor de dormit (2a- 

gons-his), cu toate că călătorii primiţi în aceste vagoane, 
se găsesc, sub unele raporturi, ea întrun otel(4), ete. 

In toate aceste cazuri, şi în altele de asemenea natură, Doved. depo- 
dreptul comun fiind aplicabil, dovada depozitului se va faceti come 
conform principiilor generale. Depozitul care va aveă un ca-  C. com. 
racter comercial faţă de depozitar, va puteă însă fi dovedit 
cu martori, conform art. 46 C. com. (5). 

CAPITOLUL II] 

Despre sechestru 

Definiţia şi natura sechestrului. 

Sechestrul este o măsură conservatorie. El consistă în 

remiterea, făcută de bună voe (sechestru convenţional), sau din 
  

527; Laurent, XXVII, 151; Aubry et Rau, IV, $ 406, p. 628 

(ed. a 4-a); Planiol, nota în D. P. 1905. 2. 185, col. 2. 

(2) Cpr. C. Aix, D. P. 67. 5, col. 4, No.3 și Sirey, 1904. 2. 21, 

nota a; T. Huc, VIII, 298. Vezi şi tom. VII al nostru, p. 286. 

(2) Guillouard, Depât, 135. Vezi şi supra, p. 46, text şi nota 1.— 

Contră: Baudry et Wabhl, op. cit., 1245. 

(2) Baudry et Wabhl, Depr, 1242. — Contră: Guillouard, 1dem, 

138; 1. Huc, XI, 258; F. Herman, C. civil annot, IV, 

art. 1952, No. 13; Trib. Paris, Sirey, 88. 2. 45. , 

(&) Vezi tom. IX al Coment. noastre, p. 218, nota 4, precum şi 

tom. V, p. 534, ad notam, în fine, şi la autorităţile citate 

acolo, adde: Baudry et Wabl, op. cit., 1246; T. Huc, X, 405, 

p. 559; Planiol, nota în D. P. 1905. 2. 185; Trib. Paris, Sirey, 

92. 2. 156; Sirey, 93. 2. 107; D.P.93.2.179 şi 587; Trib. 

Ilfov, Or. judiciar din 1910, No. 63. — Contră: Părerea mi- 

norităţei Trib. Ilfov (.: loneseu- Dolj). 

(6) Cpr. Baudry et Wabhl, op. cât., 1248 bis.
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C. Calimach 
Art. 1307, 

Sechestrul 
convenţional 
şi judiciar. 

Sensurile cu- 
vântului se- 

chestru. 
Art. 615 Pr. 

civ. 

Deosebiri 
între seches- 
tru şi depozit. 

COD. CIV.— CARTEA III. — TIT. XII. — CAP. III. — SECHESTRU. 

ordinul justiţiei (sechestru judiciar), în mânile unui terți, a 

unui lucru asupra căruia mai multe persoane au sau pretins 

aibă drepturi. „Dacă de către părţile împricinate, au e e re 

judecători, zice art. 1307 din codul Calimach (9 & aus 
triac), se va încredinţă în păstrarea cuiva un lucru de sâl 
cevire, atunci un asemenea păstrător se numește sechestru - 

Din cele mai sus expuse rezultă că există două specii 
de sechestru: sechestrul convenţional, şi sechestrul judiciar 
(art. 1626). (Vezi înfră, p. 57). | 

Codul actual consideră sechestrul ca un depozit, ceeace 

este conform cu vechia tradiţie, și prin sechestru se înţălege 
uneori persoana însărcinată cu depozitul şi administrarea 

lucrului (art. 615 Pr. civ.). îi 
Intre depozit şi sechestru există însă mai multe deosebiri, 

din cari vom semnală cele mai de căpetenie. | 
1% Depozitul nu poate avei, de obiect decât lucruri 

mobile, pe când sechestrul poate aveă de obiect şi imobile 
(art. 1630); 2" depozitul este totdeauna un contract, pe 

când sechestrul poate fi ordonat de justiţie; 3 depozitul 
este în genere gratuit, afară de cazul unei convenţii con- 
trare, pe când sechestrul este din contra salariat, afară de 
cazul unei convenţii contrare; 4% salariul depozitarului nu 
poate fi egal cu ostenelele sale, fără, a se denatură contractul, pe 
când salariul sechestrului este, din contra, proporţionat muncei 
sale; 5" depozitul nu este relativ la un lucru litigios, pe când, 
din contra, sechestrul are de obiect un lucru litigios; 6% depo- 
zitarul trebue să restitue Jucrul la, prima cerere a depo- 
nentului, pe când aceasta nu este adevărat în materie de 
sechestru; 7% depozitarul poate, după unii, să restitue lucrul 
când îi convine, pe când aceasta nu este adevărat în materie 
de sechestru; 8 seehestrul poate şi chiar trebue să administreze 
lucrul încredințat lui, pe când aceasta nu este adevărat în 
materie de depozit; 9 în caz de depozitarea, unui lucru di- vizibil de către mai multe persoane, depozitarul trebue să-l 
vestitue fiecărei din ele pentru partea ei (art. 1611), pe când, în materie de sechestru, luerul întreg trebue să fie 
restituit părței care a, câştigat procesul (5), ete. 

  

  

0), Opr. Thiry, 1V, 200; “Baudry et Wabhl, Depât, 1254, şi au- torităţile citate de aceşti autori, ”
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SECȚIUNEA 1 

Despre diversele feluri de sechestruri. 

Sechestrul convenţional. — Sechestrul judiciar. 

Art. 1626. —Sechestrul este convenţional sau judiciar. (Art. 1627 
urm.,:1632 urm. C. civ. Art. 1955 C. fr.)(). 

SECȚIUNEA II 

Despre sechestrul convenţional. 

Art. 1627. — Sechestrul convenţional este depozitul unui lucru 
în litigiu, făcut de una sau mai multe persoane, unui al treilea, 
care iă asupră-și îndatorirea de a-l restitui, după terminarea pro- 
cesului, celui căruia va declară judecătorul că se cuvine. (Art. 1628, 
C.eiv. Art. 129, 40, 371, 378, 375, 316, 318 Pr. eiv. Art. 1956 C. fr.) (2). 

Art. 1628. — Sechestrul poate să nu fie gratuit. (Art. 1593, 
1600 C. civ. Art. 1957 C. fr.) (6). 

_Art., 1629. — Când este gratuit, se aplică asupra-i regulele 
depozitului propriu zis, eu deosebirile ce se vor arătă mai jos. 
(Art. 1595 urm. C. civ. Art. 1958 C. fr.)(%). 3 

Art. 1630. — Obiectul sechestrului poate fi bunuri mobile sau imo- 
bile. (Art. 461, 462 urm., 472 urm., 1593 C. eiv. Art. 1959 C. fr.)). 

Art. 1631. — Depozitarul, însăreinat cu un sechestru, nu poate 

fi liberat de dânsul înainte de terminarea procesului, decât atunci 

când toate părţile interesate vor eonsimţi, sau când va urmă o 

cauză ce se va judecă de legitimă. (Art. 969, 1616 Cod eiv. 

Art. 1960 C. fr.) (6). 

Art. 1627 dă o definiţie inexactă sechestrului con- 

(1) Cpr. Pothier, Depât, V, 84. | 

(2) Opr. L. L. 6 şi 17, Dig., Depositi, vel contra, 16, 3; L. 110, 

Dig., De verborum significatione, 50, 16: Pothier, Depât, V, 

1, 84, 85, 86, 88, ete. 
(6) Cpr. Pothier, op. cit., 90. 
(+) Cpr. Pothier, op. cit., 89. 
(5) Cpr. Pothier, Depât, V, 87. , 

(5) Cpr. L. 5 $ 2, Dig., Depositi, vel contra, 16, 3; Pothier, op. 

O
 
1
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C. Calimach 
Art. 1307. 

Sechestrul 
convenţional 
şi Judiciar. 

Sensurile cu- 
vântului se- 

chestru. 
Art, 615 Pr. 

iv. 

Deosebiri 
între seches- 

tru şi depozit. 

COD. CIV. — CARTEA III. — ŢIT. XII. — CAP. III. — SECHESTRU, 

ordinul justiţiei (sechestru judiciar), în mânile unui terțiu, a | 
unui lucru asupra căruia mai multe persoane au sau pretind să 
aibă drepturi. „Dacă de către părţile împricinate, sau de către 
judecători, zice art. 1307 din codul Calimaeh (968 C. aus- 
triac), se va încredință în păstrarea cuiva un lucru de gâl- 
cevire, atunci un asemenea păstrător se numeşte sechestru - 

Din cele mai sus expuse rezultă că există două specii 
de sechestru: sechestrul convenţional, şi sechestrul Judiciar 
(art. 1626). (Vezi înfră, p. 57). 

Codul actual consideră sechestrul ca un depozit, ceeace 
este conform eu vechia tradiţie, şi prin sechestru se înțălege 
uneori persoana însărcinată cu depozitul şi administrarea, 
lucrului (art. 615 Pr. civ.). 

Intre depozit şi sechestru există însă mai multe deosebiri, 
din cari vom semnală, cele mai de căpetenie. 

1” Depozitul nu poate avea de obiect decât lueruri 
mobile, pe când sechestrul poate aveă de obiect şi imobile 
(art. 1630); 20 depozitul este totdeauna un contract, pe când sechestrul poate fi ordonat de Justiţie; 38% depozitul 
este în genere gratuit, afară de cazul unei convenţii con- înare, pe când sechestrul este din contra salariat, afară de cazul unei convenţii contrare; 4% salariul depozitarului unu poate fi egal cu ostenelele sale, fără a se denatură contractul, pe când salariul seehestrului este, din contra, proporţionat muncei sale; 5" depozitul nu este relaţiv la un lueru litigios, pe când, din contra, sechestrul are de obiect un lucru litigios; 60 depo- zitarul trebue să restitue lucrul la, prima cerere a depo- nentului, pe când aceasta nu este adevărat în materie de 
sechestru; 7 depozitarul poate, după unii, să restitue lucrul când îi convine, pe când aceasta nu este adevărat în materie 
de sechestr u; 8 sechestrul poate şi chiar trebue să administreze lucrul încredințat lui, pe când aceasta nu este adevărat în 
viii” ae depozit; 9% în caz de depozitarea unui lueru di- 
restitue fiecărei di mute li depozitarul trebue să-l 
când, în materie di s coate partea ei (art. 1611), pe restituit ărtei cau * sechestru, lucrul întreg trebue să fie pirţei care a câştigat procesul (), ete. 

(0) Cpr. Thiry, LV, 200; -Baudr torităţile citate 'de aceşti autori, 

  

Y et Wabl, Depâr, 1254, şi au-
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SECȚIUNEA 1 

Despre diversele feluri de sechestruri. 

Sechestrul convenţional. — Sechestrul judiciar. 

Art. 1626. —-Sechestrul este convenţional sau judiciar. (Art. 1627 
urm., 1632 urm. C. civ. Art. 1955 C. fr)(), 

SECŢIUNEA II 

Despre sechestrul convenţional. 

Art. 1627. — Sechestrul convenţional este depozitul unui lucru 
în litigiu, făcut de una sau mai multe persoane, unui al treilea, 
care iă asupră-şi îndatorirea de a-l restitui, după terminarea pro- 
cesului, celui căruia va declară judecătorul că se cuvine. (Art. 1628, 
C.eiv. Art. 129, 40, 371, 373, 315,876, 378 Pr. civ. Art. 1956 C. fe.) (2). 

Art. 1628. — Sechestrul poate să nu fie gratuit. (Art. 1593, 
1600 C. eiv. Art. 1957 C. fr.) (5). 

„Art. 1629. — Când este gratuit, se aplică asupra-i regulele 
depozitului propriu zis, cu deosebirile ce se vor arătă mai jos. 
(Art. 1595 urm. C. eiv. Art. 1958 C. fr.)(6). $ 

Art. 1630. — Obiectul sechestrului poate fi bunuri mobile sau imo- 
bile. (Art. 461, 462 urm., 472 urm., 1593 C. civ. Art. 1959 C. fr.) (6). 

Art. 1631. — Depozitarul, însărcinat cu un sechestru, nu poate 
fi liberat de dânsul înainte de terminarea procesului, decât atunci 
când toate părţile interesate vor consimţi, sau când va urmă o 
cauză ce se va judecă de legitimă. (Art. 969, 1616 Cod eiv. 
Art, 1960 C. fr.) (6). 

Art. 1627 dă o definiţie inexactă sechestrului con- 

(1) Cpr. Pothier, Depât, V, 84. | 
(2) Cpr. L. L. 6 şi 17, Dig., Depositi, vel contra, 16, 3; L. 110, 

Dig., De verborum significatione, 50, 16: Pothier, Depât, V, 

1, 84, 85, 86, 88, ete. 
) Cpr. Pothier, op. cit., 90. 
) Cpr. Pothier, op. cit., 89. 
) Cpr. Pothier, Depât, V, 8". | 

) Cpr. L. 5 $ 2, Dig., Depositi, vel contra, 16, 3; Pothier, op. 

cit., V, 88, ete. 

( 
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vențional, când zice că sechestrul este depozitul unui lueru 

litigios făcut de una sau mai multe persoane, unui al treilea 

care, ete., căci Pothier (Depât, V, 85), dela care această defi- 

niţie este împrumutată. zice foarte bine că sechestrul conven- 

țional nu poate fi contractat decât între trei persoane cel 
puţin, fiindcă afară de terţiul depozitar, trebue cel puţin doi 
deponenţi cu interese contrare, ambii pretinzând că lucrul 
depozitat le aparţine pentru tot. Această soluţie eră admisă 
şi la Romani: „Zâcet deponere tam unus quam plures 
possunt, attamen apud sechestrum nonnisi plures deponere 
possunt“ (*). 

De aceea art. 1870 din codul italian zice foarte bine 
că sechestrul convenţional este depozitul unui lueru liti- 
gios, făcut de două sau mai multe persoane, fatto da due 
o piu, persone. "Textul francez perzând din vedere această 
nuanţă, a dat o definiţie greşită, pe care a reprodus-o şi 
textul nostru, şi care este eriticață de toţi autorii (2). 

Art. 1628. „După art. 1628, sechestrul poate să nu fie gratuit, 
ceeace însemnează că e! este gratuit prin natură, iar nu 
prin esenţă. O convenţie specială este deci necesară pentru 
ca sechestrul să fie salariat. 

tesponsab. se- ) : - *sponsab. se In caz când s'a stipulat un onorariu, contractul, după 
salariat. cum foarte bine observă Pothier (op. cit., V, 90), este mai 

mult o loeaţiune decât un depozit, ceeace este foarte im- 
portant în privinţa, prestaţiunei culpelor, căci, după cum 
ştim, pe când acel care îşi închiriază serviciile sale răs- 
punde de culpa levis în abstract, depozitar 
din contra, 

ritica redac- 
iei art. 1627, 

ul nu răspunde, 
decât de culpa levis în concreto (axt. 1599) (9). 

Dacă sechestrul este gratuit, contractul este un adevărat 
depozit, afară de oarecari deosebiri. De aceea, art. 1629 declară, 

Diaz au în asemenea caz, aplicabile regulele dela, depozitul propriu zis. 
Dbieetul se Sechestrul poate aveă de obiect nu numai mobile, dar chestrului. . bi A : Are. 1630. ŞI imobile, pe când ştim că depozitul nu poate aveă de 

ez supră, p. 7, 13 şi 56). 

Art, 1620. 

obiect decât mobile. (V 

(DL. 17, Dig., Depositi, cel contra, 16, 3. 
(2) Cpr. Planiol, ÎI, 2228, nota 3; B _. 

Arntz, IV, 1498; Thiry, IV, 2000 et Wabl, Depât, 1255; 

(5) Vezi supră, p. 17. Cpr. Pothier,. op. cit... V, 90; Baudry et Wabl, Depât, 1257; Gui -7p Laurent, XVII, î66, eter Idee 167: E. Huo, XI, 268;
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De câteori sechestrul are de obiect bunuri imobiliare, Oblig. se- 
persoana însărcinată cu conservarea lor are îndatorirea de g hestrului bu- 
le administră, adecă: de a le închiriă sau arendă, pe termen imobiliare. 

cel mult de cinci ani, bine înţăles; de a face reparaţiile 
necesare, de a percepe veniturile lor, ete. (art. 615 Pr. civ.) (?). 

Ştim că depozitarul trebue să restitue lucrul depo- Bestitlueru- 
. e . . + . lui sechestrat. 

zitat, la prima cerere a deponentului (vezi supră, p. 23 urm.). 
Persoana însărcinată eu sechestrul unui lucru nu poate, 

din contra, să-l restitue decât în urma terminărei contes- 
taţiei, şi numai aceleia din părţi care a dobândit câştig de 
cauză, afară de cazul când toate părţile, fiind capabile, s'ar 

înțălege şi ar cere restituirea lucrului înainte de terminarea 

contestaţiei. Părţile interesate, al căror consimţimânt este 
necesar, sunt toate acele cari sunt în litigiu, iar nu numai 

acele care au făcut depozitul £). 

Este, în genere, admis că depozitarul poate, în prin- Fennterea 

cipiu, să renunţe la depozit. Aceeaş soluţie nu mai este însă ” 

admisă în privinţa sechestrului, chiar când acesta ar fi gra- 

tuit, afară de cazurile când ar există o cauză legitimă de 

descăreare, precum ar fi, de exemplu: o infirmitate gravă, 

un lung drum pe care sechestrul ar voi să-l întreprindă, ete. 6). 

Ştim că, în materie de depozit, acţiunea depozitarului Plata chel- 

contra deponenţilor, pentru executarea obligaţiilor lor, nu imelilor făcute 

este solidară, și că fiecare din deponenţi trebue să fi ac- 

ționat pentru partea sa; în privința sechestrului se admite, 

din contra, că sechestru] poate cere toate impensele făcute 

de dânsul numai dela, partea care a câştigat procesul, pentrucă 

aceste cheltueli nu-i folosese decât lui (*). , 

In privinţa salarului, sechestrul îl poate cere dela toţi Plata 

deponenţii, chiar cari n'au câştigat procesul, fiindeă ei l-au %% 

promis cu toţii (5). 
In caz când deponenţii, cari n'au câştigat procesul, Lip 

sunt supuşi acţiunei depozitarului, ei nu pot fi urmăriţi ntre depo- 
nenti. 

() Cpr. Baudry et Wabhl, Dipir, 1359; Guillouard, Idem, 168; 

P. Pont, Idem, 553; Laurent, XXVII, 168, ete. 

(2) Cpr. Baudry et Wahl, Depât, 1261; Guillouard, den, 170. 

(5) Cpr. Pothier, op. cit., V, 88; Baudry et Wahl, Depât, 1262; 

Guillouard, Idem, 169, ete. : , _ 

(€) Baudry et Wahl, Dfpât, 1263; Guillouard, dem, LTL. 

(6) Baudry et Wabhl, op. cit., 1264; Guillouard, Idem 171, ete.
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solidar (), ei fiecare numai pentru partea sa din datoria, 

comună, deşi chestiunea este controversată. 

SECTIUNEA III 

Despre sechestrul judiciar. 

Rubrica codului francez şi a celui italian este intitulată: 
„despre. sechesirul sau depozitul judiciar“, ceeace face pe 
autori să zică că sechestrul judiciar şi depozitul judiciar 
nu sunt decât una şi aceeaş operaţie(2). Codul nostru nu 
confundă sechestrul judiciar cu depozitul judiciar, şi aceasta 
cu drept cuvânt, pentrucă sechestrul există în caz de litigiu, 
iar depozitul, în cazul contrar. 

Cazurile în cari este loc la rânduirea unui sechestru judiciar. 

Sechestrul judiciar este acel rânduit de justiţie. Pentru 
ca părţile să poată recurge la această măsură, trebue să 
existe litigiu asupra unui lucru mobil sau imobil. 

_„Dacă nu se va arătă îndată cine se află într'o stă- 
pânire neprihănită, și încât o parte şi alta are dreptate să 
ceară judecătorescul ajutor, zice art. 451 din codul Calimach 
(347 C. austriac), atuncea să se încredinţez 
cină în păstrarea judecătoriei, i 
se va, cercetă şi hotări 

lată acum şi 
chestrul judiciar, ad 
procedura civilă, ce 
de depozitul judici 

e lucrul de pri- 
riei, sau a altui cuiva, pănă când 

pricina pentru stăpânirea luerului“. 
textele din codul actual relative la se- 
ecă: art. 1632, 1634 C. civil şi 615 din 
ăci art. 1633 din codul civil se ocupă 
ar, pe care unii îl numese depozit legal: 

cca Art, 1682. — A fară de cazurile statornicite de codul de pro- ră civi ă, judecătorul poate ordonă sechestrul : unui imobil sau a unui |] ] i 
| - I | i ucru mobil pentru a cărui proprietate ori posesiune se. judecă două sau mai multe persoane; 

  

1 

7 A () paudry “ Mabl, Dipât, 1265; Guillouard, Idem, 1171, în fane.— Q ră: roi der, Depât, V, 89; p, Pont, Idem, 549; Aubry e % E a, Şi $, p. 631, nota 3 (ed. 4-a); Arntz, 1V, 1431, etc. udry et. Wahl, op. cit.) 1267; Guillonara, [dem, 172, ete.
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2 A lucrurilor oferite de un debitor spre liberarea sa. (Art. 1121, 
1693 C. civ. Art. 615 Pr. civ. Art. 1961 C. fr)(). 

Art. 1634. — Sechestrul judiciar se dă sau persoanei asupra 
căreia s'au învoit ambele părţi interesate, sau unei persoane numite 
din oficiu de autoritatea judiciară. (Art. 518, 615 Pr. civ. Art. 438, 
567, 590 C. com.). 

Şi într'un caz şi într'aliul, acel ce a luat în păstrare luerul, 
este supus tuturor îndatoririlor ce nase din sechestrul convenţional. 
(Art. 1627 urm. C. civ. Art. 615 Pr. div. Art. 1963 C. fr.) (2). 

Art. 615 Pr. civ. — Ori de câteori există un proces asupra 
proprietăței sau posesiei unui lucru mişeător sau nemișcător, sau 
asupra administraţiei ori folosinţei unui lueru comun, judecata, va 
puteă, după cererea, celui interesat şi citarea părţilor, să încuviin- 
ţeze sechestrul bunului sau al lucrului comun, a cărui proprietate, 
posesie, administraţie sau folosinţă se discută, putând să oblige pe 
reclamant a dă o eauţie, ce va fi fixată de judecată. 

Paza bunului sechestrat poate fi încredinţată sau deţinăto- 
rului acelui bun, sau unei a treia persoane numită de judecător, 
în caz de neînţălegere între părţi. 

Sechestrul va, puteă face toate actele de conservare și admi- 
nistraţie. Va puteă stă în judecată în numele părţilor litigante, cu 
privire la bunul pus sub sechestru, numai cu o prealabilă îndri- 
tuire a autorităţei care l-a numit. 

Sechestrul judiciar va îneasă orice venituri şi sume datorite; 
va puteă plăti datorii cu caracter curent, precum şi cele constatate 
prin titlu executor. 

Plata sechestrului se va fixă de judecata care l-a înfiinţat. 
În niciun caz, ea nu va puteă depăşi, pe fiecare an, de zece la sută 
din venitul net anual al bunului apreciat de instanță. (Art. 1632, 
1634 C. civil). 

Sechestrul judiciar este o măsură conservatorie, lăsată 

  

(1) Cpr. Pothier, Depâi, 84, 98, 99. — Este de observat că ŞI 
al textului francez dispune că justiţia poate să ordone se- 
chestrul mobilelor urmărite ale unui debitor. Acest puragraf 
a fost eliminat de legiuitorul nostru, pentrucă nu este vorba, 
în speciz, de un sechestru, ci de un depozi! judiciar, ipoteză, 
prevăzută de art. 1633. Vezi înfră, p. 12, 13.— Textul nos- 
tru este reproducerea fidelă a art. 1875 din codul italian. lată, 
în adevăr, cum se exprimă acest din urmă text: pOltre 4 

casi stabiliti dal codice di procedura civile, Pautorită giu- 
dimaria pud ordinare îl sequesiro : , , A 

10 Di un îmmobile o di una cosa mobile, la cui proprietă, 

o il cui possesso sia controverso fra due o piu persone; 
20 Delle cose che un debitore offre per la sua liberazione. 

(2) Cpr. Pothier, Dâpât, V, 9. 
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'la suverana apreciere a instanţelor de fond, după cum aceasta 

Aprecierea 
instanţelor 
de fond. 

Cazurile în 
care seches- 
trul poate fi 

cerut. 

“Termenii legei 
sunt enun- 

ciativi. 

Depozitul ju- 
diciar. 

Art. 1632, 30 

rezultă atât din termenii art. 1632 C. civil, cât şi din acei 

ai art. 615 Pr. civilă. „Judecătorul poate ordonă. ..“, zice 

art. 1632 din C. civ., iar art. 615 Pr. civilă zice, de ase- 

menea: „judecata va puteă .. ., ete.“ (). 
De câteori tribunalele vor apreciă în fapt că persoana 

care cere sechestrul are un interes bănesc serios şi evident 
la admiterea acestei măsuri, fie în calitate de pretins pro- 
prietar, fie de coproprietar, ori de creditor al proprietarului 
lucrului pentru. care se cere sechestrul, de atâtea ori ele vor 
admite această măsură, respingând-o în caz contrar(?). 

Cari sunt cazurile în cari sechestrul judiciar poate fi 
cerut? Art. 1632 din codul civil și art. 615 Pr. civ. răspund 
că această măsură poate fi cerută şi admisă de justiţie, de 
câteori există litigiu între două sau mai multe persoane 
asupra proprietăței sau posesiunei unui lucru mișcător ori 
nemișcător, sau asupra administraţiunei ori folosinţei unui 
lucru comun (5). 

După o jurisprudenţă constantă, termenii legei nu sunt 
restrictivi, ei enuneiativi. 

() Cpr. Cas. rom. Bult. 1897, p. 1151; Bult. 1899, p. 249; 
Bult. i895, p. 175; Bult. 1898, p. 1002; Bult. 1906, p. 1142 
şi Dreptul din 1906, No. 59; Bult. 1908, p. 2125; Rev. Ju- 
risprudența din 1908, No. 36, p. 562; Dreptul din 1909, 
No. 17 (eu nota d-lui S. Rădulescu), ete. 

() Vezi Guillouard, Depât, 175, în fine, şi numeroasele autorităţi 
citate acolo; Baudry et Wahl, idem, 1268. Cpr. C. Galaţi, 
Dreptul din 1892, No. 72. Vezi şi Cas. rom. Bult, 1895, 
p. 1175. — Sa decis, cu drept cuvânt, că legea lăsând la facul- 
tatea, tribunalelor necesitatea înfiinţărei unui sechestru judiciar, nu este de ajuns pentru admiterea lui, ca să existe litigiu, ci trebue să existe pericol pentru una din părţi de a se lăsă pe cealaltă parte în posesiunea bunului care formează obiectul litigiului. Trib. Iaşi, Ilfov şi Suceava, Dreptul din 1883. No. 62, p. 514; din 1892, No. 65 şi din 1894, No. 76. Mai vezi Trib. Covurlui, Ilfov şi C. Bucureşti, Or. judiciar din 1897, No. 28 i din 1800, Ne. 10 şi 19; Dreptui din 1894, No. 83; Trib. utna, Dreptul din o. 6 , ; Tri ă fu 

N cir din tut, n 31 ce „» p. 528; Trib. Bacău, Or. ju 

rt. „2 mai dispune încă că justiţi ă sechestru] judiciar al lucrurilor oferie de ta epica ap Ie rarea sa, însă în asemenea caz, nu este vorba de un sechestru propriu zis, ci de un depozit judiciar, î â 2 de întrucât luer este litigios. Vezi înfră, p. 13. ” erul nu
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N „„ Considerând, zice foarte bine Tribuanlul Ilfov, că sechestrul 
Judiciar fiind o măsură de conservare, eră imposibil ca legiuitorul 
să fi determinat complect cazurile când asemenea măsură se impune, 
şi de aceea a făcut numai o enumerare enuneiativă, exempli gratia, 
lăsând ea, judecătorul, față cu împrejurările cauzei, să aprecieze 
necesitatea şi oportunitatea unei asemenea măsuri, ete.“ (1). 

Nu vom cită toate cazurile în care jurisprudenţa noastră 
a avut a se pronunță în această materie, ci vom menţionă, 
numai cazurile cele mai importante. 

Astfel, s'a decis că judecătorul are facultatea de a ordonă 
sechestrul judiciar asupra bunurilor mobile sau imobile, de 
câteori proprietatea sau posesiunea acelor bunuri face obiectul 
unui litigiu între două sau mai multe persoane (?); 

Că sechestrul judiciar pvate fi ordonat, după cererea, 
unui legatar particular, asupra averei de moştenire, atunci 
când instanța de fond apreciază în fapt că interesele lega- 
tarului sunt compromise printr'o rea administraţie a moşte- 
nitorului beneficiar (£); 

() Trib. ilfov, Cr. judiciar din 1903, No. 61. Mai vezi Lrib. 
Botoşani, Dreptul din 1895, No. 61; Cas. rom. Bult. 189%, 
p. 863, ete.; Baudry et Wahl, Depât, 1269, şi numeroasele 
autorităţi citate acolo. Vezi şi Fuzier-Herman, C. civil annote, 
IV, art. 1961, No.27 urm., precum şi Supplement, art. 1961, 
No. 17 urm.— Contră: 'Troplong, Depât, 292; Duvergier, Iden, 
536; Mass6-Vergă, V, $ 742, p. 16, nota 3; T. Huc, XI,271; 
F. Herman, loco ciţ.,. No. 35 urm. şi Supplement, No. 23 urm. 

) Cas. rom. Bult. S-a 1, 1883, p. 918; C. Craiova, Dreptul din 
-1900, No. 42. — Legiuitorul nefăcând deosebire între cazul 
când bunul în litigiu se stăpânește de pârit singur, sau în 
indiviziune eu alte persoane, sechestrul nu poate fi înlăturat 
prin simpla împrejurare că nu se cunoaşte partea de proprie- 
tate a aceluia contra căruia urmează a se înfiinţă acest se- 
chestru. Cas. rom. Bult. S-a I, 1883, p. 952. 

(2) C. Bucureşti, Dreptul din 1890, No. 10 şi 40; Cas. rom. 

Bult. 1890, p. 601. Mai vezi, în privința sechestrului judiciar 

cerut de către un comoştenitor, Cas. rom. şi C. Iaşi, Bult. 

S-a 1, 1876, p. 140; Bult. 1893, p. 751 (motive); Dreptul 

din 1889, No. 72; C. Bucureşti, Dreptul din 1875, No. 4]; 

C. Craiova (în privinţa dreptului de folosință), Dreptul din 

1900, No. 42. Cpr. F. Herman, op. cil., IV, art. 1961, No. 31 

urm. — Acei cari nu au calitatea de moștenitori, precum ar 

fi, de exemplu, un cvpil natural faţă de averea lăsată de tatăl 

său, nu pot cere, un sechestru judiciar în contra moștenitorilor 

w ( 
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Di 
Că, acest sechestru poate fi ordonat asupra averei date 

!/în posesiunea unui legatar universal, instituit prin testamentul 

| care exclude dela moştenire pe ceilalţi moştenitori, cari au 

| atacat testamentul (1); 
Sechestrul ju- Că sechestrul judiciar poate fi cerut şi obţinut, în materie 

dicisr în na de indiviziune convenţională sau silită, de către unul din 
indiviziune. coproprietari. 

„Considerând, zice Tribunalul Ilfov, că este generalmente admis 
că, sechestrul judiciar poate fi încuviinţat în chestiunile de eşire din 
indiviziune, de moșteniri şi de asociaţiuni, ete.“ (2). 

Cererea de se- Că sechestrul judiciar poate fi admis asupra fondului 
chestru între coasociați.  S0cial, după cererea unuia din coasociați, când sunt neîn- 

țălegeri între dânşii, şi când unul din ei împedică pe ceilalţi 
de a supraveghiă administrarea, societăţei (5); 

legitimi intraţi în posesiunea averei de moştenire. Trib. Bacău, 
Dreptul din 1895, No. 52, p. 429. 

Art. 66 bis (1) Trib. Botoşani, Dreptul din 1895, No. 61. Vezi şi autorităţile 
Pr. civ. citate în F. Herman, op. cit., 1V, art. 1961, No. 20 urm. — 

S'a decis în Franţa că, în asemenea caz, judecătorul poate, 
pe calea procedurei în refere (art. 66 bis Pr. civ.), să ordone 
rânduirea unui sechestru Judiciar. C. Angers, Sirey. 89. 2. 237, 
Aceeaş soluţie a fost admisă în materie de societate. C. Paris, 
D. P. 67. 2. 159; Sirey, 67. 2. 189. Mai vezi Cas. fr. Sirey, 
99. 1. 212. Cpr. Baudry et Wahl, Depât, 1288, ete. 

(2) Or. judiciar din 1903, No. 61, p. 531. Mai vezi Trib. Co- 
vurlui şi lalomiţa, Dreptul din 1885, No. 69 şi din 1886, 
No. 54; C. Bucureşti, Dreptul din 1884, No. 48 şi 71; C. Iaşi, 
Dreptul din 1889, No. 72; Cas. rom. Bult. S-a 1, 1883, p. 927 
şi Dreptul din 1883, No. 82; Bult. 1889, p. 755. Vezi şi 
C. Craiova (în privinţa sechestrului cerut între comoştenitori), 
Dreptul din 1900, No. 42. — Odată cu cererea de eşire din 
indiviziune, coproprietarii sunt deci în drept a, cere rânduirea 
unui sechestru judiciar. Vezi tom. III al Coment. noastre, 
p. 432 (ed. l-a). — S'a decis, de asemenea, că ereditorii unei 
moşteniri sunt în drept, odată cu acţiunea în separație de 
patrimonii, să ceară un sechestru judiciar asupra averei de moştenire, ori în ce mână sar găsi această moştenire. C. laşi, Dreptul din 1890, No. 31, p. 952. 

(9) Cas. rom. Bult. 1895, p. 815 şi Bult. 1897, p. 863; C. Bu- curești şi Trib. Vlașca, Dreptul din 1889, No. 60; din 1890, No. 31 şi din 1893, No. 4. Mai vezi Tri i 93, No. 4. b. Ilf reptul din 1894, No. 55 şi Or. judiciar din 1903, N, GL Ce C. Bucureşti, Dreptul din 1874, No. 5, p. 33. Această din
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Că acest sechestru poate. fi, cerut şi. dobândit „de, eredi- 

torul. ipotecar asupra, imobilului. ipotecaţ, pănă, la judeearea, 

acţiunei ce el-a intentat pentru anularea, contractelor, încheiate. 

de..debitorul.:său, eontraete. prin care se deteriorează sau se. 

mieşorează imobilul constituit ipotecă, (5); aa 

Că acest sechestuu; poate -fi ceruţ, nu numaj,,de partea, Cererea se- 

interesaţă, dar şi: de, 'creditorii.ei, întrucât, asemenea cerere “hestulti de 

se .rezolvă.. întiun. interes. bănege, şi..nu intră. în. drepturile. torii pirței 

exeluziv.. personale pe care, conform. art. 9ŢA C. ciy eredi- A e tati 

torul . nu le, poate exercită. în numele . debitorului , său 2). ii 

Cât. pentru, creditorii, cari. vin, în virţutea, dreptului Creditorii cari 

lor propriu, ei nu pot, odată.eu intentarea aeţiunei, să ceară. sia în re 

un sechestru. judiciar, ei, având, în asemenea, caz, numai lor propriu. 

dreptul, de a. cere un sechestru. asigurător. 

'Pribunalele.n'ar puteă, de asemenea, cu, toată, contro- luarea ad- 

versa ce există asupra acestui punet în Franţa, să iă admi; ni 

nistraţia,. bunurilor dotale. ale femeei din, mâna bărbatului, ale femeei 

spre a. o. încredinţă unui terțiu, în cursul procesului de din mâne br 

divorţ, legea noastră neautorizând această măsură prin. niciun misibilitate. 

text de lege. Și apoi, este ştiut că bărbatul conservă, în 

timpul procesului de divorţ, administraţia bunurilor dotale 

ale femeei sale (*). 

urmă, soluţie, care pune în principiu că sechestrul nu poate 

fi aplicat asupra fondului social, de către unul din asociaţi, 

nu mai poate fi admisă astăzi, fată de art. 615 Pr. civ., după 

care. acest. sechestru este admisibil de câteori există litigiu 

asupra, administraţiunei sau folosinţei unui lucru COMUN. — 

S'a decis. însă: că participanţii np pot cere un sechestru judi- 

ciar asnpra;capitalului sau fondului social al asociaţiei, în parti- 

cipare. (argument din, art. 254 C: com.). 0. Craiova, Dreptul 

din. 1895, No. 51, p. 420, — S'a mai, decis că miza, depusă 

într'o. societate. în participaţie, constituind. un patrimoniu social 

în indiviziune, iar nu o creanţă în, sensul legal al cuvântului, 

nu se poate cere şi obţine în baza ei niciun sechestru asigu- 

rător. 'Prib. Ilfov, Dreptul din 1909, No. 67, p. 535. 

(1) Cas. rom. Bult. 1895, p. 887. — De cele mai multe ori, ere- 

ditorul ipotecar nu va aveă însă niciun interes la aplicarea 

unui sechestru judiciar. Cpr. C. Craiova, Dreptul din 1900, 

No. 42. 

(2) TPrib. Ilfov, Cr. judiciar din 1903, No. 61, p. 531. — Contră.: 

C. Craiova, Dreptul din 1900, No. 42. 

(6) Vezi în sensul de mai sus, F. Herman, op: cit, 1V, art. 1961, 

5 

31346
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don, seches- S'a decis că sechestrul judiciar poate fi ordonat de jus- 

aa tiţie chiar din oficiu, de câteori i se pare util, spre a asigură, 

dreptul părţilor pendente lite (1); însă se înţălege că trebue 

să existe litigiu, fie asupra proprietăţei, fie asupra pose- 

siunei unui lucru, fie asupra administraţiei sau folosinţei 
sale (art. 1632 C. civil, 615 Pr. civilă) €). 

aceroetarea Din împrejurarea că sechestrul judiciar cere neapărat 

vocate de un litigiu între două sau mai multe persoane, rezultă că, 

părți. — judecătorii nu sunt ţinuţi să cerceteze titlurile în virtutea 
cărora o parte cere înfiinţarea sechestrului, de oarece aceasta 
fiind obiectul principal al litigiului, prin asemenea, procedare 
Sax prejudecă însuş fondul procesului (*). 

În consecinţă, s'a decis că este easabilă hotărîrea de fond, 
care respinge sechestrul, sub cuvânt că din titlurile produse 
de intimat ar rezultă că dreptul de proprietate este al său, 
iar nu al reclamantului (*). 

S'a decis însă că justiţia chemată a încuviinţă un 
sechestru judiciar. este în drept a examină întrucât fondul 
litigiului este sau nu întemeiat (5). 

Procedura rânduirei sechestrului judiciar şi puterile 
sechestrului rânduit de justiţie. 

Citarea pă Care este procedura, rânduirei sechestrului judiciar? 
Proc. civ. At. 615 Pr. eiv., modificat la 1900, dispune în această 

privință că justiţia se pronunță în mod contradietor, în 

No. 44, şi autorităţile citate acolo; P. Pont, De 
Aubry et Rau, V, $ 493, p. 197 (ea. a 4- 
I, $ 143, p. 263, nota, 13, ete. -- Contră: De 
Vraye et Gode, Divorce, 

pot, 560, în fine; 
a); Mass6-Vergt, 

molombe, IV. 465; 
II, 599, p. 88 (ed. a 2-a), ete. So- 

luţia acestor din urmă autori este inadmisibilă la noi, Întrucât 
ea se întemeiază pe art. 270 din codul francez nereprodus 

0 în dreptul nostru. 
as. rom. Bult. 1897, consid. dela p. 866: Trib. i a Dreptul din 1892, No. 62, p. 492. * i Prib. Ialomiţa, 
pr. Baudry et Wabl, op. cit., 1272. — Vezi însă a Sire, 99. 1. 212; D. B. 49. 1445, ez însă Cas, în 
pr. Cas. rom. Bult. 1893, p. 750; Bult. 1899. p. 249: Bul S-a I, 1881, p. 16. Vezi și O. Galaţi, Dreptul din 309. No a: (%) Cas. rom. Bolt. S-a 1, 1875, p. Sa. repiui din 1882, No. 13, () Cpr. Trib. Iaşi, Dreptul din 1892, No. 82 (D. Maxim prezident).
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urma, citărei părţilor (). Inainte de modifiearea acestui text, 
care curmă orice discuţie, chestiunea eră controversată, însă 
se decideă, în genere, că sechestrul puteă fi admis în camera, 

_de consiliu, pe calea gracioasă, fără citarea părţilor (2). 
Tot controversată eră şi chestiunea de a se ști dacă Supunerea 

A . . . .. . reclamantului 
acel care cereă înfiinţarea unui sechestru judiciar, putea, la1a darea unei 
caz de admiterea cererei sale, să fie supus la darea unei cauţiuni- 
câuţiuni(?). Astăzi, admiterea acestei cauţiuni este lăsată la 
aprecierea suverană a tribunalelor (art. 615 Pr. civ.). 

Cât pentru pârit, în contra căruia sechestrul este cerut, At 61: 
el nu se poate opune la încuviințarea lui, oferind a dă eau- i 

iune, acest drept nefiind admis de lege decât în materie de 
sechestru asigurător (art. 617 Pr. civ.) (4). 

Care sunt drepturile şi puterile sechestrului judieiar? Mandat ju- 

Sa decis, cu drept cuvânt, că el este un mandatar (judi- ăi 
ciar) al părţilor litigante (0). 

In privinţa atribuţiilor sale, Curtea din Galaţi a decis, atribuțiile. 
A. « . . . sechestrului 

înainte de modificarea art. 615 din procedura revizuită la judiciar. 

1900, că sechestrul judiciar fiind un administrator provizoriu, 

rânduit pentru îngrijirea și conservarea, averei sechestrate, 

atribuţiile sale, în lipsa, determinărei lor de justiţie, erau 

mărginite numai la actele pur conservatorii. Astfel, dreptul 

de a reprezintă pe părţi în procesele pendente între ele, depă- 

șind. marginile unei administrații provizorii, urmă ca conse- 

cinţă că sechestrul judiciar nu aveă căderea de a reprezintă 

pe părţi în justiţie, căci el neavând altă competinţă decât aceea 

de a conservă averea pentru a cărei proprietate, posesiune, 

folosință sau administraţie se judecau părţile, prin această 

măsură nu li se ridică acestora exereiţiul drepturilor lor (*). 

  

(1) Aceeaş soluţie este admisă şi în Franţa. Vezi Baudry et 

Wahl, Depât, 1287. . 
(2) Cpr. Trib. laşi, Dreptul din 1892, No. 65. Am combătut 

însă altă dată această jurisprudenţă. Vezi tom. III al Coment. 

noastre, p. 432, nota 2 (ed. a l-a) și tom. VI, p. 314, ad notam. 

Vezi şi “Tratatul nostru în limba franceză, p. 188, nota 2. 

() Vezi tom. III, loco supră cit.; Trib. Iaşi, Dreptul, loco citat.; 

Cas. rom. Bult. S-a I, anul 1889, şi 1757, ete. _ 

(*) Cpr. Cas. rom. Bult. 189, consid. dela p. 818; Judecăt. ocol. 

"Topolog (Argeş), Cr. judiciar din 1903, No. 56. 

() Cpr. Trib. Ilfov, Dreptul din 1900, No. 9, p. 72. 

(5) C. Galaţi, Or. judiciar din 1900, No. 3, p. 23.
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Ep E d atit 

Art. 615 Pr. atăzi,; “puterile . sechestrului „judiejar sunt, dețerminate 

iv. modieat în: mod-'limitativ. prin art. : 610. Pr. civ.:, Agest text dişpune,. 

în adevăr, :că persoana; rânduită sechestru, fie „ea însăş de-,. 

bitorul bunului «sechestrat; “fie::un. terțiu; „poate. face toate 

 aetele«-da conservare. și de administrare, gestiunea, sa trebuind 

să fie aceea a; unui bun părinte „de. .familie, ...; .:, poe 

Responsah.  ș;: ;Sechestrul judiciar răspunde deci:de culpa de.eare, răș- 
see sera punde orice niandatar salariati în. genere (culpa ilevis în adn. 

stracto), . fiindcă el nu-și prestează serviciile sale în mod 

gratuit (0 ec ce m 

Conte. de în- „i: a; orice administrator: al unei averi străine, el nu poate, 

chiriere sa face contracte de închiriere sau: arendase decât pe un termen. 

maximum dei cinciiani (2); în. Franţa:-pe re ani cel mult (£). 

Starea în ju. :: Fl poatestă în. judecată în numele..părţilor litigante, cu- 

decată, privire la bunul pus sub sechestru, numai.cu o prealabilă în- 

cuniinţare a autorităţei, care l-a rânduit (art. 615 Pr. civ.) ($). 

  

(1) Cpr. Baudry et Wabl, Depât, 1300; Guillouară, Idem, 286; 
C. Lyn, D.-P. 1902. 2. 231. Vezi şi: tom. IX «al Coment.: 
noastre, p. 585,:586: —'Sechestrul nesalariât'va răspunde'numai 
ca uh simplu depozitar, adecă de culpa levis în concreto, Cpr. 
Trib. St. L6, Pand. Period. 87. 2.4138. Vezi şi supră, p. Î?. 

() Vezi tom. IX al Coment. noastre, p. 5l. — S'a decis însă că 
sechestrul judiciar poate, din propria 'sa autoritate, să ratifice 
un contract de închiriere sau arendare, emanat dela -uba din 
părţi. C. Bucureşti; :Dreptul din 1901, No. 7, p. 53. —Contră: 
Trib. Ilfov, Dreptul, loco cit, p. Bi. e... pa 

(2) Bandry et Wabl, Depât, 1298; Guillouard, 1dem, 182, etc. 
(*) Cpr. Trib. Ilfov, Dreptul din 1901, No. 12, p. 92.—S'a decis. 

însă că sechestrul' judiciar nu are calitatea dea răspunde, în 
materie de poprire, în numele debitorului. Prin urmare, în 
instanta de validare a unei popriri, trebue citat însuş debi- 
torul, partea litigantă care a prorocat. sechestnul, iiar..nu per- 

„soana rânduită sechestru. Autorizarea!'dată. de tribunal se- 
chestrului judiciar de a stă în instanţă :în numele părţilor 
litigante; debitori: în procesul de poprire, nu: poate; în adevăr, 
ridică capacitatea acestora şi a-i înlocui prin sechestrul judiciar. 
Trib. Ilfov, Dreptul, 'loco cit., p. 93. — S'a mai decis, cu drept 
cuvânt, că de''câteori. un sechestru judiciar: se jadecă întrun 
interes personal âl său, cu: privire "la -răspunderea lui ca ad- 
ministrator al: averei ce:i: sa: încredinţat, iar nu :în numele 
părţilor. litigante; tu. privire la bunurile: puse sub :sechestru, 
el nu are nevoe d& atitorizarea tribunalului care l-a numit 
spre a fate apeli:sau: recuts: în casa naalului care l-a 

p. 904, și Dreptul âin 1906, No. 69 e Om: Pult. 1906,
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El poate încasă orice venituri şi sume datorite (+); poate  Incasarea 

plăti 'datoriile: cu caracter “curent,: precum şi acele constatate Ta 

“prin ţitluri” executorii,-iar ceeace :rămâne trebue să fie. depus iilor urgente, 

“Ja! Cada”: de tonsemnaţii: ' Sechestrul :judieiar nw împedieă însă 

“pe 'breditorul “icare: a cerut și dobândit această: măsură,:să 

-“urmăidască el însuș încasarea, :ereanţelor. sale. prin toate mij- 

loacele ce legăa: îi conferă; 'şi după-titlul'ce-l are Go. 

rit Seehestrul judiciar" nu: îndeplinește un mandat gratuit. Plata seches- 

Plata“lui: se fixeză de judecătorul care'l-a înființat, şi: mu ti judi- 

poate nici întrun caz. fi mai mare decât 10% din venitul Art. 615 $ ul- 

et al 'bunului - administrat (art: 615-$ ultim Pr. eiv.). Se tin Pr cir: 

înțălege':însă că onorăriul sechestrului poate: fi: mai mic decât 

această "sumă > i e semi pia 

Sechestrul judiciar nu este obligat a acceptă mandatul Ordine 

+ 
„privată. 

ce ii'se iînierddințează: de "justiţie, pentrucă:inu este la mijloe 

“un înteres“publie; ei un interes: pur privat (0. în cu 

: n'a, dedis; altădată, :ca încheierea prin care tribunalul Exist. arep- 

fixează onorariul sechestrului judiciar, fiind dată pe “calea tului de apel. 

"piațioată,:-nu': este "supusă apelului (*);"însă această soluţie: 

““urmiai teste" admisibilă astăzi':faţă, de aut... 615 Pr. eiy., 

“teară prevede dezbateri contradictorii. =: D Ma 

e * Yebtință “dată * asupra; ieererei de rânduirea unui se- Inexistenţa, 

chestii: şudieiăf nu: poate“ constitui: autoritatea lucrului: ju- ela juc 

decat, şi nu poate aveă vreo înrîurire în privinţa judecăţei decat. 

"Bale turrheată 'â; se: dă mai târziu asupra: fondului (£). i 

=» + Ovaentihţă care 2 respins sechestruk judiciar nu împe- 

di? deti!'de a mai'cere în -urmă; rânduirea unui alt sechestru, 

pentrucă, după cum am spus mai sus, sentinţa anterioară, 

'care a respins sechestrul, pu are. autoritatea lucrului judecat ( ). 

Eee pipe a Sg eg Da 

(1) Seehestrul judiciar având, după art. 615 Fr. eiv. dreptul de 

a încasă ereanţele aflate în;.averea pusă sub adminiştraţia sa, 

de aici rezultă. că el: poata stân în. instanţă, în: mod „valid, ea 

+ ci areditor. ipotecar; într'o.urmărire.siliță a unul imobil. pentrucă 

ui-prini: această” urmărire. nu:.se tinde la altceva. decât la reali- 

parea: unei creanţe, ceeace -Gonstiţue, Mn: get „de.„administraţie. 

+ Gas romi: Built. 1908.p. 206 şi, Dreptul din „ 1908, No- 43, 

£): Cpr.-C. Bucuseştij Dreptul din:1906, Ne 36 p: 286. 278 

11 (8) Opre. Bauday et. Wahl, „Depot, 1292, 1806. T; Hue, XI, 218. 

i (6). C.- Bucureşti, Dreptul din 1894. Nor. 12,p. 19. st 

166) Cas:oromi Bult: :1895, p. 475. Vezi şi suprâsp. 66. 

;-1 (6h Casnaomii Bultin1895, p..810. Sau decis. că ;o sentinţă Ju- 

Ea: A 
Macar pi ga 

Li 

pe t ae :
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Autorităţile Cererile de. sechestru judiciar se judecă, în prima in- 

decă po stanță, de tribunalele civile, şi chiar de judecătoriile de 

de sechestru ocoale, în privinţa contestaţiilor care sunt de competința 

pndieiar: acestor judecătorii (art. 38 L. judecăt. de ocoale din 30 De- 

cembrie 1907), fie pe calea principală, fie pe calea inei- 
dentală, odată cu judecarea procesului în fond. 

Execut. pro Hotărîrea poâte fi dată, în această privinţă, cu execu- 

"*"* tavea provizorie, chiar dacă a fost pronunţată în lipsa părței 

interesate (1). | 
Sechestrul judiciar nu poate fi cerut în privința lu- 

cerurilor nesusceptibile de a fi încredințate unui terţiu. 
Gest: unei far- Astfel, se decide, în genere, că gestiunea unei farmacii 

"nu poate fi încredinţată unui terţiu (). 
Cazul când Nu se poate, de asemenea, ordonă sechestrul judiciar 
părţile se ju- . A . . - . . 
decă pentru atunci când părţile se judecă pentru o şumă de bani, căci 
+ sumă de banii supuși unei contestaţii se depun la Casa de con- 

semnații. 
In fine, sa mai decis că, în materie de exploatare de 

petrol, nu există pentru nimeni dreptul de a, înfiinţă un se- 
chestru judiciar sau de a, exercită orice altă măsură contra 
concesionarului, existând numai facultatea pentru acela, care 
are dreptul la redevenţă, de a înfiinţă un sechestru aşi- 
gurător (5). 

P a - . . - . .. oana După ant. 1634 din codul civil şi art. 615 Pr. civ., 
eredinţează Sechestrul judiciar se încredinţează sau persoanei asupra 
sechestrul. i: ărți . - : căreia, părţile au căzut de acord, sau persoanei numită din 

Exploatarea 
petrolului. 

decătorească, prin care sa pus sub sechestru nişte terenuri în 
litigiu, constitue un titlu în virtutea căruia se poate ordonă 
o poprire fără cauţiune (art. 455 Pr. civ.). Trib. Vâleea, 
Dreptul din 1902, No. 44, p. 355. 

at Trib. Ialomiţa, Dreptul din 1886, No. 54. Const, în aj (2) Baudry et Wabhl, Depât, 1274. — Incât priveşte constituirea mei d in gaj a unui fond de farmacie şi a oricărui fond de comerţ, în genere, vezi Cas. rom. Dreptul din 1910, No. 44; Cr. Jjudi- 
ciar din acelaş an, No. 59, precum și Revista Jurisprudenţa din 19 10, No, âu p. 328 ur No. 348. Vezi infră, la titlul XV 

s » rubrica: Lucrurile i 
(6) Trib, Ilfov, Dreptul din 1910, No. Il, p. GT Sta, + 2 puse amanet 

Curţilor de apel, pronunţate în materie de consolidarea, dreptu- rilor de concesiuni petrolifere, nu sunt! susceptibile de a fi ata- cate pe calea revizuirei. Cas. rom. Or. judiciar din 1910, No. 45 

()
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oficiu de autoritatea judecătorească, la caz de neînţălegere între 

părţi; de unde rezultă că judecătorii nu pot numi sechestrul 

decât atunei când părţile nu se înţăleg între ele. (1). Acelaş lueru 

se întâmplă în privinţa numirei experţilor (art. 212 Pr. clv.). 

Art. 615 Pr. civ. permite de ase rândui sechestrul p] 

însăş persoana în contra căreia această măsură este cerută, 

Misiunea sechestrului judiciar încetează prin terminarea, Incetarea se- 

judecăţei în vederea căreia el a fost rânduit; prin demiterea ebestrului Ju- 

sechestrului aprobată de justiţie, sau, în fine, prin revocarea, 

ori depărtarea sa de către autoritatea care l-a numit. 

Lucrul sechestrat se restitue atunci persoanei care a „Ret 

dobândit câştig de cauză, sau noului sechestra rânduit în mea 

locul acelui anterior. 
În orice caz, sechestrul dă socoteală de întreaga sa Dea 0 

gestiune, ea, orice mandatar în genere (art. 1541) (2). ” 

Sechestrul judiciar care, cu rea credinţă, lucrează în Abuz de 

vătămarea persoanelor sau lucrurilor încredințate adminis- Art. 330 

traţiunei sale. se face culpabil de pedeapsa prevăzută de C: penal. 

art. 330 C. penal, pentru abuz de îneredere. 

S'a, decis însă ca sechestrul judiciar, în caz de nede- 

punerea sumelor percepute, are a fi condamnat numai la 

despăgubiri, cari consistă în plata, dobânzilor şi repararea 

daunelor cauzate prin nedepunerea banilor la, timp, iar ac- 

țiunea publică nu poate fi pusă în mișcare decât atunei 

când abuzul de încredere este consumat, adecă când exiștă 

prejudiciu, spre deosebire de depozitarul de bani publici, care 

are a fi urmărit la simpla constatare a lipsei banilor (5). 

S'a mai decis că art. 200 $ 2 din codul penal, adaos 26 pad 

prin legea din 4 Mai 1895, se aplică numai sustragerilor * 

de sub sechestru comise de debitorul urmărit, iar nu şi de alte 

persoane, de exemplu: de coproprietarii în indiviziune, cari 

au tăiat arbori din pădurea comună pusă sub sechestrul 

judiciar (5. In adevăr, textul mai sus citat din codul penal, 

  

(1) Opr. Pothier, Tr. de la proced. civile, X. 306; Baudry et Wabl, 

op. cit. 1989; Guillouard, dem, 181 bis; Colmet de Santerre, 

VIII, 174 bis IL; C. La Reunion, D. P. 1905. 2. 304.—Contră: 

Laurent, XXVII, 181. 

„(2 Baudry et Wabhl, Depât, 1309; Guillouard, Jdem, 189, etc. 

(3) Cas. rom. Dreptul din 1909, No. 15; p: 103. 

() C. Bucureşti, Dreptul din 1910, No. 2.
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“vorbind: huimai de Sustragerile: de 'sub sechestru comise de 
: către" debitorul urmărit, nu :puate: fi: aplicat coproprietarilor 
“ îni indiviziune, dari 'âu sustras lucrul! de sub' sechestru. Minis- 
texul publie susţinea, în' specie, că din dezbaterile 'legei: dela 

' 1895 ar: 'rezultă” că, "prin “debitorul: urmărit s'a înţăles și 
“ propristărul lucrului “sustras, însă “când este vorbar'de pedep- 
'sirea" unui fapt, 'dezbaterile  pârlamentare nu 'sunt: suficiente, 

"ci tiăbue un text 'ekpres; pentrucă ştiut: este că ::paenalia non 
“sunt 'extendenda, sau nulla: pana ' sine lege. 

Cu toate âcestea: se decide în: genere, în: Franţa, că 
- sustragerea frauduloasă a 'unui luni: comun, comisă de către 

uiul' din ebprăprietarii indivizi, eonstitue un furt (). 

“Despre depozitul. judiciar. 

* Art. 1633, — Depozitul judiciar dă naştere la, obligaţiuni reci- 
proce între sechestranţi şi: depozitari. 

Depozitarul trebue să se îhgrijească de păstrarea lucrului 
„sechestrat (depozitat) ca un bun” proprietar (art.'1080; 1600 C. civ.; 

art. 418 wrm.,:520,:521 'Pr. 'eiv.). 
* Trebue să-l deă de. față: pentru ::vânzare, spre; îndestularea 

sechestrului, ori: spre a-l restitui părței dela care s'a, sechestrat; în 
caz, de revocaţiune a sechestrului (art. 323 C. penal). 

„„.„ Sechestrantul este dator să' plătească: depozitarului salariul 
statorpicit de lege, sau, în lipsă, pe cât îl va hotări: judecătorul. 
(Art. 1600 C. 'civ. Art. 615, 621'Pr. 'civ: Art. "1962 0:.f-.) (2). 

' ij , * “na 4 4 . 2 i - Am văzut supră, p. 61, nota 1, că art. 1961 Ş 1 din 
codul tr., eliminat din codul nostru, vorbește de sechestrarea 

| mobilelor urmărite ale unui debitor. Aceasta, nu este un se- 
chestru, ci un depozit, întrucât lucrul nu este litigios. 
a; Luerurile mobile urmărite se pecetluese, sau se înere- 
linţează unui, custode, numit de autoritatea . judecătorească 
(arţ. 418 urm. Pr, civ.) 

Responsal. , RA . . i . A : . 
cette crede ânduirea unui custode produce între acest custode şi a torul urmăritor, obligaţii reciproci (art. 1633). Custodele rebue să se îngrijească de: păstrarea lucrului depozitat ea 

Art. 418 
urm, Pr. civ. 

  

(0) Mezi tom IX al Coment. noastre, 49: 1 GL; Gârthud, Tr.irhespigue et: pratique du doii-u , Franţais, V, 2098, p.' 404'(ea. Lo appeaiaue du diroit penal () Cpr. Pothier, Depot, V, 91:93, 951.96, ete. 

pi 5%0; Cpr Oas. fr. Sirey,



DEPOZITUL JUDICIAR. — ART. 1633, 173 

un bun proprietar (art. 1633). EL este răspunzător de orice 

pagubă va aduce ereditorului' din cauza negligenţei sale, fără 

prejudiciul pedepsei pentru abuz de încredere. 

Custodele trebue să deă pe faţă obiectele ce-i sunt în- 4: 658 

credinţate, spre îndestularea ereditorului urmăritor, sau spre 

a fi restituite debitorului, în caz de revocarea urmărirei 

(art. 1633). 
Creditorul urmăriţor trebue. să. plătească custodelui sala- s A 1683 

rul fixat de autoritatea judecătorească, acest din urmăși 42 Pr. civ. 

având, în prixinţa, salariului „șău,. nn privilegiu asupra pre- 

țului eșit din vânzarea, obiectelor urmărite şi încredințate 

lui (art. 1633 $ ultim şi £21 Pr. eiv.). 

Art. 1632, 2 mai, dispune încă că justiţia poate să Art. 1632, 2 

ordone sechestrul luerurilor oferite de un debitor spre li- 

beraxea, sajeaz prevăzut de art. 1121;,însă, ştim „că, În 
specie, nu este vorba de un sechestru, ci de un depozit Ju- 

- diciar, fiindeă luerul nu este, litigios (5). | 

„ Persoana, căreia, acesti, deppzit a. fost. îneaedințat, poate E 

să primească un onorariu, iar, obligaţiile; sale.sunţ,.acele „ale 

„unui. depozițar în. genere. (art, 1633).0). | 

“In:adevăry: depozitarul „fiind „un, ad ministrator, proyizor, 

'vânduit pentru îngrijirea: şi conservarea luerului:„.depozitat, 

Sa, decis că, drepturile şi puterile sale sunt. în genere, acele 

„6 deeurg, din, dreptul. de. 'adminiștraţie, şi pe care juștiţia 

le fixează, spre a. înlătură oricg, discuţie (*). 

  

ii Oy Wezi :suprâ pi 62>mota 3. 

+ (2y Gpts Thing, LV;-202, în: fina, pe 182 
(5) Trib. Ialomiţa, Dreptul din 1886, No. 5&.



Contract cu- 
mutatir. 

C. Calimach. 
Art. 1701. 

TITLUL XIII 

DESPRE CONTRACTELE ALEATORII 

CAPITOLUL 1 

Despre contractele aleatorii în genere. — Noţiuni generale. 

Art. 947 $ 2. — Contractul este aleator, când echivalentul 
depinde pentru una sau toate părțile, de un eveniment incert. 
(Art. 1635 urm. CO. eiv. Art. 1104 C. fr.(). 

Art. 1635. — Contractul aleator este convenţiunea reciprocă 
a cărei efecte, în privinţa beneficiilor şi a perderilor pentru toate 
Părțile, sau pentru una sau mai multe din ele, depinde de un eye- niment necert. (Art. 947 Ş 2 C. eiv.). Na 

: Astfel sunt: 10 contractul de asigurare (art. 442 urm., 448 urm., 616 urm. C. com.); 2 împrumutul nautic (art. 601 urm. C. com.); 3% jocul şi prinsoarea (art. 1636—1638 C. civ); şi 40 şi contractul de rendită pe viaţă (art. 1639—1651 C. civ.). 
Cele două dintăi se regulează după legile comereiului maritim. (Art. 1964 C. fr) (2). ” 

Art. 947 din codul civil împarte contractele cu titlu oneros în contracte comutative şi aleatorii. 
Contractul cu tiţlul oneros este comutati» (dela cum Şi mutare), atunci când echivalentul ce fiecare parte primeşte 

  

() Cpr. Pothier, Oblhg., II, 13. 
(2) Cpr. Pothier, Contrat de jeu, V, No. 1, 2, ete.: „ Loemelele de noroe sunt, zice art. 1701 din codul Calimaeh (1269 C. aus- triac), rămăşagul, jocul şi loteria; toate contractele de cum- părare şi vânzare şi alte alcătuiri, care se fae pentru drituri nădăjduite, sau pentru lucruri viitoare, însă nehotărîte; veni- turile pentru cele : trebuincioase spre hrana, vieţei, şi altele asemenea“, Lu



CONTRACTE ALEATORII. — ART. 947 $ 2, 1635. 15 

în sehimbul beneficiului ce procură, consistă întrun folos 

cert şi pozitiv, susceptibil de a fi apreciat la o valoare 

oarecare, chiar dacă valoarea primită în sehimb nu este 

materialmente egală cu acea dată. Astfel sunt: vânzarea, 

schimbul, locaţiunea, societatea, ete. 

Contractul cu titlu oneros este, din contra, aleator (dela  Contraet 

alea, rise, şansă), de câteori echivalentul ce o parte primește aleator. 

ca compensare a saerificiilor ce îşi impune, atârnă de un 

eveniment necert, şi poate constitui pentru dânsa un câştig 

sau o pagubă. Astfel sunt, de exemplu: contractul de asi- 

gurare (art. 448 urm. U. com., 1635 C. civ.), împrumutul 

nautic (art. 601 urm. C. com., 1635 C.eiv.), jocul şi prin- 

soarea (art. 1635, 1636—1638 C. civ.), contractul de rentă 

pe viaţă (art. 1635, 1639 urm. C. eiv.), cumpărarea unor 

lucruri pe nădejde, de exemplu: câţi pești se vor pescui, 

Pachat dun coup de filet (jactus retis, captus piscium vel 

avium) (1); vânzarea unor fructe viitoare, a unor drepturi suc- 

cesorale; vânzarea unei nude proprietăţi sau a unui uzufruct; 

vânzarea unor drepturi litigioase, ete. (9). Enumerarea con- 

tractelor aleatorii făcută de art. 1635 nu este deci limitativă, 

ci pur enunciativă. | 

Contractul aleator nu trebue să fie confundat cu con- Deoseb. între 

tractul condiţional, căci, în acest din urmă contract, însăş abate 

existența sau rezolvirea, convenției atârnă de evenimentul condiţional. 

viitor şi necert (condiţia) (art. 1004), pe când în contractul 

aleator, acest eveniment nu: are nicio înrîurire asupra con- 

tractului, care este definitiv, ci numai asupra câştigului sau 

pagubei realizate de părţi (€). 

Inainte de a merge mai departe, trebue să observăm Deose?: de 

că, pentru ca contracţul să fie aleator, sar păreă că fiecare «sdul francez. 

parte, iar nu numai una din ele, trebue să fie supusă 

unui câştig sau unei pagube, așă după cum preserie anume 

art. 1104 din codul trancez. In adevăr, una din părți nu 

poate să câștige decât ceeace cealaltă perde. Posibilitatea de 

  

() L. 8 $ i, Dig. De contrahenda emptione; 18. 1; art. 1427, 

1710 €. Calimaeh, ete. Vezi tom. V al Coment. noastre, p. 15 

“si 111. | E | , 

(2) Cpr. Baudry et Wahl, Contrats altatoires, 6; Gauillouard, Idem, 

4, 9, 11, 12, ete. 
() Cpr. Baudry et Wabhl, op. cit, &; Guillouard, Idem, Y, ete.
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Definiţie, 

C. CIV. — CARTEA III. — TIT. XIIL—CAP, II.—JOCUL SAU PRINSOAREA. 

câştig sau pagubă există deci pentru ambele părţi, iâr nu IL e i a - 1 „numai pentru una din ele (4). 
„Cu toate acestea, codul nostru a admis soluţia contrară, 

zicând atât în art. 947'dât și în'arti 1635; că contractul 
este aleator când există posibilitate de câştig sau paigiibă fie 

„Pentru, toate părțile, fie numai pentru una 'Saz “miză mbillte 
„din. ele. În codul nostru, art, 947'$ 2 este deci 'în perfectă 

„ armonie, eu art. 1635; pe 'când în “codul frăricdz, aceste texte 
"d ifiiei dat o. ap 0 e. prezintă o antinomie care a dat loc la 'cohtroversă,: Legiui- 

„torul nostru a admis” părerea” lui Marcad6 (IV, 389), care 
„este admisă şi de alţi autori), și 'caiie' e consâciată şi “de 
„art. 1102, din codul, ițalian. * N : pa ş sii 

„ CAPITOLUL 11 

„Despre. joc, şi prinsoare () 
E CE Duet az, 

i „Noţiuni generale. 

i Jocul este o convenţie prin care fiecare parte se obligă, în caz de perdere, a „plăti câștigătorului O''Sariă de: bani „Sau un, alț lucru. 
Jocul la no, Jopul este la noroc, dacă perderea sau câştigul atârnă roe. Defin, co- - AA i 
dului portur, NUMAI de întâmplare 

whez, 

nai d âmplare, iar nu de combinăţiile, calculul si is- „Cusinţa. jucătorului. „Se numeşte joc la noroc (jgo de azar), „Zice, art, „1542 Ş 1 din codul portughez: acela, în care per- derea sau câștigul atârnă numai! de întâriplare (dă sortă!: iar nu de . .. . .i:di î.. -.. Ci ji te „NU, d combinaţiile de, paleul, nici de Iscusința, jucăţorului“, . ia: +3 , poa. ş 

Bibliografie. 

  

| (D, Cpr. Baudry et Barde, Oblig., 1, 18; Baudrv et Wahl r “ aleatoiiies, 1; Piese IL; 563şi IV, 203; Doniloinbe ERE | Mourlen, II, 1075; Giiillouard; Contrats altatoiras. 6. Bufaoir, j Propritte et contrat, p.. 459; Laurent, XXVII, 192, ete, (2) Cpr. Duranton, Xa 77 şi VIII, 95; P. Pont,  Petits contrats ( Contrats altatoires), I, 576; Troplonz, Contra; alcatoires. 8; „Larombiăre, Oblig.. art. 1102 urm., No. 4; Boissoriade Projet , de Cicivil pour | Empire du Jajpon, III, p. 601 (Tăkib 1888) ete. (5) 'Vezi asiipra âtestei niatârii, pe lângă Autorii Sbişhuit citați wVanoly, Du Jeu ei du pari; Frtrejouan du Saint, Jdem:: Pilette. evue pratigiie” du "doit frăhţais. dhit-'1862, 1863! voi. 14 p: 465 Şi tom. 15, p. 215 urm, 441 ură, etc. SOC 
e . 1 îs pr



JOCUL ŞI PRINSOAREA. — ART, 1636 — 1638. 11 

.. Ei ai î e i Ut 

Rămăşagul sau. prinsoarea,, este .0 „convenţie  intervenită, * Prinsoarea 
întye, două perşoane, care nu, se înțăleg asupra unui anume i. peâniţie 
subiect, şi prin eare.ambele se obligă, pentru cazul când ! 
opinia uneia, ya, fi recunoscuță, ca, neîntemeiată, să plătească " 
celeilalte e sumă „de bani. sau, un lucru determinat. | 

Dacă, pentru o întâmplare neştiută, ambele airţi VOI C. Calimach. 
( - Art. 1702, 

1705, 
up i tr și [E 2 . E . 

hotări prin toemală un preţ ştiut, între ele, ca să-l deă unul lă 
altul, când întâmplarea va, întări cuvântul lui, zice art. 1702 
din codul Calimaeh (1270 C!. austriac), atuncea, se alcătueşte 
rămăşagul“ ; jar art, 1705 din acelaş cod (1272'0. austriac) 
adaogă: „Jocul de câștig, este soiu de rămășag. Driturile 
cele aşezaţe pentru, rămăşaguri au tărie și. pentru jocuri“, 

Atât jocul cât şi rămășagul, sunt nişte convenţii sina- Conv. sinalag- 

lagmaţice, . încât, privește stipularea lor, şi unilaterale încât maica Și ani 

privește, executarea lor). o 
Jocul se distinge de rămășag din punctul de vedere al Deoseb. intre 

evenimentului „priviţ de către părţi. De câteori' ele au un 1% 2 Pr 
rol activ în acest eveniment,, adecă de câteori ună, din ele 
va da, loc la, naşterea, evenimentului care o va face să câştige, 
de atâteaori există joe; din contra, există rămășag, de câteori 
evenimentul este independent de voinţa şi faptul părţilor). 

IC IE CI EAI 
Efectele jocului şi rămăşagului. 

Art. 1636. — Legea nu dă nicio acţiune spre plata unui debit 
din joe sau din prinsoare. (Art. 1638 ,C. civ. Art. 816 $ 2 C. com. 

Art: 349, 350, 389, 6 C. pen. Art. 1965 C. fr)(). . | 

Art. 1637. — Sunt exceptate jocurile, ce. contribuese la, exerei- 

ţiul corporal, cum: armele, cursele cu piciorul, călare sau cu carul, 

și alte asemenea. Cu toate acestea, judecătorii pot,să respingă cererea, 

când suma pusă la, joc sau la prinsoare ar fi excesivă. (Art. 1636 

C, civ. Art. 1966 C. fr.) (0). ni 

Art. 1638. — Perzătorul nu poate nici într'un caz repeti ceeace 

a plătit de bună voe, afară numai în cazul când câştigătorul a în- 

) Cpr., Baudry et Wabl, Contrats alăatoires, 12, şi autorităţile 

citate acolo. ;; ., se: tii a E , 

. (2) Baudry...et Wahl, Contrats altatoires, î3, şi autorităţile ei- 

“tate, acolo.. 1. Ca 9 43: 

6) Cpr. L. > Cod, De aleatoributu et alearum iusu, 3, ; 

thier, Contrat de Jeu, V,.49, 9U. i 

(4) Co LL. 1 şi 3, doi cocă. ut. L. 2 $ 1, Dig., De aleato- 

mibus, 11, 5; Pothier, op. cit., 3, 25, 49, 50, ete. 
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Defavoarea cu 
care sunt pri- 
vite jocul şi 
rămăgagul. 

Stabilirea 
cauzei ade- 

vărate 
a obligaţiei, 

Cazul câni 
perzătorul a 
subseris o 

cambie. Con- 
troversă. 

C. penal. 
Art. 350, 

COD. CIV. — CARTEA III, — TIT. XIII. — CAPIT. II. — ART. 1636 — 1638, 

i înşălăciune sau amăgire. (Art. 953, 960 urm,, 1092 
2 ii e Sa. 333 c. penal” pă 1967 C. fr.(). 

Legiuitorul nu vede jocul și rămășagul cu ochi favo- 
rabili; de aceea, pe de o parte, el refuză, în principiu, orice 
acţiune pentru plata unei datorii izvorită din joe sau prin- 
soare (art. 1636), iar pe de altă parte, pedepseşte pe acei 
cari ţin case de jocuri la noroc, primind obştește pe jucă- 
tori (art. 350 C. penal) (2). Art. 876 din codul comercial 
dispune, de asemenea, că comerciantul care e în încetare de 
plăţi, se face culpabil de delictul de bancrută simplă, dacă 
a perdut o mare parte din patrimoniul său în operaţii curat 
de noroc, precum: jocuri de bursă, ete. 

Legea, nu permite plata unei asemenea, datorii nici chiar 
în mod indirect; de unde rezultă că acel care a subseris o 
obligaţie de joe, enunţând o cauză valabilă, va putea dovedi 
prin martori şi prezumpții cauza reală a obligaţiei sale 
(at. 968) (0). 

Dacă însă, în loe de a subserie o obligaţie civilă, per- 
zătorul a dat câștigătorului o cambie, se susține de unii că 
obligaţia sa este validă şi că el nu va putea, dovedi că 
această cambie a avut în specie drept cauză o obligaţie iz- 
vorită din joc, pentrucă cambia produce novaţiune. şi își 
are cauza sa în ea însăşi. Cu toate acestea sunt autori care 
susţin că cambia nu produce novaţiune, fiindeă novaţiunea, 
nu se presupune (art. 1130 C. eiv.)(5). 

  

() Cpr. Pothier, op. cil., V, 26, 53, 58. — Vezi însă |. 1, Pr, Cod, loco cit., care antoriză, din contra, acţiunea în repetiţie... „Sed solutum reddatur ei competentibus actionibus repetatur“, zice această lege. 
(2) S'a decis, cu drept cuvânt, că art. 350 din cod depseşte pe antreprenorul care ține casă d 

chiar dacă lipseşte din ţară, căci în calitatea sa de patron, el este răspunzător de ceeace se întâm plă în stabilimentul său. , Cas. rom. Cr. judiciar din 1909, No. 45. 6) Cpr. Thiry, IV, 206; Laurent, XXVII, 204; Baudry et Wahl, Contrats aleatoires, 118, 120 şi 152; Guillouard, Îdem, 45 bis, 69 şi 86; Tioplong, Jdem, 64; P! Pont, [dem 639. Aubry et Rau, IV, $ 386, p. 516; Râpert. Sirey, vo Jeu et pari, 149 urm.; Cas. fr. D. P. 57. 1. 441. — Contră,: C. de , apel din Roma, Sirey, 99. 4. 37. 
(*) Vezi în acest din urmă sens, Cesare Vivante, Tratiato di di- ratio commerciale, III, 1119. Cpr. Laurent, XXVII, 204. 

ul penal pe- 
e Jocuri la, noroc,



EFECTELE JOCULUI ŞI RĂMĂȘAGULUI. — ART. 1636 — 1638, 19 

Toate legislaţiile oprese şi pedepsesc jocurile la noroc, 
şi cu toate acestea peste tot locul se joacă. 

La Romani, jocurile la noroc nu numai că erau oprite, Dr. roman în 
„dar eră chiar oprit de a privi pe jucători. „Hac generali Pe o 
lege decernimus, ut null liceat în publicis vel privaitis do- 
mibus, vel locis ludere. neque inspicere (*). Să 

Prin această lege, Justinian opreşte pănă şi călușeii, 
conferind o acţiune în repetiţie acelora cari perduse la, ase- 
menea jocuri, și ordonând confiscarea, caselor în care ele se 
jucau: „Prohibemus etiam, ne sint equi lignei; et si quis ex 
hac occasione vincatur, hoc îpse recuperel: domibus €orum 

publicatis, îbi hac reperiuntur“ (0). Legea romană nu per- 

miteă decât jocurile care contribuiau la exerciţiul şi desvol- 

tarea corpului (5). (Cpr. art. 1637 din codul civil actual). 

Art. 1706 din codul Calimach (epr. art. 1272 C. aus- Dr. nostru 
. . . e : Ay . . anterior. 

tiac) opreşte şi el jocurile de cărţi, însă numai pe acele din c. Calimach. 

întâmplare,  adecă care atârnă numai de noroc, precum: 

banca, curea, coca (de unde pe semne ne vine cuvântul 

coțear), şi. altele asemenea. 
Dreptul nostru anterior cuprinde mai multe dispoziţii 

proibitive, în privinţa jocurilor la noroc, din care vom re- 

produce numai câteva: 
Astfel, așezământul poliţienese din 1850 dispune că Aşezăm. poli- 

. 4 .. . . E țienese din 

casele de joe sunt în nemijlocita, privighere a poliţiei. 1850, 

„Jocurile la noroc sunt oprite, adaogă acest aşezământ. Poliţia, 

este datoare de a călcă orice casă publică, unde sar află să se pe 

asemenea, jocuri; şi pre antreprenori şi jucători să-i oprească spre 

a se pedepsi după toată asprimea, legilor (*)- 

In secţia IV a acestui important aşezământ (6), între 

atribuţiile comisarilor de poliţie, găsim următoarea disposiţie: 

() L. 1, în medio, Cod, De aleatoribus, etc., 3, 43. 

(2) L. 1, Cod, loco cit. | _ 

$) Vezi L.2$1 şi L. 3., Dig., De aleatoribus, LI. 5. — Rămăşagul 

nu eră permis la Romani decât atunci când înterveneă cu 

ocazia unui joe permis (epr. L. L. 2 şi 3, Dig. De aleato- 

ribus, 11, 5). Chestiunea este însă controversată. Vezi Baudry 

et Wabl, Contrats altatoires, 26, text şi nota 3; 'Troplong, 

1dem, 42; Guillouard, Idem, 25, ete. | 

() Vezi Manualul administrativ al Moldovei, I, p. 305. 

(9) 1dem, [, p. 319, art. 115. |
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„Comisarii: de poliţie “vor: opri vânzarea : sau expoziţia ide tot 

soiul de tablouri şi stampe ce reprezintează fapte desfrânate, Con- 

fiscându-le unde le vor găsi; nu vor îngădui inscripţii sau mânji- 

turi pe ziduri -adresate în contra Guvernulii, a cinstei persoanelor 

sau a moralului; vor privigheă cu dinadinsul asupra'“şarlatanilor, 
coțtarilor. şi altot îngelătoti; nu vor îngădui' îmbrădămintă contrare” 

bunei cuviinţe, precuri 'şi':jdcuti 'sau alte reprezentații nemoralg; 

vor închide: jocurile de hasard, arestuind îndată - și trimeţând la 

poliție pe jucători și, pe proprietarii unor asemenea locuri; se 

vor. îngriji de a se închide cafenelele şi alte locuri publice la, ceasu- 

rile hotărite;, adecă: la 11 ceasuri de noapte, iarna; afără dim: 
vreinbă” carnabvaluliă,j şi ila::12; vara. 

Această legiuire dă funcţionarilor polițienești, pentr în- 
: i e. p-- | o. . ae . . 

deplinirea funeţiunei lor, mai multe sfaturi, cari n'ar'strică, 
dacă sar pune în practică și astăzi. Reproducem această 
dispoziţie, recomandând-o cu tot dinadinsul actualilor pre- 
fecţi de poliţie, poliţai, comisari, ete.: 

„Pumncţionarii, poliţiei, în împlinirea îndatoririlor lor, vor 
avea o purtare vrednică, sfioasă, fără asprime în cuvinte sau în 
fapte, datori” fiind mai bine di a certă, prin dese îngrijiri și sfă- 
tuiri să întimpine faptele oprite, : decât! a: le: pedepsi; îm. toate: în- 
tâiplările, sirguința: lor va:fi de a nu trage asupră-le. prepus, 
sau: de a nu lov-zadarnic la dreptăţile cuiva“ (1). 

_ In Manualul administrativ al Moldovei, din care am: 
extras dispoziţiile mai sus reproduse, găsim, în privința Jo- 
eului la: noroc, alte: dispoziţii de: mare interes, pe. care ge- 
neraţia actuală, de bună-samă, nu le cunoaşte. 

lată, cum se exprimă. în această privinţă, tălmăcirea, 
Excel. sale d-lui deplin împuternicit president, Graf Palin, 
către divanurile Principatelor Moldaviei: şi a Valachiei, din 
2 Iulie 1828, sub No. 2629, eoprinzătoare de măsurile 

poruncite a se luă pentrii' oprirea jocurilor de cărţi: 
, „Ocârmuirea, încredințată mie de către Marele Domn şi Im- | 

părat, întru de a priveghiă pentru buna stare şi fericirea noro- 
du A nu mau lăsat a trece din vedere păgubitoarele urmări ce 
curg din pricina jocului cărților ; Şi. dar, spre a, desrădăcină şi a 
tin de ai ile la începutul ni, ŞI spre a nu-l lăsă de a se în- 

ai mult, Ei de cuviință găsese a porunei Divanului ca să 
pue în lucrare acested mai Jos următoare: 

  

IN Roi Date a a (1) Beciurile poliţiei în care câteodată 
unii, mal cu samă pe acei cari votează în contra guvernului, 
sau cari cutează a nu mărturisi faptul ce li se impută, sunt deci o invenţie a, civilizaţiei modârne. 

se bat şi se schingiuesc pe
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10 Să se facă tuturor în deobşte cunoscut, că jocul. cărţilor 

este oprit nu numai pe la tractiruri, dar și prin toate casele. 
20 Să se facă cunoscut că poliţia orăşănească are porunca 

mea, ca în orice loc, de orice stare vor fi, să confişte banii ce va 

află în locul acela, iar pe gazda ce a primit la sine jocul cărţilor, 

să se iă sub paza poliţienească, cercetând împrejurările. 

Punerea această la cale, Eu, din partea mea, am făcut-o cu- 

cunoseut d-lorsale Consulatelor puterilor străine cu aceea ca ei 

să li facă cunoscut tuturor supuşilor străini ce se găsese aici, spre 

a se conformă la aceasta; nu mai puţin am înștiințat de aceasta 

şi pe Comandantul, ea şi el din partea lui să înştiinţeze pe acei 

de care aceasta se atinge. În sfârşit, Eu am dat toate povăţuirile 

trebuitoare poliţiei de aici întru aceasta. 
Eu sunt bine încredințat că d-lor mădulările Divanului vor 

preţui toate acele ce sunt neapărat trebuitoare întru de a ajunge 

la acel ferieit scop, cu care Eu am şi făcut această punere la cale“. 

Această poruncă este întărită şi reamintită Divanurilor, 

prin oficia generalului adjutant Kiselev, din 28 Ghenare 1830: 

„După ştiinţa ce am luat, că Sau înoit iarăşi jocuri de cărţi 

desbrăcătoare în Principat, Eu de datorie găsesc a întări oprirea 

făcută întru aceasta în anul 1828 din porunea împărăteştei sale 

Măriri, de către fostul împuternicit president Graf Palin, eu hotă- 

mire ca, ţiitorii tractirurilor unde urmează asemenea joc de cărţi, 

acei străini vor fi surgumiţi, peste graniță, iar pământenii nu numai 

că vor fi surguniţi din oraş prin poliţie, dar încă vor fi supuşi 

asprei pedepse. , 

| Pentru aceea, dar, Eu puiu înaintea Divanului ca să facă 

fără întârziere publicaţii prin Principat, spre a nu îngădui jocuri 

de cărţi desbrăcătoare (hasard), supuind pe acei vinovaţi, la din 
. 

: 4“ 

potrivă urmare, pedepsei, precum se zice mai sus“. 

Cu toate poruncile date de trimeşii "Țărilor, cari vroiau 

să ne moralizeze, jocul de cărţi nu încetă; ba ceva mai 

mult, se întâmplă adesea-ori ea, casierii, sameși, cum „se 

ziceă pe atunci, să joace în cărţi banii haznelei sau visteriei. 

Aceasta se dovedeşte prin următoarele două acte: | 

10 Dispoziţia, din oficiu, Ecelenţei, sale domnul vice- 

president general Mircovici, din 8 Lumie 1832, către Sfatul, 

cârmuitor, atingătoare de despăgubirea haanele cu ban, 

ce um casier au jucat îm cărţi şi i-au perdut : 

! j ingă ] în cărţi anilor haz- 
„Imprejurarea utingătoare de Jucarea în cărţi a b 

nelei, supuindu-se de către Excelenţa sa d-l general Mircoviei des- 

i i j imi isani Excelenței 
legărei d-lui plenipotent, au primit predpisania (porunca) e. i 

sale de sub No. 1014 coprinzătoare;: că după înalta poruncă, pu 

31316 
6 

și
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blicată în anul 1828 de graf Palin şi în urmă poftorită, (repetată) 
de Excelenţa sa prin împărtășirea către Divanul împlinitor, la 
28 Ghenare 1830, jocul cărţilor de hazard este oprit în Principaturi, 
şi fiindcă în acea poruncă se cuprind îndestule legiuiri atingătoare 
de asemenea, întâmplări, se pune înainte, ca şi la această, pricină 
urmându-se după râuduiala așezată, să împlinească, după legiuirile 
pământului, banii perduţi dela feţele ce i-au luat“. 

2 Dispoziţia din amajforaoa Sfatului, din 25 Iunie 
1545, pentru pedeapsa unui casier ţinutal, cure au perdut 
în jocul cărților bani de ai Fiscului, şi pentru despăgubirea 
Fiscului dela conjucători: 

„Sfatul au luat aminte întâiu că urmarea, feţelor eonjacătoare 
se socotește în deopotrivă vinovăţie cu a casierului, pentrucă ele 
cunoscându-l în calitate de sameş, însărcinat cu adunături de sumi 
a, visteriei, s'au întins a întrebuinţă, precum se lămureşte, şi ade- 
menire de a-l trage la, joc aşă de mare, nesfiindu-se de perderile 
necontenite a sumelor însemnate şi nepotrivite cu poziţia particu- lară a, casierului; după care ele sau pus în rise de a trage asupră-le, 
fără îndoială, toate consecinţile ce vor isvori din asemenea desfră- nate şi necuviiacioase fapte; al doilea, că despăgubirea Fiscului se cuvine a se face fără întârziere de acolo unde se dovedeşte că s'au pus în perdere dreptul său; şi al treilea, că întâmplându-se o ase- menea pildă şi sub cârmuirea provizornică, la anul 1832, sau îm- plinit banii haznelei prin măsuri polițienești dela feţele ce câștigase în cărţi; -şi, prin urmare, încheie a sa socotință ca sumele de bani a haznelei, perdute de casieri în Jocul cărţilor, să se împlinească dela feţele care au jueat cu dânsul, fără a li se mai luă în băgare de samă vre-o îndreptare ce ar dă, socotindu-se ca o plăzmuire; de vzeme ce în seanţa Sfatului au mărturisit că au jucat cu ca- sierul cărţi în mai multe rânduri şi la, locurile însemnate de dânsul. „»Tot odată Sfatul luând aminte că Jocul în cărţi al easie- rului au fost şi este o uneltire cu desăvârşire dezaprobată, şi certată de căârmuire, ea o urmare aducătoare de isprăvi nepriineioase so- cletăţei, găseşte de cuviinţă ca, să se înoiască, publicaţie prin care să se vestească, îndeobşte că în i i i cu totul oprită, și la întâmplare de reclamaţie şi donosire (denun- țare) în privinţa banilor haznelei, jucătorii de cărţi vor fi supuși râspunderei, fără a se puteă apără cu oricare cuvânt de desvino- nchritoure 1 Aânfă Saal: Are se pune orourmare neapta i n partea, deosebiţilor însărcinaţi cu ada os i ae di cotință ca să se pregătească un proiect ea Sfatul „ste de că despăgubirea Fiscului, și osânda de degregja se IEBiui» pe lângă gubire ului, şi osânda de degradaţie la feţele cu ranguri e a urmă de acum înainte asemenea, sfitarisire și nu ax fi în stare i dc Gap duba jr ar ele Tin anu ȘI supuse unei aspre pedepse, în
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potrivire cu osânda degradaţiei, care proiect (!), supuindu-se Adu- 
nărei obşteşti şi câştigând înalta întărire, să aibă aplicaţie la în- 
tâmplări de asemenea urmări, iar acum încât pentru casier să se 
publice ca el să nu mai fie primit în slujba Statului“. 

Iată acum şi circulara departamentului din lăuntru, din 
28 Iulie 1832, către [spravniei, pentru oprirea jocurilor de 
cărţi desbrăcătoare: 

„Departamentul acesta, atât pe temeiul oficiei d-lui vice-pre- 
sident, urmată către Sfatul ocârmnitor şi însoţită acum cu adresul 
Postelnieiei, din 28 Ghenarie 1830, şi împărtășită acelei Isprăvnieii 
prin cartea, desfiinţatului Divan împlinitor, din 8 Februarie acelaş 

an, No. 3278, întăreşte cu asprime Isprăvniciei să publice spre 

obşteasea ştiinţă, ca jocul de cărţi desbrăcător, precum: bancul, 

ghiordumul, otusbirul, albiţfeiul (11!/2), şi în sfârşit, orice fel de 

joe desbrăcător eu sume grele, să nu se mai întrebuinţeze, tot odată 

adăogând prin publieaţii o aşă îngrozitoare măsură ca, dacă cineva, 

de orice stare ar fi, ar îndrăzni a călcă o poruncă ce este spre 

oprirea unei neîncuviințări ce aduce pagubă mare şi pănă la cădere 

de familii, osebit de hotărîrea dată atunei de d-l plenipotent, prin 

menţionata, oficie (a cărei împlinire se va păzi cu nestrămutare), 

Sau hotărît încă ca descoperitorul unor aşă călcători de porunci, să 

iă în folosul său suma banilor cu care acei se vor află jucând. Isprăv- 

nicia, dar, cetind cu amănutul aceasta şi îneredințându-se și de 

acturile de mai înainte, va urmă cuprinderea lor întoemai cu 

toată privigherea, şi va raportă de lucrare, iar şi când va, descoperi 

asemenea împrotivă urmare, spre întrebuințarea, căzutelor măsuri 

cu dânşii“ (2). 

Venim acum, după acest mie istoric, la interpretarea, 

art. 1636—1638. 
Art. 1636, punând pe aceeaş treaptă jocul şi rămă- 

şagul, între care există o mare afinitate, refuză, în principiu, 

orice acţiune pentru o datorie izvorită din joe sau prin- 

soare, nefăcând excepţie, în această privinţă, decât pentru 

jocurile cari contribuese la exerciţiul corpului, fiindcă ele 

se consideră ca nişte exerciţii utile (art. 1637), guod, virtuhs 

causa fiat, după cum se exprimă legea romană (5). 

() Un asemenea proiect nu sa mai făcut. | Ă 

(2) Toate aceste importante documente sunt publicate în Manualul 

administrativ al Moldovei, tom. I, p. 335—3838. Ș 

(3) Aceeaş soluţie este, în genere, admisă şi în legislaţiile străine. 

lată, în adevăr, cum se exprimă art. 162, din codul german 

„Jocul sau rămăşagul nu dau loc la nicio obligaţie (duo 

Spiel oder durch  Wette, wird eine Verbindlichkeit nicht be- 
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Art. 1636, 
1637. 

Dr. străin,
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Motivele art. lată care este motivul acestei dispoziţii: într'o partidă 
1636. de joe, câştigătorul nu crează nicio valoare în folosul per- 

zătorului, şi nu-i aduce niciun serviciu; iar pe de altă parte, 
perzătorul nu are intenţia de a face o liberalitate. El nu 
are deci decât speranța de a se înavuţi în detrimentul câş- 
tigătorului, și a-și satisface gusturile şi plăcerile sale. O 
asemenea intenție n'a putut fi favorizată de legiuitor, pen- 
trucă perderea aduce mai mult. rău perzătorului şi familiei 
sale, decât bine câştigătorului. Pe de altă parte, pasiunea 
jocului este dușmana neîmpăcată a muneei productive, şi 
câteodată conduce chiar la sinucidere. Deşi aceste motive 
nu se aplică acelora cari joacă rar şi sume mici, totuși legea 
consideră în acest caz contractul ca având o prea mică în- 
semnătate spre a-i da sancţiunea sa (4). 

Nu se face Principiul că datoriile izvorite din Joe nu dau loc la 
ie ine nicio acţiune, se aplică la toate jocurile în genere, fie că, 

curile cari Jocul atârnă numai de întâmplare sau hazard, fie în acelaș 
aa timp de întâmplare şi de iscusinţa jucătorilor (2). Art. 1636 
şi acele în cari se exprimă, în adevăr, în termeni generali, iar art. 1637 
ici nu face excepţie decât în privinţa jocurilor cari contribuese 

torului. la exerciţiul corpului, precum: armele sau scrima, cursele 
cu piciorul, cu caii, cu trăsura, cu automobilul, cu luntrea, 
cu bicicleta, ete.; tragerea la ţintă, înotarea, gimnastica, 
luptele și altele asemenea. 

Art. 1637 este Aceste ultime cuvi i ăd în ar _ 
enunciativ. nie, cari se văd în art. 1637, do Aprecierea ju- vedesc că enumerarea ce el cuprinde nu este limitativă, ei decătorilor. pur enunciativă. Judecătorii fondului apreciază în mod su- Veran care Jocuri sunt de natură a contribui la exercițiul 

griămndei). Ceeace sa, prestat pentru cauză de joc sau prin- soare nu poate fi repetat pentru cauza inexistenței unei obli- gaţii“. Cpr, art. 1270, 1272, 1432 C. austriac (1702, 1705, 1888 C. Calimach); art. 1825—1828 C. olandez; art. 1802—1804 C. italian; art. 1798 urm. C. spaniol; art. 1541—1543 C. portughez; art. 512, 513 C. federal al obligaţiilor (Elveţia), ete. In privinţa, altor legislații străine, vezi Baudry et Wabhl, op. it, 156, p. 7! -a); i J 
cit d EA La urm. (ed. a 3-a); Guillonard, Contrats alta- 

() Cpr. Berriat St. Prix Notes €lement Baudry et Wabl, op. cit, 28. rs 2 , Se . (2) Spre Guillouard, Contrats altatoires, 38 bis 3 Baudry et Wabl, 

ur le O. cil, 1IL, 1799;
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corporal, precum și care datorie provine dintr'un joc sau o 
prinsoare nepermisă (î). Astfel, s'a decis, cu drept cuvânt, 
de către Parlamentul din Bordeaux, în anul 1609, că este 
validă prinsoarea oferită unei persoane, care va merge îno- 
tând pănă la un punet determinat (2). 

Nu dau însă loe, în genere, la o acţiune în justiţie: 
şahul ), jocul de biliard (%), de dame, zarurile, lotul, jocurile 
de cărţi, precum: stosul, ghiordumul, macaua, pokerul, ram- 
sul, mausul, lanskenetul; ruleta (5), Pecarts, bacaraua (6), că- 

  

(1) Cas. rom. Bult. 1899, consid. dela pag. 1350. 
(2) Cpr. Râpert. Sirey, w Jeu et pari, 64. 
(3) Baudry et Wabhl, op. cit., 35; Guillouard, Idem, 49; P. Pont, 

Idem, 8610; Mourlon, III, 1077 ter; Planiol, II, 2111, p. 667, 

nota 1 (ed. a 4-a).— Contră: 'Froplong, Contrats aldatoires, 50. 

(*) C. Bucureşti, Dreptul din 1909, No. 8 şi Or. judiciar din 

acelaş an, No. 37 (eu observ. noastră); C. Angers, Sirey, 32. 

2, 270; Baudry et Wahl, op. cit., 36; Guillouard, Idem, 59; T. 

Hue, XI, 316; Laurent, XXVII, 198; Repert. Sirey, v0 Jeu, 

et pari, 65; Pand. fr., cod. v9, 30 şi 246.—Contră: P. Pont, 

Contrats altatoires, 609; Chardon, Du dol et de la fraude, 

558, p. 452 (ed. belg. din 1835); Janoly, „Jeu et pari, p. 39. 

Cpr. 'Trib. şi C. Paris, D. P. 1905. 5. 53 şi Sirey, 1902. 2. 

301 (motive).— Dar dacă această chestiune este controversată, 

nu mai încape îndoială că acei eari ţin biliarde şi adună pe 

jucători, nu cad sub dispoziţiile legei penale, pentrueă numai 

jocurile de hazard cad sub aplicaţia acestei legi. Cpr. Baudry 

et Wabhl, op. cit.,, 366; F. Hâlie, Thorie du CQ. penal, V, 

2329; Blanche, Etudes pratigues sur le C. penal, VI, 290 

(ed. a 2-a), ete. — S'a decis însă că trebue a se consideră ca 

un joc la, noroe jocul de biliard practicat de jucătorii de pro- 

fesie, cari fac rămășaguri cu persoane ce se prezintă fără a 

f cunoscute de dânşii, şi fără ca aceste persoane să-şi fi dat 

sama de adresa și iseusinţa lor, atunci mai cu samă când acei 

ce fac rămăşaguri se supun exeluziv la pasiunea jocului şi 

nu caută decât ocazia unor împrejurări aleatorii spre a rea- 

liză beneficii. Cas. fr. Sirey, 1905. 1. 424 şi Dreptul din 

1906, No. 5, p. 40. , 

(6) Cpr. C. Focşani, Dreptul din 1984, No. 66.— Ruleta este jocul 

de hazard prin excelenţă, căci numai norocul sau, hazardul 

poate să facă ca boamba să se oprească pe roşie sau pe 

neagră, pe cutare sau cutare număr. Ea nu mai există astăzi 

decât la Monte-Carlo. Există însă înainte la Baden, Spa, Os- 

tanda, ete., şi atrăgeă mulţi vizitatori, a căror cadavre Tă- 

mâneau însă de multeori acolo. , 

(6) Jocul numit bacara este, în adevăr, un joc de hazard prin 

85 

Jocurile cari 
nu dau loc la 
o acţiune în 

justiţie. 

Ruleta.
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.. . ... . d . | 
luşeii, cari am văzut că erau opriţi și la Romani"), şi în fine, 
toate jocurile în care perderea sau câștigul atârnă numai de 
noroc sau întâmplare (*). 

Cazul când Art. 1636, care refuză orice acţiune pentru datorii 
cineva a îm-izvorite din joc, nu se aplică însă aceluia care a împrumutat 
prumutat al- 
tuia bani spre banii săi unui jucător spre a continuă jocul înainte, sau a 

a fi jucaţi. plăti o datorie de joc, dacă împrumutătorul n'a luat el însuş 
parte la acest joc, fie direct, fie indirect; şi împrumutătorul 
are, după unii, acţiune, chiar când el a cunoscut destinaţia 
banilor împrumutaţi, adecă: că ei au să fie întrebuințaţi 
la joe (£). 

Mandatul dat Nu se consideră, de asemenea, ca o datorie de joc man- 
spre a plăti datul ce sar dă unui terţiu spre a plăti o datorie izvorită 
o datorie de 

joc. din joe (5). 

(%) 

excelenţă. Cpr. Trib. Covurlui şi Aurillae, Cr. judiciar din 
1902, No. 44 și din 1904, No. 8 (cu observ. noastră). — 
Contră: C. Focşani, Dreptul din 1884, No. 66. „» Considerând, 
zice pe nedrept această decizie, că jocul numit bacara nu 
poate fi considerat ca, un pur joe de hazard, căci, în acest 
Joe, câştigul, pe lângă noroc, atârnă în mare parte atât de 
istețimea cum şi de combinaţia de spirit a jucătorului“, etc. 
Vezi supră, p. 19. | Vezi în privinţa tuturor jocurilor de mai sus, precum şi a 
altora, observaţia ce am publicat asupra unei sentinţe a tri- 
bunalului din Aurillae, în Cr. judiciar din 1904, No. 8 p. 10 urm,, precum şi autorităţile citate acolo. 
Trib. din Gand şi Bruxelles, Dreptul din 1910, No. 13, p. 10%; Sirey, 94. 4. 32 și Pastcrisie belge, 94. 3. 127; C. Agen, D. P. 1909. 2. 346 ; Frârejouan du Saint, Jeu et pari. 68; Taulier, Thcorie raisonnte du code civil, VI, .p. 494 (ed. din 1847); Thiry, IV, 207.— Contră: Baudry et Wabhl, Contrats altatoires, 126, 127, care nu admite soluţia de mai sus decât atunci când împrumutătorul n'a ştiut că banii împru- mutați de dânsul aveau destinaţia de a servi la joe. Mai vezi în acest din urmă, sens, Guillouard, Contrats alzatoires 91; F. Pont, Idem, 647; 'Troplong, Idem, 66 şi 13; Lourent XXVII 220; Cas. fr. D. P. 92. 1.500; Sirev, 92. 1. 513. ete; 
fată, în aderă cum ac catina, pina drept francez , » j > ceastă privinţă, ordo- nanţa din 1629 (art. 138): „Defendons & tou Dertoa de prâler argent, pierreries ou autres meubles, pour jouer, ni repondre Pour ceuz qui jouent, & peine de la erte de leurs dettes et nullite des obligations“. p Thiry, 1V, 207; C. Montpellier, Dreptul din 1910, No. 55.
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Incât priveşte prinsoarea, legea n'o recunoaşte ca legi- Prinsoarea 

țimă, decât atunci când este relativă la jocurile permise nica 
m , A vămăşagul. 

(art. 1637), pentrucă ea este tot atât de periculoasă ca şi ” 

jocul (1). | ” 

Rămăşagurile sau prinsorile făcute de înșiși jucătorii,  prinsorile 

sunt deci valide, când ele se referă lu jocurile permise de făcute de 

art. 1637. Asupra acestui punet toţi autorii sunt de acord. Peâoni, 

Prinsorile făcute de terţii neînteresaţi și străini de JO- Prinsorile f&- 

curi, nu dau însă loe la nicio acţiune în justiţie, ehiar dacă cute de terţii. 

ele s'ar referi la jocurile ce contribuese la exerciţiul cor- 

pului, pentrucă asemenea prinsori sunt subordonate numai 

întâmplărei, ceeace exelude din partea terţiilor orice acţiune în 

justiţie (). 
Incât privește cursele cu cai, pe care aut. 1637 le pre- curselecu eai. 

vede anume, se decide, de asemenea, că prinsorile făcute de 

persoanele străine curselor, fie pe câmpul de curse, fie aiurea, 

nu dau loc la o acţiune în justiţie, pentrucă ele nu sunt 

în realitate decât un joe de hazard 0); numai prinsorile pro- 

prietarilor cailor şi acelora cari-i călărese sunt deci recunos- 

cute ca valide (*). 

Loteriile neautorizate sunt asimilate jocurilor şi prin- Loteriile 
. o. . 5 

neautorizate. 

sorilor lipsite de acţiune (*). 

  

(1) Cpr. Baudry et Wabhl, op. cit., 40, 41; Guillouară, Idem, 5%. 

(2) Vezi autorii citați în nota precedentă. Cpr. Trib. Paris, D. 

P. 97. 2. 124.—Contră: O. Paris, Sirey, 1902. 2. 301; Fre- 

rejouan du Saint, Jeu «i pari, 159, 160. 

(2) Cpr. Guillouard, op. cil. 55; Baudry et Wahl, Jdem, 43; 

P. Pont, Idem, 613; Tyib. Paris, Sirey, 1910, Bullet. des 

sommaires, 2. 11. Vezi şi Cas. belg. Sirey, 88. 4. 3 (în pri- 

vinţa aplicărei art. 557, $ 3 C. penal belg., 389, $6c. 

en. rom.). 
| 

(%) Cpr. Guillouară, op. şi loco supră cit.; P. Pont, Contrais alto- 

toures, 813; Mourlon, III, 10717 guater. — Vezi însă Laurent, 

XXVII, 200. 
| 

() Cpr. art. 163 din codul german, după care un contract de loterie 

este obligatoriu numai atunci când loteria a fost aprobată de 

Stat, vann die Loiterie oder die Ausspielung staailich geneh- 

migt ist. Vezi, la noi, în privihţa, loteriilor neautorizate, cani 

se consideră, eu drept cuvânt, ca un joe de bazard, legea din 

20 lanuarie 1883 şi art. 350 din codul penal. Cpr. Baudry 

et Wahl, op. cit. 55 urm. Vezi însă, în privinţa Loteriei de 

Stat: pe clase, legea din 30 Mai 1906. Sa decis, în această 

din urmă privinţă, că biletele de loterie nefiind nişte titluri
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Operaţiile de 
bursă. 

Dr. străin. 

COD. CIV. — CARTEA III. — TIT. XIII, — CAPIT. II. — ART. 1636 — 1638. 

Aceeaş soluţie este admisibilă şi în privinţa târgurilor 
cu termen asupra efectelor publice sau mărfurilor, când 

pâritul va dovedi că, din capul locului, părţile contractante 
nu au avut în vedere o predare reală şi efectivă a, cantită- 
ților sau valorilor promise, ci numai o speculă asupra dife- 
renţei între suirea şi scoborirea cursurilor. Târgurile cu ter- 
men sunt deci valide, când prezintă caracterul unei operaţii 
reale şi serioase, ele fiind lipsite de acţiune numai atunci 
când ascund un joe de bursă, care este un joc la noroc. 
Instanţele de fond apreciază în mod suveran dacă târgul este 
serios, sau dacă el ascunde un joc de bursă (?). 

la purtător, Direcţia generală a Loteriei regale de Stat este 
în drept să refuze purtătorului plata lozului eşit, când din 
registrele colectorilor rezultă că acest loz aparţine unei alte 
persoane, de oarece proprietatea acestui loz nu aparţine purtă- 
torului, ci jucătorului. C. București, Dreptul din 1909, No. 
67. — Vezi însă aceeaş Curte (Dreptul din 1908, No. 45), care 
pune în principiu că lozul eşit la sorţi, fiind un titlu la 
purtător, urmează ca plata, lui să se facă aceluia care prezintă 
titlul, afară de cazul de perdere sau posesiune frauduloasă. 

() Cpr. Trib. Ilfov, Dreptul din 1882, No. 31 şi din 1885, No. %; 
C. Bucureşti, Dreptul din 1882, No. 85; Baudry et Wabl, 
op. cit., 153; Garsonnet, Pr. civ., |, $ 116, p. 462, nota Il, 
în fine (ed. l-a). — Vezi însă Trib. Ilfov (Dreptul din 1884, 
No. 24), care pune în principiu că toate operaţiile făcute la 
bursă prin intermediul unui agent de sehimb, se consideră ca 
operaţii serioase, şi că nicio probă nu poate fi admisă spre 
a se stabili contrariul. Vezi şi art. 764 din codul german, care 
are următoarea, cuprindere: „Când contractul privitor la pre- 
darea unor mărfuri sau efecte publice a, fost încheiat eu. scopul 
ca perzătorul să nu plătească câştigătorului decât diferenţa 
între preţul stipulat şi cursul bursei sau târgului, în momentul 
predărei, contractul este considerat ca o operaţie de joe (so ist der Verirag als Spiel anzusehen,). Aceeaş soluţie este 
admisibilă, chiar atunci când numai una din părţi a avut în vedere plata, diferenţei de curs, dacă cealaltă parte a cunoscut 
sau trebuiă, să. cunoască, această, intenţie“. — Jocurile de bursă sunt, din contra, permise în asemenea condiţii: în Austria 
(art. 12 urm. L. din l Aprilie 1875); în Franţa (L. din 28 
1904 Englitera, în Italia (Cpr. C. Florenţa, Sirey, , pania ete. Ele sunt, din contra, oprite în Belgia (jurisprudenţă, aproape constantă), în Rusia, în Elveţia, 

nă, în Japonia, ete. Vezi 
în Statele-Unite, în republica Argenti Baudry et Wabl, op. cit., 157 79 > 0p. ctt., p. 79 urm. (ed. a 3-a); Lyon- Caen et Renault, Zr. de droit commercial, 12 984 Dea
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Am văzut că jocurile cari înlesnesc dezvoltarea corpului Art. 1637 $2. 
şi prinsorile relative la aceste jocuri sunt sancţionate printr'o 
acţiune în justiție. Aceasta lasă însă a se presupune că 
suma pusă la joc sau la prinsoare (/enjeu) este moderată, 
căci dacă ar fi exagerată, judecătorii au facultatea de a 
respinge acţiunea reclamantului, nu însă de a reduce cererea 
sa (art. 1637 Ş 2)(). 

Pentru a apreciă dacă suma angajată la joe sau prin- Imprejurările 

soare este excesivă, judecătorii vor aveă în vedere averea şi“ soapreciazii 

condiţia socială a părţilor, natura jocului €) şi, după unii, ) ” 

chiar obiceiurile jucătorilor (5). 
Plata unei datorii de joc, chiar excesivă de ar fi, este validitatea 

validă, când a fost făcută de bună voe, căci, după art. 1638, plătei ficută 

perzătorul nu poate nici întrun caz să ceară restituirea Art. 1638. 

sumelor plătite de bună voe (6), afară de cazul când câşti- 

gătorul ar fi întrebuințat dol, înşălăciune sau amăgire. 

Art. 1638 întrebhinţează formula art. 1092 $ 2, pri- Oblig. natu- 

vitoare la obligaţiile naturale: „Repetiţiunea nu este admisă rală. Contro- 
versă. 

  

() Guillouard, op. it. 53; Baudry et Wabl, Idem, 6%, 61; 

P. Pont, Idem, 619; Troplong, Idem, 51; Laurent, XXVII, 

199; 'Thivy, IV, 208; Colmet de Santerre, VIII, 179 bis, ete. 

(2) Guillouard, Baudry et Wabhl, foco cit, , 

() P. Pont, Contrais altatoires, 619; Baudry et Wabhl, loco cit.-— 

Contră: Guillouard, loco cit. 

(&) Spre a nu dă loc la repetiţie, plata trebue să fie făcută de piata făcută 

bună, voe. Deci, acţiunea în repetiţie va avea loc, dacă plata, din eroare. 

a fost făcută din eroare, precum ar fi, de exemplu: în cazul 

când un moştenitor ar fi plătit o datorie a autorului său, cre- 

zând că ea are o altă cauză decât jocul sau prinsoarea. 

Tot astfel, acţiunea în repetiţie va aveă loc, dacă plata a Plata făcută 

fost făcută de către un incapabil, de exemplu: de un minor, „de n 

fără consimţimântul tutorului său; de o femee măritată, fără n. 

autorizarea bărbatului, ete. Aceasta nu este decât aplicarea 

principiilor generale. Cpr. 'Thiry, IV, 210, p. 187; Gar- 

sonnet, Pr. th. et pratigue de proctd. civile, |, Ş 116, nota 13; 

Aubry et Rau, IV, $ 386, p. 578 (ed. 4-a); Colmet de San- 

terre, VIII, 180 bis III, ete. | , , 

De asemenea, numai persoanele capabile se pot obligă prin Autorizarea 

jocurile sau prinsorile autorizate de lege (art. 1637 $ 1). Astfe necesară per 

femeea măritată nu se poate obligă prin Jve sau prinsoare, o Io a 

fără autorizarea bărbatului, iar minorul este absolut incapabil * + puteă 

de a se obligă prin acest mod. Cpr. Pothier, Contrai de Je obligă. 

V, 83; Baudry et Wabhl, op. cit.. 70; Gauillouară, ldem, 51, ete.
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C. Calimach. 
Art. 1888. 

Compensaţie, 
novaţie, ete. 
[nadmisibili- 

tate. 

COD, CIV. — CARTEA III. — TIT. XIII. — CAPIT. 11. — ART. 1636 — 1638. 

în privința obligaţiilor naturale, zice acest din urmă text, 
cari au fost achitate de bună voe“; de unde s'a și tras con- 
cluzia, cu drept cuvânt, că datoria rezultând din joe eon- 
stitue o obligaţie naturală (4). 

Această soluţie eră admisă și de art. 1888 din codul 
Calimaeh (1432 C. austriac). lată, în adevăr, cum se exprimă 
acest din urmă text: „Dacă cineva a plătit o datorie stânsă 
prin prescripţie, sau neputernică numai pentru lipsa formei, 
sau dacă a plătit datorii din rămăşaguri şi jocuri de cărți 
și altele asemenea, pentru care legea nu sloboade dritul jă- 
luirei; asemenea, și dacă cineva a dat un lucru ca o datorie 
ce ştiă, că nu-i dator, nu o mai poate cere înapoi“. 

Cu toate acestea, chestiunea este foarte controversată, 
și unii văd în datoria care izvorăște din joe, o obligație 
civilă, lipsită de o acţiune în justiţie); iar alţii explică, 
în specie, lipsa de acţiune în repetiţie prin maxima: guum 
damtis et accipientis turpitudo versatur, cessat repetitio. Cu 
alte cuvinte, acel care a plătit de bună voe o datorie izvo- 
rită din joe, n'ar pute exercită, acţiunea în repetiţie, nu 
pentrucă ar există în specie o obligaţie naturală, ci pentrucă 
el fiind ca şi cealaltă parte în turpi causa, se va, aplică, 
regula: în pari causa melior est condiiio possidentis (9). 

Cu toate că jurisconsulţii nu sunt de acord asupra 
naturei obligaţiilor care izvorăsc din Joe sau prinsoare, totuşi 
asemenea obligaţii nefiind sancţionate printi”o acţiune, se 
admite, în genere, că ele nu pot fi opuse în compensație, 

  

0) Thiry, LII, 40 şi IV, 205: Arntz, IL, 158 şi IV, 1439: Laurent XVIL, 19 și XXVII, 194; Baudry et Wabl, op. cir, 684; 88 urm.; Guillouard, op. cit., 31—36, 67 urm.; Vigi€, ILI, 1081; Colmet de Santerre, V, 174 bis şi VIIL 178 bis I; Larom- bire, Oblig., II, art. 1235, No. 6; Aubry et Rau, 1V, $ 386, p. 574, text şi nota 2 (ed. a 4-a); Mass6-Vergs, III, Ş 525, p. 345, nota 9; Cas. fr. şi C. Douai, Sirey, 38. 1. 753; D. 58. 2. 46; C. Roma, Sirey, 99. 4. 37. Vezi tom. VI al Goment. noastre, p. 9, nota 3. — După Pothier (Contrat de jeu, V, 55) „Jocul oprit dădeă loc la o obligaţie de conştiinţă. n (*) P. Pont, op. a,, 603; Pilette, Revue pratigue, tom. XV anul 1863, p. 442 urm.; Frărejouan du Saint, Jeu e pari, 1? şi 21, ete. 
, por () Cpr. T. Huse; XI, 333; Plani . qteinguică, st, aniol, II, 2110; Mourlon, III, 1079
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compensaţia, fiind o plată fictivă; că ele nu pot fi eonver- 
tite printr'o novaţie într'o altă obligaţie civilă şi eficace, 
deşi după părerea generală, obligaţiile naturale pot fi novate('); 
că ele nu pot fi garantate prin fidejusiune, ipotecă, amanet, 
ete. (2), nici confirmate sau ratificate, pentrucă confirmarea 
sau ratificarea nu schimbă natura datoriei (5). 

Asemenea, obligaţii nu pot face obiectul unei tranzacţii ranzacţie. 
sau unui compromis (Î). 

Ele neputând fi cedate, debitorul nu este obligat a Cesiune. 

plăti datoria sa cesionarului, și acest din urmă, lipsit de ac- 

țiune contra debitorului. nu are niciun recurs contra ce- 

dentului (5). 
Excepţiunea pe care pâritul poate so opue acţiunei Ordine pu- 

întemeiată pe o obligaţie izvorită din joc sau prinsoare, fiing Pick Contro- 

relativă la fondul afacerei, poate fi opusă în orice stare s'ar 

găsi procesul. Ea poate, deei, fi opusă pentru prima oară 

în apel, şi chiar înaintea Curţei de casaţie, ea interesând, 

cel puţin după unii, ordinea publică, întrucât motive de 

ordine publică au făcut pe legiuitor să opreaseă jocurile şi 

prinsorile (6). 
Din cele mai sus expuse rezultă că judecătorii pot şi Ridicarea ex” 

chiar sunt obligaţi să ridice această, excepţie din oficiu, dacă cepţiei de Joe 

pâritul n'o ridică el însuș('). Controversă. 

  

() Vezi tom. VI al Coment. noastre, p. 17, 18, text şi nota 2, 

unde se arată controversa. Cpr. Garsonnet, Pr. câv., L, Ş 116, 

p. 460, nota 8 (ed. 1-a); Trib. Ilfov, Dreptul din 1906, No. 2%. 

(2) Cpr. Thiry, 1V, 206; Laurent, XXVII, 217 urm; Baudry et 

Wahl, op. cât., 100 urm., 139; Garsonnet, Pr. civ., 1, Ş 116, 

nota 14; Planiol, II, 340 şi 2382, ete. , 

(€) Cpr. Baudry et Wahl, op. cit, Il? urm.; Garsonnet, op. Şi 

loco supră cit.; Râpert. Sirey, v „Jeu el Paris, 38; OC. Angers, 

D. P. 66.2. 211; Sirey, 67. 2. 86, ete. , | 

(&) Baudry et Wahl, Jeu et pari, 133, 134 şi Transaction» 1267; 

Cas. belg. şi C. Gand, Pand. Pâriod. 92. 5. 41 şi Dreptul 

din 1910, No. 13, p. 108, ete. 

5) Baudry et Wabhl, op. cit., 135. 

) Baudiy et Wabl, d, cit., 146; Laurent, XXVII, 201. Cpr. 

Cas. belg. Pand. Piriod. 92. 5. 41; C. Gand, Dreptul din 

1910, No. 13, p. 108. — Contră: 'Thiry, IV, 210. 

(7) Baudry et Wabi, op. cit., 148; Guillouard, Idem, 63; C. Rennes, 

Sirey, 83. 2. 172.—Contră: 'Thiry, IV, 210; P. Pont, op. cil., 

636; Aubry et Rau, IV, $ 386, p. 575 (ed. a 4-a), ete.
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Dacă natura datoriei de joe nu rezultă din însuş con- 

tractul care stabilește existența ei, dovada acestei naturi in- 
cumbă, prin aplicarea art. 1169, acelui care o invoacă (5). 

Imprumutatul, care pretinde că împrumutul este nul 
din cauză că a fost făcut în vederea unui joc oprit de lege, 
trebue, de asemenea, să dovedească că împrumutătorul a 
cunoscut destinaţia banilor împrumutaţi (2). 

In fine, dovada poate, în asemenea caz, fi făcută prin 
orice mijloace de probă, chiar dacă contractul ar fi autentic, 
fiind vorba de fraudarea unei legi de ordine publică (£). 

Jocul şi prinsoarea în dreptul internaţional privat. 

Trei ipoteze principale pot să se prezinte: 
1 Prima, ipoteză: — Jocul este nul în ţara, în care a 

avut loc și valid în ţara în care se cere executarea hotă- 
rîrei. În asemenea caz, jocul trebue să fie declarat nul, 
pentrucă validitatea unui contract se determină, după legea 
țărei în care el se formează (£). 

A doua ipoteză: — Jocul este valid în ţara în care a 
avut loc, şi nul în ţara în care se cere executarea hotă- 
rîrei. În asemenea caz, jocul trebue iarăş să fie declarat 
nul, fiindcă el este oprit pentru consideraţii de ordine 
publică, şi în această privinţă, statutul țărei unde jocul se ur- 
măreşte trebue să ţie în frâu statutul țărei unde el a avut loc. 

In baza acestor principii s'a decis, cu drept cuvânt, că tribu- 
nalele române nu au a execută hotărtrile tribunalelor străine, de 
câteori acele hotărîri sunt contrare ordinei publice; și, în specie, 
poate fi considerată ca, atare hotărîrea care obligă şi condamnă la 

(1) Baudry et Wabhl, op. cit., 149. 
( Baudry et Wabhl, op. cit. 150. Vezi supră, p. 86. () Baudry et Wahl, op. cit., 152. — Este, în adevăr, de prin- cipiu că frauda la o lege care interesează ordinea publică poate fi făcută prin orice soiu de dovezi : martori, prezumpţii ete., fără niciun început de probă scrisă. Cpr. C. Galaţi, Dreptul din 1909, No. 75 (eu observ. noastră). Vezi tom. V al Coment. „ noastre, p. 276 urm. şi tom. VII, p. 285, ete. () Baudry et Wabl, op. cit. 160 urm.; Lyon-Caen et Renault, Tr. de droit commercial, IV. 985.- L it câvil d national, VIII cat, lv, 950; Laurent, Droit civil înter- 

1886, p. 609, ad) Trib. împer. german, J. Cluner, anul
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plata unei sume ce decurge dintr'un joc sau prinsoare, pentru 
care legea română nu conferă nicio acţiune (1). 

Tot pentru aceleași motive, vom decide că tribunalele 
române n'ar puteă să ordone plata biletului unei loterii 
oprită în România (*). 

A treia ipoteză :— Jocul este nul atât în ţara în care a 
avut loe cât şi în aceea în care se cere executarea lui. În 

asemenea caz nu mai rămâne îndoială că tribunalele locului 

unde se urmăreşte executarea, jocului, îl vor declară nul (*). 

Se poate întâmplă ca o legislaţie străină, precum este, 

de exemplu, acea portugheză (art. 1542), să permită ac- 

țiunea în repetiţie în materie de jocuri la noroe (4); şi cu 

toate acestea, soluţia va fi tot aceeaș, tribunalele române 

neavând a se preocupă de locul unde contractul a fost 

încheiat (5). 
  

(1) Cas. rom. Bult. 1899, p. 1349, şi numerorsele decizii străine 

citate de Baudry et Wabhl, op. cit., p. 86, n. 1 (ed.a 3-a); 

Vincent et Pânaud, Dictionn. de droit international privt, v 

Jeu et pari, 2 urm.; Laurent, Droit civil international, VIII, 

109; Weiss, Tr. 6lement. de droit international prive, p. 638; 

Von Bar, Th. und Pramis des internat. Privatrechis, $ 57, 

p. 37 urm.—Contră: Brocher, Cours de droit internat. priv, 

ÎI, p. 225; Rolin, Pr. de droit internat. priv, |, 130, 

p. 287 urm.; T. Huc, XI, 386; Trib. imp. german (Reichs- 

gericht din Leipzig), J. Clunei, 1886, p. 609. Cpr. şi C. de apel 

din Florenţa (soluţie implicită); Sirey, 1901. 4. 9 (eu nota 

lui A. Wahl). Sa 

(2) Cpr. Baudry et Wabl, op. cit. 16%; Laurent, op, cil. VII, 113; 

Weiss, op. cât., p. 631; Trib. superior des Deua- Ponts, Sirey, 

99. 4. 22 şi 1904. 4. 5. — Vezi însă Cas. rom. Bult. S-a II, 

1881, p. 542. Această din urmă decizie pune în principiu că, 

deşi în România nu se poate reclamă plata unei sume câşti- 

gată dela o loterie străină, întrucât asemenea, loterii sunt 

oprite în țară, totuşi se poate cere prin justiţie dela un colector 

liberarea biletului câştigător, întrucât câştigătorul este în drept 

a cere plata în ţara în care a avut loe acea loterie. Această 

din urmă soluţie este, după părerea noastră, inadmisibilă. 

(6) Baudry et Wabl, op. cit., 165. a _ , 
(4) Art. 1542 din codul portughez autoriză, în adevăr, acţiunea 

în repetiţie, de câte ori lucrul sau suma plătită a fost per ută 

întrun joc la noroe (se a somma 0u cousa tiver sido paga 

em resultado de perda em jogo de azar).— Contră: art. 119 

din codul spaniol. LL 

(5) Cpr. Baudry et Wabl, loco supră cit. 
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C. portughez 
Art, 1542.
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CAPITOLUL III 

Despre contractul de rentă pe viaţă. — Noţiuni generale. 

Inexist. ren- Rentele sunt perpetue sau viagere. Rentele perpetue 

er Dee asupra, particularilor, de care din inadvertenţă vorbese mai 

nostru. multe texte din codul civil, nu există în legislaţia noastră, 

după cum vom vedeă mai la vale, p. 95 urm., codul nostru 
necunoscând decât rentele viagere. 

Definiţia Renta este dreptul la o prestaţiune periodică. Dacă renta 
ventei. “este perpetuă, admițând că asemenea rente ar există şi la noi, 

prestaţia, este datorită în perpetuum: dacă ea este viageră, 
prestația este datorită în tot timpul vieţei unei sau mai 
multor persoane determinate. 

Art. 474C.civ. Renta este un lucru mobil (art. 474 C. eiv.). 
Art.527 C.eiv. Ea este un drept, adecă un lueru incorporal ale cărui 

veniţuri sunt considerate ca fructe (art. 527 C. civ.). 
Scopul rentei. Contractul de rentă viageră are de scop înființarea 

unor venituri periodice mărginite la viaţa unor sau mai 
multor persoane. 

Contract Acest contract este deci aleator, cel puţin atunci când 
aleator... este constituit eu titlu oneros (art. 1639). (Vezi înfră, p. 100). 

Preseripție. Veniturile rentei se prescriu prin cânci ani (art. 1907), 
pe când dreptul însuș al rentei se preserie, conform drep- 
tului comun, prin 30 de ani, cu începere dela data titlului 
constitutiv (art. 1892). 

Dr. roman. Sunt autori cari susțin că renta viageră eră, necunos- 
cută la Romani (1). 

Cu toate acestea, sunt texte din care pare să rezulte 
că o rentă viageră, puteă fi constituită atât prin testament 
cât și prin stipulaţie (2), cu titlu gratuit sau oneros. 

C. Calimaeh. C. Calimach. Codul Calimach are, de asemenea, mai multe dispoziţii 
121.  ASupra acestui contract aleator (art. 1719—1721, cores- 

punzători cu art. 1284—1286 din codul austriac). 
  

() Vezi Troplong, Contrats altatoires 204.— Wahl, Idem, 178; Guillouară, Idem, 121 
„droit roman, ; p. 98, nota 3 (ed. a 4-a, 1891). (2) Opr. IL L. 5. 8şi 21, Dig., De annuis legatis, 3 1; L. 56, $ 4, Dig., De verborum obligationibus, 45, 1; Instit., eod. tii. 3, 16, $8, ete. po 

Contră: Baudry et 
; Accarias, Pr. de 
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Nu trebue să confundăm renta viageră cu contractul Deoseb. între 

numit în Franţa buil & nourriture, prin care o persoană, pentă ti con 

îşi asigură, pentru un preţ determinat (abandonarea unui bai â nourri- 

capital sau unui fond), hrana, locuința și îmbrăcămintea, dure. 

pe tot timpul vieţei sale. Acest eontraet special, care con- 

stitue o obligaţie de a face, este cărmuit de alte principii 

decât acele ale rentei viagere (!). 
Contractul de rentă pe viaţă mai trebue încă deosebit Deoseb. între 

de asigurarea pe viaţă, care este și ea un contract aleator, rentă iat. 

căci acest din urmă contract este totdeauna eu titlu oneros, | 

pe când renta, viageră poate fi constituită cu titlu gratuit). 

Renta viageră este criticată de unii autori, cari O con- Critica contr. 

sideră ca imorală din mai multe puncte de vedere (9). 'Trebue de rentă, 

însă să recunoaştem că această eritică este cam exagerată. 

Despre rentele perpetue 

Inexistenţa lor în dreptul nostru. 

Contractul de rentă a fost închipuit în Franţa spre a 

se ocoli oprirea împrumutului cu dobândă (*). 

  

() Cpr. Arntz, IV, 1442; Laurent, XXVII, 262 urm.; Troplong, 

Contrats altatoires, 230, în fine; Planiol, IL. 2135 urm. Vezi 

tom. IX al Coment. noastre, p. 42, nota 4 şi Baudry et 

Wahl, Contrats altatoires, 352 urm. 

(2) Cpr. Baudry et Wahl, op. cît 115. 

3) Acollas, Manuel de droit civil, III, p. 502 urm. 

(*) lată cum se procedă în această privinţă. Imprumutătorul 

transmitea împrumutatului proprietatea unui eapital, interzi- 

cându-şi dreptul da a mai cere restituirea lui; în sehimb, 

împrumutatul se obligă a plăti împrumntătorului o rentă 

perpetuă; şi se ziceă că această operaţie nu constitue un îm- 

prumut, ci o vânzare. Lucrul vândut eră, în specie, renta sau 

venitul, iar capitalul dat de creditor eră preţul vânzărei.. Astfel, 

capitalul nu puteă fi îmchăriat (căci împrumutul cu dobândă 

nu este în realitate decât o închiriere), ei numai înstrăinat. 

Cpr. Pothier, Contrat de constitution de renie, III, 5; P. Viollet, 

ist. du droit civil frameais, p. 130 urm. (ed. 3-a); Baudry 

et Wahl, Prâ, 947; Arntz, IV, 1316; Phiry, IV, 170; Pla- 

niol, IL, 2091, text şi nota 2; Mourlon, Il, 993, ete. 

“Un alt contract, care iarăş serveă a ascunde împrumutul
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În ce consistă 
renta. 

Eliminarea 
unor texte din 
codul fr. pri- 
vitoare la ren- 
tele perpetue. 

Contractul 
mohatra,. 

COD. CIV.— CARTEA III. — TIT. XII. CAP. I]].— RENTELE PERPETUE,. 

El consistă în înstrăinarea definitivă a unui capital, şi 
uneori chiar a unui imobil, spre a încasă venituri periodice. 
T)acă aceste venituri urmează a fi plătite în tot timpul vieţei 
unei persoane, renta se zice viageră şi constitue un contract 
aleator (art. 1639 urm.). Dacă veniturile pot, din contra, fi 
cerute în perpeiuu sau numai pentru un timp determinat, 
renta este perpetuă sau vremelnică. - 

Renta, este deci o prestație periodică consistând în 
bani sau în alte lucruri fungibile. 

Obligaţia de a servi o atare prestație poate fi consti- 
tuită cu titlu gratuit, sau cu titlu oneros (art. 1639 urm.). 

Despre rentele viagere se ocupă art. 1639 urm. din 
codul civil (€). 

Cât pentru rentele perpetue, codul francez are mai 
multe dispoziţii, cari fae parte din titlul împrumutului cu 
dobândă (art. 1909 urm.), şi cari au fost eliminate de le- 
giuitorul nostru”), așă că se poate foarte bine pune ches- 
tiunea, dacă avem sau nu, în dreptul nostru, rente perpetue. 

S'ar puteă zice, şi am zis chiar noi înşine altădată), 
că deși legea, noastră nu reglementează, această materie, totuş 
nimic nu sar opune la înfiinţarea unei rente perpetue, chiar 
între particulari, după cum aceasta pare să rezulte din ter- 
menii expreși ai art. 474 Ş ultim. S'ar puteă crede, în adevăr, 
că la această soluție ne-ar puteă conduce atât principiul li- 

  

  

cu dobândă, eră contractul numit Mokatra (dela cuvântul arăbese Mokhătra, care însemnează rise sau şansă). lată cum se procedă, în această privință. Voind să te împrumut eu 500 
lei, lucru ce direct nu puteam face, vindeam lui X, pe credit o marfă oarecare, pentru 600 lei, plătibili în şase luni, iar X ip revindeă imediat d-tale sau unei persoane interpuse, cu bani 
peșin, aceeaş marfă, cu preţ de 500 lei. In realitate, această operație nu eră o vânzare, ei un împrumut deghizat de 500 lei, iar 100 lei diferenţa, între 500 şi 600 lei, eră o dobândă mai mare decât acea permisă de lege. Cor. 'Trovlon re 364, p. 310: Chardon, Du dol ei del, foide, 508, ps 00 d, belg. din 1835); Ferriăre, Diciionn. de droit et de pratique, i V. Mohatra. Vezi şi tom. VIII al Coment. noastre p. 553. (1) Vezi şi art. 1719 urm. C. Calimach (1284 urm. G.a: () Codul fr. mai are încă un text asu pe anume: art. 530, care iarăş a fost elimi iui (3) Vezi tom. III, partea ], N Coment. moare. Ei eul nostre, (ed. 2-a). Vezi şi tom. Il, p. 414, text şi nota, 2 (ed. l-a). 

austriac). 
pra rentelor perpetue, şi
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bertăţei convenţiunilor, înseris în art. 969 C. civil, cât şi 
mai cu samă art. 474, 550, 1892, 1893 şi 1907 din acelaş 
cod, cari vorbese de rente perpetue(!). - 
Să ne fie permis, cu toate acestea, a reveni astăzi, după 

matură reflexie, asupra primei noastre păreri şi a, susţine, 
de astădată, că, în dreptul nostru, rentele perpetue nu pot 
fi înfiinţate, între particulari bine înţeles, căci hecontestat 
este că ele pot să aibă loc, în baza unei legi, în privinţa 
împrumuturilor contractate de Stat (). 

In adevăr, dacă admitem existenţa rentelor perpetue, 

prima dificultate de care ne izbim este aceea de a se şti dacă 

capitalul rentei este, sau nu, supus restituirei din partea, de- 

() lată ce dispun, în adevăr, aceste texte, cu privire la rentele 'Textele care, 

perpetue. Art. 484 $ ultim dispune că sunt mobile prin deter- în legislaţia 

minaţia legei: veniturile “perpetue sau pe viaţă asupra Statului, noastră Mii 

sau asupra particularilor; axt. 550 dispune că acel ce câştigă e erpetue, * 

cu titlu gratuit un uzufruct universal sau cu titlu universal, 

este dator a plăti, în proporţie eu folosința sa, şi fără drept 

de repetiţie, veniturile rentelor perpetue sau pe viaţă, cari 

privese asupra patrimoniului; art. 1892, inexistent în codul 

francez şi ădaos de legiuitorul nostru, după Mareade (Pres- 

cription, p. 185 urm.), dispune că rentele sau creanţele ale 

căror capete nu sunt niciodată exigibile, şi cari produce, în 

folosul ereditorului, interese periodice, sau în perpeiuu, sau 

pe viaţă, se preseriu prin 30 de ani, începând dela data tit- 

fului lor constitutiv, aşă precum susţine Mareade (0p. cit. 

p. 186, No. II) şi susţin şi alţi autori (cpr. Baudry et Tissier, 

Prescription, 621), iar nu dela scadența primei prestații a 

venitului rentei, după cum susţin alţi autori. (Cpr. Vazeille, 

Prescription, IL, 358, p. 433 urm,, ed. din 1832). Această 

chestiune fiind controversată în Franţa, legiuitorul nostru a 

curmat-o, conform părerei lui Maread6. Art. 1893 dispune că, 

după 28 de ani dela data titlului constitutiv al rentei, sau a celui 

de pe urmă titlu, debitorul rentei poate fi constrâns -să procure 

un nou titlu de rentă ereditorului, sau reprezentanţilor săi; 

şi aceasta pentru ca un debitor de rea credinţă, care ar deţine 

chitanţele de prestaţiunea rentei, să nu poată susține că nul! 

Va cerut niciodată nimie şi că, prin -urmare, rentă este pres- 

erisă. In fne, art. 1907 dispune că veniturile rentelor perpetue 

sau pe viaţă se prescriu prin cinci ani. Acestea sunt textele 

cari, în legea noastră, vorbese de _rente perpelue. 8 

(2) Vezi asupra împrumuturilor de Stat și asupra dreptului Sta- 

tului de a amortiză rentele perpetue constituite de dânsul, 

'Troplong; Prăt, 442, p. 382 urm. 

31316
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Eliminarea 
art, 1912 fr. 
din codul 

nostru. 

Dr. roman şi 
dr. vechiu fr. 

COD. CIV. — CARTEA III. — TIŢ. XIII. — CAP, III, — RENTELE PERPETUE, 

bitorului. Art. 1911 din codul francez, eliminat de legiui- 
torul nostru, admite principiul restituirei (?), permiţând însă, 
părţilor de a suspendă această restițuire timp de 10 ani. Ce 
se va decide în legea noastră, unde niciun text nu regle- 
mentează materia? A admite principiul nerestituirei capita- 
lului, este a consacră o robire pe vecie, ceeace este contrar 
spiritului legiuirilor moderne. A admite principiul restituirei, 
este a distruge în esenţa sa însăş renta, căci dacă părţile 
n'au stipulat niciun termen în care restituirea, să nu poată 
avea loc, debitorul ar puteă, chiar a doua zi după consti- 
tuirea, rentei, să restituiască capitalul, şi să desființeze eon- 
tractul, acest drept fiind impreseriptibil, căci este vorba în 
specie de o pură facultate (art. 1853 $ ultim). 

După art. 1912 din codul francez, iarăş eliminat de 
legiuitorul nosti:u, debitorul poate fi constrâns la restiţuirea 
capitalului, dacă nu plăteşte venitul rentei la două termene 
consecutive, presupunând că renta este anuală. Când va puteă, 
la noi, debitorul să fie constrâns la restituirea, capitalului ? 
Niciun termen nefiind fixat în această, privinţă, ereditorul 
ar puteă, cel puţin după unii, să-şi ceară capitalul său la 
prima neplată a venitului rentei, pentrucă "debitorul nu-şi 
îndeplinește obligaţia sa (art. 1020, 1021). Dacă debitorul 
plăteşte regulat, ereditorul nu va, puteă niciodată cere res- tituirea capitalului său, 

Cine nu vede, apoi, dificultăţile practice şi încurcăturile 
la cari pot să deă loc rentele perpet.ue ? Presupunând, în adevăr, că mi-ai constituit o rentă prin abandonarea pe vecie a unui capital, sau a unui imobil (rentă foneiară), această rentă fiind perpetuă, mi se va servi nu numai mie, 
dar Și generaţiilor viitoare, adecă, tuturor moștenitorilor mei, 
can pot să ajungă a fi foarte numeroşi; şi această rentă, 

  | . . () La Romani, renta chiar perpetuă, 
afară de cazul unei convenţii contr 

nu eră supusă restituirei, 

Istituzioni, di diritto civile italiano, V, p. 393 (ed. 3-a, 1887). Cpr. L, 34 $ 4, Cod, De donationibus, 8, 54; L. 1, Cod, De donationibus que sub modo, vel certo tempore confieiuntur, 8, 55. Vezi asupra, rentelor perpetue, tit. 43, Fzvemplum sacre pragmatice forme de usuris, Novelic, 160, — In dreptul vechiu francez, eutumele admiseseră de mult principiul contrar al xestituirei capitalului. „Rentes constitutes d, deniers, ziceă, Loysel în Institutele sale cutumiere, sont rachetables ă, toujours”. 

are. Vezi Pacifiei-Mazzoni, . 

i i
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se va servi de către moştenitorii debitorului, cari şi ei, la, 
rândul lor, pot ajunge la numărul de 100 sau chiar maj mult. 

Toate aceste dificultăţi ne fac a crede că legiuitorul 
nostru, ștergând textele privitoare la rentele perpetue, pe 
care le-a găsit în codul francez, a înţeles să sacrifice aceste 
rente cari, de altmintrelea, nici nu se justifică, precum se 
justifică în Franţa, prin tradiţia ţărei noastre (?). 

Cum rămâne dar cu textele din codul civil, pe cari 
le-am înşirat p. 97, nota Î, şi cari toate vorbese de rente per- 
petue, presupunând existenţa lor? Aceste texte, ca multe 
altele, sunt o inadvertenţă a legiuitorului. 

Inadvertenţa, este uşor de explicat în privinţa art. 474 
şi 590. In adevăr, deşi aceste texte vorbese de rentele per- 

etue, legiuitorul nu ştiă încă, la redactarea lor, ce are să 

| otăraseă mai târziu în privința acestor rente. Cât pentru 
art. 1892, 1893 şi 1907, ele pot fi explicate prin împre- 
jurarea că legiuitorul a uitat ceeace a dispus la titlul îm- 
prumutului, în privința rentelor perpetue. Asemenea distrac- 
țiuni legislative nu sunt de mirat întx”o legislaţie pripită, 
cum este a noastră, în care lipsește şi spiritul de unitate, 
fiindcă nu este numai opera unuia, ci a mai multora. 

În orice caz, este mai uşor de a vedeă o inadvertenţă 
în traducerea unor texte, cari rămân fără aplicaţie, decât 
în elimiuarea altora, atunci mai ales când textele eliminate 
mu sunt, ca, în specie, reproducerea principiilor generale. 

Cu toate acestea, mărturisim că chestiunea este gravă, şi că 
existența rentelor perpetue este, în dreptul nostru, îndoelnică. 

Am dori ca sistemul ce-l propunem astăzi, după ce mai 
întâiu susţinusem părerea contrară, să provoace o diseuţie 
din partea, acelor competenţi, spre a vedeă dacă nu cumva 
ne-am înşelat în expunerea făcută. Lumea, juridică este însă 

grăbită, şi nu are timpul să se ocupe cu asemenea chestii. 

Ne vom simţi deci prea fericit, dacă se vor găsi măcar 

câţiva cetitori cari să-şi bată capul spre a cugetă câteva 
momente asupra chestiunei ce am discutat. 

() De aceeaş părere este și d-l Nacu (III, No. 28, p. 480). Acest 

autor nu vorbeşte însă, de textele din codul civil, cari presupun 

existenţa, rentelor perpetue. — Contră: G. Meitani (Dreptul 

din 1902, No. 58), eare admite existenţa rentelor perpetue şi 

în: dreptul nostru. 

99



'100 

Renta constit. 
cu titlu 
oneros. 

Cotract alea- 
tor. 

COD. CIV. — CARTEA III.— TIT. XIII.— CAP, III.—S"2 1. — ART. 1639 — 1645. 

SECȚIUNEA I-a. 

“Despre natura contractului de rendită pe viaţă. 

Condiţiile de validitate ale acestui contract. 

Art. 1639. — Rendita pe viaţă se poate înfiinţă cu titlu 
oneros. (Art. 474, 523, 527, 550, 947, 1646 urm., 1785, 1907 C. cir. 
Art. 1968 C. fr.).(). 

Art. 1640. — Ea se poate constitui și cu titlu gratuit, prin 
donaţiune între vii sau prin testament. 'Trebue însă să fie învestită 
cu formele cerute de lege pentru asemenea acte. (Art. 800 urm., 
813 urm., 844, 845, 900, 1641 urm., 1650 C. eiv. Art. 1969 C. fr.) (2) 

“Art. 1641. — Rendita pe viaţă, înfiinţată prin donaţiune sau 
testament, este supusă la reducţiune, dacă întrece porţiunea, dispo- 
nibilă; este nulă dacă se face în favoarea unei persoane incapabile 
de a primi. (Art. 1751 urm., 808 urm., 812, 841 urm, 844, 841 
urm., 934, 939 urm., 1642 C. civ. Art. 1970 C. fr.) (6), 

Art. 1642. — Rendita pe viaţă se poate înfiinţă în favoarea 
persoanei ce a plătit preţul, sau a altei a treia ce nu are niciun 
drept la rendită. | 

„In cazul din urmă, deşi întruneşte însuşirile unei liberalităţi, 
totuşi nu este supusă formelor stabilite pentru donaţiune; însă este 
în totul supusă dispoziţiunilor art. precedent. (Art. 751 urm., 1640, 
1641 C. civ. Art. 1971, 1973, 2 C. fe. Art. 1794 C. italian) (*). 

Art. 1643. — Ea se poate înfiinţă în favoarea uneia sau mai 
multor persoane. (Art. 1972 C. fr.) €). 
N Art. 1644. — Este fără; lucrare orice contract de rendită pe viaţă înfiinţat în favoarea, unei persoane, care eră, deja moartă în mo- mentul facerei contractului. (Art. 962, 966 C. civ. Art. 1974 C. fr.) (6). 

Art. 1645. — Contractul de rendită pe viaţă, în favoarea unei persoane afectată de o boală de care a murit în interval de 20 zile dela data contractului, este nu]. (Art. 1644 O. civ. Art. 1975 C. fr.). 

„Renta viageră poate fi constituită cu titlu Oneros, sau cu titlul gratuit (art. 1639, 1640). Când ea este constituită 
cu titlu oneros, contractul este aleator (), căci dacă persoana 

  

(1) Cpr. Pothier, Constit. de rente, III 2 (2) Cpr. Pothier, op. cit., INI, 215, 243. 15, 236, (2) Opr. Pothier, op. cit. II 239.941. (0) Cpr. Pothier, op. eit., III, 223, 226, 241 (*) Opr. Pothier, op. cit., III. 215. 223" 95! (*) Opr. Pothier, op. cât, III 994 0 () In asemenea caz, liberalitatea făcută unui ; ă s . cu titlu oneros ub forma unui contract 
este supusă numai condiţiilor de fond ale 

e
e
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pe capul căreia a, fost constituită renta, trăește mult, ereditorul 
ei va fi în câştig, iar debitorul va fi în pagubă; dacă ea 
trăeşte puţin tirap, contrariul „va avei loc. 

| Când însă renta este constituită cu titlu gratuit, de- Renta constit. 

bitorul nu este expus a fi în perdere, şi nici nu are şansa, eu titlu era 
de a fi în câştig. Renta este atunci o liberalitate, care va Libeilitate. 

fi cu atât mai mult sau mai puţin considerabilă, cu cât 
persoana pe capul căreia ea a fost constituită, va trăi 
mai mult sau mai puţin. Contractele aleatorii fiind o sub- 
diviziune a contractelor cu titlu oneros (art. 947), renta nu 

poate fi un contract aleator, de câteori ea este constituită, 
cu titlu gratuit. 

Ea este deci, în asemenea caz, o liberalitate; de unde splicarea re- 

rezultă că este supusă, atât în privinţa fondului cât şi a eulelor dela 

formelor, regulelor dela, liberalităţi. Astfel, ea trebue să fie Art. 1640, 

făcută în formele unei donaţiuni sau unui testament (1); ea 1641. 

este reductibilă, dacă întrece partea disponibilă, şi nu poate 

fi făcută în folosul persoanelor incapabile de a primi prin 

donaţiune sam testament (art. 1641) (). 
  

donațiilor între vii, precum: capacitatea, acelui ce dărueşte şi 

primeşte, raportul şi redueţiunea, etc. Ea nu este însă supusă 

la formele prescrise de art. 813 urm. pentru existenţa, donaţiu- 

nilor, destul este ca ea să fi fost acceptată, independent de 

orice formă, chiar şi tacitamente. C. laşi, Dreptul din 1902, 

No. 39, p. 312. 
(1) Cpr. C. laşi, Dreptul din 1890, No. 21.—Atât jurisprudenţa yaliditatea 

franceză cât şi a noastră, admițând însă validitatea donaţiunilor donaţiunilor 

deghizate sau ascunse sub forma unui contract cu titlu oneros deghizate. 

(epr. Trib. Dolj şi Vaslui, Cr. judiciar din 1908, No. 14 şi 

Dreptul din 1909, No. 73, cu nota care însoţeşte această sen- 

tință, precum şi C. Iaşi, Cr. judiciar din 1901, No. 77 cu 

observ. noastră), de aici rezultă că se poate constitui o rentă 

viageră cu titlu gratuit, ascunzând-o sub forma unui contract 

cu titlu oneros, recunoscând, de exemplu, că ereditorul rentei 

a dat debitorului ei un capital, care n'a fost vărsat în realitate. 

Cpr. Guillouard, op. cît., 125; Baudry et Wahl, Idem, 179; 

Cas. fr. Sirey, 88. 1. 409. | A _ 

(2) Sa, decis de asemenea, cu drept cuvânt, că -o rentă viageră  Revocarea 

constituită cu titlu gratuit (prin donaţiune), este revocabilă sentei pentru 

pentru survenire de copii (art. 836 urm.). şi că, în privinţa urcen re 

fruetelor, ele nu pot fi percepute de donatar decât pănă în 

ziua când i s'a notificat de către dăruitor naşterea copilului; 

şi această notificare trebue să fie formală, ea neputând fi în-
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Art. 844. Fiind însă că valoarea unei rente viagere nu poate fi 
stabilită cu uşurinţă, din cauza incertitudinei vieţei persoanei 
pe al cărei cap este constituită renta, art. 844 admite o 
regulă specială pentru cazul când s'ar pretinde că renta con- 
stituită cu titlu gratuit întrece partea disponibilă. Moşteni- 
torii rezervatari au, în asemenea caz, facultatea de a execută, 
dispoziţia, sau de a abandonă proprietatea părței dispo- 
nibile (4). 

Renta consti- Renta viageră poate, după cum am văzut, fi constituită, 
tuită eu Ati cu titlu oneros. Creditorul rentei dă, în asemenea caz, de- 
carea prinei- bitorului ei fie o sumă de bani, fie un lucru mobil sat 
iilor dela imobil, după cum dispune anume art. 1968 din codul francez. 
Art. 1295, In acest din urmă caz, lucrul mobil sau imobil dat de 

1641-  ereditor este vândut debitorului, iar renta, plătită de dânsul 
este prețul vânzărei. Acest contract este, ca toate vânzările, 
consensual, iar proprietatea lucrului este transferată debi- 
torului rentei, fără tradiţie, prin simplul efect al consimţi- 
mântului (art. 1295), renta fiind datorită din acest moment. 
Contractul este, în genere, cârmuiţ de regulele dela vânzare, 
eu această deosebire că desființarea lui nu poate fi cerută. 
pentru neplata veniturilor rentei (art. 1647)€). 

Art. 1642, Renta viageră poate fi stipulată nu numai în fo- 
losul aceluia care plăteşte preţul ei, dar și în folosul unui 
terţiu. De exemplu, îţi remit 100000 lei, cu condiţie să plăteşti o rentă viageră unui vechiu servitor al meu 
(art. 1642)(5). 

Vliditatea Aceasta dovedește că, stipulaţiile pentru alţii sunt perfeet stipulaţiilor : 4 "alat: Ie: + - j pestera altii valide în legislaţia, noastră, deși textele din codul francez 

  

  

locuită, nici chiar prin cunoştiinţa donatarului de faptul naş- terei copilului. Fructele percepute de donatar în intervalul dela naşterea copilului şi pănă la notificare, sunt însă câștigate pentru dânsul. 'Frib. Ilfov, Or. judiciar din 1905, No. 69, p- 548 (eu observ. noastră). Cpr. Baudry et Wahl op. cit., 840, ŞI autoritățile citate acol ii () Vezi în tom. IV, explice. art. 844. 
(2) Unii autori văd însă în contractul de rentă constituit cu titlul oneros, un contract real, de câteori renta este constituită pentru o sumă de bani sau un lueru în genere. Cpr. 'Thiry, IV, 212, pag. 188; Mourlon, III, 1020.— 6, i droit civil, IL ș, 504 ontră: Acollas, Manuel de 
() Cpr. Bufnoir, Proprictă et contrat, p. 572,
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privitoare la aceste stipulaţii (art. 1119—1122) au fost eli- 
minate de legiuitorul nostru (1). 

Renta, viageră, fie ea stipulată în folosul aceluia care 
plăteşte preţul, fie în folosul unui terţiu, trebue să fie sta- 
bilită pentru un timp calculat asupra vieţei unei sau mai 
multor persoane; de unde ea își trage caracterul de contract 
aleator. | 

Nu este însă neapărat ca ea să fie stabilită asupra ca- 
pului ereditorului, căci ea poate fi stabilită asupra capului 
unui terțiu (art.: 1642), sau chiar asupra însuş capului de- 
bitorului. Astfel, dacă am stipulat o rentă de 3000 lei 
cât timp voiu trăi, renta este stabilită asupra capului ere- 
ditorului. Dacă am stipulat că-mi vei plăti această rentă 
cât timp va tră) fratele d-tale, renta este stabilită asupra 
capului unui terţiu (2). Dacă am stipulat că-mi vei plăti 
această rentă în tot timpul vieţei d-tale, renta este stabilită 
asupra capului debitorului. In regulă generală, renta, se sta- 
bileşte asupra capului creditorului. Acesta este cazul cel mai 
frecuent. 

Renta viageră se plăteşte cât timp trăeşte persoana 
asupra capului căreia ea este constituită. Astfel, dacă ea a 
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Contract 
aleator. 

Stabilirea, 
rentei asupra 
capului unui 

terţiu. 
Art. 1642. 

fost constituită asupra capului unui terţiu, ea se va stânge 
numai prin moartea acestui terţiu, iar nu prin moartea cre- 
ditorului, care ar muri înainte. In acest din urmă caz, renta 

va, continuă în persoana moștenitorilor. creditorului, pănă la 

moartea, terţiului (*). 
Sub acest raport, renta viageră se deosebește deci de 

uzufruct, care se stânge în totdeauna prin moartea uzu- 
fructuarului (art. 557). 
  

() Cpr. Cas. rom. Bult. 1903, p. 1313 şi Bult. 1904, p. 1226 

arm.; C. Galaţi, Dreptul din 1903, No. 1; Trib. Ilfov, Dreptul 

din 1910, No..6, şi Cr. judiciar din acelaş an. No. 32. Vezi 

si tom. V al Coment. noastre, p. 97 urm. şi 196. 

(2) Când renta, este constituită asupra capului unui terțiu, acesta 

nu este în drept a se folosi de ea şi nu are nevoe de a fi ca- 

pabil, viaţa sa fiind luată numai ca termen cât timp trebue 

să dureze renta. Opr. Pothier, op. cit. HI, 223; Phiry, IV, 

212, p. 189; Baudry et Wabhl, op. cit. 205; Planiol, II, 2122. 

(5) Thiry, 1V, 212, p. 189; Guillouard, op. cit, 143; pP. Pont, 

op. cit, 688; Cas. fr. Sirey, 65. 1. 324; D.P. 6.1. 364; C. 

"- Bordeaux, D. P. 73. 2. 16, ete. 

Art. 551.
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Constit. rentei 
asupra capu- 
lui mai mul- 
tor persoane. 

Moartea uneia 
din aceste 
persoane. 

COD. CIV. — CARTEA III. — TIT. XIIL.—CAP. III. --— S-a I.— ART. 1639—1645, 

Renta viageră poate fi constituită asupra mai multor 

capete, ca și asupra unui singur cap, puţin importă dacă 

aceste persoane trebue sau nu să se folosească de ea(!) 

Chestiunea este însă de a se şti dacă, în caz când renta 

a fost constituită asupra capetelor mai multor persoane, 

moartea, uneia, din aceste persoane aduce, sau nu, stingerea 

parţială a rentei? 
Răspunsul trebue să fie, în principiu, negativ. Moar- 

tea, uneia, din aceste persoane nu va aduce deci stingerea 

parţială a rentei, această stingere fiind subordonată imorţei tu- 
turor persoanelor asupra cărora ea este constituită. Cât timp 
una din aceste persoane trăeşte, renta se va plăti în întregi- 
mea ei, pentrucă dacă ereditorul a constituit-o pe mai multe 
capete, aceasta este probabil în scopul de a prelungi durata ei. 
Contrariul poate însă să- rezulte din voinţa părţilor). 

Aceeaş soluţie este admisibilă chiar atunci când toate 
persoanele asupra capetelor cărora renta a fost constituită, 
sunt ereditoare a acestei rente (), şi una din ele a încetat 
din viaţă; pentrucă, în specie, nu există două rente, ei una 
singură constituită asupra două capete. Condiţia stingerei 
acestei rente fiind moartea ambilor ereditori, cât timp unul 
din ei trăeşte, condiţia nu este încă îndeplinită, și deci, renta 
se datorește în întregimea, ei (*). | 

(1) Când se zice că renta este stabilită asupra capului unei per- 
soane, aceasta nu însemnează că acea persoană se foloseşte de 
veniturile rentei, ci că viaţa, acestei persoane serveşte de termen 
rentei, care se va stinge la moartea, acelei persoane, Mourlon, 
III, 1034. Prin stabilirea rentei asupra capului unui terțiu debi- 
torul rentei este interesat la moartea acestui terţiu, ceeace nu este 
fără inconvenient, mai ales când aceasta se face fără con- 
simțimântul terţiului. Acollas (III, p. 505, n. 2), zice că 
aceasta este un atentat contra dreptului individului. Dar dacă 
debitorul rentei este interesat la moartea terțiului ereditorul 

( ei este, din contra, interesat la, existenţa, lui. 
(5 7 iry, IV, 212; Baudry et Wabl, 208; Mourlon, III, 1034. 
”) e exemplu: bărbatul stipulează o. rentă viageră atât în fo- 

losul său cât şi al soţiei sale, fără a prevede anume că, În 
caz e moartea sa, renta, va fi reversibilă asupra soţiei sale, 
u toate că aceasta ar fi cel mai bun mijloc de a înlătură 4 pice, îndoială fi discuţie. „i 

ier, Constituti hi IV. 
pag. 190; Arntz IV, Cage e Pa Thiry, a LL > 1)» 1449; Lroplong, Contrats: altatoires: 
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„De câteori renta este constituită asupra capului mai Arătarea prin 

multor persoane, aceste persoane trebue să fie arătate prin contracta por 

contract, creditorul neputând să-şi rezerve dreptul de a indică ora capului 

e a doua persoană în urma morței celei dintăi; pentrucă cărora, rela 

altfel, el ar puteă să determine, după placul său, durata tuită 

probabilă a contractului, indicând persoanele cari, din cauza 

vârstei sau sănătăţei lor, ar puteă să trăească mai mult sau 

mai puţin (). | 

Art. 1644, după care este lipsit de efecte juridice con- Art. 1644. 

tractul de rentă viageră constituit asupra capului unei per- 

soane care eră moartă în momentul încheierei contractului, 

pu este decât o aplicare a principiului care voeşte deter- 

minarea persoanei, asupra capului căreia renta este con- 

stituită. Motivul acestei dispoziţii este lesne de priceput. 

In adevăr, creditorul abandonându-și capitalul său în 

schimbul unei rente, şi această rentă trebuind să existe în 

tot timpul vieţei persoanei asupra capului căreia ea este 

constituită, renta n'a existat niciodată, dacă acea persoană 

eră săvârşită din viaţă în momentul încheierei eontractului. 

Contractul fiind deci, în specie, fără cauză, n'a existat nici- 

odată (art. 966)(). 

Art. 1645 asimilează cazului de mai sus, pe acela în care 4 1645. 

renta. ar fi fost constituită asupra capului unei persoane, 

atinsă de o boală de care acea, persoană a murit în in- 

terval de 20 zile dela data contractului. Cauza nulităţei 

ventei este, în asemenea caz, ignoranța stărei de sănătate a 

persoanei asupra căreia renta a fost constituită. 

Aplicarea acestui text cere „trei condiţii, și anume: Condiţiile „e- 

10 persoana, asupra capului căreia renta a fost constituită rute PE cas. 

trebue să fie bolnavă în momentul încheierei contractului; 

2 ca trebue să fi murit de această boală; şi în fine, 30 

moartea, trebue. să fi avut loc în interval de 20 zile dela, data 

  

245 urm.; P. Pont, Idem, 692; Aubry et Rau, IV, $ 39, 

p. 589; Cas. fr., Sirey, 30. 1. 142.— Contră: Duranton, XVIII, 

134; Laurent, XXVII, 215; C. Dijon, D. P. 45. &. 835. 

() Baudry et Wabhl, op. cit., 209; Guillouară, dem, 144; P. Pont, 

Idem, 690; Laurent, XXVII, 273; 0. Caen, Sirey, 52. 2. 

669; D. P. 53. 2. 9, ete. 

(2) Contraetul este nul chiar dacă părţile n'au cunoscut moartea 

terţiului pe. capul căruia renta a fost constituită. Baudry et 

Wahl, op. cit. 212, 213.
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Art. 1169. 

Cazurile în 
care se a- 
plică art. 

1644 și 1645. 

Sensul cuvân- 
tului boală, 

Aplie. art, 
1645 boalelor 

mintale. 
Cuntroversă, 

Cazul când 
mvwartea pro- 

vine dintr'o 
uperație. 

COD. CIV. CARTEA III. —TIT. XII. — CAP. HI. -— S-a 1.—ART. 1639-—1645. 

contraetului (î), fără a se numără ziua îneheierei lui (dies a 

quo) €). 
Acel care invoacă nulitatea rentei va trebui să dove- 

dească existența condiţiilor la care ea este subordonată 
(art. 1169)6). Actori încumbit probatio. Asupra acestui punct 

nu mai îneape nicio îndoială. 
Art. 1645 se aplică, după părerea tuturor, fie că renta 

a, fost constituită asupra capului creditorului, fie asupra 
capului unui terţiu, întrucât legea nu face nicio deosebire 
în această privinţă. 

Mai mult încă, după unii, art. 1644 şi 1645 ar fi apli- 
cabile şi în caz când renta, fiind constituită asupra capului 
mai multor persoane, una din aceste persoane eră săvârşită, 
din viaţă în momentul încheierei contractutui, sau ar fi murit 
în termenul de 20 zile statornieit de art. 1645, de boala de 

() Cuvântul boală, de care se serveşte art. 1645, trebue inter- 
„ pretat în sens strict. Dacă n'a existat boală, vârsta oricât de îna- 

intată a persoanei asupra căreia renta ar fi fost constituită, 
urmată de moarte chiar în termen de 20 zile dela data con- 
tractului, nu-l anulează. Faptul că femeea asupra capului 
căreia, renta a fost constituită. ar fi fost îngreunată, şi ar fi 
murit în termenul fixat de lege, nu anulează de asemenea 
contractul, afară de cazul când starea de îngreunare a femeei 
eră complicată de o boală, care puteă să determine şi care a 
determinat moartea ei. Guillouard, Contrats alcatoires, 151; 
Baudry et Wabhl, 1dem, 219; 'Troplong, Jdem, 214; P. Pont, 
Jdem, TIT, Huc, XI, 348, ete. - 
„Art. 1645 se aplică, după unii, nu numai boalelor fizice, dar 

Şi acelor mintale, care conduc la sinucidere. Baudry et Wahl, op. cil... 220; 'Trib. Mortagne, Sirey, 72. 2. 39. — Contră: 
Guillouard, op. cit, 152; Laurent, XXVII, 281; T. Hue, XI, 348; C. Caen, Sirey, 72. 2. 39; D. P. 72. 5. 383. Vezi 
şi C. Orlâans, D. P. 60. 2. 98. 

„Moartea, persoanei asupra capului căreia renta a fost eon- stituită trebuind, după cum am văzut mai sus, să fie conse- einţa unei boli, art. 1645 nu mai este aplicabil, dacă ea a provenit dintr'o operaţie. Baudry et Wabhl, op. cit., 221. ) Dies a quo non computatur în termino. Opre. 'Thiry, IV 213; Baudry et Wahl, op. cit. 223; Gouillouard, Idem "162; 'Prop- long, dem, 276; P. Pont, Idem, 114; Laurent, XXVII, 28; , Aubry et Rau, IV, Ş 388, p. 586 (ed. a 4-a), ete () Thiry, IV, 218; Bandry et Wahl, op. cip. Sp ui Id 158. Leea » 0p. cit., 225; Guillouard, em, ; baurent, XXVII, 383; T. Huc, XI. 349: Cas. fe D. P. 1903. 1. 89; Sirey, 1908. [ 9p3. 

13
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care eră atunci atinsă (*). Chestiunea este însă controversată, 
după cum aceasta se poate vedeă din autorităţile citate în nota Î. 

Tot controversată este şi chestiunea, de a şti dacă art. 16045 Baii î nourri- 
se aplică, sau nu, contractului numit bai] ă nourriture, de ie 
care am vorbit supră, p. 95). 

Incât priveşte însă rentele constituite cu titlu gratuit, Neaplie. aat. 
nu mai încape îndoială că art. 1645 nui se aplică, fiindeă 1042 „rentelor 
acest text se întemeiază pe lipsa de cauză; or, într'o dona- titlu gratuite 
iune, cauza consistă în voinţa de a îndeplini o binefacere (*). 

Ziua în care contractul de rentă a fost format poate stabilirea zilei 
să aibă mare însemnătate, din punctul de vedere al aplicărei în care con 
art. 1644 şi 1645, spre a se apreciă dacă persoana asupra, incheiat 
capului căreia renta a fost constituită eră moartă în acel 
moment, sau a murit în cele 20 zile prevăzute de ant. 1645. 

Dacă renta a fost constituită printr'un act sub semnă- 
tură privată, fără dată certă, acest act va face credinţă. 
față de moştenitorii ereditorului rentei (art. 1176). Art. 1182 

nu se aplică acestor moștenitori, ei nefiind terţii; actul nu 
va face însă credinţă faţă de dânşii decât până la dovada 

contrară, ceeace însemnează că moștenitorii vor puteă stabili 

antidatavea actului atât prin martori cât şi prin prezump- 
țiuni, fiindeă ei au fost în imposibilitate de a-și procură o 

dovadă serisă; altfel, art. 1645 n'ar mai fi niciodată apli- 

() Baudry et Wabhl, op. cit., 232 urm.; Guillouard, Jdem, 159; 

Lanreăt, XXVII, 277 si 287; TI. Huc, XI, 346, 347: Bidart, 
Revue pratique, amul 1868, p. 333 urm.; Demogue, Pevue 

irimestrielle de droit civil, t. ÎL (anul 1903), p. L74; Labbe, 

nota în Sirey, 65. 2. 321; Cas. fr. și C. Douai, Sirey, 66. 

1. 192; Sirey, 1902. 2.297 (decizie casată).— Contră: Arntz, 

IV, 1448; Troplong, Contrats alcatoires, 215; P. Pont, dem, 

1721; Duranton, XVIII, 150; Aubry et Rau, 1V, $ 384, p. 584, 

text si nota 12; Mass6-Verg6, V, $ 747, p. 27, nota 10; 

Colmet de Santerre, VIII, 189 bis. Cpr. Cas. fr. Sirey, 1905. 1.5 

(eu nota lui Lyon-Caen); D. P. 1905. 1. 89 (cu nota lui Planiol). 

Mai vezi 'Trib. Lyon şi Valence, Pand. Period. 86. 2. 19; Sirey, 

1905. 2. 23. Vezi asupra acestei controverse, Repert. Sirey, 

10 Rentes, 532 urm.; Dalloz, Nouveau 0. civil amnote, IV, 

art. 1975, No. 96 urm., etc. a 
(2) Vezi în diferite sensuri, Baudry et Wabhl, op. cil... 351; 

Guillouard, op. cit., 178; Planiol, Il, 2136; Tub. Paris, D. 

P. 1904. 2. 14. 
6) Thiry, IV, 214, în fine.
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cabil, pentrucă moştenitorii sau reprezentanţii ereditorului 
. . . A ” . si 

ventei sunt acei în drept a cere aplicarea lui ( ). 

“SECTIUNEA ÎI 

Despre efectele contractului de rendită pe viaţă între 

_părţile contractante. 

Art. 1646. — Acela în a cărui favoare sa înfiinţat, cu titlu 
oneros, o rendită pe viaţă, poate să ceară sfărâmarea contractului, 
dacă înfiinţătorul ei nu dă asigurările stipulate pentru executare. 
(Art. 1020, 1021—1025 C. eiv. Art. 1977 C. fr.) €). 

Art. 1647. — Singura neplată a termenelor expirate a renditei nu 
dă drept aceluia în a cărui favoare este înfiinţată, să ceară întoarcerea, 
capitalului, sau reintrarea în posesiunea fondului înstrăinat. El 
are numai dreptul de a face să se sechestreze şi să se vândă averea 
debitorului său, şi a cere ca, neconsimţind debitorul, să se reguleze 
din produsul vinderei, o sumă suficientă spre plata termenelor. (Art. 
829, 1020, 1021, 1365, 1648, 1719 C. eiv. Art. 1978 C. fr)(6). 

Art. 1648. — Inființătorul renditei nu poate să se libereze de 
plata ei, oferind înapoierea capitalului și renunțând la rapetiţiunea 
anuităţilor plătite, oricât de lungă ar fi viaţa acelora în a căror 
favoare s'a înființat rendita, şi oricât de oneroasă ar fi prestaţiunea 
renditei. (Art. 969, 1635, 1647 C. civ. Art. 1979 C. fr)(6). 
N Art. 1649. —- Rendita pe viaţă se dobândeşte de proprietarul 

ei în proporţiunea, zilelor ce a trăit. 
Dacă însă s'a, stipulat că termenii ei să se plătească antieipat, 

atunci se consideră de câştigat fiecare termen din ziua în care a 
venit plata lui. (Art. 523, 525, 527 C. civ. Art. 1980 C. fr))(6). 
Aș Art. 1650. —- Numai în cazul în care rendita pe viaţă s'a 
înfiinţat cu titlu gratuit, se poate şi stipulă că dânsa să nu fie su- 
pusă sechestrărei. (Art. 1640 urm., 1718. C. civ. Art.: 408.2 Pr. 
civ. Art. 1981 C. fr.) (6). 

Art. 1651. — Pro Ă Ă prietarul renditei pe viaţă nu poate să ceară 
termenele expirate, decât justificând existenţa. sa, ori existenţa, per- 
  

(5) Cpr. 'Phiry, 1V, 215, p. 191, 192. 
() Cpr. Pothier, Constit. de rente, III, 228, 229. 
6) Argument din L. 8, Cod, De contrahenda emptione et: vendilione, 

4, 38 şi din L. 14, Cod, De rescindenda venditione. 4, &k. | Cpr. Pothier, op. cât., III, 227, 231. i i ( Gpr. Fothier, op. cil., III, 232, 233, 255, 258. *) Opr. Pothier, op. cit., III, 248, 255 şi Oli 7 (6) Cpr. Pothier, Constii. de rente, III, ao Si 

| 
|
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soanei în favoarea, căreia renta a fost înfiinţată. (Art. 120, 1169, 
1907 urm. C. civ. Art. 1983 C. fr.)(|). aa 

Obligaţiile debitorului rentei consistă: 1% în a dă sigu- 
ranțele promise prin contract (2); 2 în a plăti veniturile 

rentei la timpul hotărit. 

"1 Darea siguranţelor ptomise prin contract. 

De câteori debitorul rentei nu dă siguranțele promise prin 
contract, de exemplu: o fidejusiune, o ipotecă, ete., sau, sigu- 

ranțele legale, ori micșorează siguranţele date (art. 1025)(), 

creditorul poate cere rezilierea contractului (art. 1646), pentru 

că el n'a consimţit a-şi înstrăină capitalul său decât sub 

condiţia de a aveă aceste garanţii. | 

Rezolvirea sau desfiinţarea contractului, de care vorbeşte 

art. 1646, şi care nu se aplică rentelor constituite cu titlu 

gratuit (%), nu are loc de drept, ci prin justiţie, debitorul 

putând să oprească rezolvirea judiciară, dând pănă la pro- 

nunţarea, unei hotărîri definitive, singuranțele promise sau 

siguranţe echivalente cu acele micșorate de dânsul (*). 

Debitorul ar puteă chiar, după unii, să ofere siguran- 

ţele promise, şi pe care nu le dăduse, dacă judecătorul le 

găseşte suficiente (). 

() Cpr. Pothier, op. cit. III, 251. | Ş 

(2) Dacă renta viageră provine dintr'o vânzare, ea va fi garantată 

prin privilegiul vânzătorului. Cpr. Baudry et Wabl, op. cit., 

258, 282; Guillouard, Idem, 135 şi 181, ete. | 

() Phiry, IV, 217; Baudry et Wabhl, op. cit., 262; Guillouard, 

Idem, 197; P. Pont, Idem, 731; 'Troplong, Idem, 291; Laurent, 

XXVII, 312, ete. — Constituirea unei noi ipoteci asupra Ino- 

bilului ipotecat pentru siguranţa rentei, nu este 0 miceşorare 

a garanţiei orimitive. Baudry et Wabhl, op. cit. 265. Quid 

juris în privinţa vânzărei imobilului ipoteeat ? Vezi Baudry 

et: Wabl, op. cit., 263. _ 

(*) Cpr. Badr et Wabhl, op. cit.s 215; P. Pont, Idem, 148; Au 

bry et Rau, IV, $ 390, p. 589 (ed. a 4-a). — Vezi însă Guil- 

louard, op: cit., 195 (în privința donaţiunilor). Lu 

(6) Thiry, IV, 217; Bauăry et Wabl, op. cit. 270.— Dacă mic- 

şorarea siguranţelor date nu se datorește faptului debitor pi 

desființarea contractului nu va aveă loe. Baudry et Wabhi, 

it., 266. , 

6) dar 2% ahl, op. cit. 270.—0ontră: Gruillonară, Idem, 200. 
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Art. 1646. 

Desființarea, 
contractului 
se face prin 

justiţie.
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Efectele des- 
finţărei con- 

tractului. 

Restit. capi- 
talului. 

Restit. veni- 
turilor. 

Controversă,. 

COD. CIV.—CARTEA IIL—TIŢ. XIII.—CAP. IȚI.—S52 II.—ARF. 1646—165[, 

Presupunând acum că eontraetul a fost desfiinţat pentru 
lipsă de siguranţă, chestiunea este dea şti care este efectul 
acestei desfiinţări? 

Un punct asupra căruia toţi autorii sunt de acord, este 
că debitorul trebue să restitue capitalul sau celelalte lueruri 
primite dela creditor. 

Cât pentru chestiunea de a se şti dacă creditorul trebue 
să restitue veniturile primite, ea este controversată. Unii 
admit afirmativa, sub cuvânt că efectul îndeplinirei condiţii 
rezolutorii este de a pune lucrurile în starea, de mai înainte, 
ca şi cum contractul n'ar fi avut ființă (art. 1019)(0). 

Această soluţie este, după părerea noastră, inadmisibilă, 
pentrueă veniturile rentei au fost plăţite de debitor pentru 
folosinţa capitalului pe care el a avut-o și pentru riscurile 
ereditorului pănă în momentul rezoluţiunei. Dacă ereditorul 
ar trebui să restitue veniturile primite de dânsul, el ar f 
suferit riscurile în mod gratuit, ceeace ar fi nedrept. Retroae- 
tivitatea desfiinţărei nu poate să facă ca debitorul să nu fi 
avut folosința, capitalului, şi ca ereditorul să nu f fost expus 
unui pericol. Aceasta eră și părerea lui Pothier, dela care 
probabil redactorii codului n'au înțăles să se depărteze (). 

0 . . . . 2% Piata veniturilor rentei Şi sancţiunea acestei obligaţiuni, 

Debitorul rentei trebue să plătească veniturile ei, la termenele fixate prin convenţie, fie în producte, fie în bani, după cum au fost stipulate prin contracţ. 
„Aceste venituri încetează de a fi datorite la moartea creditorului rentei, 

| Sar păreă că, după principiile generale, lipsa plăţei 

  

() Laurent, XXVII, 316; Bauăr ) ; 
rent, , ; y et Wabhl, op. cil., 371 urm;; Planiol, IL, 2132; Cas. fr. Sirey, 43. 1. 892 3; Râpert. Dalloz; PF j ftente viagăre, 128, ete. 

Othier, Constii. de rente, III, 230; 'Phir » 1V, 217, p. 1%; Arntz, IV, 1457; P. Pont, op cit., 746; Îopleng. Lidm, 298 urm.; Guillouard, Jdem, 201; Duranton, XVIII, 164; Colmet de, Santerre, VIII, 193 bis: Aubry et Rau, 1V, $ 300, p. 500 SN 2)i Mass Voree, V, $ 749, p. 30, nota 6; C. Caen şi , y, 44. 2. > Direy, 48.92.29 i v Rente viagere, 100 şi 129 ete. % și Kepert. Dalloa,
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veniturilor la, timpul oportun ar trebui să poată aduce re- 
zilierea conţractului (art. 1021, 1365), 

Cu toate acestea, art. 1647 nu admite această soluţie, Art. 1647. 
pentrucă ar fi fost nedrept de a constrânge pe debitor la Perosare dela 
restituirea unor venituri pentru care el a plătit poate mai Pale. E” 
mult decât a primiț. De aceea, creditorul are numai dreptul 
de a urmări şi vinde o parte suficientă din bunurile debi- 
torului, spre a-şi asigură plata veniturilor sale (art. 1647)(%); 
şi aceasta fie că renta a fost constituită cu titlu oneros, fie 
cu titlu gratuit €). 

Remâne însă bine înțăles că art. 1647 nu mai este stipul. unui 
aplicabil, de câteori părţile au stipulat prin contract un pact PA*t comisor 
comisoriu expres, ceeace ele sunt libere să facă (2). e 

Se admite, de asemenea, că art. 1647 nu este aplicabil Cazurile în 
dacă conţractul de constituire al rentei este comutativ, adecă care ant. 163 
nu are un caracter aleator ($), şi atunci când renta a fost capi 
constituită eu titlu gratuit (5), sau este condiţia unei dona- 
țiuni, pentrucă orice donaţiune este revocabilă pentru inexe- 

" cuțarea condiţiilor (art. 829) (6), 
In fine, art. 1647 nu este aplieabil rențelor constituite Contract uni- 

printr'un contract unilateral (). pateral 
După cum ereditorul rentei nu poate cere restituirea 

capitalului ei, tot astfel nici debitorul nu se poate liberă 
de plata ei, restituind acest capital sau luerul primit pentru 

(1) Dacă debitorul rentei are şi alţi creditori pe care nu-i poate 
dezinteresă, creditorul rentei va suferi, ca şi ceilalţi creditori, 
o reducere proporţională, afară de cazul când el ar aveă o 
ipotecă sau un privilegiu. Boissonade, Projet de C. civil pour 
Lempire du Japon, III, p. 647. Cpr. Baudry et Wabl, op. 
cil., 304 urm. Vezi înfră, p. 112, nota [, în fine. 

() Baudry et Wabhl, op. cit., 809; (C. Pau, Sirey, 62. 2. 467. 
(6) Thiry, IV, 217, p. 194; Baudry et Wabhl, op. cit., 289 urm.; 

Planiol, II, 2131; T. Hue, XI, 355; Dalloz, Nouveau C.ciu. 
annote, LV, art. 1978, No. 128 urm. 

(*) Cpr. Guillouard, op. cit. 206; Troplong, Idem, 313; P. Pont, 
Idem, 152; Laurent, XXVII, 319.— Contră: Bauary et Wabhl, 

op. cit., 286. 
(6) Baudry et Wabhl, op. cit., 287. | 

4%) Baudry et Wabhl, op. cit., 288, şi autorităţile citate acolo, 

Incât priveşte revocarea rentei pentru survenire de copii, vezi 

supră, p. 101, nota 2. | 

() Baudry et Wabhl, op. cit., 288 bis.
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Art, 1649$ 1. 

Art. 1649 $ 2. 

Art. 1651. 

Art. 1650. 

00D. CIV. — CARTEA III.—TIT, XIIL—CAP. III. —S2 IL ART. 1646—1651: 

constituirea ei, oferind chiar de a perde veniturile plătite 

pănă la restituire, din cauza caracterului aleator: al con- 

tractului (art. 1648)(%). | 

Veniturile rentei viagere fiind fructe civile, se dobân- 

dese zi cu zi (art. 523, 525). Aceste venituri nu se dobân- 

dese de creditor decât în proporţia numărului de zile ce a 

trăit, în timpul anului, acela asupra capului căruia, eră cons- 

tituită renta. Aşa dar, dacă renta a fost constituită la 1 

Ianuarie 1910, şi ereditorul, pe capul căruia o presupunem 

constituită, a murit la, 1 Iulie acelașan, veniturile au putut 
fi percepute pe timp de șase luni (art. 1649 $ 1)€). 

Cu toate acestea, dacă renta eră, după convenţia păr- 

ţilor, plătibilă prin anticipație, plata făcută în aceste con- 
diţii este definitiv dobândită pentru creditor, și reprezen- 
tanţii lui nu vor aveă nici o restituire de făcut (art. 1649 
$ 2). Redactorii codului actual au admis cu drept cuvânt, 
în această privinţă, soluţia contrară acelei susținută de 
Pothier (5). 

| Viaţa persoanei pe. capul căreia; renta a fost constituită, 

fiind o condiţie a existenţei rentei, se înţelege că creditorul 
ei nu va puteă cere plata veniturilor acestei rente, decât 
dovedind, prin orice mijl i . jloace, existența acestei persoane 
(art. 1651). ţ P 

| Părţile pot, prin convenţia lor, să declare renta neur- 
măribilă din partea creditorilor aceluia căruia ea aparţine, 

(5) Cpr. Cas. rom. Bult. 1868, p. 151.—Nu numai debitorul nu 
se poate liberă, de plata rentei, dar nici creditorii săi, în caz 
de falimentul lui, nu pot cere stingerea, rentei, oricât de jignitoare 
ar fi această rentă, pentru masa creditorilor. Troplong, Con- 
trats aleatoires, 323; Baudry et Wabhl, Idem, 336; Guillouard, 
Idem, 215; P. Pont, /dem, 16%; Cas. fr. Sirey, 90. 1. 169. 
In caz de faliment al debitorului rentei, ereditorul va suferi 
o reducere proporţională a rentei, dacă el nu are nicio ga- 

, ranție reală. Vezi supră, p. 1ll, nota 1. 
(2) Ziua încheierei. contractului (dies a guo) şi aceea în care a 

murit creditorul (dies ad guem) nu se socotese în numărul 
zilelor în care veniturile sunt datorite. Baudry et Wabl 
op. cât 05: Gvillouară, Idem, 182; P. Pont, ldem, 773; 

3 3 | 
nota 1 (ad. a 4-a), ete. Aubry et Rau, 1V, $ 389, p. 587, 

(9) Vezi Pothier, Constit. de rente, III, 248 (ed. Bugnet). 
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însă numai atunci când renta este constituită cu titlu gra- 

tuit (1). Asemenea convenţie nu aduce nicio daună credito- 

rilor, cari se găsese în aceeaş situaţie ca şi cum debitorul 

lor (ereditorul rentei) n'ar fi dobândit nicio liberalitate. 

Părţile nu pot însă să declare renta neurmăribilă, de Cazul când 

câteori ea este constituită cu titlu oneros, fiindcă aceasta renta este con 

ar fi cel mai bun mijloc pentru un debitor de rea credinţă, titlu oneros. 

de a-și sustrage averea sa dela urmărirea creditorilor săi. 

Chiar în caz când renta a fost constituită cu titlu Art. 408 

gratuit, sub condiţia ca ea să nu poată fi urmărită şi se- Fr: “i”: 

chestrată, totuşi ea poate fi urmărită, însă numai pentru 

datorii de alimente, de chirii şi alte creanţe privilegiate 

asupra mobilelor. Judecătorii fixează, în asemenea, caz, partea, 

din veniturile ce pot fi urmărite (art. 4108 Pr. civ.)€). 

Incetarea rentei viagere. 

Renta, viageră încetează : 1 prin moartea persoanei asupra Moartea per- 

capului cărei ea a fost constituită, sau prin moartea a însuș capului căia 

creditorului, dacă viaţa lui a fost luată drept termen al ea a fost con- 

existenţei rentei (). Art. 1982 din codul francez este expres Sti 

în această privinţă. Codul nostru n'a mai reprodus acest 

text, pentrucă el este inutil şi pentrucă, pe de altă parte, 

el vorbeşte de moartea civilă, care nici în Franţa astăzi nu 

mai există. 
Ce se va întâmplă în caz când debitorul rentei va Cazul când 

cauză el însuș moartea persoanei asupra capului căreia renta debitori re 

a fost constituită, aşa cum s'a întâmplat în privinţa fai- el însuş moar- 

mosului sofist, Pie dela Mirandole care; după spusa unui autor a 

italian (Surdus), a fost otrăvit de către un bogat Florentin, 
. 

. . - - 4 

din cauza unei rente viagere ce-l datoră (*). 

  

(1) Cpr. Cas. rom. S-a III, decizia No. 14, din 18 Ianuarie 1910. 

Revista Jurisprudenţa din 1910, No. 4, p: 52 şi Dreptul din 

1910, No. 21 (cu nota d-lui S. Rădulescu). 

(2) Cas. rom., decizia citată în nota precedentă. 

() Nu se distinge, în această privinţă, dacă moartea â fost na- 

turală sau e datorită sinueiderei. Troplong, op. cit 351; T. 

Huc, XI, 360, ete. | o 

(&) Cpr. Troplong, 0p. cât-, 352; David, Du contrat de rente viagere, 

p. 270” (teză pentru doctorat). 

31316
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Cazul, din nefericire, a fost adus: de mai multe ori 

înaintea justiţiei, care a, decis că, de câteori este vorba de 
un contract cu titlu oneros (), moştenitorii ereditorului rentei 
pot. cere rezilierea, contractului şi daune interese, prin apli- 
carea, principiilor generale (art. 1020, 1021)(). 

Cazul când Se decide chiar, în genere, că dacă, în asemenea caz, 

e cita renta -a fost constituită prin înstrăinarea unui imobil, des- 
prin înstrăi- ființarea contractului va aduce desfiinţarea tuturor dreptu: 
mobil. rilor reale consimţite de debitorul rentei(0). 
Prescripţia. 2” Renta viageră se mai stinge încă prin preseripţia 

de 30 de ani, cu începere dela data titlului constitutiv (art. 

1892), numai veniturile rentei fiind preseriptibile prin cinci 
ani (art. 1907). Pentru a înlătură această prescripţie, ceredi- 

torul sau moștenitorii săi trebue să ceară un nou titlu al 
rentei (art. 1893). 

Art. 1646. 3% Renta constituită printr'un act cu titlu oneros, se 
stinge prin rezilierea contractului pentru nedarea siguran- 
țelor promise sau micșorarea, acelor existente (art. 1646). 
Vezi supră, p. 110, 111. 

4 În fine, renta, viageră constituită printr'un act cu 
titlu gratuit se poate stinge printr'una din cauzele de re- 
vocare prevăzute de lege (art. 829). 

Absența per- Cât pentru absenţa, persoanei asupra capului căreia renta 
capului cănia 2 fost constituită, ea -nu este, în principiu, o cauză de în- 
renta „a fost cetare a rentei. Absența acestei persoane produce însă, în 

mod provizor, aceleaşi efecte ca, şi moartea, fiindcă ereditorul 

Art. 829. 

  

() Dacă renta a. fost constituită cu titlu gratuit, rezilierea con- 
tractului ne mai fiind o pedeapsă, debitorul culpabil va fi 
condamnat la daunele apreciate de Justiţie. 'Thiry, IV, 218, 
p. 196; P. Pont, op. cit, 186, ete. 

(2) Cpr. O. Amiens, Montpellier, ete. Sirey, 43. 2. 3; D. P. 89. 2. 188; 'Troplong, op. cil., 353; P. Pont, 1dem, 184; Guil- 
louard, Idem, 491; 'Thiry, IV, 218, p. 195; Aubry et Rau, IV, $ 390, p. 589.—Vezi însă Laurent, XXVII, 305; Baudry 
et Wabhl, op. cit., 325; T. Huc, XI, 360; Arntz, IV, 1456, după cari debitorul rentei va continuă a, servi veniturile ei, moștenitorilor ereditorului, pănă la timpul probabil când, con- form legilor ordinare ale naturei, creditoral ar fi încetat în mod natural de a trăi. Vezi asupra acestei controverse, Dalloz, , Nouveau C. civ. annott, IV, art. 1892, No. 22 urm. (5) Cpr. Guillouard, op. cit., 192; Troplong, 1dem, 354; Laurent, XXVII, 305, în fine. — Contră: P. Pont, op. cât. 184.
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sau moştenitorii săi trebue să dovedească existenţa acestei 
persoane, pentru a puteă cere veniturile rentei (!). 

Renta viageră în dreptul internaţional privat. 

Contractul de rentă este, în genere, supus regulelor ge- 

nerale privitoare la convenţii (*). 
Imprejurările pot însă, uneori, să permită judecătorilor 

de a presupune că părţile au înţeles să se supue fie legei 

țărei la care aparţine titularul rentei, fie legei situaţiunei 

imobilului, de câteori contractul este relativ la un imobil (€). 

“Prebue însă, în orice caz, să se ţină socoteală de legile care 

interesează ordinea publică şi regimul proprietăţei imobiliare. 

Astfel, art. 1650, dispunând că numai rentele stabi- 

lite prin aete cu îitlu gratuit pot fi stipulate neurmăribile, 

această dispoziţie va fi observață în România, în privinţa 

rentelor înfiinţate într'o ţară unde asemenea, restricţie nu-și 

are fiinţă (£. 
Aceeaş soluţie este admisibilă în privinţa art. 1644, 

care declară nulă renta înfiinţată pe capul unei persoane 

moartă, în momentul încheierei contractului (5). 

Se decide de unii că şi art. 1647, care nu admite con- 

diţia rezolutorie pentru lipsa plăţei veniturilor rentei, trebue 

să cârmuească contractele de rentă constituite sub o legiis- 

laţie care nu cunoaşte asemenea dispoziţie (0). 

Această soluţie este însă respinsă de alţi autori, şi cu 

drept cuvânt, pentrucă părțile putând, după cum ştim, să 

deroage dela art. 1647 (vezi supră, p. 111), sunt presupuse, 

de câteori au contractat într'o ţară în care asemenea dispo- 

ziţie nu există, că ar fi derogat dela ea, dacă contractul ar 

fi avut loc în România (0). 

  

() Cpr. Baudry et Wabhl, op. cit. 339; Dalloz, Nouveau C. civil 

annotă, IV, art. 1982, No. 33. | 

(2) Vincent et Penaud, op. cit., v0 Rente, 1; T. Hue, XI, 388. 

(2) Broeher, Cours de droit international, priv, II, No. 219 și 

227, p. 268 şi 212, precum şi autorii citați în nota precedentă. 

&) T. Huc, XI, 388, p. 486. 

(5) 'T. Hue, loco supră cil. AR 

(6) Vezi Brocher, 0p. $ loco supră cil. 

(7 Cpr. T. Huc, XI, 388, p. 486. 

Pa 

Art. 1650. 

Art. 1644. 

Art. 1647,



Definiţie. 

Siguranţă 
personală. 

Deoseb. între 
garanţiile per- 
sonale şi acele 

reale. 

TITLUL XIV 

DESPRE FIDEJUSIUNE (CAUȚIUNE)(). 

CAPITOLUL 1 

Despre natura şi întinderea fidejusiunei. 

Fidejusiunea este un contract prin care o persoană se obligă 
către alta a-i plăti ceeace i se datorește de către un terţiu, în 
caz când acest terţiu nu va plăti el însuş datoria sa (2). „Qui 
alieno nomine obligatur, fidejussor vocatur“, zice |. 1 $ 8, Dig,, 
De oblig. et act., &h. 7. Această definiţie rezultă din art. 1652. 

Art. 1652. — Cel ce garantează o obligaţiune, se leagă către 
creditor de a îndeplini el însuş obligaţiunea pe care debitorul n'o 
îndeplineşte. (Art. 944, 946, 1662 urm. C. civ. Art. 2011 C. fr.) (6), 

Fidejusiunea, este convenţională, legală și judiciară. 
(Vezi +nfră, p. 168). 

Fidejusiunea dă creditorului o siguranță personală (*). 
() Cuvântul cauțiune vine dela cavere, cautic, care însemnează 

garanție sau siguranţă. Dreptul nostru anterior întrebuinţează cuvântul chezășie. (Vezi Andr. Donici, eapit. 20; C. Calimaeh, art. 1776 urm., 1346 urm. C. austriac; C. Caragea, partea III, cap. 12, ete.). Cuvântul chezăș se găseşte şi în legile actuale. 
Vezi, de exemplu, art. 492 Pr. pen.-— Vezi asupra acestei ma- terii, pe lângă autorii obișnuit citați, D. A. Ponsot, Tr. du caulionnemeni en matire ciuile et commerciale (ed. din 1844). ) Cine garantează pe altul plăteşte, zice un vechiu proverb. Fidejusi- unea este deci periculoasă; de aceea Loysel zicea: „ Pleige, plaide; p Jade end, et baiiler caution est occasion de doublă proces“. 6) Cpr. L. 1 $8, Dig., De obligationibus et actionibus, 44, ; Instit., , De fidejussoribus, 3, 20, Pr.; Pothier, Oblig., IL, 366, 368, 387, etc. (*) Garanţiilor personale se opun garanţiile reale, care consistă în afectarea unui lucru creditorului, precum : amanetul, ipo- teca, ete. „Plus est cautionis în re guam în persona“. (L. 25, Dig., De div. regulis Juris antiqui, 50, 17). Acel care dăo 

Lis
i 

(
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Fidejusorul este deci o persoană care se obligă pentru altul . 
cu toate bunurile sale. a 

Fidejusiunea, unei cambii se numește aval (art. 296 urm. — Aval, 

Q. com.) (Î). | | 

Fidejusiunea este un contract accesoriu, căci ea pre= Contract acce- 

supune în totdeauna un contract principal (2). soriu. 

Acest contract este unilateral, căci creditorul: garantat C. unilateral. 

nu contractează nicio obligaţie; de unde rezultă că art. 1180 Aplicarea art. 

este aplicabil în specie. (Vezi înfră, p. 128). „1180. 

Fidejusiunea este un contract consensul şi de binefacere (3), Contract de 

însă numai între fidejusor şi debitor. | „ binefacere. 

Ii? genere, fidejusorul se obligă fără a primi nimie în Gratuitatea 

schimb dela debitorul garantat, însă contrariul poate să re- fidejusiunei, 

zulte din voinţa părţilor. Cu alte ewvinte, gratuitatea, este 

de natura, iar nu de esenţa fidejusiunei (€). | 

siguranță reală pentru datoriile altuia nu se obligă personal, . : 

ci afectează numai bunul care face obiectul siguranţei, pe: 

"când acel care dă o siguranță personală se obligă personal 

du toate bunurile sale mobile şi imobile (art. 1718), iar după 

„moartea sa, obligaţia sa trece la moştenitorii săi (art. 1658 

şi Instit., De fidejussoribus, 3, 20, $ 2). Cpr. Baudry et Wahl, 

Cautiounement, 909; Thiry, IV, 238; Pand. fr, v? Caution, 

38 urm.; Troplong, Cauhonnement, 1 şi 38 urm.; Thiry, IV, 

238. Vezi şi înfră, p. L2T. a 

Cuvântul aval (dela & valoir),: însemnează, după Littr€ (die- Etimologia cu- 

ţionar), jos. După toate probabilitățile, locul semnăturei a, vântului aval. 

determinat sensul metaforice al cuvântului aval. Iuyon-Caen et 

„Renault, Tr. de droit commercial, LV, p. 185,:nota 1 (ed. a 2-a). 

Vezi asupra avalului, studiul foarte meritoriu al amicului 

nostru, C. N. Toneanu, astăzi procuror general la, Curtea din 

Galaţi, publicat în Dreptul din 1910, No. 45, 62, ete. 

(2) Vezi tom. V al Coment. noastre, p- 18 şi tom. VII, p- 417. 

„.... “Opr. Ponsot, Cautionnement, 52 urm., pag. 38 urm. 

(9) Cpr. Zachari, Handbuch' des franzbsischen, Civilrechts, II, 

$ 403, p. 716, nota 1 (ed. Crome din 1894). 

(*) Cpr. Troplong, Cautionnement, 15; Baudry et Wabl, Jdem, 

—
.
 

( 

915 şi 1071; Ponsot, dem, 21, p. 29; Rolin, Pr. de droil înterna- 

tional priv, IL, 1413, p. 440.— Fidejusiunea. gratuită nu este, 

„în genere, O. donaţiune, fiindcă fidejusorul are recurs contra 

debitorului principal (art. 1669 urm.), Prin urmare, nu poate 

să fie vorba, în specie, de raport sau de reducțiune. Baudry et 

Wahl, op. cît, 107%; "Proplong, dem, L& şi 41; P. Pont, Idem, 

19; Guillouard, dem, 20 şi 35. Opr. Baudry et Colin, Dona- 

țions et testaments, |, 841.— Dar dacă fidejusorul a plătit da-
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Mandat tacit Fidejusiunea cuprinde, în genere, un mandat tacit. In 
sau gestiune adevăr, de câteori fidejusorul se obligă după cererea sau cu 

ştirea debitorului, există între aceste două persoane un man- 
dat, în virtutea căruia fidejusorul are acţiunea mandati con- 
traria, spre a cere înapoi ceeace a plătit ereditorului (1). Dacă 
fidejusorul şi-a împrumutat creditul său, fără ştirea debi- 
torului, există guasi-contract de gestiune de afaceri (2). 

Deoseb. între Cu toate acestea, fidejusiunea nu trebue să fie confun- 
E ÎN AN dată cu mandatul, cu care ea are analogie, pentrucă, pe 

când în caz de a există mai mulţi mandatari constituiți prin 
acelaş act, nu există, în principiu, solidaritate între ei (art. 

1543), din contra, de câteori mai multe persoane “au ga- 
rantat pe unul şi acelaş creditor pentru una şi aceeaş da- 
torie, fiecare din ele rămâne obligată pentru datoria întreagă 
(art. 1666) €). 

Deoseb, între Fidejusiunea, se deosebeşte, de asemenea, de pactul con- 
ejusiune . . ij A - . alte untraeia, Stitute pecunice, care eră foarte uzitat la Romani (); de eon- 

venţiunea „numită del credere (5); de ipotecă, amanet, depo- 
zit: şi împrumut, care sunt contractate reale (6); de făgădu- 

toria unui descendent, acest debitor trebue să raporteze suma 
Art. 751 urm. plătită, când vine la moştenirea fidejusorului (art. 751 urm.). 

Baudry et Wahl, Cautionnement, 1074 şi Successions, III, 2164, 
| 2954 urm., ete. 

Pa rapor Suma plătită de fidejusor va fi, de asemenea, supusă rapor- ţine. tului şi redueţiunei, de câteori el a plătit-o eu intenţia de a nu 
exercită niciun recurs contra debitorului principal, pentrucă, 
in asemenea caz, fidejusiunea este o liberalitate. Baudry et 
Wabhl, Cautionnement, 1075; Guillouară, 1dem, 21 bis şi 35. 
Judecătorii fondului apreciază în mod suveran dacă fidejuso- 
rul a renunţat sau nu la recursul său contra debitorului. Bau- 
dry et Wabhl, op. cit., 1076. 

(1) Troplong, op. cit., 17. 
(2) Pothier, Oblig., 11, 429; 

Vezi şi infră, p. 125. 
() Cpr. Troplong, Cautionnement, 28: şi 288. Vezi şi tom. IX al , Coment. noastre, p. 553. - 
(*) Se numeşte astfel pactul prin care se făgădueşte unui creditor , plata creanţei sale. Cpr. Troplong, op. cit., 34 şi 103. | (5) Se numește astfel convenţia prin care un mandatar sau un depozitar iă, asupra lui cazurile fortuite (epr. L. 39, Dig,, Mandati, vel contra, 11, 1). Vezi: 

şi Cautionmement, 37, ) Vezi Troplong, Mandat, 373, 314 
(6) Vezi supră, p. 116, nota 4.— 

venţie a dă o fidejusiune nu 

Troplong, op. şi loco supră cât., ete. 

Acela care sa obligat prin con- 
poate, în principiu, să deă un
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ința de a garantă pe cineva, pentrucă creditorul nu are, 

în asemenea caz, cel puţin după unii, dreptul de a urmări 

pe acel care a dat o astfel de făgăduinţă, ei numai de a-l 

sili a-şi îndeplini făgăduinţa sa (). . 

In fine, trebue să deosebim fidejusiunea de o simplă Deoseb. între 

recomandare, căci fidejusiunea nu se presupune, ea trebuind Sdejusiune i 

să fie expresă (art. 1656). Astfel, n'ar există fidejusiune, ci mac dare. 

numai o simplă recomandare, lipsită în genere de responsa- 

bilitate, dacă am seris cuiva că poate să împrumute pe cu- 

taxe persoană cu o sumă de bani, acea persoană fiind cins- 

țită. Verba commendatoria non obligant, zice Bawtolus. Exis- 

tența, şi întinderea obligaţiei mele atârnă, în asemenea caz, 

de termenii serisorei (2). 

Fidejusiunea eră foarte întrebuințată la Romani (5) şi Dr.roman. 

se numeă, întrun mod general, intercessio. Ea se făceă pe 

cale de stipulaţie, şi cuprindea trei varietăţi deosebite : sponsio, 

fidepromissio şi fidejussto. 

Mai târziu, pe lângă această fidejusiune solemnă, Jus- Dr. Justinian. 

tinian a admis fidejusiunea fără forme, în care eonsimţimântul 

părţilor eră suficient pentru a face să se nască o obligaţie 

din partea, fidejusorului (6. 

O altfel de intercessto rezultă din contractul ce se Mandatun pe 

. 
, j den- 

_numeă mandatum pecunue credenda sau mandatum guali- cunie mece 

  

amanet sau o ipotecă, şi vice-versa. Aliud pro alo, invilo 

creditore, solui, non potest. Cpr. Proplong, 0p. cit., 40 şi 202, 

Art. 1676 admite însă soluţia contrară în privinţa fidejusiunei 

legale şi judiciare, şi vom vedeă înfră, pag. 138 şi 139, că 

această, dispoziţie nu se aplică fidejusiunei convenţionale. 

(0) Cpr. Troplong, op. cit., &2.— Contră: Baudry et Wabl, op. 

eiţ., 927; Guillouară, Idem, 28; T. Huc, XII, 181 şi alte 

autorităţi citate de aceşti autori. 
, 

(2) Cpr. Pothier, Oblig.. IL, 401; 'Eroplong, Mandat, && urm. şi 

Cautionnement, 138 urm. Vezi şi tom. IX al Coment. noastre, 

p. 553, nota 5. Autorii citează după Papon, ca exemplu, 0 

decizie prin care sa hotărît că următoarea scrisoare nu are 

nicio putere obligatorie: „Cutare trebue să-şi pue pe fiul său 

în pensiune la d-ta; el este un om cinstit, care-ţi Ya plăti 

foaxte exact“. Cpr. Ponsot, Cautionnement, ll, pag: 122. 

__(5) „Sponsores el fideipromissores ei fidejussores spe solemus 

accipere“, zice Gaius: (Instit., LII, Ş 117) o 

() L. 27, Cod; De fidejussoribus et mamdatoribus, 8 &l. pr. 

'Troplong, Cauiionnemeni, 136.
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Senatuscon- 
sultul 

Velleian. 
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ficatum (1. Un terţiu dădeă mandat unei persoane de a îm- 
prumută cu o sumă de bani pe o altă persoană. Acel care 
îndeplineă mandatul aveă doi debitori: pe mandant şi pe 
acel care primise banii. Pe de altă parte, acest din urmă 
eră obligat faţă de mandatar, în privinţa, căruia eră considerat 
ca mandant (?). _ 

In fine, după Senatusconsultul Velleian, dat sub împă- 
ratul August şi sub consulatul lui Velleius Rufus, femeea, 
măritată sau nemăritată, care se obligase a garantă datoria 
altuia, puteă, să invoace o excepţie spre a nu-şi execută obli- 
gaţia sa, putând să ceară înapoi ceeace plătise în necunoș- 
tință de cauză (). 

Condiţiile cerute pentru existenţa fidejusiunei. 

Art. 1653.— Fidejusiunea nu poate există decât pentru o obli- 
gaţie validă. | 

„„_Cu toate acestea, se poate face cineva fidejusorul unei obli- 
gaţii ce poate fi anulată în virtutea unei excepţiuni personale 'debi- 
torului ; cum, de pildă, în cazul de minoritate. (Art. 207,448, 950 urm., 
966, 1047, 1631 C. civ. Art. 352, 853 C. com. Art. 2012. fr.) (*). 

(1) Vezi Namur, Cours d'Institutes, LL, $ 288, No. 4, p. 49; Ponsot, 
„ Caulionnement, ll urm., p. 12 urm. Cpr. art. 778 C. german. 

C) Cpr. Instit., De mandato, 3, 26, $ 2 și L. 28, Cod, De fide- Jussoribus et mandatoribus, 46, 1. Vezi în privinţa dreptului roman, asupra căruia nu ne putem întinde mai mult, Pand. fr. vo Caution-Cautionnement, 3 urm.; Troplong, Cautionne- ment, 2 urm.; Maynz, Cours de droit romain, |], Ş 261 urm. p. 427 urm. (ed. a 5-a, 1891); Rambaud, Ezplic. €ltment. du droit romain, Il, p. 159 urm; Windseheid, Lehrbuch des Pandektenrechis, Il, $ 476 urm.; Namur, Cours d Institutes, II, $ 322 urm., p. 89 urm. (ed. a 4-a. 1888); Ponsot, op. şi loco supră, cit. 
d 6) Vezi L. 2, Dig., Ad Senatusconsultum Velleianum, 16, 1; L. 1, $ 4, Dig., De pignoribus et hypothecis, 20, 1. Opr. asupra acestui Senatusconsult, P. Gide, Etude sur la condition privte , de la femme, p. 153 urm. (ed. a 2-a, revăzută de Esmein, 1885). (&) Cpr. L. 178, Dig., De div. regulis juris antigui, 50, 11; L. L. 25 şi 29, Dig., De fidejussoribus 'et mandatoribus, 46 1; L. 13, „Pr, Dig, De minoribus 25 amnis, 4, 4; L. 2, C0ă, De fidejussoribus minorum, 2, 24: Pothier. i 

paguba mina m î, 2%; Pothier, Oblig., II, 194, 367, 
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Art. 1655. — Oricine. poate să se facă fidejusor, fără ordinul 
şi chiar fără ştiinţa aceluia pentru care se obligă. 

Asemenea, se poate face nu numai pentru debitorul principal, dar 
şi pentru fidejusorul acestuia. (Art. 946, 1669 urm., 1678, 1680, 
C. eiv. Axt. 2014 C. fr.)!). 

Patru condiţii sunt necesare pentru existenţa fidejusiunei : 
1” o obligaţie principală validă; 2” consimţimântul. fideja- 
sorului; 3% capacitatea lui; şi 4% contractarea unei obligaţii 
personale din partea fidejusorului. 

1 O obligaţie principală validă. 

Fidejusiuneu presupune o obligaţie principală, care este 
garantată, căci altfel ea ar fi fără obiect. 

In adevăr, fidejusorul oblisându-se a plăti o datorie, 
această datorie trebue să aibă fiinţă. 

Obligaţia principală trebue să fie validă (); de unde Oblig. inexis- 
tentă. 

. Cpr. L. 8 $ 12 și L. 80, Dig., De fidejussoribus et mandato- 
ribus, 46, 1; Pothier, Oblig., IL, 366, 394, 399, 404, ete. 

2) Pidejusiunea se aplică la toate obligaţiile, oricare ar fi obiectul Garantarea 

lor. In fapt, ea serveşte mai niult a garantă datoriile de bani. oricărei 

Incât priveşte obligaţiile de a face sau de a dă, fidejasorul pe 

garantează daunele ce pot rezultă, din inexecutarea obligaţiei = 

debitorului. Planiol, II, 2327; Baudry et Wabl, op. cit. 949; 

Guillouard, Jdem, 51, B&; P. Pont, Idem, 26; Laurent, 

XXVIII, 128, ete. ati iq .0tlig ca 
iautionă igaţii re rezultă din- Oblig. can re- 

Se poate, de asemenea, cauţionă, ob 1gații e ca zaltă dintr'un 

tun quasi-eontract, dintr un delict, quasi-deliet sau din lege. quasi-con- 

Baudry et Wahl, op. cit., 949; Guillouard, Jdem, 5%; Troplong, tract, delict, 

Idem, 50. Cpr. L. 8 Ș 2, Dig., De fidejussoribus et. mandato- ete. 

ribus, 46, 1 şi art. 17790. Calimach (1850 C. austriac). Pa 

Cauţionarea unei obligaţii valide este posibilă, chiar dacă Motiv contrar 

a fost provocată print”un motiv contrar ordinei publice. Astfel, dnei Po 

un amant poate să garanteze o obligaţie constituită, către con Sersă. 

cubina sa, pentru ca ea să continue a trăi în concubina) cu 

dânsul. Baudry et Wabl, loco cit.; C. Paris, D. P. 95. 2. 158.— 

+ O. Nancy, Di P., loco cit. 

Conră A ară de acele cari sunt nule ca având Garantarea 
limaţiile viitoare, afară « l nd Garantarea 

de pda moştenire nedeschisă, pot şi ele fi cauţionate, căci oblig. viitoare. 

nimie nu împedică fidejusiunea, de a aveă fiinţă înaintea obli- 

gaţiei principale. Fidejusiunea este însă, în asemenea caz, con 

diţională, şi nu se formează, în realitate decât i Doe 

când obligaţia principală își are fiinţă. Cpr. Pothier, g.. IL,
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Garauntarea 
oblig. anula- 

bile. 

Garantarea 
unei oblig. iz- 
vorită din joe 
sau prinsoare. 

Datorii con- 
tractate la 
cârciumă, 

Controversă, 
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rezultă că nu se poate garantă, plata unei obligaţii es 
tente, de exemplu: a unei obligaţii fără obiect, sau având o 
cauză ilicită ori imorală (art. 966) ( ). 

În privinţa obligaţiilor anulabile, de exemplu, pentru 
un viciu de consimţimânt (eroare, dol şi violență), ele exis- 
tând şi fiind valide cât timp n'au fost anulate (art. 961, 
1900), pot fi garantate prin fidejusiune. Dacă ele nu suni 
anulate, fidejusiunea, va fi validă; în caz de anulare, fide- 
Jusiunea va cădei însă odată cu ele, căci, în asemenea caz, 
datoria principală fiind considerată ca inexistentă, fidejusiunea 
a fost lipsită de obiect (2). „Obligaţia eontractată contra 
oprirei legei, surprinsă prin dol, smulsă prin violenţă, pă- 
tată, în fine, de un alt viciu de asemenea natură, este ab- 
solut nulă; actul care. o garantează cade deci odată cu ea, 
a zis Treilhard în expunerea de motive“ €). 

  

399; Arntz, IV, 1495; Planiol, II, 2328; Baudry et Wabhl, 
loco cit. p. 509; Guillouard, Idem, 17, 52, 53; Laurent, XXVIII, 131. — Vezi însă P. Pont, op. cit. 28; Aubry et Rau, IV, $ 423, p. 674; Mourlon, III, 1131. Mai multe le- . gislaţii străine sunt exprese în această privinţă. Vezi, de exemplu, art. 492 C. federal al obligaţiilor (Elveţia); art. 1825 C. spa- niol; art. 765 Ş 2C. civil german, ete. „Fidejusiunea poate fi contractată, zice acest din urmă, text, chiar pentru o obligaţie viitoare sau condiţională (făr eine kiinstige oder eine bedingie Verbindlichkeit )“. 

, (1) Astfel, nu se poate garantă o datorie izvorită, din joc sau prin- soare, după cum dispune anume art. 1780 Ş ultim din codul Calimach, cu toate că obligaţiile naturale pot fi cauţionate (L. 16 $ 3, Dig., De fidejussoribus, 46, 1). Bauary et Wabhl, Jeu et pari, 139; Pana. fe., yo Caution, 218; Troplong, Cau- tionnement, 85; Mourlon, III, 1079 sexies; Laurent, XXVII, 218; Guillouara, op. cit. 58; Cas. fr. D. P. 55. 1. 292 (mo- tive); Sirey, 56. 1. 162. Vezi şi supră, p. 91.— Contră: P. Pont, Pelits contrats, IX (Cautionnement), 54. — Se poate însă ga- rantă în mod valid o datorie contraetată, la cârciumă, pentrucă codul actual n'a reprodus art. 128 din cutuma Parisului, după care asemenea datorii erau lipsite de acţiune (vezi tom. VI al Coment. noastre, p. 9, nota 3). Vezi P. Pont, loco cât.; Pand. fr. v cit., 219.— Contrâ,: Pothier, Oblig., II, 194; Troplong, Cautionnement, 85. Vezi şi Pand. fr., yo Cabaret, 7 urm. () Cpr. Pothier, Obhig., II, 381; 'Thiry, IV, 235, p. 214, 215, Vezi şi Baudry et Wahl, op. cit, 955. Vezi înfră, explic. art. 1681, p. 152. 
(5) Vezi Baudry et Wabhl, Cauiionnement, p. 508, nota 4 (ed. a 3-a).



DESPRE. FIDEJUSIUNE. — ART. 1653, 1655. 123 

La principiul că fidejusiunea nu este validă, de câteori Art. 1653. 

obligaţia principală. este anulată, art. 1653 face excepţie în 

privinţa, obligaţiilor susceptibile de a fi anulate printr'o excepţie 

personală debitorului; de exemplu: obligaţia contraetată de 

un minor, de o femee măritată neautorizată, etc. În aceste 

cazuri, precum și în altele de asemenea natură, de câteori 

incapabilul va provoeă anularea angajamentului său, fideju- 

sorul va rămâneă obligat, cu toate că obligaţia garantată de 

dânsul e presupusă inexistentă. Motivul acestei dispoziţii este că 

viciul obligaţiei derivă din starea în care se găseşte debitorul, și 

această stare fiind cunoscută de fidejusor, acest din urmă este 

presupus a fi voit tocmai să garanteze incapacitatea, debitorului. 

Pentru ea obligaţia fidejusorului să poată, în specie, subzistă 

fără o obligaţie principală, trebue să presupunem că legea a 

considerat obligaţia anulată a unui incapabil ca o obligaţie 

naturală (î). Or, ştim că obligaţiile naturale pot fi garantate 

de un fidejusor, cu toată controversa ce există în această 

privinţă. „Fideyussor accipi potest, quoiies esi aliqua obligalio 

civilis vel naturalis cui aplicetur“ (). 

Se poate garantă nu numai o obligaţie principală, dar și Art 1655 $ 2. 

acea luată de un fidejusor (art. 1655 $ 2) 6). „Pro fidejussore 

fidejussorem accipi nequaquam, dubium, est“ (4). Acel care ga- 

vantează obligaţia luată de fidejusor, se numeşte în Franţa 

certificateur de caubion. Codul Calimach nu vorbeşte de această 

ipoteză, însă art. 1777 din codul. menţionat dispune: „că 

acel ce făgădueşte să despăgubească pe chezăş, dacă el va 

() Cpr. Planiol, II, 2332; 'Fhiry, IV, 235, p. 215 şi No. 266% 

p. 236. Vezi tom. VI al Coment. noastre, p- 11, text şi nota 

A şi iînfră, explic. art. 1681, p. 158. , | 

€) L. 16 33, Dig., De fidejussoribus el mandatoribus, 46. 1. Vezi 

şi Instit., De fidejussoribus, 3, 21, $ 4. Vezi în acest sens, Pothier, 

Oblig., Il, 395; Domat, Lois câviles, LV, p. 32 (ed. Carre din 1823); 

Phiry, LV, 235, p. 256; P. Pont, Cautionnement, Al; Baudry et 

Tahl, Idem. 941; Guillouard, Jdem, 54; Larombitre, Oblig., art. 

1235, No. 10; Colmet de Santerre, V, 174 bis III și VIII, 240 bis 

11 ;Mourlon, III, 1126; Pand. fr., 39 Caution-Cautionnement, 
200 

urm; Planiol, ÎL, 340, 2329 şi 2852 Am Iv, 1495. Vezi 

supră, p. 122 şi tom. VI, p. şi 20. — Contra: urent, 

SUI i şi XXVIU, M41 PAubry et Rau, IV, Ş 424, p- 676, 

text şi nota 5 (ed. a 4-a), ete. NI 

(5) Cpr. Arntz, IV, 1495, şi toţi autorii. - i 61 

4) L.8 $ 12, Dig.. De fidejussoribus el mandatoribus, 86, 1.
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păgubi din pricina, chezășiei, se numește chezăş despă gubitor“ 
(în art. 1348 corespunzător din codul austriac, se zice Ents- 
chădigungsbiir ge). o Garantarea Intre obligaţiile eare pot fi garantate prin fidejusiune, 

oblig: contrac- trebue să menţionăm acea, contractată de o femee măritată 
măritată neautorizată, fiindcă această obligaţie nu este absolut nulă, neautorizată. ci numai anulabilă (art. 952)(). | Garantarea Se admite, de asemenea, contrar părerei lui Merlin, că 

înstrăinărei înstrăinarea fondului dotal, făcută de femee singură sau de dota. femeea autorizată de bărbatul său, poate fi garantată, fie de 
bărbat, fie de un terțiu, fie de însăş femeea, pentrucă nuli- tatea acestei înstrăinări () nu este absolută, ci relativă, . ca toate nulităţile care rezultă din ineapacitatea uneia din părţi (art. 1255) (6). 

Alte obligaţii - Mai pot încă fi garantate prin fidejusiune: donaţiunile es “între soţi, cari întrec partea disponibilă statornieită de art. garantate 939 (%); vânzarea făcută de un minor, fără îndeplinirea for- melor legale (î); obligaţiile minorului emanecipat, care nu sunt 
  

(1) Solon, ȚZĂ. de la nullite des conventions et des acles en toul genre, ÎI, 273 urm,, p._ 236 urm. (ed. din 1835); Ponsot, Cau- tionnemeni, GT, p. 74, 75; P. Pont, Jdem, 46; Troplong, Jdem, 82: Laurent, XXVIII, 147; Pana. fr... vo Caution, 183, ete. — Contră: Pothier, Oblig., II, 395. Domat profesă însă o părere contrară acelei susţinută, de Pothier, admițând, în asemenea caz, validitatea fidejusiunei. Domat, Lois .civiles, IV, p. 32, No. 3 , (ed. Carr6 din 1823). Vezi şi Ponsot, op. și loco supră, cil. (2) Cpr. în privinţa nulităţei înstrăinărei fondului dotal, făcută în afară, de cazurile permise de lege, şi fără autorizarea jus- , tiţiei, Cas. rom. Dreptul din 1910, No. 6. () Vezi autorităţile citate în tom. VIII al Coment. noastre, p. 319, nota, 3 şi Pand. fr., vo Caution, 184 urm.; Baudry et Wahl, Cautionnement, 945, pag.. 506 (ed. a 3-a); Guillouard, Idem, 57, in fine, şi Contrat de mariage, LV.: 1900 urm. — Rămâne însă bine înţeles că dacă, fidejusiunea emană dela insăș femee, obligaţia ei nu va puteă fi urmărită decât asupra bunurilor sale parafernale. Pand. fr. vO cit, 186; Bâdarride, , Du dol et de la fraude, UI, 1333 urm, (%) and, fr. v? Caution-Cautionnement, 188, şi autorităţile citate acolo. 
(5) Pand. fr., 20 cit, 190. — Vânzarea făcută de. tutor, fără în- deplinirea formelor legale, .fiind absolut nulă, n'ar puteă însă, garantată prin fidejusiune. Pana. fr.. 20. cit., 191; P. Pont, Cautionnemeni, 45, ete. ..: . ! 
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nule, ci numai reduetibile, când sunt peste măsură încăr- 
cate (art. 430) (1); acele contractate de un interzis într'un 
interval lucid, de un risipitor sau de un individ pus sub 
consiliu judiciar (2), ete. 

2 Consimţimântul părţilor. 

Pentru ca să existe fidejusiune, trebue consimţimântul 
liber al ereditorului și al fidejusorului. Fidejusiunea, poate însă 
să aibă loc şi fără ştiinţa debitorului (art. 1655) (5). În ase- 
menea, caz, există gestiune de afaceri. (Vezi supră, p. 118). 
Regulele dela, consimțimânt aplicabile în genere în materie de 
obligaţii, sunt aplicabile şi în specie. 

3 Capacitatea părţilor. 

"= Pothier (Obkg., Il, 387) cereă ca fidejusorul să fie ca- 

pabil de a, contractă şi de a se obligă ca fidejusor. In con- 

secință, erau incapabili de a fi fidejusori: nebunii, interzişii, 

minorii, femeile măritate neautorizate şi membrii clerului (4), ete. 

Astăzi, fidejusorul contractând o obligaţie personală, 

care afectează toate bunurile sale, trebue să aibă capacitatea 

de a se obligă, iar nu numai aceea, de a contractă, după cum 

() Pană, fr., 0 cât., 192; P. Pont, Idem, 41; Ponsot, Idem, 

63, pag. 70, 71.— Contră: Duranton, XVIII, 307 urm. 

() P. Pont, loco cit., Solon, op. cit., 280, p. 246, 247; Pana. 

fr, 20 cit., 194 urm.; Aubry et Rau, IV, $ 424,.p. 677, text 

şi nota 7. — Cât pentru obligaţiile contractate de un interzis 

în momente de demenţă, ele fiind nule pentru lipsă de con- 

simţimânt, nu pot fi garantate prin fidejusiune (art. 1653). 

Aubry et Rau, loco cit.; Pand fr, 0 cit., 194; P. Pont, op. 

cit, &3; Ponsot, op. cit., 65, pag. 73. Cpr. L. 70 $ 4, Dig, 

De fidejussoribus et mandatoribus, 46, 1. , , , 

(9) „Pidejubere pro alio potesi guisque, etiam si promssor 19- 

noret“. Li. 30, Dig., De fidejussoribus, 46, 1. 

(4) Legile moderne nu mai eunose incapacitatea privitoare la eler, 

care îşi aveă origina sa în Nov. 123, capit. 6, Ut clerici a 

mumneribus personalibus ei negotiis secularibus abstineant. Ea îşi 

aveă însă fiinţă în codul lui Andr. Donici (eapit. 20, $, 5). „Fe- 

meea chezăşă nu se primește, zice acest text, cum nici supusul 

fu pentru tatăl său, nici necinstitul şi vieleanul, nici săracul, 

mici, cei din pariea clirosului, nici cei nevrrâstnici“. 

125 

Dr. vechiu fr. 

Dr. actual. 

C. Andr. 
Donici.
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C. Calimaeh. dispune. art. 1659 (). Art. 1778 din codul Calimach (1349 
C. austriac) cereă “pentru a putea fi chezăş sloboda ocâr- 
muire.a averei sale, dem die freie Verwaltung seines Ver- 
măgens zusteht, după cum se exprimă textul corespunzător 

din codul austriae (1349). 

Art. 1778. 

Deoseb. între 
dreptul actual 
şi dreptul ro- ştim, 

Le Romani, Senatuseonsultul Velleian oprea, după cum 
pe femee de a se obligă pentru alţii. Această inca- 

man, în pri- pacitate, pe care n'o reproduce nici codul Calimach (), ne 

mai existând astăzi, femeea măritată poate garantă obligaţiile 
altuia, fie chiar ale bărbatului său, însă numai cu autori- 
zarea acestui din urmă, autorizarea fiind necesară chiar dacă 
femeea este separată de bunuri, :pentrucă a garantă pe cineva 
nu însemnează a, face acte de administraţie (*). 

vinţa femeei 
măritate,. 

Cauţionarea 
din partea 
tutorului. 

C. Andr. 
Doniei. 

Dr. internaţio- 
nal în privința 
Senatuscons. 

Velleian. 

() 

(49) 

€) 

Tot pentru aceleaşi motive, tutorul nu poate să ga- 

Baudry et Wabhl, Cautionnement, 935, p. 498; Ponsot, Idem, 
128, p. 138; Aubry et Rau, IV, $ 424, p. 676. — Vezi însă 
Laurent, XXVIII, 160, care cere ca fidejusorul să aibă ca- 
pacitatea de a dispune, pentrucă el dispune de lucrul care face 
obiectul obligaţiei sale. Vezi şi 'Thiry, IV, 237. — In orice 
caz, capacitatea de a se obligă, este suficientă, dacă s'a promis 
fidejusorului o despăgubire de către ereditor sau debitor. Guil- 
louard, Cautionnement, 45, 46. | 
Vezi însă codul lui Andr. Doniei, capit. 20 $ 5, care dispune 
că femeea chezeșă nu se primește. „Mulieres pro alis non în- 
iercedunt“, zice Harmenopol (cartea I, tit. 13, $ 1). Prin înter- 
cessio se înţelegeă actul prin care cineva luă asupra sa obli- 
gaţia altuia (alienam obligationem in se suscipere). Cpr. L. 2 $5 
şi L. 8 $ 1, Dig., Ad Senatusconsultum Velleianum, 16, 1. 
Baudry et Wahl, ap. cit., 936; Guillouard, Idem, 46; P. Pont, 
dem, 57. Vezi şi tom. VIII al Coment. noastre p..389, text 
şi nota 2, unde se arată şi dreptul nostru anterior. 

Dacă presupunem că Senatusconsultul Velleian ar mai există 
întro ţară străină (vezi de exemplu, art. 819 C. civil portu- 
ghez, după care femeile necomerciante nu pot, în principiu, fi fidej usoare), femeea din acea ţară nu va, puteă să se oblige în 
România, pentrucă fiind vorba de o chestie de capacitate, 
statutul ei personal este aplicabil în specie. Cpr. Laurent, Droit civil international, V. ; Baud j i autorităţile citate acolo. ? Ye Wahl, op. cit, 940, și 

Chestiunea de a se ști dacă „__ Vhestit t suszisul  Senatusconsult mai e 
incă în vigoare, va fi decisă, du A 1 deci pă legea aplicabilă în momentul 
când femeea se obligă, iar nu după accea sub care s'a, căsă- 

torit. Baudry et Wahl, op. cit., 941. Cpr. Guillouard, Cau- bhonnement, 46; Troplong, Idem, 185, ete. ,
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ranteze o obligaţie în numele minorului sau interzisului, 
pentrucă el nu poate face decât acte de administraţie (1). 

Aceeaş soluţie este admisibilă în privința minorului  Minonu 
emancipat, care nu are decât capacitatea de a-și administră *eiPat 
patrimoniul său (2). 

Cât pentru individul pus sub consiliu judiciar, el are Individul pus 
nevoe, spre a :puteă garantă pe altul, de asistența, - consi- sea opaul 
liului său (€). 

4 Contractarea unei obligaţii personale din partea fidejusorului. 

Ultima condiţie necesară la existența fidejusiunei este 
contractarea unei obligaţii personale din partea, fidejusorului. 
În aceasta fidejusiunea se deosebeşte de amanet și ipotecă, care, 
precum ştim, sunt garanţii reale. În aceste din urmă garanții, 
însuş bunul este afectat ca garanţie, pe când în fidejusiune, 
numai persoana răspunde. În cazul unui amanet sau unei 
ipoteci, ereditorul nu poate fi plătit decât din preţul bunu- 
ilor afectate la garanţie, pe când în cazul de al doilea, el 

poate urmări pe fidejusor asupra tuturor bunurilor sale (art. 
1718). (Vezi supră, p. 116, nota 4). 

Formele fidejusiunei şi dovedirea ei. 

Art. 1656.— Fidejusiunea trebue să fie expresă, şi nu se poate 

întinde peste marginile în care s'a contractat. (Art. 1137 $ 2, 

1169, 1191 urm., 1654 C. civ. Art. 2015 C. fr.) (*). 

Fidejusiunea, trebue să fie expresă, adecă stipulată anume, Fidejusiunea 

pentrucă, fidejusorul obligându-se pentru altul, asemenea obli- pune. 

gație din partea sa nu poate fi presupusă. Nu se cere însă 
. pi A 5 
în această privință niciun termen sacramental (*). 

  

() Baudry et Wabl, op. cit., 937; Guillouard, Idem, 47, ete. 

(2) Vezi autorii citați în nota precedentă. 

(2) Baudry et Wabl, op. cit., 938; Guillouard, Idem, 47, ete. 

(4) Cpr. L. 6, Cod, De fidejussoribus et mandatoribus, 8, 4l; 

Pbthier, Oblig., 11, 401—403, 405. | 
(6) Cpr. Cas. rom. Bult. 1901, p. 634 şi Or. judiciar din 1901, 

No. 63. Vezi şi C. Galaţi, Dreptul din 1897, No. 61; C. 

Toulouse, D. P. 90. 2. 53, ete. -
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Fidejusiunea 
verbală. 

Formele fide- 
jusiunei. 

Aplic. art, 
1180 C. eiv. 

Inceput de 
probă scrisă. 

Neaplie. art. 
1179 C. civ. 

Dovedirea, 
fidejusiunei. 

C. german, 
Art. 766. 

COD. CIVIL. — CARTEA II]. — TIT. XIV.— CAP. 1. — ART. 1656. 

Aceasta nu însemnează însă că contractul trebue să, fie 
scris, căci el poate fi şi verbal (*). 

Fidejusiunea poate fi constituită atât prin aet autentic 
sau privat, cât şi prin corespondenţă, şi aceasta, chiar în ma- 
terie civilă (2). | 

Dacă s'a încheiat un act seris sub semnătură privată, 
acest act este supus formalităţei bunului şi aprobat, prevă- 
zută de art. 1180, fiindcă, după cum ştim, fidejusiunea este . 
un contract unilateral. (Vezi supră, p. 117)0). 

Contractul care nu îndeplineşte această formalitate nu 
este însă în totul lipsit de efecte juridice, ci constitue, după 
o Jurisprudenţă constantă, un început de probă serisă, de 
natură a fi complectat prin alte dovezi (4. 

Fidejusiunea nu este însă supusă formalităţei dublului 
original prevăzută de ast. 1179, şi aceasta chiar dacă ar 
derivă dintr'un contract sinalagmatic, de ex., dintro vânzare (?). 

Incât priveşte dovedirea, fidejusiunei, ea este supusă 1e- 
gulelor dreptului comun; aşa că ea va puteă fi dovedită 
prin martori, de câteori suma pentru care a fost dată nu 
este mai mare de 150 lei, sau când există un început de 
probă scrisă. In orice caz, fidejusiunea, poate fi dovedită prin 
mărturisire şi jurământ (6). 

(1) Art. 166 din codul german cere, din contra, un act seris. „Zur 
Giliigkeit des Biirgschafisvertrags st schrifiliche Prteilung 

„der Biirgschafiserklărung erforderlich“. 
() Baudry et Wahl, op. cit., 926; Guillouară, /dem, 4l. — 

Contră: Laurent, XXVIII, 158. — Fidejusiunea poate fi dată 
ŞI prin gir, în dosul unei cambii. C. Dijon (sub Cas.), D.P. 

, 99. 1. 196; Baudry et Wabhl, op. cit., 926. 
() Guillouară, op. cit. 9 şi 41; Larombitre, Oblig., IV, art. 1326, 

No. 10; P. Pont, Cautionnemeni, 22; Baudry et Wabhl, dem, 
934; Pand. fr., yo Caution, -330; Ponsot, Idem, 20, p. 28; Laurent, XIX, 243; Aubry et Rau, VIII, $ 756, p. 240, text şi nota 65 (ed. a 4-a); C. Poitiers, D. P.719.2. 165; Sirey, 
19. 2. 254; Cas. rom. Bult. 189, p. 1357. — Contră: C. Lyon, 

, Sirey, 33. 2. 428. Vezi tom. VIlal Coment. noastre, p. 203. (£) Vezi tom. VII al Coment. noastre, p. 207, text şi nota 7, 6) precum Şi Eand. fra yo Caulion, 331. : 
*). Baudry et Wabhl, loco cit.; onsot, op. cit., 18, p. 25 urm.; P. Pont, Zdem, 20; 'Troplong, Idem, 20; Guillouakă, Idem, 1; 
g Planiol, II, 2324; Pand. fe., v0 Double corit, 81 urm., etc. (€) Cpr. Trib. Tutova, Cr. judiciar din 1909, No. 34 şi Cas.
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| Incât priveşte fidejusiunea comercială, ea, poate fi do-  Art.46 
vedită prin orice soiu de probe (art. 46 C. com)(!). C. com. 

Intinderea obligaţiei fidejusorului după termenii actului. — 
Interpretarea  fidejusiunei. 

Art. 1656. — Vezi acest text supră, p. 127. 

Art. 1657.— Fidejusiunea nedeterminată a unei obligaţiuni prin- 
cipale, se întinde la toate accesoriile unei datorii, și încă și la spesele 
primei reclamaţiuni, şi la toate cele posterioare notificărei făcute fi- 
dejusorului. (Art. 1046, 1654, 1656 C. civ. Art. 2016 C. fr.)(2). 

Fidejusiunea odată dovedită sau necontestată, poate să Fidejusiunea 
deă loe la interpretarea, contractului care o înfiinţează. Prin- $ interpretă 
cipiul, în această privinţă, este că fidejusiunea este de strictă fdejusorului. 
interpretare, ceeace însemnează că ea se interpretă în sensul 
cel mai strict, adecă în favoarea fidejusorului. Această so- 
luţie, care se justifică prin aceleaşi motive cari cer o anume 
stipulaţie, eră admisă și în vechiul drept francez, unde se 
ziceă că fidejusiunea nu poate fi întinsă de re ad rem, de 
persona ad personum (0), de tempore ad tempus. Acesta, este 
sensul părţei finale a art. 1656, după care fidejusiunea nu 
poate fi întinsă peste marginile îm care a fost contractată. 

„Chezăşia nu poate să se întindă mai departe decât cu- C, Calimack. 

prinde anume rostirea chezăşului“, zice art. 1783 din codul -** 
Calimach (1353 C. austriac). 

rom. Bult. 1897, p. 701; Bult. 1901, p. 634; Or. judiciar 

din 1901, No. 63; Thiry, IV, 239; Baudryet Wabl, op. cit., 

933; Guillouard, Idem, 42; T. Huc, XI, 181; Planiol, II, 

2324; Pană. fr., v Caution,, 328, ete. | | 

l ; et Wabl, op. cit. „ precum şi numeroasele auto- 

0 EI sete în Pai, fr., 0 Ciaion, 338; Cas. fr. Sirey, 88. 

1. 432; D. P. 89. 1. 115. | | 

(2) Cpr. L. 52 $2 şi L. 58, Dig., De fidejussoribus et manda- 

toribus, 46, |; L. 2 Ş$ 11 şi 12, Dig, De administratione 

rerum ad civitates pertinentium, 50, 8; Pothier, 0blig., II, 

405, 406, ete. 
(2) Un caz în car , 

ă e ad personam este prevăzut de ! ] , 

în caz de novaţie prin schimbarea debitorului, fidejusorul nu 

arantează datoria noului debitor. Cpr. T. Huc, XII, 181, pag. 

311. Vezitom. Vlal Coment. noastre, pag. 691. 

e fidejusiunea nu poate fi întinsă de persona Art. 113782, 

art. 1137 Ş 2. După acest text, 

31316
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„Astfel, fidejusiunea dată numai pentru o parte din da- 
torie, nu poate fi întinsă la celelalte părți ale ei(). 

Fidejusiunea dată pentru capitalul cereanţei nu poate 
fi întinsă la dobânzile ei(?), după cum şi acea dată pentru 
dobânzile simple nu se aplică la capitalizarea acestor dobânzi €). 

Fidejusiunea dată pentru o sumă de bani ce urmează 
a fi împrumutată, nu se întinde la recunoaşterea, unei datorii 
făcută de debitor pentru suma împrumutată înainte). 

Fidejusiunea, dată pentru garantarea plăţei locaţiunei sau 
arendei, nu se întinde la daunele ce locatarul sau arendașul 
ar puteă datori pentru abuz de folosinţă sau degradarea, lu- 
cerului închiriaţ ori arendat (5). 

pasiunea Fidejusiunea dată pentru executarea unui contract de 
executarea locaţiune nu se întinde la obligaţiile care vor izvort din ta- 

wii contact cița, relocaţie sau reconducţie a acestui contract. Este ade- 
-vărat că art. 1740 din codul francez, care dispune anume 

că fidejusorul care a, garantat contractul anterior, nu ga- 
ranteaza tacita relocație, a fost eliminat din codul nostru, 
însă soluţia dreptului francez nu este de loc schimbată prin eliminarea, acestui text, fiindeă după art. 1656, fidejusiu nea, trebue să fie stipulată anume și nu poate fi întinsă peste marginile contractului. Or, în specie, fidejusorul garantase 

() Cpr. Cas rom. Bult. 1886, p. 515. Vezi şi Bult. S-a II, 1875, p. 218; Baudry et Wabl, op. cil., 994; Goillouara, dem, 69, în fine, ete. 
(2) Pothier, Oblig., II, 405; T. Hue, XII, 182; Guillouard, loco cu.;  Baudry et Wabhl, op. cit, 994; 'Troplong, Idem, 149; P. Pont, Idem, 104; Aubry et Rau, IV, $ 426, p. 680, text ŞI nota 2 (ed. a 4-a); Cas. fr. şi C. Bordeaux, Sirey, 42. 1. , 138; Sirey, 34. 3. 2171, ete. 
€) T. Hue, XII, 182, p. 210; Cas. ft. Sirey, 87. 1. 5. Cpr. art. 1783 C. Calimaeh (1353 C. austriac).— Asupra chestiunei de a se şti dacă fidejusorul care sar fi obligat fără vreo mărgi- nire, plătește sau nu interesele moratorii datorite de debito- rul principal, atunci când creanţa garantată nu eră, produc- „_tivă de dobânzi, vezi Ponsot, op. cit., 119, pag. 128 urm. (%) Guillouară, loco cit.; P. Pont, Idem, 105; Bauary et Wabl, Cautionnement, 994; Laurent, XXVIII, 171; Cas. fr. D.P. (5) Sul 508; „Sirey, 48. 1. 484, ete. *) Pothier, Oblig., Ii, 04; Guillouard, loco cit.; P. Pont. / 104; Laurent, XXVIII, 175, Opr. Ponsot, op, câ. 116, p. Lope Soluţia ar fi însă cu totul alta dacă fidej asorul sar fi obligat în omnem causam. Ponsot, op. cit., 117, p. 128
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contractul primitiv, nu însă şi pe acel nou, care rezultă din 

voinţa, presupusă a părţilor). 
i Fidejusiunea concepută în termeni generali £) garantează Fidejusiunea 
însă toate obligaţiile izvorite din obligaţia cauţionată (9). Ju- Pa Alti a S . , s e Je reni gene- 

TISpr udența a, făcut nenumărate aplicaţii a acestui principiu (%. rali. 
„Prin aplicarea acestui principiu, art. 1657 dispune că Art. 1657. 

fidejusiunea nedeterminată a unei obligaţii principale se în- 
tinde la toate accesoriile acestei din urmă. 

Astfel, acel care garantează în termeni generali un îm- Cauţiunea ge: 

rumut, garantează dobâ itor : î notată e unei p „9 dobânda ce debitorul datorește în baza, obligaţii ga- 

contractului garantat; şi el datorește această dobândă, chiar rantează do- 

dacă debitorul principal a fost declarat falit, pentrucă fa- vând acestei 

limentul nu face să înceteze dobânda decât faţă de masa 

creditorilor (art. 718 C. com.)(). 

De asemenea, fidejusorul trebue să plătească daunele Daune: 

ce debitorul principal ar datori pentru neexeeutarea obli- interese 

gaţiilor izvorite din contractul cauţionat 0). 

Art. 1657 face să figureze între accesoriile de care răs- Spesele primei 
. , . _. ._e . . tiuni 

punde fidejusorul nelimitat sau nemărginit, spesele primei ete de 

reclamaţiuni făcute de creditor pentru dobândirea plăţei, adecă  ercditor. 

cheltuelile ocazionate cu introducerea, cererei în instanță, citarea 

părților, ete. 

(1) Vezi tom. IX al Coment. noastre, p. 186, nota, 3, precum şi 

autorităţile citate acolo. 

(2) Chestiunea de a se şti dacă fidejusiunea este generală sau Chestie de 

mărginită, este o chestie de fapt, care se apreciază în mod Po” 

suveran de judecătorii fondului, prin interpretarea voinţei păr- 

ţilor. 'T. Hue, XII, 183; Baudry et Wabhl, op. cil. 1004; 

Guillouard, Idem, 66; Cas. fr. Sirey, 1905. 1. 119.— In caz 

de îndoială asupra chestiunei de a se şti dacă fidejusiunea este 

mărginită sau generală, judecătorii vor admite prima soluţie, 

prin aplicarea principiului enunțat supră, p. 129, că îndoiala 

vine în favoarea fidejusorului. Cpr. Baudry et Wabhl, op. cil. 

1004; Guillouară, Idem, 67; Laurent, XXVILI, 170; C. Caen, 

D. P. 68. 5. 57. — Intinderea fidejusiunei se determină după 

legea care cârmuește interpretarea obligaţiei principale. 

(9) Pothier, Oblig., LI, 404; Bandry et Wahl, op. cit... 996 bis. 

(*) Vezi Baudry et Wabhl, loco cit., p. 534, nota 4 (ed. a 3-a). 

(5) Baudry et Wabl, op. cit., 996 bis, p. 535; O. Paris (sub Cas.). 

D. P.'1904. 1. 393. Vezi şi tom. IX al Coment. noastre, P: 

102, text şi nota 2. 
, 

(0%) Baudry et Wahl, loco căt. Cpr. L. 58 $ 1. Dig. De fidejusso- 

ribus et mandatoribus, 46, 1.
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Cheltuelile In privinţa celorlalte cheltueli, fidejusorul nu va plăti 
poteroare decât acele posterioare notificărei ce i se va face, căci el 

poate să plătească datoria spre a înlătură cheltueli zadarnice. 
Cheltuelile de Distineţia, făcută de art. 1657 trebue să fie aplicată 
camăire gi cheltuelilor de urmărire îndreptate de debitorul principal 

contra, creditorului, pentru a face să se decidă că acest din 
urmă nu şi-a îndeplinit obligaţiile sale (*). 

” 

Intinderea obligaţiei fidejusorului după natura contractului. — 
Modurile de constituire ale fidejusiunei. 

Art. 1654. — Fidejusiunea nu poate întrece datoria, debitorului, 
nici poate fi făcută sub condiţii mai oneroase. 

Poate însă fi numai pentru o parte a datoriei, şi sub condiţii 
mai puţin grele. 

Cauţiunea ce întrece datoria, sau care este contractată sub 
condiţii mai oneroase, e validă numai pănă în măsura obligaţiunei 
principale. (Art. 1066, 1087, 1675 C. civ. Art. 2013 C. fr.) (2). 

Fidejusiunea Fidejusiunea, fiind un contract accesoriu, şi accesoriul 
ee i aibă neputând să existe fără principal, de aici rezultă că ea trebue 

ca şi oblig. să aibă acelaș obiect ca, şi obligaţia principală (%), şi că obli- principală. gaţia fidejusorului nu poate să, întreacă, obligaţia principală, 
căci pentru tot ce ar întrece această obligaţie, accesoriul ar 
există fără principal. 

Prin urmare, fidejusiunea care întrece obligaţia prinei- 
pală, este validă numai pănă în măsura, acestei obligaţii, iar nu nulă, precum eră la Romani, cel puţin după unii(%): „Pla- cui €0s (qui pro alis obligantur), omnino non obh gari“, zice L. 8 $ 7, Dig., De fidejussoribus, 46, 1). 

  

() Baudry et Wabl, op. cit, 999; Guillouard, op. cit., 18.— Contră: Laurent, XXVII, 179; C. Bordeaux, D. P. 50. 2. , 59. Vezi şi distincţia făcută de T. Huc, XII, 186. (2) Cpr. L. 8, $$7,8, 9, 10 şi 11; L. 16, $$ 1,2 şi5; L. 84 şi L. 38; L.70,Pr.şi$1, Dig., De fidejussoribus et mandato- râbus, 46, 1; L. 22, Cod, eod. tii. 8, 41; Instit., De fide- „ Jussoribus, 3, 20, $ 5; Pothier, Oblig., IL, 389, 371-376, ete. (0 Baudry et Wahl, op. cit., 967; Guillouard, Idem, 12 şi 65. (*) zi, Maynz, 1997 de droit romain, II, $ 262, p. 431, nota ed. a 5-a, > Arntz, LV, 1495: Tli 40; et Wabl, op. cit., 969, ete. ; Sniry, IY,240; Baudey



DESPRE FIDEJUSIUNE. — ART. 1654. 133 

După Pothier (Obhig., II, 370), spre a se decide dacă, 
fidejusiunea, întrece obligaţia principală trebue să se aibă în 
vedere cantitatea, timpul, locul, condiţia sau modul. 

10 Cantitatea.— Astfel, dacă debitorul principal dato- Cantitatea. 
rește 1000 lei, fidejusorul nu se poate obligă a plăti 1500. 

2 Timpul.— Fidejusorul nu se poate obligă pentru un Timpul. 
termen mai scurt. decât acel al debitorului. 

30 Locul.— Fidejusorul nu se poate obligă a plăti înti”un Locul. 
loc mai depărtat decât acel fixat pentru obligaţia principală. 

40 Condiţia sau modul. — Fidejusorul nu se poate obligă Condiţia sau 
pur şi simplu, atunei când debitorul ar fi obligat sub con- 
diție. El nu se poate, de asemenea, obligă sub condiţii mai 
oneroase (în duriorem causam) (*). 

Dar dacă fidejusorul nu se poate obligă în condiţii mai Supunerea la 
oneroase decât debitorul principal, se decide însă, în genere, mai riguroase 

că el se poate supune unor măsuri de executare mai rigu- pi pc 
roase decât debitorul. „Durius obligari non potest, aretius obli-  cipate. 
gari potest fidejussor“. 

Astfel, fidejusorul ar puteă cauţionă o obligaţie natu- 
rală, cu- toate că această obligaţie este lipsită de acţiune); 

el se poate obligă a constitui o ipotecă, cu toate că obli- 

gaţia principală ar fi chirografară (0), ete. 
Rămâne însă bine înţeles că fidejusiunea poate fi con- Coniraci âde- 

tractată sub condiţii mai puţin oneroase decât obligaţia prin- condiţii mai 

cipală. Astfel, fidejusiunea poate fi constituită pe un termen putin oneroase 

mai lung, sau numai pentru o parte din datorie; fide- ale oblig. 

jusiunea unei datorii pure şi simple poate fi cu termen sau prineipale. 

sub condiţie; fidejusorul poate să aleagă un lov mai comod 

pentru plată, ete. (*). 'Poate aceste soluţii nu prezintă nicio 

dificultate, pentrucă, ele rezultă din termenii art. 1654. 

(1) Cpr. Cas. rom. Bolt. S-a II, 1885, p. 549. 

5 Vezi supră, p. 123. | 

(9 Masina loc E, p. 431, nota 1; 'Thiry, IV, 240, p. E 

Arntz, IV, 1495; P. Pont, op. ct, 7; Laurent, XX , 

162. 'T. Huc, XII, 177, p. 204; Guillouard, Cautionnement, 

62. Cpr. Baudry et Wahl, Idem, 966. a 
(*) Baudry et Wahl, op. cit., 965, şi autorităţile citate acolo: — 

Dacă, debitorul principal s'a obligat a plăti la Bucureşti, iar 

fidejusorul, la Iaşi, acest din urmă se va putea liberă plătind 

atât la aşi, conform contractului său, cât și la, Bucures i con 

form obligaţiei principale. Ponsot, Cautionnement, „p. 121.
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Intinderea fidejusiunei faţă de moştenitorii fidejusorului. 

Art. 1658. — Indatoririle fidejusorului trec la erezi, afară 
de constrângerea corporală, chiar dacă îndatorirea eră, asigurată, 
prin constrângerea corporală (1). (Art. 653, 1060 urm., 1685 C. 
civ. Art. 2017 C. fr.) (2). 

Dr. roman. In vechiul drept roman, obligaţia fidejusorului nu treceă 
la, moştenitorii săi, dispoziţie care a fost însă schimbată de 
către Justinian, a cărui teorie a fost reprodusă de codul 
actual, pentru ca să nu mai existe nicio îndoială în această 
privință. (Vezi înfră, p. 137, nota 3 şi p. 178). 

Dr.aetual şi Soluţia dreptului actual eră admisă şi în dreptul nostru 
dr. nostru 2 anterior. „Cel ce va luă asupra sa ca să plătească, străină 

datorie, zice art. &, capit. 20 din codul lui Andr. Donici, 
dator este s'o plătească, și îndatorirea, merge și la chro- 
nomii lui“ (6). 

Condiţiile ce trebue să întrunească fidejusorul. 

„Art. 1659. — Debitorul obligat a dă siguranţă trebue să pre- 
zinte o persoană capabilă de a contractă (*), care să posede avere 
îndestulă spre a garantă o obligaţiune, şi eare să aibă domiciliul 
în teritoriul (resortul) juridieţional al Curţei apelative la care trebue 
să se deă. (Art. 87, 950, 1104. 1364, 1660 urm., 1664, 1675 C. 
eiv. Art. 129, 392 urm. Pr. civ. Art. 339, 356 C. com. Art. 2018 
C. fr.) 6). 

Inexaetitate 
de text în pri- 
vinţa constr. 
corporale. 

() Cuvintele privitoare la constrângerea corporală, cari figurează 
în acest text, ca şi în art. 1675 (infră, p. 169), trebuese con- 
siderate ca, nescrise, pentrucă legea asupra constrângerei cor- 
porale din 1864 s'a născut moartă şi este căzută în desuetu- 
dine. Vezi tom. | al Coment. noastre, p. 49, 89, 90, 158, „ nota 3 (ed. a 2-a); tom. IL, p. 797 (ed. a 2-a); t. VIII, p. 292. 

() Cpr. Instit., De fidejussoribus, 3, 20, $ 2, unde se zice: „Fide- 
Jussor non tantum ipse obligatur, sed etiam heredem obliga- 
tum relinquit“. Mai vezi L.A $1și L. 5, Dig., De fidejusso- 

, ribus el „mandatoribus, 46, 1; L. 24, Coa. eod. tit., 8, &l, ete. C. Caragea, (5) „Chezăşia ce se face pentru datorie trece şi la moştenitori%, „ Zice art. 8 partea III, capit. 12 din codul Caragea. (*) Sau mai bine zis: capabilă de a se obligă. Vezi supră, p. 125, , 126, text şi nota | și infră, p. 135. 
(5) pe L 3, Dig., De fidejussoribus et mandatoribus, 46, 1; 

- L. 2, Pr. şi Ş 1; LL. 6şi7, Dig., Qui satisdare co- gantur, 2, 8; Pothier, Oblig., Il, 388, 391, ete.
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Art. 1660. — Solvabilitatea. unui garant se măsoară numai 
după nemişeătoarele ce pot fi ipotecate, afară de cazul când Qatoria 
este mică sau afacerea este comercială. Spre acest finit nu se pot 
luă în consideraţie nemişcătoarele în litigiu, nici acele situate la o 
așa depărtare, încât să devină foarte dificile lucrările executive 
asupră-le., (Art. 1659, 1664, 1675 C. civ. Art. 329 urm. Pr. cir. 
Art. 2019 C. fr.) (). 

Art. 1661. — Dacă fidejusorul, căpătat de creditor de bună voe 
sau judecătoreşte, a devenit apoi insolvabil, trebue să se deă un altul. 

Această regulă nu se aplică în singurul caz în care fideju- 
sorul s'a dat numai în puterea unei convenţiuni, prin care eredi- 
torul a cerut de fidejusor (2) o anume persoană. (Art. 1133 C. eiv. 
Art, 2020 C. fr.) (6). 

De câteori un debitor este obligat, pentru o cauză 
oarecare, a dă un fidejusor, acesta trebue să fie capabil de 
a se obligă, iar nu numai de a contractă, după cum se 
exprimă art. 1659; solvabil și domiciliat în resortul Curţei 
de apel al locului unde fidejusiunea. este dată (art. 1659). 

In adevăr, fără cele două dintăi condiţii, fidejusiunea 
nu și-ar atinge scopul. Cât pentru ultima condiţie, ea este 
cerută spre a se înlesni urmărirea creditorului. 

1% Capacitatea. — In privinţa capacităţei fidejusorului 
ne-am ocupat supră, p. 125 urm. 

20 Domiciliul îm. resortul Curţei de apel. — Curtea de 

apel de care vorbeşte art. 1659 este aceea în resortul căreia 
e domiciliat debitorul, pentrucă la acest domiciliu trebue să 

fie executată obligaţia sa (art. 1104) (0. 

(0) Cpr. L. 25, Dig., De diversis regulis juris amntiqui, 50, 17; 

Pothier, Obhig., IL, 391. | 

(2) 'Trebue să observăm că, în unele ediţii ale codului, de exemplu, 

în acea a lui Boerescu, se zice, din greşală: dela fidejusor. 

Eră mai corect de a se zice: prin care creditorul a cerut ca 

fidejusor o anume persoană. , e | 

() Cpr..L. 3, în fine, Dig., De fidejussoribus et mandatoribus, 

46, 1; L. 10 $1, Dig., Qui satisdare cogantur, 2, 8; Pothier, 

ig., IL, 392. 
(%) e A et Wabl, op. cit., 972; P. Pont, Idem, 131; Ponsot, 

Cautionnement, 159. — Vezi însă Laurent, XIVIII, 19%; 

Troplong, Cautionnement, 193; Guillouară, dem, 107; Y. 

Huc, XII, 188, ete., după cari cauţiunea trebue să se dea la 

domiciliul ereditorului, art. 1104 nefiind aplicabil în specie, 

întrucât este vorba de a se interpretă o dispoziţie stabilită în 

favoarea creditorului. Cpr. şi Thiry, IV, 243, p. 221. 

135 

Art. 1659. 

Inexactitate 
de text.
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Cazul când fi- Dacă fidejusorul, domiciliat în resortul Curţei de apel, 
dejusorul tei își schimbă mai târziu domiciliul, creditorul ar puteă, după 
domiciliul. unii, cere alt; fidejusor (*). 

Solvabilitatea, 3% Solabihtatea.— Fidejusorul trebue să fie solvabil, 
fdejusorului. adecă să posede destulă avere spre a garantă obligaţia cau- 

ţionată, după cum se exprimă art. 1659. 
Cum se mă- Solvabilitatea fidejusorului sau cauţiunei se măsoară 
scară solvabi- numai după averea sa imobiliară; și nu se ţine socoteală 

de imobilele litigioase (2), nici de acele a căror diseuţiune ar 
fi prea grea, pentrucă sunt situate prea departe; nici de 
acele asupra cărora, fidejusorul ar aveă un drept supus des- 
ființărei €); nici de acele cari ar fi grevate de privilegii, 
ipoteci, uzufruct, etc., afară de cazul când ele ar fi sufi- 
ciente, cu toate sarcinile existente asupra lor ($. 

La regula de mai sus, după care solvabilitatea cauţiunei 
se apreciază avându-se în vedere imobilele sale, art. 1660, 
face excepţie în materie comercială, pentrucă de cele mai 
multe ori, averea, comercianților este mobiliară. Legea, mai face 
încă excepţie și atunei când datoria debitorului este mică, 
ceea ce este o chestie de fapi de suverana apreciere a in- 
stanţelor de fond. 

Pidajusorul | Cu toate că solvabilitatea cauţiunei se apreciază după 
gat a constitui imobilele sale, totuşi această cauţiune nu este obligată a con- 

oipotecă. stiiui creditorului o ipotecă asupra acestor imobile (5). 
Art. 1169. In caz de contestaţie, debitorul este acela care va trebui 

Art, 1660. 

  

(1) Baudry et Wabhl, 974; Guillouara, Idem, 106; Aubry et Rau, IV, $ 425, p. 679; Laurent, XX VIII, 198.— Contră: Planiol, 
II, 2337; Ponsot, Cautionnement, 165, pag. 180 urm.; Tro- plong, Idem, 200; 'Thiry, IV, 244 bis. Ce eo întelege, (2) Prin imobile litigioase nu se înţeleg numai acele cari sunt prin nobile Supuse unui proces sau unei contestaţii (art. 1403), ei şi acele litigioase. pentru care un proces este iminent, ast. 1403, care se referă la 
retractul litigios, nefiind aplicabil în specie. 'Thiry, IV, 243; Baudry et Wahl, op. cit., 978; Guillouard, Idem, 9i; Troplong, Idem, 209; T. Hue, XII, 190; Laurent, XXĂVIII, 190. Judecă- 
torii jubregiază în mod jpueran dacă imobilele sunt sau nu amemnţate de procese. Vezi autorii supră citati. (5) Baudry et Wabhl, Guillouard, loco suplă, citi Nubry et Rau, IV, $ 425, pag. 678 (ed. 4-a); C. Colmar, Râpert, Dalloz, v? 

(4) ebionn emente po aete Wahl 5 Ey LV, ; Baudry et W ahl, 979; Guillouard, Idem, 92, ete. (*) Baudry et Wabhl, 979, şi autorităţile citate arcade



DESPRE FIDEJUSIUNE, — ART. 1660, 1661. 13% 

să dovedească solvabilitatea cauţiunei ce oferă, rămânând ca 
exeditorul, care ar pretinde că valoarea imobilelor este insu- 

ficientă, să, dovedească alegaţiunea sa (art. 1169) (?). 
Cât pentru fidejusor, el nu are nicio dovadă de făcut, 

cu toată părerea contrară a lui Pothier (Obkig., IL, 390), şi 
nici nu poate interveni în instanța angajată între creditor 
şi debitor, cu privire la insolvabilitatea sa (). 

Ce trebue să decidem în caz când ceauţiunea, careart. 166151. 

întruneă condiţiile cerute de lege, a perdut mai în urmă una 

sau mai multe din aceste condițiuni? Care sunt efectele sehim- 
bărei acestei situaţii? 

Mai întăi, nu încape îndoială că schimbarea, survenită Schimbarea 

în capacitatea cauţiunei nu are nicio înrîurire, căci obli- capacităței 

gaţia contractată de dânsa în timpul eapacităţei sale subzistă 

şi în urma, perderei acestei capacităţi. 

Dar dacă cauţiunea oferită de debitor a devenit mai 

în urmă, insolvabilă, el trebue să deă alta, puţin importă 

dacă această cauţiune a fost primită de creditor de bună 

voe sau în justiţie (art. 1661 $ 1)0). Motivul acestei dispo- 

ziţii este că creditorul n'ar fi tratat cu debitorul, dacă acesta, 

i-ar fi dat o cauţiune insolvabilă. | 

Legea, nu face excepţie dela această regulă decât atunci Art. 1661 $ 2. 

când cauţiunea a fost dată în baza unei convenţii, prin eare credi- 

torul a cerut ca fidejusor o anume persoană (art. 1661 $ 2). 

In asemenea caz, în adevăr, creditorul n'a voit să aibă, 

ca fidejusor o cauţiune solvabilă, ci o persoană determinată, 

pe care debitorul i-a dat-o. Acesta îndeplinindu-şi obligaţia sa, 

este just ea, creditorul să sufere riscurile cauţiunei ($. 

Obligaţia de a dă o nouă cauţiune solvabilă nu este Cazul când 
, 3 . A A ax 2 solvabilitatea 

impusă debitorului decât atunci când acea oferită din capul .s uțiunei este 

locului a devenit cu totul insolvabilă, iar nu şi atunci numai mie 

când solvabilitatea ei a fost numai mieșorată. In acest din - 

  

i adry et Wabl, op. cit., 980; Guillouard, Idem, 93, ete. 

( Ba et Wabl, d, cit., 981; Guillouard, dem, 93, ete. 

(2) Moartea fidejusorului nu echivalează cu insolvabilitatea, sa, E 

nu permite creditorului de a cere o nouă cauţiune, fiindcă obli- Moartea Gde- 

gaţiile cauţiunei tree la moştenitorii săi (art. 1658). Bandry jusorul i nt 

et Wabl, op. cit. 987; P. Pont, Idem, 141; Guillouară, Idemy sebis 

100.— Contră: Merlin, Râpert., v? Caution, $ 2, No. 2. Vezi tatea sa. 

supră, pag. 13% şi infră, pag. 118. 

(5 Cpr. Thiry, IV, 244, p. 221.
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urmă caz, debitorul poate, cel mult, fi obligat a dă un 
suplement de cauţiune. 

Cazul când Apoi, mai trebue încă să observăm că numai atunci 

eauţiuneadată când cauţiunea, care eră solvabilă în momentul când a fost eră din capul N . AIR Mi ..u , 
locului în- dată, a devenit mai în urmă insolvabilă, ereditorul poate 

solvabilă. să ceară alta; căci, dacă, cauţiunea, eră. din capul locului insol- 
vabilă, creditorul este în culpă că a primit-o, afară de cazul, 
bine înţeles, când ar fi existat dol sau fraudă din partea 
debitorului (€). . 

Inlocuirea Presupunând acum că debitorul, care trebue să dei o 
canțiun. Prin cauțiune, nu găseşte nici una în condiţiile legei, chestiunea, 
reală. Nead- este de a se ști dacă el poate să înlocuească cauţiunea 
misibilitate. printr'o siguranţă reală, precum: o ipotecă sau un amanet. 

Negativa este singură juridică, cu toată părerea contrară a 
lui Pothier (Oblig., II, 892), pentrucă obiectul obligaţiei 
debitorului fiind o cauţiune solvabilă, acesta este obiectul 
care trebue să fie prestat. Aliud pro alio, invito creditore, 
solu non potest (art. 1100). Art. 1676 permite, ce e drept, 
această substituție, însă numai în materie de cauţiune legală 
şi judiciară. Legea nezicând nimie în privința cauţiunei 
convenţionale, se va aplică deci, în specie, dreptul comun, 
adecă art. 1100 din codul civil (2). 

Dreptul de a dă o altă garanţie. (Cazul unei cauţiuni 
legale şi judiciare). | 

N y . . pi Art. 1676. — Cel ce e dator să deă o garantie e liber să dea 
un amanet sau altă asigurare, care să se găsească suficientă pentru 
asigurarea creanței (5). (Art. 1675, 1685 ur l 

C. fr. Art. 1922 C, ital.) 9 urm. C. civ. Art. 2041 

(1) Cpr. Thiry, IV, 244; Baudry et Wall, o ) 3 . , > : 3 > 0p. cil., 984, ete. 
(0) Thiry, IV, 245; Laurent, XXVIII, 199; & Pont, Oautionne- 

ment, 150; Guillouard, Idem, 110; Baudry et Wahl. Idem, 993; Troplong, Idem, 202; Aubry et Rau, IV, $ 425, p. 619 (ed. a 4-a). Cpr. Cas. fi. Si 90 : 
nota 6 şi pag. 139. irey, 90. Î. 329. Vezi supra, p. 118, 

() Cpr. L. 58 $ 6, Dig. Alandati, vel contra, 17, L; L. 35, 
Dig., De diversi is uri if : , 
I1."393 7sas regulis juris antigui, 50, 17; Pothier, Oblig. 

> . - 

Deoseb. de Est de observat că textul francez zice: „cel ce nu poate act « guseas , « A codul francez. 9 că 0 cauțiune“, pe când textul nostru zice: cel ce e
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Ant. 1676 figurează în eapit. III, care, se ocupă de Neaplie. art. 

fdejusiunea legală şi acea judecătorească. El nu se aplică 1676 la fide- jusiunea con- 

deci, după cum am văzut supră, p. 119, ad notam, şi vențională. 

p. 138, la fidejusiunea, convenţională. 

După acest text, acel ce e dator să deă o garanţie legală Deoseb. de 

sau judiciară, axe facultatea de a dă un amanet, sau altă asi-tdeție de co 

gurare, care să se găsească suficientă, precum: o ipotecă (%), 

consemnarea unei sume în bani sau în efecte publice, ete. 

In cazurile, în care debitorul substitue fidejusiunei 0 Neintrunirea 

altă garanţie, nu este nevoe ca această garanţie să întru condițiilor ce 

nească condiţiile cerute de ast 1659, 1660. Astfel, nu se 1659, 1660. 

cere ca valorile oferite drept garanţie în locul eauţiunei, să 

fie depuse în resortul Curţei în care cauţiunea trebue să 

fie dată (2). 

CAPITOLUL II 

Despre efectele fidejusiunei. 

Efectele fidejusiunei trebuese considerate din trei punete 

de vedere: 1% între creditor şi fidejusor; 2” între fidejusor 

şi debitorul principal; 3 între diferiţi fidejusori ai aceluiaș 

debitor. 

dator să deă o garanţie, ete. Tot astfel se exprimă și art. 1922 

din codul italian: „Este facultativ aceluia, care trebue să deă 

o siguranţă, ete.“, zice acest din urmă text: „E în facoltă di 

colui che deve dare una sicurată, il dare invece un pegno od 

altra cautela che sia riconosciula sufficiente ad assicurare il 

eveditoi. — „Acel ce este dator, ori după legi sau după ho- C. Calimach. 

tărîrea judecăţei, să dea siguranţă, zice art. 1808 din Codul Art. 1808. 

Calimach (1373 C. austriac), trebue să împlinească această 

îndatorire prin amanet sau prin ipotecă. Atuncea numai sunt 

primiţi chezăşi vrednici când el nu va fi în stare să deă amanet 

sau îpotecă.“ 
, i | 

(1) In Franţa, chestiunea, de a se şti dacă debitorul poate dă, O Soluţia eodu- 

ipotecă în loe de amanet este controversată, din cauză că textul lui francez. 

fr. vorbeşte numai de amanet (un gage en namtissement suffisant). 

Cpr. Baudry et Wahl, op. cit.» 992. La noi, nicio controversă 

nu poate să existe în această privinţă, fiindeă textul nostru, 

traducând întoemai art. 1922 din codul italian, permite de a 

înlocui amanetul printr'o altă siguranţă. Or, ipoteca este, 

precum ştim, 0 siguranţă reală. Vezi supră, P- 116, nota 

(2) Opr. Bandry et Wahl, op. cit. 993 bis; Cas. fr. Sirey, W. 

1. 329; D. P. 91. 1. 371.



140 COD. CIV.—CART. III.— TIT. XIV. -— CAP. Il. —S 2 1. — ART. 1662 — 1665. 

SECŢIUNEA 1 

Despre efectele fidejusiunei între creditor şi cauţionator 
(fidejusor). 

1 Beneficiul de discuţiune. 

  Art. 1662. — Fidejusorul nu este ţinut a plăti ereditorului decât 
când (acesta) nn se poate îndestulă dela debitorul principal, asupra 
averei căruia trebue mai întăi să se facă discuţiune, afară numai 
când însuș a renunţat la acest beneficiu (1), sau s'a obligat solidar 
eu datornicul. In cazul din urmă, efectul obligaţiunei sale se regu- 
lează după principiile statornicite în privinţa datoriilor solidare. 
(Art. 1039 urm., 1042, 1148 $ 2, 1663 urm., 1677 C. eiv. Art. 
42 C. com. Art. 2021 C. fr)(2). 

Art. 1663. — Creditorul nu este îndatorat să discute averea 
debitorului prineipal, dacă garantul n'o cere dela cele dintăi lucrări 
îndreptate contra sa. (Art. 1662, 1664 urm. C. civ. Art. 111 Pr. 
civ. Art. 2022 C. fr.) (6). 

Art. 1664. — Fidejusorul care cere diseuţiunea, trebue să indice 
creditorului averea debitorului principal, şi să anticipeze spesele 
euviincioase pentru punerea în lucrare a executărei. 

Nu se va ţine în samă arătarea, bunurilor debitorului principal 
situate afară din teritoriul (resortul) Juridicţional al Curţei ape- lative, în care trebue să se efectueze plata, sau a bunurilor în li- tigiu, ori a bunurilor deja ipotecate pentru siguranţa datoriei, cari nu mai sunt în posesiunea debitorului. (Art. 1660, 1665, 1794 C. civ. Art. 2023 C. fr.) (6). 

„Art. 1665. — De câteori cauţionatorul va arătă bunuri în cuprinderea, art. „precedent şi va anticipă şi spesele cuvincioase pentru discuţiune, ereditorul rămâne către garant răspunzător pănă la 
  

() Beneficiul de diseuţiune, fiind o favoare înființată în folosul fidejusorului, el poate renunţă, la această favoare, renunţarea sa putând fi atât expresă cât şi tacită, Baudry et Wabi, op. câi., 1042, 1043; Laurent, XXVIII, 206. Cpr. art. 7173 C. german. 
(2) Cpr. Nov. 4, capit. 1, Ut creditores primo loco conveniant princi- palem. — Vezi însă L, |. 3 şi 5, Cod, De fidejussoribus et manda- toribus, 8, 48. Cpr. Pothier, Oblig., II, 407, 408, 409, 413, , ete. 
() Cpr. 1. 12, Cod, De exceplionibus et proscriptionibus, 3, 36. (*) Cpr. Nov. 7, capit. 2; Pothier, Ovi. IL 412 — 414 şi Hypotegues, IX, 86 urm.
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valoarea bunurilor arătate, în caz de nesolvabilitate a debitorului 
principal survenită prin amânarea urmărirei. (Art. 1664 C. eiv. 
Art. 2024 C. tr.) (). 

Fidejusiunea obligă pe fidejusor a plăti obligaţia, princi- 
pală, dacă debitorul n'o plăteşte el însuş (art. 1652) „Chezăşul, 
zice Andr. Donici (eapit. 20, $ 1) atunci se trage de către 

îndatoritor, când nu este chip ca să iasă datoria dela îndatorit“. 
Din art. 1662 şi din regulele cunoscute că fideju- Acţion.fideju- 

sorul nu este, în principiu, obligat întrun mod mai oneros iii 
decât debitorul principal (art. 1656), rezultă însă că fideju- zei termenu- 
sorul nu poate fi acţionat decât în urma expirărei terme- In. 
nului datoriei. 

Chestiunea de a se 'şti dacă perderea, beneficiului terme- Efectele pex- 
nului în persoana debitorului principal (art. 1025), permite dorei. benefi- 
sau nu creditorului de a urmări imediat pe fidejusor, estenului în per- 
controversată; însă se decide, în genere, că perderea terme- ului. debitor 
nului din partea debitorului nu aduce perderea termenului — vessă- 
din partea fidejusorului, căci obligaţia acestui din urmă fiind 
deosebită de aceea a debitorului principal, nu poate fi agra- 
vată printr'un fapt care nu atârnă de el(?). 

Această din urmă soluţie este admisibilă chiar în privința Cauţiune so- 
cauţiunei solidare (5). ii 

De asemenea, renunţarea din partea debitorului la foot: ronun-. 
termenul stipulat, nu schimbă întru nimie situaţia fideju- e ea 
sorului, care se va puteă folosi de beneficiul termenului (4). benef. termen. 

Urmărirea, fidejusorului, ca și aceea a debitorului prin- Est. unui 
cipal, presupune că ereditorul este învestit cu un titlu exe- ” 

cutor, căci el nu poate să îndrepte urmărirea sa contra 

fidejusorului, decât numai în urma dobândirei unei hotăriri 
judecătoreşti. , 

Hotărirea dobândită numai contra debitorului principal, Necesitatea 
. . „unei hotăriri 

nu poate fi adusă la îndeplenire contra fidejusorului; Și contra fdeju- 
sorului. 

1) Cpr. Pothier, Oblig., II, 415. , 

(2) Vezi tom. VI al Coment. noastre, p. 125, nota 3, precum și 

numeroasele autorităţi citate de Baudry et Wabhl, Cautionne- 

ment, p. Bhl, nota 4 (ed. a 3-a); Guillouard, Idem, 118; 

Planiol, II, 2239 şi nota în D. P. 91. 1. 5. , 

(9) Bauăry et Wabl, Guillouard, loco cit.; Cas. fr. Sirey, 90. 1. 

445; D. P. 91. 1. 5 (cu nota lui Planiol). 

(6) Baudry et Wabhl, op. cit. 1015.
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această, după unii, nici atunci când fidejusorul ar fi renunţat 
la beneficiul de discuţiune și de diviziune, şi ar fi obligat 
chiar solidar cu debitorul principal (*). 

Știm că, după art. 1652, fidejusorul trebue să plă- 
tească datoria atunci când debitorul n'o plătește el însuş (€). 
Legea conferă însă fidejusorului favoarea de a invocă be- 
neficiul de diseuţiune, adecă de a nu plăti decât atunei când 
bunurile debitorului sunt insuficiente. 

Beneficiul de discuţiune, care se întemeiază pe echitate, 
îşi are origina sa în dreptul roman (Nov. 4, eapit. 1)6), 
de unde a trecut în vechia jurisprudenţă, franceză (Pothier, 
Oblig., LI, 407) şi în dreptul nostru anterior (*). 

Acest beneficiu a fost admis şi de codul actual, atât 
în privința cauţiunei convenționale cât şi acelei legale €), 

() Baudry et Wabhl, op. cit., 1020. — Contră: Cas. fr. Sirey, 
81. 1. 465 (în privinţa cauţiunei solidare). Vezi tom. VII al 
Coment. noastre, pag. 572 urm. — S'a decis însă că luerul 
judecat contra eauţiunei solidare, este opozabil debitorului 
principal. Cas. fr. şi 0. Alger, Sirey, 86, 1. 55 şi 2.80. 

(2) Vezi supră, p. 116 şi 141. Opr. art. 1787 C. Calimach (1357 

(2) 

(& 

6 

) 

—
 

C. austriac). Vezi şi art. 1796 din acelaș cod, asupra căruia 
cpr. Cas. rom. Dreptul din 1887, No. 9U şi Bult. 1887, p. 972, 
Vezi asupra naturei acestui beneficiu (beneficium excussionis 
sau ordints), Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrehts, 1], $418, 
nota Î, pag. 1022, 1023 (ed. Kipp, 1900). — Pănă la Jus- 
tinian, creditorul puteă să ceară plata dela fidejusor, înainte 
de a se adresă la debitorul principal. „Jure nostro, zice An- 
tonin Caracalla, esi potestas creditori, relicto reo, eligendi fide- 
Jussores, nisi înter contrahentes aliud placitum doceatur“. (Li. 
5, Cod, De fidejussoribus et mandatoribus, 3, 41). Acelaş lucru 
se mai spune încă odată în L. 19, Cod, eod. ţit. Vezi Andre. Donici, capit. 20, $ 2; art. 1785 C. Calimaeh 
(1355 CO. austriac). Vezi şi codul Caragea (partea III, capit. 12, $ 4), unde se zice: „Cine se chezăşueşte pentru datorie, de nu va plăti datornicul după sorocul ce se va pune de către judecată, însuș el so plătească, şi apoi s'o ceară dela acela.“ Cpr. art. 171 C. german (Hinrede der Vorausklage); C. fe- deral al obligaţiilor (art. 493); art. 1869 urm. C. olandez; art. 1908 urm. C. italian; art. 1830 urm. Q. spaniol; art. 830 urm. C. portughez, ete. 
Beneficiul discuţiunei are loe numai atunci când este vorba de o cauţiune personală, aşa că acest beneficiu nu poate fi invocat de garantul ipotecar. Cas, _ 
856; Bult. 1882, p. 490. amp, « 70m- Bal, Bult. 1881, p.
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el neexistând însă în privinţa cauţiunei judiciare (art. 1677)(1); 
şi aceasta, după cum a zis Treilhard, în expunerea de mo- 
tive, pentru a se asigură respectul datorit hotăririlor judecă- 
toreşti. (Vezi infră, p. 169, explic. art. 1677, 1678). 

Beneficiul de discuţiune poate, după unii, fi propus şi Fidejusiunea 
de către fidejusorul comercial, pentrucă niciun text din codul €omercială 
de comerţ nu deroagă dela el (2). o 

El nu există însă în caz, când o cambie a fost garan- Garantarea 
tată prin aval (art. 296 urm. com.), fiindeă dătătorul ava- e “ambii 
lului este solidar responsabil împreună cu debitorul garantat : 
(art. 42 C. com.); și solidaritatea exelude beneficiul de dis- 
cuțiune (art. 1662 C. civ.). 

Acest beneficiu, pe care judecătorii nu pot să-l invoace Excepţie dila- 
din oficiu (), este o excepţie dilatorie acordată fidejusorului, 
prin care acesta poate să suspende urmărirea creditorului, 
cerând ca, mai întăi, el să urmărească şi să vândă bunu- 
rile debitorului principal. 

Fidejusorul trebue să invoace acest beneficiu la, pri- Invoe. benefie. 
mele urmăriri îndreptate contra, lui, în limine litis (art. 1663), de piseutiune 
pentrucă altfel el este presupus a fi renunțat la această 
favoare (*). 

  

() Din cele mai sus expuse rezultă că şi acel care a garantat 
obligaţia Iată de fidejusor (art. 1655 $ 2) poate să ceară 
discuţiunea bunurilor fidejusorului principal, după cum şi 
acest din urmă poate să ceară discuţiunea bunurilor debito- 
rului principal. Cpr. 'Proplong, Cautionnement, 242; Pană. 
fr., v? Caution, 540; Cas. fr. D. P. 51. 1. 123; Sirey, 51,1. 
389. — Acest beneficiu nu poate însă fi opus de debitorul 
principal (art. 1662). Pand. fr., 2 cit., 541. 

) P. Pont, Cautionnement, 158; Baudry et Wabhl, op. cit., 1049; 

Laurent, XXVIII, 209; 'Chiry, IV, 253; Pand. fr., eod. 2%, 

549. — Contră: Troplong, Cautionnemeni, 233. Vezi în acest 
din urmă sens, art. 249 C. com. german. 

Pothier, Oblig., II, 410; Pand. fr., vw Caution, 566. 

Beneficiul de discuţiune nu poate deci fi invocat pentru prima 
oară în apel. Baudry et Wabhl, op. cât., 1022, p. 546, şi de- 

ciziile citate acolo; nici înaintea Curţei de compturi, cu ocazia 

verificărei gestiunei. C. Bucureşti, Dreptul din 1902, No. 55. 

El nu poate fi invocat nici în limine litis, dacă debitorul este de 

o insolvabilitate notorie sau dovedită, ori este falit (epr. art. 173 

C. german). Vezi Baudry et Wabhl, op. cit., 1024, şi autorităţile | 

citate acolo.— Beneficiul de diviziune poate însă fi opus în 

orice stare a procesului. Vezi infră, p. 148, 149. 

w ( 

p
 
N
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Art. 1664, EI trebue, în acelaş timp, să indice averea debitorului 

principal, mobilă sau imobilă, și să anticipeze spesele necesare 

pentru punerea în lucrare a acestei urmăriri (art. 1664) (4) 

Fidejusorul nu poate însă să indice bunuri situate 

afară, din resortul Curţei în care trebue să se facă plata, 

pentrucă ' urmărirea, lor ar fi prea anevoioasă; nici bunuri 

litigioase, adecă supuse unei contestaţii sau măcar amenin- 

ţate de un proces serios; nici bunuri ipoteecate pentru sigu- 
ranţa datoriei, care n'ar mai fi în posesiunea debitorului 
(art. 1664 $ 2), fiindcă terţiul detentor al acestor imobile, 
care nu are nicio obligaţie personală, merită favoarea pe 
care o merită fidejusorul, care este, din contra, obligat per- 
sonal. 

Cazurile în Am zis că fidejusorul care sar vedeă urmărit și n'ar 
cari fidejuso- | : : . nf “pe sul nu pre. opune beneficiul de discuţiune în limine litis, este presupus 
supus a Â re- că a renunțat la el. Această regulă sufere două excepții: 
nefoiul de 19 Fidejusorul, care ar contestă însăş existenţa sau va- 
diseuţiune. liditatea fidejusiunei, n'ar fi presupus că a renunţat la be- 

neficiul de discuţiune. In asemenea caz, discuţiunea va puteă 
fi propusă îndată ce o hotărire definitivă a constatat validi- 
tatea fidejusiunei. 

2 Fidejusorul n'ar fi presupus că a renunţat la bene- 

ficiul de diseuţiune, dacă, în momentul când trebueă să-l 
opue, debitorul nu aveă bunuri. In asemenea caz, discu- 
punea va puteă fi opusă mai târziu, când debitorul va do- 
bândi bunuri, mobile sau imobile (2). 

Art, 1665. Dacă fidejusorul şi-a îndeplinit obligaţiile sale, adecă a 
indicat, în condiţiile de mai sus, bunurile debitorului care 
pot fi urmărite, creditorul trebue să urmărească aceste bunuri 
în timp oportun, căci altfel insolvabilitatea, debitorului surve- 
nită mai pe urmă îl priveşte pe dânsul pănă la concurenţa 

  

(4) Cpr. Cas. rom. Bult. S-a 1, 1885, p. 899; Bult. 1886, p. 
858, — Diseuţiunea, bunurilor debitorului nu este admisibilă, 
dacă garantul indică un bun în indiviziune, de oarece credi- 
torul, spre a ajunge la realizarea drepturilor sale, trebue mai 
întăi să provoace împărțeala, ceeace constitue un proces, Cas.- 

, rom. Bult. S-a 1, 1886, p. 853. 
2) Pothier, Oblig., II, 410; 'Thiry, IV, 249, p. 224; P. Pont, 

Cautionnement, 171; Troplong, Jdem, 256; Aubry et Rau, 
IV, $ 426,p. 682. — Contră: Duranton, XVIII, 337; Baudry 
et Wahl, op. cit., 1045; Ponsot, Cautionnement, 191, p. 213.
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bunurilor arătate defi dejusor (). Acest din urmă nu numai 
că va fi liberat pănă la concurența bunurilor arătate de 
dânsul sau risipite din cauza culpei creditorului, dar încă el 
este în drept să ceară dela creditor spesele discuţiunei avansate 
de dânsul (art. 1665). Fidejusorului incumbă sarcina de a 
dovedi ce ar fi produs aceste bunuri. 

Fdejusorul nu se mai folosește de beneficiul de discu- 
ţiune: 10 dacă a renunţat la dânsul fie prin însuș contrae- 
tul de fidejusiune, fie printr'un act posterior. Niciun termen 
sacramental nu se cere în această privință; destul este ca, 
renunţarea, să fie neîndoelnică; 20 când el s'a obligat solidar 
împreună cu debitorul (art. 1662). In adevăr, stipularea, 
solidarităţei implică renunţarea, la beneficiul de discuţiune (*). 
Efectele obligaţiunei fidejusorului se regulează, în acest caz, 
după principiile obligaţiilor solidare (art. 1662, în fine) 6). 

Cu toată generalitatea, termenilor art. 1662, fidejuso- 

rul, în caz de solidaritate, nu este cu desăvârşire asimilat 

unui debitor solidar, căci deşi el nu se foloseşte, în acest 

caz, nici de beneficiul de diseuţiune ţart. 1662), niei de acel 

al diviziunei (art. 1667), despre care vom vorbi mai la 

vale (£), totuşi obligaţia sa rămânând accesorie, nu poate 

(1) Cpr. art. 1796 C. Calimaeh, citat supră, p. 142, nota 2. 

(2) Opr. Art. 1787 C. Calimach (1357 C. austriac); art. 773 C. 

german, ete. Vezi Windseheid, Lehrbuch des Pamndektenrechis, 

II, $ 4178, nota 7. - i 
(5) Iată care sunt consecinţile acestei solidarităţi: 1 urmărirea, 

îndreptată contra unuia din cofidejusorii solidari întrerupe 

preseripţia contra tuturor, în folosul ereditorului (art. 1045); 

20 cererea dobânzilor făcută contra unuia din fidejusorii solidari, 

face ea ea, să curgă în contra tuturor (art. 1046) (vezi tom. 

„YI al Coment. noastre, p. 405); 3 lucrul judecat pentru sau 

contra unuia din cofidejusorii solidari îşi produce efectele sale 

faţă de toţi, acesta fiind dreptul comun în materie de solida- 

ritate (vezi tom. VI al Coment. noastre, pag. 190); 40 eredi- 

torul care consimte a, remite solidaritatea unuia din cofide- 

'usori, nu mai poate să acţioneze în mod solidar pe ceilalţi 

decât deducându-se partea fidejusorului descărcat de solida- 

ritate (art. 1049); iar dacă unul din fidejusorii rămaşi solidari 

devine insolvabil, partea acestuia se împarte între toţi ceilalţi, 

euprinzându-se şi pe acela care a fost descărcat de solidaritate 

(art. 1054), ete. Vezi Beudant, Siretts personnelles et reelles, 

I, 124, pag. 105. 

(&) Vezi înfră, p- 150. 

10 
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să supraveţuiască obligaţiei principale, nici să fie mai one- 
roasă (1). | . 

Fidejusorul unui debitor solidar poate el să indice bunu- 
rile celorlalţi codebitori solidari, pe cari nu i-a garantat? 
Deşi unii admit afirmativa ), totuşi soluţia contrară este 
în genere admisă, pentrucă beneficiul de discuțiune nu 
poate fi invocat decât faţă cu debitorii garantaţi; or, în 
specie, numai un debitor este garantat, nu și ceilalți. Apoi, 
art. 1671 vine în favoarea acestui din urmă sistem, fiindcă 
acest text nu conferă decât fidejusorului. care a garantat 
pe toți debitorii principal, sohdari ai aceleaşi datorii, recurs 
contra, fiecăruia, din ei, pentru repetiţia sumei totale plătită 
de dânsul (?). 

20 Beneficiul de diviziune. 

„Art. 1666. — Când mai multe persoane au garantat pe unul 
şi acelaş creditor, pentru una şi aceeaş datorie, fiecare din ele rămâne 
obligată pentru datoria întreagă. (Art. 1039 urm., 1108, 1167 urm. 
C. civ. Art. 2025 C. fr.)(2). - 

Art. 1667. — Cu toate acestea, fiecare din persoanele arătate 
în art. precedent, întrucât n'a renunțat la beneficiul diviziunei, 
poate cere ca creditorul să dividă mai întăi acţiunea sa şi so reducă: 
la proporţiunea, fiecăruia. 

  

() Cpr. Aubry et Rau, [V,$ 423, p. 674, text şi note, precum și 
C. Aubry, nota, în D. P. 82.1. 441 urm.; Guillouard, Caution- 
nement, 125; P. Pont, Idem, 168; Troplong, Idem, 241 şi 522; 
Baudry et Wahl, Idem, 919; Laurent, XXVIII, 206, în fine; 
Colmet de Santerre, VIII, 272 bis III; T. Huc, XII, 195; Beu- 
dant, op. cit., 124 urm.; p. 104 urm.; Fournier, Cautionnement 
sokdaire, Revue critique, anul 1886, p. 712, No. 27. — Contră: 
Duranton, XVIII, 332; Planiol, II, 2352; Cas. fe. Sirey, 82. |. 321; D, P. 82. 1. 441 (cu nota lui Aubry în sens contrar). 
Vezi şi infră, p. 172, nota 4, în fine. Vezi asupra acestei 
controverse, Dalloz, Nouveau C. civil annott, IV, art. 2021, 

€) No. 92 urm. 
othier, Oblig., II, 412, p 224; Troplon j 1 ; , „IL, 412, p. ; g, Cautionnement, 210; Mass6-Verge, V, $ 760, p. 68, nota 4; 'Paulier, Thtorie rai- 

c sonnei du C. câvil, VII, p. 24 (ed. din 1848). 
") Vezi în acest din urmă sens, P. P t, op. cât. ; 'Thi „IV, 253; Laurent, XXVIU "216, ete Pr db 18%; Sp (%) Opre E cod De Jidejussoribus et mandatoribus, 3, &l; L. 1 3 & Dig, De duobus reis constituendis 45, 2; Instit., De fidejussoribus, 3, 20, $ 4; Pothier, Oblig., II, 416, 535. ete,
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- Dacă unii din garanţi erau nesolvabili, în timpul în care unul 
„din ei obținuse diviziunea, acesta rămâne obligat în proporţiunea 
unei asemenea, nesolvabilităţi ; dacă însă nesolvabilitatea a su pravenit 
după diviziune, atunci nu mai poate fi răspunzător pentru aceasta. 
(Art. 1042, -1668 C. civ. Art. 2026 C. fr.)(!). 

Art. 1668. — Dacă ereditorul însuş, şi de bună voe, a împărţit 
acţiunea sa, nu mai poate să se lepede de această diviziune, deşi 
mai înainte de timpul în care a primit-o, unii din cauţionatori au 
fost nesolvabili. (Art. 1049, 1050 C. civ. Ars. 2027 C. fe.) (2). 

De câteori mai. mulţi debitori contractează în mod con- Art. 1660. 
junct, fără solidaritate, o datorie divizibilă, fiecare se obligă 

numai pentru partea sa (art. 1660) $). Prin apliearea acestui 

principiu ar trebui să se decidă că de câteori mai multe 

persoane garantează pe acelaş debitor, ele nu se obligă decât 

pentru partea lor. | | 
_ Cu toate acestea, art. 1666 consacră soluţia contrară, Art. 1666. 

punând în principiu că atunci când mai multe persoane ga-. | 

rantează pe unul și acelaş creditor, adecă, se obligă a plăti 

datoria, debitorului, fiecare din fidejusori se obligă pentru 

datoria întreagă (art. 1666) .(£). Legiuitorul și-a închipuit că, 

stipulând o garanţie dela mai multe persoane,_ creditorul a 

(4) Cpr. Instit., loco cât.; LI. 10, Pr; L. L. 26,51 $Ş4;L. 

L. 48 şi 52 $ 1, Dig., De fidejussoribus et mandatoribus, 46, 1 ; 

L. 16, Cod, eod. îit., 8, 41; Pothier, Oblig., II, 416, 417, 425, 

426, 535, ete. . 

(2) Cpr. L. 16, Cod, De fidejussoribus et mandatoribus, 8, 4l; 

Pothier, Oblig., II, 421, 427. 5 

(5) Vezi tom. VI al Coment. noastre, p. 156 şi 232. Cpr. art. 

1181 C. Calimach (888 C. austriac). Vezi şi art. 420 din 

codul civil german. - . 

(&) Chestiunea, este însă de a se şti dacă dizpoziţia art. 1666 este Ant, 1666 este 

concepută într'un sens restrictiv, sau numai întrun sens €x- Caii res 

plicativ. De exemplu, presupunând că datoria principală, În trictivi. Con- 

loe de a fi contractată de un singur debitor, după cum pre troversă. 

vede art. 1666, a fost consimţită de mai mulţi debitori, în mod 

conjunct, fidejusorii cari au garantat datoria, principală, sunt 

ei obligaţi în mod solidar la plata întregei datorii? Chestiu- 

nea, este controversată. Unii, precum Duranton (XVII, 341), 

admit afirmativa, iar alţii, negativa. Vezi în acest din urmă 

sens, Ponsot, Cautionnement, 207, pag. 227 urm. Această din 

armă soluţie este singură juridică, pentrucă solidaritatea sta- 

tornicită de art. 1666 fiind o dispoziție excepţională şi rigu- 

roasă, nu poate fi întinsă peste marginile ei.
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Art. 1687. 
Origina bene- 

ficiului de 

Excepţie 
peremptorie. 

C. Calimach. 
Art. 1789. 

COD. CIV. — CART, III. — TIT. XIV. — CAP. II. — Sâ 1. — ART. 1666 — 1668, 

înțeles să dobândească o garanţie complectă dela fiecare din 
ele; altfel sar fi mulțumit cu un singur fidejusor. Sau poate 
că această derogare dela dreptul comun este o rămăşiţă a 
dreptului roman (Instit., De fidejussoribus, 3, 21, $ 4), în 
care aceasta eră o consecinţă a termenelor stipulaţiei făcută 
cu fidejusorii. „Si plures sint fidejussores, quoiquot  eruni 
numero, singuli în solidum, tenentur. * 

Această soluţie, care nu se prea explică, fiind exorbi- 
tantă pentru fidejusori, art. 1667 permite fiecăruia din ei, 

diviziune. şi chiar fidejusorului care a dat o garanţie reală, de exemplu, 
o ipotecă (î), să ceară ca creditorul să, împartă acţiunea, sa 
şi s'o reducă la partea ce fiecare fidejusor trebue să plă- 
tească din datorie. Acesta este beneficiul de diviziune, care își 
are origina sa tot în dreptul roman (2). 

In codul Calimach, diviziunea aveă loc de drept (). 
Beneficiul de diviziune este o excepţie, însă nu dila- 

torte, ca beneficiul de diseuţiune (£), ci o excepţie peremptorie(?), 
care scuteşte pe fidejusor de acţiunea creditorului pentru 
tot ce întrece partea sa. Ca atare, această excepție poate fi 
opusă în orice stare a procesului, și chiar în apel (€), pe 

  

0) 

) 

6) 

(9) V 

(%) 

S'a decis, în adevăr, că beneficiul de diviziune aparţine nu numai fidejusorului simplu, dar şi acelui care a dat-o sigu- ranţă reală, de oarece regulele dela fidejusiune se aplică tu- turor fidejusorilor în: genere, întrucât nimene nu poate să plătească mai mult decât a garantat. Cas. rom. Bult. 1888, p. 106, şi Dreptul din 1888, No. 63, p. 508. L. 3, Cod, De fidejussoribus el mandatoribus,. 8, Al. Cpr. Gaius, Instit., III, $ 121. Vezi şi Ponsot, Cautionnemeni, 208, p. 230, 231, text şi nota |. | Sa „Dacă tot pentru aceeaş întreagă sumă, zice art. 1789 din codul Calimaeh (1359 C. austriac), s'au pus chezăşie mai multe persoane, este răspunzător fieșiecare din ele pentru. întreaga sumă; lar dacă una din ele a plătit întreaga datorie, se cu- vine ei, ca unui împreună-datornie, dreptul împrotiva, celor- lalte ca. să ceară analogia cuvenită“. —Noul cod. german nu vorbeşte de beneficiul de diviziune, deşi în proiect acest bene- ficiu îşi avea fiinţă (art. 673). 
ezi supră, p. 143. | 

Cpr. Ponsot, Cautionnement. 220, p. 243 Thiry, IV, 255; Arntz, IV. 1517. 295, 296; Ponsot, op. și ; „xoplong, Cautionnement, diviziunea Pr deco SUpră, cit., ete. — Beneficiul de u poate însă fi propus pentru pri ă înai : , ma oară înaintea Curţei de casaţie. P P
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când ştim că, beneficiul de discuţiune trebue să fie propus 
în limine litis. (Vezi supră, p. 143, text și nota 4). 

“Dacă fidejusorul, acţionat de creditor, plătește toată Inexistenţa 
datoria, fără a opune beneficiul de diviziune, el. nu poate «ie, în re 
să ceară înapoi ceeace a plătit peste partea sa, pentrucă partea fdeju- 
el este dator pentru tot. In asemenea caz, el este presupus rare 
că a renunţat la acest beneficiu. 

„Beneficiul. de diviziune nu are loe decât între fideju- 
sorii aceluiaș debitor, obligaţi la plata aceleiaş datorii fie 
civilă, fie comercială (art. 1666, 1667). 
„Astfel, dacă o persoană a garantat pe debitorul prin- 

cipal, iar alta pe fidejusor (art. 1655 $ 2), fidejusorul nu 
va puteă cere diviziunea între el. şi acel care l-a garantat. 
pe dânsul, pentrucă ei n'au garantat pe acelaș debitor (!). 

De asemenea, dacă mai mulţi debitori solidari au dat 
fiecare câte un fidejusor deosebit, acești fidejusori nu vor 
puteă, pentru aceleaşi motive, să ceară diviziunea între ei). 

Fidejusorii aceluiaș debitor pot cere diviziunea, fie că 
ei au consimţit deodată prin acelaş act, fie prin acte deo- 
sebite. Art. 1666 şi 1667 nu fac, în adevăr, nicio distincție 
în această privință 6). - 

Acest beneficiu. poate fi invocat chiar de fidejusorii cari, Fidejusorii 
x LL y . . e. . N cari au tăgă- 

cu rea credinţă, au tăgăduit existenţa fidejusiunei, deși atât quit existenţa 
dreptul roman cât şi vechiul drept francez admiteau soluţia, fdejusiunei. 
contrară (£), pentrucă orice decădere de drepturi cere un 

anume text de lege care, în specie, nu există (0). 
Beneficiul de diviziune poate fi invocat nu numai delnvoc. benef- 

. Ă ae . „_ ciului de di- 
fidejusorul convenţional, dar şi de acel judiciar, deşi soluţia siziune qe că- 

contrară eră admisă în vechiul drept francez de Basnage și tre Bdajaso- 

de Pothier (Obkhg., II, 416). Art. 1677 oprind, în adevăr, J - 

pe fidejusorul judiciar de a invocă beneficiul de diseuţiune ('), 

() Cpr. Pand. fe., v? Caution, 610, şi autorităţile citate acolo. 

&) Thiry, IV, 256, p. 227; Pand. fr., w? cit, 611; P. Pont, op. 

citi, 209; Laurent, XXVIII, 229.— Contră: Troplong, op. cit. 

306 urm. . 

(2) Thiry, IV, 256; P. Pont, Cautionnement, 210; Ponsot, Idem, 

214.2—Contr&: Arntz, 1V, 1516; Duranton, XVIII, 346. 

(£) „Inoficiantibus auzilium divisionis non est indulgendum „L, 

10 $ 1,, Dig., De fidejussoribus ei mamndatoribus, 46, 1. 

(5) Ponsot,. Cautionnement, 210, p. 234, 

(6) Vezi înfrâ, p. 169. NE
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el rămâne supus dreptului comun în ceeace privește bene- 
ficiul de diviziune (€). n 

Art. 1667 $ 2. Dacă unul sau mai mulţi din fidejusori sunt insol- 
vabili în: momentul când sa admis diviziunea, fidejusorul 
care a propus-o rămâne obligat în proporţia acestei insol- 
vabilităţi, ne mai având însă nicio răspundere dacă insolva- 
bilitatea a survenit în urma facerei diviziunei (art. 1667 Ş 2). 
Astfel, dacă presupunem că dintre patru fidejusori, numai 
unul este urmărit, și că între acei neurmăriţi unul este in- 
solvabil, diviziunea se va, face între cei trei solvabili. 

Art. 1169, Creditorul care invoacă insolvabilitatea, va trebui so 
dovedească (art. 1169. 

Art. 1667 81. Pentru ca fidejusorul urmărit să poată propune bene- 
ficiul de diviziune, trebue ca să nu fi renunţat la el, fie în 
mod expres, fie tacitamente. Posibilitatea renunţărei rezultă 
din termenii art. 1667 $ 1. 

Cazul unei A- __ Fidejusorul care s'a obligat în mod solidar, nu poate 
“idare. ” să propue diviziunea, pentrucă solidaritatea o exelude, după 

cum exelude și beneficiul de diseuţiune (art. 1039, 1042) $). 
| _De asemenea, creditorul care urmărește pe unul din 

fidejusori numai pentru partea sa, virilă, nu perde prin aceasta, 
dreptul de a urmări pe fiecare din ei pentru toată datoria, 
art. 1668 nefiind aplicabil în specie (2). 

Art. 1668. După acest din urmă text (1668), ereditorul care, de 
bună voe, iar nu din eroare, dol sau violenţă, a împărţit 
insuş acţiunea sa, adecă a urmărit pe un fidejusor numai 
pentru partea sa, nu poate să mai revie asupra, acestei îm- 
părțini, cu toate că înainte chiar de a fi consimţit, unii din fidejusori erau insolvabili. Motivul acestei dispoziţii este 
că, în asemenea caz, ereditorul a renunţat în mod tacit de a urmări pe fiecare fidejusor pentru datoria întreagă. 

„Aceeaş soluţie este admisibilă şi în caz când ereditorul 
a consimțit a primi dela un fidejusor numai partea sa din datorie, sau a convenit de mai înainte ca datoria să fie împărțită între fidejusori (4. | 

  

() Ponsot, op. cit, 211, p. 234, 235; B Ig N ar. A ? 235% ; Baudry et: Wabhl,-6p. cit. 
(2y RSI Guillouară, Jdem, 160; Troplong, Îerm, 308. V. 1 169) 
(a) panâry et Wabl, op. cit., 1066. Vezi și supră, p. 145, 

gaudry et Wakl, loco cit.; C. Chambery, D. P' 1903. 2.841. 
() Opr. Baudry et Wahl, op. cit. 1052; Gaillouară, dem, 158,
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Rămâne acum să determinăm momentul când se ope- 
rează diviziunea. Din art. 1667 rezultă că ea există din 
momentul pronunţărei hotărîrei care o admite (0). 

Independent de beneficiul de discuţiune şi de diviziune, 

de care am vorbit mai sus, şi care constituese excepţii per- 
sonale fidejusorului, acest din urmă mai poate încă invocă 
contra ereditorului toate excepţiile inerente datoriei. Aceasta, 

rezultă din art. 1681. 

Excepţiile pe care le poate invocă îfidejusorul (excepții 

| inerente datoriei). | 

Art. 1681. — Garantul se poate servi, în contra creditorului, 

de toate excepţiunile datornicului principal inerente datoriei; însă, 

nu-i poate opune acele ce sunt curat personale datornicului. (Art. 

974, 1047, 1091, 1093, 1118 urm., 1142, 1148, 1155, 1215, 1216, 

1218, 1653, 1682 urm. C. civ. Art. 2036 C. fr.) (). 

După acest text, fidejusorul poate să opue toate ex- 

cepţiile inerente datoriei, căci fidejusiunea fiind o obligaţie 

accesorie, de câteori obligaţia principală este nulă, nulă 

trebue să fie şi obligaţia accesorie, şi fidejusorul poate să 

invoace nulitatea care-l liberează (£). 

Excepţiile inerente datoriei sau reale (rei coherentes) (5 

sunt acele cari rezultă din însăș natura contractului şi care 

distrug obligaţia principală. 

Astfel sunt, de exemplu, nulitatea împărțelei cauţio- 

  

() Thiry, IV, 251; P. Pont, Cauiionnement, 211. — Sunt însă 

autori şi, între alţii, Ponsot, cari susțin că diviziunea ar există 

din momentul cererei ei. | , 

„ (2) Cpr. L. L. 25 și 32, Dig, De fidejussoribus et mandatori- 

bus, 46, 1; L.7.$ 1 şi L.19, Dig., De exceptionibus et pră&- 

scriptionibus, 44, 1; L.. 89, Dig., De adquerenda vel omât- 

tenda hereditate, 29, 2; L. 42 $ 1, De jurejurando, 12, 2; 

L. 13, Dig., De minoribus 25 amnis, 4, &; Li. ll, Cod., De 

fidejussoribus et mandatoribus, 8, &l; L.'2, Cod, De fidejus- 

soribus minorum, 2, 2%; Instit., De replicationibus, 4 14, $&%; 

Pothier, 0bhig., LL, 381, 382, ete. 

() Cpr. Guillouard, Cautionnement, 161. LL , 

(4) „Rei autem cohorenles excepliones etiam fidejussoribus com- 

petunt.“ (L. 7 $ 1, Dig., De exceptionibus, 44, 1). 
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Art. 1681. 

Excepţiile 
inerente da- 

toriei. 

Definiţie. 

Exemple.
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Fidejusorul 
solidar. 

. 
Dătătorul 
unui aval. 

Drept perso- 
nal al fdeju- 

sovului. 

COD. CIVIL. — CARTEA III. — TIT. XIV. —CAP. 11. —S2 1. — ART, 1681. 

nate, care cuprinde un avantaj mai mare decât acel permis 
de lege (1); excepţia de compensație sau de prescripţie, care 
există în persoana debitorului principal (*); excepţiile cari 
au drept cauză viciile de consimţimânt (eroarea, dolul şi 
violența) (*); finele de neprimire ale acţiunei (4); excepţiile 
întemeiate pe lipsa de consimţimânt, de obiect, de cauză a 
obligaţiei principale, sau pe o cauză imorală or ilicită, ete. (5). 

Aceste excepţii pot fi invocate aţât de fidejusorul pur 
şi simplu cât şi de acel solidar (6). 

Art. 1681 poate, de asemenea, fi invocat de dătătorul 
unui aval (art. 296 urm. C. com.) (). -- 

Acel care a garantat pe un fidejusor poate şi el să 
invoace excepţiunile cari aparţin fidejusorului garantat (6). 

| Beneficiul acestui text nu aparţine însă fidejusorului 
care a declarat că se obligă ca un debitor principal (9). 

Dreptul de.a invocă excepţiile inerente datoriei, este 
un drept personal al fidejusorului, căci de câteori le exer- 
eită, el nu vine ca subrogat în numele debitorului, ci ea 
exercitând un drept eminamente personal (19); de unde rezultă 
că fidejusorul poate invocă aceste excepţii, cu toate că de- 
bitorul ar fi renunţat la ele (1). | 

(1) Guillouard, op. cât. 161; Cas. fr. Sirey, 38. 1. 477, ete. () Guillouard, loco cit. Vezi în privinţa prescripţiei, înfră, pag. 155, nota 3, iar în privința compensaţiei, p. 173. - (6) Guillonară, op. cit., 58 bis, 161 şi 280; T. Hue, XII, 24; Baudry et Wabl, op. cit., 948. Vezi supră, pag. 122..—Vezi însă P. Pont, op. cit, 387 urm., 495. 
(*) Cpr. Guillouard, op. ciţ., 230, pag. 259; 'Thiry, IV, 266, ag. 236. Vezi şi supră, pag. 192. e 6) Cpr. Trib. Putna, Cr. judiciar din 1901, No. 74. - - (€) Guillouară, op. cit., 231; Troplong, Idem, 522; Ponsot, dem, 368; P. Pont, Jdem, 416; Baudry et Wabl, Idem, 957; Lau- rent XVII, 297; T. Hue, XII, 262; Colmet de -Santerre, doze N dis Mo Dalloz, Nouveau C. civil annotă, IV, art. 

(3) Dalloz, op. cit., IV, art. 2036 No. 30. - (2) Baudry et Wahl, op. cit., 958; Trib. federal elveţian, Sirey, ; 96. 4. 12; Dalloz, op. cit., IV, art. 2036 No. 31. (?) Dalloz, op. și loco cit., No. 32. a 10 . . 
(19) „Omnes excepliones, que reo compeluni, fidejussori 'quoque, 

etiam învilo reo, c « d Quo 
ate. 44, 1). » competuni“. (L. 19, Dig., De exceptionibus, 

() Guillouară, op. cit., 162 şi 232; Laurent, XXVIII, 300; 7.
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N Cât pentru obligaţiile personale. debitorului, ele nu pot Oblig. perso- 
fi invocate de 'fidejusor. Acestea sunt: acele privitoare la, Ale aie, 
starea sa, precum: minoritatea, interdicţia, căsătoria, dacă invocate de 
este vorba de o femee, ete. (art. 974, 1653, 1681).(1).  — fdeiusor. 

SECȚIUNEA II 

Despre efectele fidejusiunei între debitor şi cauţionator 
(fidejusor). 

Recursul acordat fidejusorului contra debitorului liberat. 

Art. 1669. — Cauţionatorul ce a plătit; are regres contra de- . 
bitorului principal, atât când a garantat cu ştiinţa debitorului, cât 
şi fără ştiinţa lui. - , 

Regresul se întinde atât asupra capitalului, cât şi asupra do- 
bânzilor şi a speselor; cu toate acestea, garantul nu are regres decât 
pentru spesele făcute de dânsul, după ce a notificat debitorului 
principal reelamaţiunea pornită asupra-i. 

Fidejusorul are regres şi pentru dobânda sumei ce a. plătit, chiar 
când datoria nu produceă dobândă (2), şi încă şi pentru daunele- 
interese, dacă se cuvin. 

Cu toate acestea, dobânzile ce ar fi fost datorite-ereditorului 
nu vor merge (curge) în favoarea garantului decât din ziua în care 
s'a notificat plata. (Art. 987 urm., 991, 1084, 1088 urm., 1108 urm., 
1547, 1548, 1549, 1550, 1657, 1672: Cod. eciv. Art. 2028 Cod. fr. 
Ari. 1915 Ş ultim C. italian) (2). Ia 

    

Huc, XII, 244; Dalloz, Nouw. C. civil annote, LV, art. 2036, 
No. 17; Aubry et Rau, IV, $ 426, pag. 684 (ed. 4-a). 

(4) Cpr. Thiry „IV, 266, pag. 236;Guillouard, op. cit., 161, p. 181; 
Planiol, Il, 2331, 2316; Troplong, Cautionnement, 73. urm., 
180 şi 496. Cpr. [.. 7 $ 1, Dig., De exceptionibus, 44. 1; 

[.. 2, Cod, De fidejussoribus minorum, 2, 2%.. Vezi şi supră, 
ag. 123. ! 

(2) Cuvintele : chiar când datoria nu producea, dobândă, au fost 

adaose de legiuitorul nostru, după art. 1915 din codul italian 

““ameorchă îl debito non producesse. înteressi.* 

€) Opr. L. 10 Ş 11, Dig., Mandati, vel contra, 117, 1; L. 18, 

| Cod, eod. til. 4, 35; Pothier, Oblig., II, 429—433, 437, 440, 

441, 442, ete. PI - a 

“Este de observat că $ ultim al art. 1669 nu există în codul Deoseb. de 

francez; el a fost adaos de legiuitorul nostru, după art. 1915 redacţie de c. 1 
francez. 

$ ultim din co dul italian. lată, în adevăr, cum se exprimă
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Regresul fide- 
jusorului, care 

a plătit da- 
toria. 
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Fidejusorul, care a plătit datoria, sau care a liberat pe 
debitor întiun alt mod, de exemplu: printr'o compensație, 
novaţie, ete. (!) are regres contra debitorului principal, atât în 
cazul când cauţiunea a fost dată cu ştiinţa, cât şi fără ştiinţa 
acestui din urmă (2). In cazul întăiu, el are acţiunea man- 
dati contraria, iar în cazul de al doilea, el are acţiunea nego- 
tiorum gestorum contraria (5). In ambele cazuri, el aducând 

un serviciu debitorului, trebue să fie despăgubit. EI are pentru 
aceasta, o acţiune personală contra debitorului, pe lângă că 
este subrogat în drepturile acestui din urmă (art. 1670) ($). 

0) 

() 

() 

6 
a plăti datoria unui fidejusor n 

acest din urmă text: „Gli interessi pero. che non sarebbero 
dovuti al creditore, non decorrono a favore del fidejussore 
che dal giorno în cui aviă, notificato il pagamento“. Dacă 
comparăm textul. nostru eu acel italian, vedem că. ambele sunt 
identice, en această deosebire că, în textul nostru, se zice: 
„dobânzile ce ar fi fost datorite creditorului“, pe când în textul 
italian, se zice: „care nar fi fost datorite, ete.“ Apoi, mai 
este încă de observat că și cuvintele din $ 3 „chiar când 
datoria nu produceă dobândă“ sunt adause de legiuitorul nostru 
tot după textul menţionat din codul italian. Vezi p. 153,n. 2. 
Pothier, Obhg., II, 430; Thiry, IV, 258; Baudry et Wabl, op. 
cât., 1087; Guillouard, Jdem, 231; Laurent, XXVII, 237, ete. 
Debitorul nu se poate sustrage dela, restituirea sumei plătite 
pentru dânsul de fidejusor, decât probând că acest din urmă 
făcând acea plată, a avut intenţia de a-i face o liberalitate. 
Cas. rom. Bult. 1901, p. 264. Cpr. Thiry, IV, 261, p. 231. 
Intenţia, de a se face o liberalitate nu se presupune însă nici- 
odată, ci trebue să rezulte clar din actul invocat de parte. 
Cas. rom. Bult. 1903, p. 638 şi Dreptul din 1903, No. 47. 
Pothier, Oblig., 11. 440; Zacharix, Handbuch des Franzăsischen 
Civilrechis, IL, Ş 426, p. 547, nota 2 (ed. Anschiitz, 1853), ete. 

Fidejusorul eare a plătit fără ştirea debitorului, nefiind decât 
un gerant de afaceri, nu are recurs în contra acestui din urmă 
decât dacă cheltuelile făcute i-au folosit (art. 991). Indată 
însă ce ele i-au folosit, recursul fidejusorului va avea aceeaș 
întindere ca şi cum el ar fi plătit din ordinul - debitorului, 
'adecă ca mandatar (art. 1669). Baudry et Wabl, op. cit, 
1073; Guillouard;, Idem. 167; P. Pont. 1 ; et Rau, IV, $ 421, p. 688, nota 8 (ed. PR uitai Ano In afară de subrogaţia legală, acel care a luat “obligaţia de 

] u poate fi ţinut: torie decât tot în calitate de fidejusor, căci aaa eee aţi 
nu se schimbă prin faptul'că un altul a, luat îndatorirea de 
a 0 execută. Astfel, acel care a; plătit datoria unui fidejusor, are regres contra, debitorului principal, şi dacă acest din urmă
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„In prineipiu, fidejusorul nu poate să exercite recursul In principiu, 
său contra debitorului, fie prin acţiunea personală (art. 1669), reoursul ide 
fie prin acţiune subrogatorie (art. 1670), decât după ce a, exercită după 
plătit. Prin excepţie însă, uneori, legea conferă, fidejusorului * el a plătit, 
un recurs anticipat (art. 1673). . N 
Dacă . fidejusorul a plătit numai o parte din datorie, Exercit. aces- 

primind chiar o chitanţă deseărcătoare pentru toată suma, ua n 
recursul său se va mărgini numai la suma plătită (1), şicurența sumei 
vice-versa, dacă fidejusorul a plătit mai mult decât e datoria, Plite: 
el nu vaaveă recurs contra debitorului decât pănă la concu- 
renţa, sumei datorite (2). 

Dacă fidejusorul a plătit o datorie stinsă fie prin Plata unei da- 
prescripţie, fie altfel, el nu va aveă niciun recurs contra (9 sinse 
debitorului (5). 

Fidejusorul nu-şi perde însă recursul său, dacă a plătit 
fără a invocă o excepţie ce-i eră proprie. precum ar fi, de 
exemplu, în cazul când el eră minor în momentul formărei 

fidejusiunei, şi a plătit fără a propune această excepţie (*). 
Fidejusorul, care a plătit datoria debitorului, are recurs Intinderea re- 

în contra acestui din urmă, atât în privinţa capitalului datorit au 
cât şi a procentelor, presupunând, bine înţăles, că ele erau 
garantate şi că fidejusorul a fost silit a le plăti (5). 

  

„dă plătitorului o cambie drept plată, această cambie este validă, 
ea nefiind dată fără cauză. Cas. rom. Secţii unite, Bult. 1903, 
p. 638 şi Dreptul din 1903, No. 47. 

() Cpr. Bauâry et Wabl, op. cit., 1083; Guillouară, Idem, 164, Dr. străin. 
„110, 181.—Art. 839 din cod. portughez şi art. 1839 din codul 

spaniol sunt exprese în această privință. Art. 774 din codul 
german zice, de asemenea, că fidejusorul este subrogat în 
drepturile debitorului în măsura în care ela plătit pe creditor 
(soweit der Biirge den Glăubiger befriedigi). 

(2) Baudry et Wabl, op. şi loco cit.; Guillouard, Idem, 170. 
(5) Baudry et Wahl, op. cit., 1088.— Prescripţia fiind inerentă Prescriptic. 

- datoriei, iar-nu o excepţie personală debitorului, fidejusorul 

poate s'o invoace, chiar când debitorul principal n'ar invoea-o 

(art. 1681). Vezi înfră, p. 176, text şi nota 4.— Fidejusorul 
nu comite însă o culpă neinvocând preseripţia, destul este ca 

el să pue în cauză pe debitor, pentru ca s'o invoace acest din 

“urmă. Pothier, Oblig., II, 434; Baudey et Wabhl, op. cit., 1090; 

-:.-- Guillouară, Idem, 180; Laurent, XXVIII, 238, ete. 

4) pr. Baudry et Wabl, op. cit.. 1090; Goillouard, Idem. 180; 

Dalloz, Nouveau C. civil annott, IV, axt. 2036, No. 24 urm. 

6) Baudry et Wabl, op. cit. 1079.
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Dreptul la *--: El are. recurs, în: privința procentelor legale, chiar 
procentele le aunci când datoria nu produced, dobândă. Aceste ultime: 
„%- cuvinte sunt adaose de legiuitorul nostru după art. 1915 

din codul italian (î). .. _ . 
Momentul de Chestiunea este însă de a se ști: de când fidejusorul va 

„până Să drep.âveă drept. la. aceste dobânzi? In Franţa, se decide în genere, 
la dobânzi. conform teoriei lui Domat, şi contrar părerei lui Pothier 

(Oblig., II, 440), că dobânzile se cuvin fidejusorului din 
ziua de când el a plătit, conform art. 1550, prin derogare 
dela art. 1088 $ 22). e . 

Legiuitorul nostru a derogat însă dela principiile admise 
în materie de mandat (art. 1550), dispunând, conform art. 
1915 din codul italian (vezi supră, p. 154%, ad otam), că 
fidejusorul nu are drept la procente decât din ziua în care 
el a notificat debitorului plata (art. 1669 $ ultim) (9). 

Art. 1907. Procentele datorite. ereditorulni: şi plătite de fidejusor, 
ne devenind deci la noi o datorie principală, se vor prescrie 
prin cinci ani, conform art. 19076. 

Spesele făcute Fidejusorul are,: de asemenea, recurs contra debitorului Cu ocazia ur- A, . __. _ = _ . mărirei, debi- ÎN privința speselor sau cheltuelelor. făcute cu ocazia -urmă- 
torului. rirei debitorului principal, şi pe care el a trebuit să le 

plătească ca un accesoriu al datoriei. . E 
__EĂ mai are încă drept la, cheltuelile făcute de dânsul 

în urma notificărei debitorului principal a urmărirei. îndrep- 
tate contra lui. o 

Daune-inte- In fine - sa a , 5 , 

ese, Art, 1549, a. » fidejusorul, fie chiar salariat 6), poate cere și daune interese, dacă se cuvin, adecă, dacă a suferit. vreun prejudiciu. Aceasta nu. este decât plicarea principiului înseris în art. 1549 dela mandat. : - | Sa E Art. 1669 dispune că fidejusorul care a plătit datoria 
  

  

, E, eri suprăs Pina53 nota 2 şi 154, ad notam. 
. anioi, 1], şi toţi autorii, afară d . iăre. iq. Ul, art. 1153, No, 7) * 77 sară de arombiăre (Oblig dez asupra motivelor acestei derogări dela art. 1550, Ricci, Orso leorico-pratico di diriito câvi E 

Deosei „din 1907). pmse ei cinta stovile, IX, 354, pag, DBA (ed. 
de € fe (9 In Franţa, se admite însă preseri pţia, de 30 de ani, fiindcă procen- tele devin o datorie principală, din cauză că se cuvin fidejuso- 

rului, din ziua de când au fost plătite.Vezi Planiol, II, 2356, 
„„„ ŞI toţi autorii, A . (5) Guillouară, op. cit., 175; Baudry et Wabhl, dem, 1082, ete.
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principală, are recurs contra debitorului principal. Chestiunea 
este însă de a şti dacă acest recurs există când debitorul 
plăteşte încă odată, după ce a plătit fidejusorul. La această 
întrebare răspunde art. 1672. . 

Art. 1672. — Fidejusorul ce a plătit prima dată, nu are recurs 
contra, debitorului prineipal ce a plătit de a doua oară; are însă 
acţiune în repetiţiune contra creditorului. | 

Când fidejusorul a plătit, fără să fi fost urmărit şi fără să fi 
înștiințat pe datornicul principal, nu va aveă nici un regres contra 
acestuia, în cazul când în timpul plăţei, datornicul ar fi avut meziu 
(mijloace) de a declară stinsă. datoria sa; îi rămâne însă dreptul 
de a cere înapoi dela creditor banii daţi. (Art. 992, 998, 999, 1092, 
1851, 1547, 1548 C. civ. Art. 2031 C. fr) (4). - | 
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Prin excepţie dela regulele mai sus expuse, fidejusorul Cazurile în 
nu mai are niciun recurs contra debitorului principal, nici care fidejuso- 

'rul nu are 
în numele său propriu, nici în numele creditorului: 10 dacă nici an recurs 
după ce a plătit, nu aduce plata la cunoștința debitorului 
şi acesta plăteşte de al doilea (?). Fidejusorul este în adevăr, 
în asemenea caz, în culpă; el are însă o acțiune în repetiţie 
contra creditorului, care şi-a încasat de două ori creanța sa. 
2% Fidejusorul nu are recurs contra debitorului, dacă a plătit 

în contra 
debitorului, 

fără a fi fost urmărit şi fără a fi vestit despre plată pe 
debitor, atunci când acesta, aveă mijloace. de a declară obli- 
gaţia stinsă şi de a înlătură astfel plata. Fidejusorul are 
însă şi în acest caz acțiunea în repetiţie contra, ereditorului. 

„Dacă creditorul a făcut fidejusorului o remițere de 
datorie cu titlu. gratuit, acest din urmă va avea recurs, con- 
  

(1) Cpr. L. 10 $2; L. 29 $ 3; L. 38 $1, Dig, Mandati, ve 
contra, 17, 1; Pothier, Oblig., II, 433, 438, 439, ete. 

(2) Fidejusorul, care a plătit dațoria, nu. are de asemenea recurs 

Cazul când 
creditorul a 
remis datoria 

" dejusorului 

contra debitorului, care o plătise mai înainte, afară de cazul . 
când acest din urmă n'ar fi adus plata făcută de: dânsul la 
cunoştinţa fidejusorului, pentrucă, în asemenea caz, a doua, 
plată a fost făcută din culpa debitorului (argument prin a 
fortiori din art. 1672). Vezi în acest sens, Baudry et Wabl, 
op. cit.» 1089, p. 574; Guillouard, Jdem, 178; Troplong, Idem, 
382; Aubry et Rau IV, $ 427, p. 690; Zacharie, Handbuch des 
franzăsischen Qivilrechts, 11, Ş 426, pag. 548, nota 8 (ed. An- 

schiitz, 1853); C. Lyon, Sirey, 58. 2. 16; D. P.58.2. 83. Cpr. 

L. 29 $ 2, Dig., Mandati, vel contra, 17, 1. — Contră: P. 

Pont, op. cit. 255; Laurent, XXVIII, 240, ete.
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form părerei lui Domat, contra debitorului, pentrucă el este 
donatar al ereanţei (4). E 

Acest recurs nu va există însă, tot conform teoriei lui 
Cazul când fi- Domat, dacă creditorul a descăreat numai pe fidejusor de 

dectneat îm obligaţia de garanţie ). | 
mai de oblig. . Recursul pe care legea îl conferă fidejusorului, nu poate 
de garanție fi modificat sau desființat decât în baza unei convenţii între 

debitor şi fidejusor. Dacă asemenea convenţie a, fost făcută 
«numai 'cu unul din fidejusori, ea este pentru ceilalţi res inter 
«alios acta (). 

Momentul“,  Când.se exercită recursul fidejusorului? In regulă gene- 
când se exer- ; * cită recursul TAlă el se exercită după ce sa plătit datoria principală. 
âdejusorului. Art. 1673 admite însă mai multe excepţii dela acest prin- 

eipiu. lată, în adevăr, cum se exprimă acest text: 

Art. 1673. — Fidejusorul, și fără a fi plătit, poate să reclame 
dezdaunare dela debitor (art. 991, 1546 C. civ.): 

10 Când este urmărit în judecată pentru a plăti (art. '1669 
C. civil); 

2 Când debitorul se află falit sau în stare de insolvabilitate 
(art. 1025 C. civ., 695 urm. C. com.): 

3 Când debitorul s'a îndatorat de a-l liberă, de garanţie într'u 
termen determinat, și acesta a expirat (art. 969 C. civ.) (£); - „__ 4 Când datoria a devenit exigibilă prin sosirea seadenţei 
stipulate (art. 1684); 

5” După trecerea, de zece ani, cână obligaţiunea principală nu are un termen determinat de scadenţă, întrucât însă obligaţiunea principală, n'ar fi fost de aşa fel, încât să nu poată a se stinge 
înaintea unui termen determinat, cum de exemplu, tutela, ori întru cât nu sa stipulat contrariul (5). (Art. 2032 C. fr., 1919 0. italian) (6). 

() Bandry et Wabl, op. cit., 1091; i J ; P. Pont, Idem, 2827'ete. ; Smillovard, op. cil, 168; (5) Vezi autorii citați în nota :precedentă.. 
() Baudry et Wabhl, op. cit., 1091 bis. 
(4) Cuvintele »$ acesta a expirat“ sunt adaose după art. 1919, , 3 din codul italian (e questa sia scaduto,). (2) Şi cuvintele „ori întrucât nu sa stipulat contrariul“ sunt adaose tot după art. 1919 $ ultim din codul italian (o non vi fosse. convenaone în contrario). Vezi Paeifici- Mazzoni, Istitu- zioni di diritto civile italiano, V, 303, p. 497 (ed.a 3-a, 1887); ; Riei, op. cît., IX, 363, p. 567 urm. (%) Opr. asupra art. 1673, L. 10, Cod, Mandati, vel contra, 4, 35 şi L. 38 $ 1, Dig., Mandati, vel contra 17, 1; Pothier, Obhg., II, 429, 442, 443, 444; Damoulin (Molineus), Zraetatus con- traci. et usur., guest. 30. Se a 
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| După acest text, împrumutat dela Pothier (Oblig., IL, Cazurile câna 
443), fidejusorul poate, fără a fi plătit datoria, să acţioneze fidejusorul pe debitorul principal spre a obţinei, descărcarea, sa, sau si- plăti” datoria. 
guranţe destinate a-i garantă eficacitatea. recursului său ul. 5 actioneze a . pe debitor. terior, în următoarele cazuri (î): 

1* Când este chemat în judecată spre a plăti datoria. 
In acest caz debitorul va puteă opune beneficiul de diseu- 
țiune (art. 1662); însă dacă el a renunţat la acest bene- 
ficiu, el va putei să cheme şi va face foarte bine dea 
chemă pe debitor în garanţie, căci dacă nu-l cheamă, el se 
expune a perde recursul ce-l are contra lui, dacă acest din 
urmă dovedeşte că aveă mijloace de a face să se recunoască 
că datoria, este stinsă. | | cc 

2” Când, debitorul este falit sau insolvabil. In acest caz, 
ereditorul, eare se întemeiază, pe fidejusor spre a-i plăti ereanța 
sa, putând să neglijeze de a-și valorifică creanța, fidejusorul 
va putea să se înscrie la masa falimentului și să ii, parte 
la distribuirea preţului eșit din vânzarea bunurilor debito- 
rului, întrebuinţând aceşti bani la plata datoriei. Dacă fi- 
dejusorul n'ar fi avut acest drept decât după ce a plătit pe 
creditor, dreptul său ar fi putut deveni iluzoriu, în caz când 
distribuirea bunurilor debitorului ar fi fost îndeplinită în 
momentul când el ar fi plătit. | 

3% Când debitorul sa obligat a liberă, pe fidejusor îm- 
irun termen determinat, care ar fi expirat. Această con- 
venţie fiind validă şi obligatorie pentru părţi (art. 969), fi- 
dejusorul poate să acţioneze pe debitor spre a-i dă descăr- 
carea promisă, de câteori termenul, în care descărcarea tre- 
bueă, să aibă loc a expirat. 

() Seopul art. 1673 este, după cum foarte bine zice Curtea, din Scopul at. 
Galaţi, de a pune pe fidejusor la adăpostul urmărirei eredito- : 
rului şi de a-l feri de pericolul insolvabilităţei „debitorului. 
Vezi Dreptul din 1894, No. 38 şi Or. judiciar din acelaş an, 
No. 39. Fidejusorul nu poate deci, în genere, să ceară banii 
pentru care a garantat, fiindcă el n'a plătit încă nimic, ci va 
face ca banii să fie consemnați, sau va, cere siguranţe. Cpr. 

Planiol, II, 2362. Nu este deei exact de a, se zice, aşa cum se 

exprimă art. 1673, după Pothier (Oblig., IL, No. 442), că, ac- 

ţiunea fidejusorului este o acţiune în despăgubire, pentrucă 

el nu cere o despăgubire, ci o garanţie contra eventualităților 

ulterioare. Baudry et Wabl, op. cit., 1101; Troplong, Îdem, 

301. — Vezi însă Guillouard, op. cit, 205.
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4% Când datoria a ajuns la scadenţă prin sosirea, ter- 
amenului. Fidejusorul a putut crede, în adevăr, că debitorul 

Art, 1673 este 
de strictă in- 

terpretare. 

Invoc. art, 
1673. 

îşi va plăti datoria sa la seadenţă. Acest din urmă poate deci 
fi acţionat pentru ca să plătească pe creditor, sau să re- 
mită fidejusorului banii necesari la plată. 

5 După trecerea termenului de zece ani, când obkigaţia, 
nu are un termen determinat de scadenţă ; când, de exemplu, 
datoria garantată ar consistă întrun împrumut fără termen. 
In acest caz, obligaţia putând să se prelungească în infinit, 
fidejusorul poate cere descărcarea sa după zece ani, fiindcă 
ar fi fost prea greu pentru dânsul de a rămânea obligat în 
infinit. 

Această dispoziţie nu se aplică de câteori datoria, care 
nu are un termen fix, este de aşa natură încât să nu se 
poată stinge înaintea unui timp determinat. În asemenea caz, 
fidejusorul nu poate să ceară descărcarea sa înaintea acestui 
timp, pentrucă el a trebuit să cunoască natura obligaţiei ce 
a garantat; el a știut că, această obligâţie trebue să dureze 
un timp oarecare, pănă la întâmplarea unui anume eveni- 
ment, şi a înţăles, de bună-seamă, să se oblige pănă la în- 
tâmplarea acestui eveniment. Astfel, acel care a cauţionat 
pe un uzufructuar, sau care a garantat restituirea unei dote, 
nu poate să ceară descărcarea sa, cât timp durează uzufruetul 
sau căsătoria; fidejusorul unui tutor nu poate să ceară des- 
cărcarea, sa înaintea încetărei tutelei, chiar dacă ea ar tine 
mai mult de zece ani; fidejusorul unei rente viagere nu poate 
cere descărcarea sa înaintea, morţei creditorului rentei, ete. (?). 

Art. 1673, fiind o derogare dela, dreptul comun, este: li- 
mitativ. El nu poate fi deci aplicat la alte cazuri, și anume: 
atunci când debitorul a lăsat să crească dobânzile peste 
măsură; când a survenit o inimiciţie capitală între debitor 
și fidejusor; când fidejusorul sau debitorul urmează a face o călătorie îndepărtată, ete. (2). 

Ast. 1673 poate fi invocat de fidejusorul solidar ca şi de 

() pr: Pothier, Oblig., ÎI, 443, p. 240 (ed. Bugnet); Thiry, IV, Doe e PE Cautionnemend, 403; Colmet. de Santerre, VIII, 

(2) Baudry et Wahl, op. cit., 1099; Troplong, Idem, 410; P. Pont, Idem, 297, 298; Ponsot. op. ît., 274, p. 319; Gui 204; Laurent Vii Ir A » p- 8319; Guillouard, Idem,
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acel care nu e solidar (!); de acel care şi-a ipotecat un imobil 
pentru a garantă datoria altuia (2). El nu poate însă fi in- 
voeat de codebitorii solidari (); nici de fidejusorul care s'a 
obligat în contra voinţei debitorului (*); nici de acel care s'a 
obligat în interesul exclusiv al creditorului (5), ete. 

Subrogarea fidejusorului în drepturile creditorului. 

Art. 1670.—Cauţionatorul eare a plătit datoria intră în dreptul 
ce aveă ereditorul contra datornieului. (Art. 1108, 30, 1682 C. cir. 
Art. 298 C. com. Art. 2029 C. fr) (6). 

Afară de beneficiul de diseuţiune şi de diviziune, de 
cari am vorbit mai sus, dreptul roman şi vechia jurispru- 
denţă franceză confereau fidejusorului, contra creditorului, 
care fusese plătit de dânsul, excepţia sau beneficiul ceden- 
darum  acthionum. Scopul acestei excepţii eră de a conferi 
fidejusorului toate drepturile, acţiunile şi ipotecile ce aveă 
creditorul, atât în contra debitorului, a cărui datorie fusese 
plătită, cât şi în contra coobligaţilor săi. Acest beneficiu nu 

() Baudry et Wabl, op. cit, 1108; Troplong, Jdem, 413, 414; 
Guillouarăd, Jdem, 208; Laurent, XXVIII, 262; Roditre, Tr. 
de la solidarite et de lindivisibilite, 159, pag. 115. (ed. din 
1852), ete. 

(2) Baudry et Wabl, loco cit.; Troplong, Idem, 416. — Contră;: 
Guillouard, op. cit., 208; P. Pont, Jdem, 298, ete. 

(2) Baudry et Wabl, loco cit, pag. 584; Laurent, XVII, 365; 
Demolombe, XXVI, 427; C. Douai, D. P. 93. 2. 481 (eu 
nota lui Planiol). Vezi şi tom. VI al Coment. noastre, pag. 
204.— Contră: Larombitre, 0blig., III, art. 1216, No. 3; Pla- 
niol, nota în D. P. loco supră cit., ete. — Art. 1672 este însă 
aplieabil debitorilor solidari. Vezi tom. VI menţionat, p. 204. 

(&) Baudry et Wabl, op. cit., 1106; Guillouard, Idem, 209; Ponsot, 
op. cil., 215, p. 320.— Fidejusorul care s'a obligat fără ştirea 

debitorului, ea gerant de afaceri, are însă recursul anticipat 
prevăzut de art. 1673. Baudry et Wahl, loco cit.; Gauillouard, 

Idem, 209; Laurent, XXVIII, 262; Ponsot, op. cit., 216, p. 320 

urm. ete. — Contră: P. Pont, Cautionnement, 303. 

(5) Baudry et Wabhl, op. cît.; 1106; Guillouard, Jdem, 209, ete. 

(6) Cpr. L. L 17 şi 86, Dig., De fidejussoribus et mandatoribus, 

46, 1; L. 21, Cod, eod. tit., 8, 41; L. 95 $ 10, Dig., De solutio- 

nibus et liberationibus, 46, 3. — Vezi însă L. 39, Dig. De 

fidejussoribus et mandatoribus, 46, 1; Pothier, Oblig., II, 

280 urm., 427, 429, ete. 

31316 1 

161 

Beneficiul 
cedendarum 
aetionum. 
Dr. roman.



162 COD. CIV. — CARTEA III. — TIT. XIV. — CAPIT. 1, — Sâ 11. — ART, 1670. 

există însă decât atunei când eră cerut de fidejusor, în mo- 
mentul plăţei (). 

Dr. actual. Sub imperiul codului actual, fidejusorul este subrogat 
în drepturile ereditorului prin însuş faptul plăţei (art. 1670 
C. civ. şi 298 C. com.); așa că din judiciară ce eră altă 
dată, această subrogaţie a devenit astăzi legală (art. 1008, 
3% şi 1679). Art. 1682 adaogă însă că dacă subrogarea a 
fost împiedecată prin însuș faptul creditorului, fidejusorul 
este liberat de obligaţia sa. (Vezi înfră, p. 179 urm., explic. 
acestui text). | 

C. Calimaeh. Aceeaş soluţie eră admisă și prin ant. 1788 din codul 
Art. 118. Calimach (1358 C. austriac). „Acel ce plăteşte datoria, altuia, 

zice acest text, intră în dritul ereditorului, şi are voe să 
ceară dela datornie întoarcerea datoriei, pe care el a plătit-o 
în locul aceluia; deci dar, dator este creditorul ce au primit 
plata datoriei, să trădeă plătitorului toate ce are pentru 
dovada, şi siguranța datoriei, adecă: sineturi, doeumenturi, 
amaneturi, ipoteci, ete.“. (Cpr. art. 774 C. german). 

Fidejusorii Toţi fidejusorii au acest beneficiu, atât acei cari s'au 
ai pu bene Obligat din ordinul ereditorului, cât şi acei cari s'au obligat 

gărei. fără știința sa, şi chiar în contra voinţei sale (2). 
Așa dar, astăzi, fidejusorul care a liberat pe debitor, 

are două mijloace spre a-și exercită recursul său contra 
acestui din urmă, atât acţiunea personală (actio mandati sau 
negotiorum gestorum contraria) (art. 1669), cât şi acţiunea, 
ereditorului primitiv, cu toate accesoriile sale, amaneturi, 
privilegii, ipoteci, ete. (2). 

(1) Aceasta este, cel puţin, părerea generală. Cpr. Pothier, Oblig., II, 280 urm.; Guillouară, Cautionnement, 183; Acollas, IÎI, p. 567, 568; Râpert. Sirey, v Cautionnement, 558, ete. — Du- moulin a susținut însă (Prima, lectio Dolana, $ 23), că fide- Jusorul, care plătise pe creditor, eră, ca, şi astăzi, subrogat de , drepi în acţiunile şi drepturile acestui din urmă. (?) Bauary et Wabl, op. cit, Il1l; Guillouard, Idem, 176 şi 183; Mourlon, Tr. ihtorigue et pratigue des subrogations personnelles, p. 407 urm. (ed. din 1848). Acollas, III, p. 568; Y „Jon-Caen, nota în Sirey, 97.1. 7. Cpr. Troplong, Cautionne- ment, 562, ete. 
(6) Fidejusorul se foloseşte, de asemenea, de acţiunea. rezolutorie pentru lipsa de plată a preţului ce aparţine creditorului; de dreptul de a expulză un locatar sau arendaş, ete. Baudry et Wabhl, op. cit, 1114; Guillouară, Jdem, 185. — Subrogaţia
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„Acţiunea personală poate să fie foarte folositoare, pentrucă, Foloasele ac- 
ea iă naştere din faptul liberărei debitorului și durează 30 iunilor con 
de ani, ea putând să subziste chiar după ce acţiunea ve- sorului. 
chiului creditor, căruia fidejusorul este subrogat, se găseşte 
preserisă. A doua acţiune nu este, de asemenea, lipsită de 
interes, fiindcă ea conferă fidejusorului toate garanţiile pe 
care le aveă creditorul. 

Fidejusorul, care plăteşte datoria înainte de seadenţa, 
ei, este subrogat în drepturile creditorului, însă nu se va 
puteă folosi de această subrogaţie, afară de cazul de insol- 
vabilitate, decât atunci când obligaţia va fi exigibilă (). 

Cât pentru fidejusorul care plăteşte fără a ţine nicio 
socoteală de prorogarea termenului acordat debitorului, se 
decide, în genere, că el se poate folosi de subrogare înaintea 

expirărei noului termen (argument din art. 1684) £). 

Care este sancţiunea. acestei subrogări a fidejusorului ? Saneţiunea 

Vezi înfră, p. 179 urm., explie. art. 1682. subrogărei. 

Raporturile dintre fidejusor cu codebitorii solidari şi terţii. 

Fidejusorul care a garantat mai mulţi debitori solidari, 

are recurs pentru toată datoria, contra fiecăruia din «ei, 

pentrucă el a garantat pe fiecare pentru tot €). 

Art. 1671 nu este decât o consecință a principiului 

că fidejusorul are un recurs integral cu subrogaţia legală, 

contra debitorului pe care l-a garantat. lată, în adevăr, cum 

se exprimă acest text: 

Art. 1671. — Când sunt mai mulţi debitori principali solidari 

pentru una şi aceeaş datorie, fidejusorul ce a garantat pentru ei 

toți, are regres contra fiecăruia din ei, pentru repetiţiunea sumei 

se întinde şi asupra imobilelor cari sunt în mânile unui terţiu 

detentor. Baudry. et Wabhl, op. cit., 1115; Gauillouard, Jdem, 

187; Colmet de Santerre, V, 197 bis X; Planiol, II, 2367.— 

Contră : Froplong, Cautionnement, 429 şi Hypotheques, Il, 800. 

(1) Baudry et Wahl, op. cit.,. 1112; Guillouard, Idem, 252; C. 

Caen, D. P. 88. 2. 127. - | 

(2 Baudry et Wahi, op. cit.,. 1112. — Contrâ: Guillouard, 

op. cil. 252. , | o, 

“() Baudry et Wabl, op. cit., 1119; Guillouară, Idem, 193; Pla- 

niol, II, 2359 (ed. a 5-a), ete.
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totale ce a plătit. (Art. 1108, 1551, 1664, 1670, 1682 C. cir. 
Art. 2030 C. fr.) (). 

Când mai mulţi debitori nesolidari au fost cauţionaţi 
de un singur fidejusor, acest din urmă nu poate să ceară. 
dela, fiecare din ei decât partea sa din datorie, căci, în ase-: 
menea, caz, există atâtea datorii deosebite câţi sunt şi debitori (2). 

Știm însă că soluţia este alta atunci când un mandat 
a fost conferit de mai multe persoane pentru o afacere co- 
mună; în asemenea caz, fiecare din aceste persoane este răs- 
punzătoare solidar către mandatar de toate efectele manda- 
tului (art. 1551) $). 

Dacă există mai mulţi debitori solidari. ceeace presu- 
pune art. 1671, fidejusorul îşi exercită recursul său contra, 
fiecăruia, din ei, pentru întreaga datorie, căci cauționându-i 
pe toţi, el a devenit mandatarul lor comun. Or, mandatarul 
care a gerat o afacere comună mai multor persoane, are, 
după art. 1551, contra fiecăruia din mandanţii săi, o acţiune 
solidară. Art. 1671 nu este deci decât o aplicare a regu- 
lelor dela mandat. 

Dacă, fidejusorul n'a garantat pe toţi debitorii solidari, 
ei numai pe unul din ei, el are o acțiune solidară numai 
contra acestui din urmă. 

El poate urmări şi pe ceilalţi codebitori, pe cari nu i-a 
*garantat, însă numai pentru partea, lor din datorie (art. 1052, 
1053), după cum ar fi făcuţ şi debitorul garantat, dacă ar fi plătit el însuș în locul fidejusorului (4). 

  

() Opr. Pothier, Oblig., LI, 441. 
(2) Cpr. Troplong, Cautionnement, 378; Arntz, IV, 1524; Planiol, , II, 2359; T. Hue, XII, 223; Pana. fr., yo Caution, 107, ete. (2) Vezi tom. IX al Coment. noastre, p. 594 urm. () Vezi 'T. Huc, XII, 224 urm.; Planiol, II, 2359; Baudry et Wahl, op. cit., 1198; Guillouard, dem, 193; Troplong, dem, 379; Ponsot, Idem, 261; P. Pont, Idem, 218; Repert. Sirey, Y? Cautionnement, 588 urm.: 'Lhiry, IV, 260, p. 230; Arntz, IV, 1524; Laurent, XXVIII, 249, 250; Mourlon, III, 1154, text şi nota 1 şi Zr. des subrogations, p. 108 urm.; Colmet de Santerre, VIII, 263 dis; Aubry et Rau, IV, $ 427, p. 687, text şi nota 4; Lyon-Caen, nota în Sirey, 97. 1. 6; Cas. fr. şi C. Amiens, D. P. 61. 1. 361; Sirey, 61. 1.577; D. P. 9%. 2. 271; Sirey, 95. 2, 216. — Contră,: Mareade, IV, art. 1252, No. 717 urm.; Gauthier, Des subrogations, 433 urm.; Larom-
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Dar dacă fidejusorul ny poate exercită recursul său 
contra codebitorilor solidari pe cari nu: i-a garantat, decât 
pentru partea, lor respectivă din datorie, chestiunea, este de 
a se ști dacă el n'ar puteă, prin subrogația convențională, 
consimțită de creditorul pe care îl plăteşte integralmente, 
să dobândească, drepturile acestui din urmă, şi astfel să-și 
exercite recursul său contra fiecăruia din debitorii solidari 
pentru întreaga datorie. fără ca să poată fi respins prin 
excepţiile personale ale debitorului solidar ce el a garantat. 
Și această chestiune este controversată, însă părerea cea 
mai juridică este, de bună-samă, acea care pune şi de astă 
dată în principiu că subrogaţia convenţională nu poate să 
confere mai multe drepturi decât conferă acea legală (art. 778); 
de unde rezultă că fidejusorul care a dobândit dela, creditor 
subrogaţia convenţională, nu va aveă contra debitorilor ne- 
cauţionaţi decât tot 0 acţiune divizată, în virtutea căreia el 
va, putea cere dela fiecare debitor numai partea ce acesta 
trebue să plătească din datorie (*). 

SECȚIUNEA II 

Despre efectele fidejusiunei între mai mulţi garanți. 

Art. 1674. — Când mai multe persoane au garantat pentru 
unul şi acelaș debitor şi pentru una şi aceeaş datorie, garantul care 
a plătit datoria are regres contra celorlalţi garanţi, pentru porţiunea, 
ce priveşte pe fiecare. 

biăre, Oblig., IV, art. 1251, No. 50; Cas. fr. D. P. 96. 1. 455; 

Sirey, 97. 1. 5 (cu nota lui Lyon-Caen în sens contrar). Vezi 

asupra acestei controverse, Pand. fe., v? Caution, 100 urm.; 

Dalloz, Nouveau C. civil annott, IV, art. 2030, No., 3 urm. 

() Vezi în acest sens, Baudry et Wabl, op. cit., 1125; Guillouard, 

Idem, 195; Troplong, Jdem, 319; Ponsot, Idem, 261; P. Pont, 

Idem, 279; Laurent, XXVIII, 251; Mourlon, Pr. des subroga- 

tions, p. 108 urm.; Rodiăre, Tr. de la solidarite, 133 şi 158; 

Pand. fr., YO Caution, 706; Mass6-Vergt, V, $ 761, p. %, 

nota 8; Dalloz, Nouv. CL civil annots, IV, art. 2030, Na. 11.— 

Contră: TF. Huc, XII, 226; Duranton, X, 270 şi XVIII, 355; 

Aubry et Rau, IV, $ 427, p. 688, text şi nota 7; Gauthier, 

Des subrogations, p. &11; Taulier, Theorie raisonnce du 0. 

civil, VIL, p. 34 (ed. din 1848); Râpert. Sire, v Caution- 

nement, 598, ete. 
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Cu toate acestea, regresul nu are loe decât atunci când ga- 
rantul a plătit în unul diu cazurile arătate în art. precedent. (Art, 
718, 1053, 1108, 1109, 1666, 1673 C. civ. Art. 2033 C. fr) (). 

Dr. roman. La Romani, fidejusorul care plătise datoria, nu aveă 

recurs contra celorlalți cofidejusori decât dacă făcuse a i se 
cedă, acţiunile creditorului, pentrucă el n'a plătit datoria în 
interesul cofidejusorilor săi, ci în interesul său propriu şi 
pentru a se liberă de obligaţia sa: Negotium suum gessit 
potius guam fidejussorum (?). 

Dr. vechiu fr... Pothier voiă, din contra, ca fidejusorul care a plătit 
și art 1674 ţoată datoria, să aibă recurs contra cofidejusorilor săi, fără 

ajutorul subrogaţiei; căci deși el a plătit în interesul său; 
totuș prin această plată el a liberat şi pe cofidejusorii săi 
de o datorie care eră comună. Fidejusorul, gerând : propria 
sa afacere, a gerat și pe aceea a cofidejusorilor săi; este 
deci just de a-i acordă acţiunea negotiorum gestorum utilis (9). 
Acest. sistem a fost consacrat şi de legiuitorul actual prin 
art. 1674. o a - 

Pensruca, fidejusorul care a plătit, să aibă acest recurs 
contra celorlalţi cofidejusori, fie ei obligaţi prin acelaş act, 
fie prin acte deosebite (lex non distinguit), nu este destul 
ca el să fi plătit, ci trebue ca plata să fi avut. loc în unul 
din cele cinei cazuri prevăzute în mod limitativ de art. 1673; 
de unde rezultă că recursul nu există dacă fidejusorul a 
plătit înainte de termen, sau înainte de a' fi: urmărit, în 
caz când eră pură şi simplă, afară de cazul când debitorul 
ar fi fost falit, sau dacă a plătit fără a ehemă pe debitot 
ca garant în cauză, ete. 

Aplie, ast. . Acest recurs nu are loc decât în privinţa ărței res- 1667. ective ce fiecar i “ ! ta. pă 
pective ce fiecare cofidejusor are în datorie; de unde rezultă că insolvabilitatea unuia, din cofidejusori. se împarte în mod 
"proporţional între toţi fidejusorii (analogie din art. 1667) (5. 

ar rez : Ta o. 
Sar părea la prima vedere că, prin efectul subrogărei 

  

„0 Cp. 1. 20, Dig., De. fidejussoribus et mandatoribus, 46, L; 
Veni îi cod ode „tit, 8, &l;. Pothier, Oblig., II, 445, 446. 
(2) mezi L oa din Bretagne, art. 194. i ) Op. du. , Dig... D deus, , 4 „- , 

a (4 Pothier, Oblig. ti, sf e)ussoribus et mandatoribus, 46, 1. 

pr. audry et Wabhl, op; cât.. 1131: e aaa. 

Troplong, Idem, 440, me? 1915 Gvillouazd, Idem, 215;
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fidejusorului în drepturile ereditorului, fidejusorul care a 
plătit ar trebui să poată cere dela fiecare cofidejusor în- 
treaga,. datorie. Codul actual n'a admis însă acest sistem, 
pentru a înlătură pluralitatea, acţiunilor care ar fi rezultat 
din recursurile succesive. | a o 

Dovada că datoria a fost plătită incumbă fidejusorului 
care invoacă. plata (art. 1169). Această dovadă se va face 
conform dreptului comun (art. 1191 urm.). 

Fidejusorul nu poate, nici întrun caz, să invoace art. 

1138, după care aflarea titlului ereanţei în mânile debitorului 
lasă a, se presupune că această creanță a fost plătită, pentrucă 

acest text nu se aplică decât în privința raporturilor dintre 
creditor şi acel care pretinde că a. plătit (!). 

-* GAPITOLUL III 

„Despre fidejusiunea legală și cea judecătorească. - 

Art. 1675. — De câteori o persoană este obligată de lege sau 

de judecător a dă o garanţie, garantul ce se oferă trebue să aibă 

condiţiile preserise de art. 1659 şi 1660. Fidejusiunea judecătorească 

trebue încă să poată fi supusă constrângerei corporale (2). (Art. 106, 

109, 541, 566, 644, 718, 1364, 1659, 1660 C. civ. Art. 129, 392 

arm. Pr. civ. Art. 339 C. com. Art. 2040 C. fr.) ). 

Art. 1676.-—Vezi acest text şi explicarea lui supră, pag. 139. 

"Art, 1677.—'Garantul judecătoresc. nu poate cere diseuţiunea 

averei debitorului principal. (Art. 1662, 1678 C. civ. Art. 2042 

Cfr) 6) | a 

“ “Art, 1678, — Cel ce s'a făcut garant humai pentru fidejusorul 

judecătorese, nu poate să ceară diseuţiunea averei debitorului prin- 

cipal şi a fidejusorului. (Art. 1655 $ 2 C..civ. Art. 2043 C. fr.). 

Obligaţia de a dă cauţiune poate să rezulte, după cum 

ştim, din diferite cauze: din -convenţie, din lege şi dintro 

hotărîre judecătorească... E 

  

“70 Cpr. Baudry et Wabl, op. cit, 1136. Vezi în tom. VI al 
_: Ooment. noastre, pag.. 706 urm., explic. art. 1138. - 

-(2);Quvintele „relative la constrângerea corporală trebuese consi- 

“. derate ca neșerise, ca şi în art.: 1658. Vezi supră, pag: 134, 

1. “mota | şi'înfră, p. 169: Ri | 
+0). Cpr- Li sa Colig, II, 377, 387,. 391, 403, ete. . 

(4), Cpr. Pothier, op. xil., 409, 47, Aa 
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Diferitele spe- Fidejusiunea este deci convențională, legală și judiciară 
cii de îdej sa, judecătorească. Art. 106, 541, 566, 682, 718, 1333, 

"1364, ete. din codul civil, precum şi art. 542, 547, ete, 
din pr. civilă; art. 245 din codul de comerţ (Î, ete. indică 
exemple de cauţiune legală (0). 

Cauţiune le- De câteori o persoană este obligată de lege sau prin 
sală sau con- convenţie a dă cauţiune, şi tribunalele o obligă la aceasta, 

pentrucă ea nu-şi îndeplineşte obligaţia sa de bună voe, 
cauţiunea nu devine judiciară, ci rămâne tot convenţională 
sau legală. In adevăr, judecătorul nu face, în asemenea caz, 
decât să ordone executarea convenţiunei sau dispoziţiei legei (6). 

Condiţiile ce Fidejusorii legali şi judieiari, cari nu sunt niciodată 
trebue să în- : 4 . aa Y Ls. , 
trunească fi. SOlidari (*), trebue să întrunească condiţiile cerute de art. 
dejusorii le- 1659 şi 1660, .adecă să fie capabili dea se obligă; să 
sali şi judi- posede avere îndestulătoare întrunind condiţiile art. 1660, 

() Vezi asupra acestui text, modificat prin legea din 6 Aprilie 
1900, D. Negulescu, J. Clunet, anul 1910, p. 51. 

Alte cazuri de (2) Vezi şi art. 422 Pr. pen, după care acei condamnaţi la o 
cauțiune pedeapsă privativă de a lor libertate, nu sunt admiși a face 
legală. recurs în casaţie decât dacă sunt în stare de închisoare sau 

liberaţi pe cauţiune. Altfel regursul lor este inadmisibil. Mai 
vezi art. 121| urm., din proc. penală, modificate prin legea 
din 15 Martie 1902; art. 68 (77 vechiu) L. C. de casaţie din 25 
Martie 1910, în privinţa căruia, s'a, decis că partea care atacă cu 
recurs, în materie de trusturi arendăşeşti (L. din 12 Aprilie 1908), 
o decizie a unei Curți, poate cere suspendarea executărei deciziei 
atacate, fără a depune nicio cauţiune, înţrucât, în specie, nu 
se urmăreşte un interes bănesc, ci un interes superior, care 
interesează ordinea, publică. C. Jaşi, Dreptul din 1909, No. 44. 
Vezi asupra, legei contra trusturilor arendăşeşti, tom. III, 
partea L, al Goment, noastre, p. 410, nota 2 (ed. a 2-a) şi 
om, » P. 548. Mai vezi asupra stei i - 

ton 151, PN A pra acestei legi, Cas. rom. Dreptul 

Cauţiunea ju Un alt caz de canținne legală eră, înainte de convenţia dela solui, Haga, acea prevăzută de art. 15 C. civ. şi 106, 107 Pr. iv. 
(cauţiunea Judicatum soli), care, precum ştim, astăzi nu mai există. Vezi tom. ] al Coment. noastre, p. 367, 368 (ed. a 2-a). (4) Thiry, IV, 242, p. 220, 

(*) Solidaritatea nu se întâlneşte, în adevăr, decât în fidejusiuuile 
convenţionale. Cpr. Beudant, Suretes personnelles et reelles, I, 123 și „225, p. 104, 106.— Astfel, avalistul sau dătătorul 
avalului, care este un fidejusor voluntar, este obligat solidariceşte cu debitorul şi giranţii cambiei (art. 42, 217 şi 297 0. com.). Vezi în privinţa avalului supră, p. 117, text şi nota 1.
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şi să aibă domiciliul lor în resortul Curţei în care trebue 
să se deă cauţiunea. 

169 

Cât pentru supunerea fidejusorului judecătorese la con- Constr. corpo- 
strângerea corporală, de care vorbeşte art. 1675, aceste cuvinte 
mau şi n'au avut niciodată vreun sens în legea noastră (?). 

Art. 1677 şi 1678 adaosă însă, conform unei dispo- 
ziţii împrumutate dela vechea jurisprudenţă franceză (), că 
fidejusorul judecătorese care a garantat, fie pe un debitor, 
fie pe un alt fidejusor (art. 1655 $ 2), nu poate, afară bine 

înțeles de cazul unei convenţii contrare, să invoace bene- 
ficiul de discuţiune. Motivele acestei dispoziţii, după cum 
ziceă Domat, sunt următoarele: 1% respectul datorit autori- 
tăţei hotărîrilor judecătoreşti care au preseris darea cauţiunei ; 
21 natura datoriei care urmează a fi cauţionată şi care nu 
sufere întârziere (*). 

Fidejusorul judiciar are însă, după cum ştim, beneficiul 

de diviziune, pentrucă art. 1677 nu-i tăgădueşte decât bene- 
ficiul de discuţiune (Vezi supră, p. 149, 150). 

In fine, art. 1676 dispune că acel obligat a dă o garanţie, 

este liber să deă un amanet sau altă asigurare suficientă 

pentru asigurarea creanței garantate. Redacţiunea acestui 

text, pe care l-am explicat supră, pag. 139, a fost modificată 
după art. 1922 din codul italian. 

CAPITOLUL IV 

Despre stingerea fidejusiunei. 

Fidejusiunea se stinge: 1% în mod indirect, pe cale de 

consecinţă; 2" pe cale principală: 

1 Stingerea fidejusiunei pe calea de consecinţă. 

Art. 1679.-— Obligaţiunea, ce naşte din fidejusiune se stinge 

prin aceleaşi cauze prin cari se sting şi celelalte obligaţiuni. (Art. 

  

() Vezi supră, p. 134 nota 1 şi p. 167, noia 2. 

(2) Vezi Troplong, Cautionnement, 593 urm. _ NR 

() Cpr. Thiry, IV, 267; Troplong, Cautionnement, 594. Vezi şi 

sură, p. . - 

rală. 

Art. 1676, 
16178. 

Beneficiul de 
discuţiune. 

Beneficiul de 
diviziune. 

Art. 1676.
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1044, 1045, 1091, 1137, 1139, 1142, 1143 urm., 1148, 1155, 1216, 
1218, 1680, 1683, 1873 C. eiv. Art. 2034 C. fr) (). 

Efectele stin: Obligaţia accesorie neputând să existe fără acea, princi- gerei acţiunei 
principale. 

pală, orice cauză care aduce stingerea, acestei din urmă, stinge 
eo îpso şi fidejusiunea (art. 1091 urm). Incetarea fideju- 
siungi nu aduce însă neapărat stingerea obligaţiei principale, 
fiindeă principalul poate să subziste fără accesoriu, pe când 
aecesoriul nu poate să subziste fără, principal. (V. înfră,p. 173); 

„ Orieare ar fi cauza, care ar aduce stingerea, fideju- 
siunei, ea poate fi invocată de fidejusor contra creditorului, 
Și aceasta, atât de fidejusorul ordinar cât și de acel solidar(?); 

Plata. Astfel, plata făcută de debitorul principal în mod valid (5) 
stinge fără nicio îndoială fidejusiunea, (4), afară, bine înţeles, 
de plata prin subrogaţie, făcută de un tterţiu, fiindcă subro- 

„gatul, departe de a stinge acţiunea, ereditorului, şi-o însuşeşte 
! din contra (art. 1107) (5. a 

Ofertele reale. ' Ofertele reale, urmate de consemnare, făcute ''conforni 
legei (art. 1114 urrn.), liberează, de asemenea, pe fidejusor (6; 

  

() Cpr. L. 4, Cod, De fidejussoribus et mandatoribus, 8, 4l; Pothier, Oblig., II, 3178— 380, 407, ete. Pa (2) Baudry et Wabl, op. cit., 1138, p. 59%; Guillouard, Idem; 224; P. Pont, idem, 353.— Vezi însă Rodiăre, De la soli. dariit e! de lindivisibililă, 166, p. 122 (ed. din 1852).  - () S'a decis însă, en toate acestea, că plata, liberează, pe fidejusor chiar dacă ea ar fi anulată pentru incapacitate, de exemplu: din cauza falimentului debitorului. C. Orleans, D. P. 51. 2. 29.— Contră: Cas. fr. D. P. 89. ]. 167; Sirey, 89. 1. 409. Cpr. Baudry et Wanl, op. cât., 1141. 
(%) Tollitur autem omnis obligatio solutione ejus, gquod debetur“. | Instit., Quibus modis obligatio iollitur, II, 29, Pr., ab initio.— Vezi .şi L. 43, -Dig., De solutionibus ei berationibus, 46, 3, unde se, zice i „În ommibus speciebus liberationum, etiam acces „„ S40Ne8 taberantur; pută adpromissores, h othec&, pignora, etc.“. () Baudry et Wahj, op. cit., 1139; Gâillocari? tem. 225; „_ Daurent, XXVIII, diete, ec. (5) Cpr. 'Troplong, Cautionnement, 502.— S'a decis de curând (25 "“unie 1910) că instanţa de“ fona comite :un “invedârat exces de „putere, atunei când declară nulă: o ofertă; -reală -pentru un motiv eare, din procesul verbal al portărelului, se constată că nu a fost invocat: de creditor. în momentul când. plata se ofereă, ŞI, prin urmare, eră necunoscut, de debitor, motiv :care, "dacă i-ar fi fost . cunoscut, acesta . eră. poate. în. poziţie. să-l înlăture, făcând oferta în moneda, cerută de; dreditor: Cas. rom.
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Chestiunea de a se şti dacă plăţile parţiale făcute de 
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Imputarea 

debitor, trebue să fie imputate asupra părţei de ' datorie Plătilor Parti- 
eauţionate sau necauţionate, în caz de fidejusiune parţială, 
este controversată atât în doctrină cât și în jurisprudenţă (1). 

Novaţiunea datoriei principale liberează “pe fidejusor 
(art. 1137 $ 2)6€). 

De câteori debitorul primeşte drept plată, de bună 
voe, dela':debitor un alt lueru decât acel datorit (datio în so- 
lutum), obligaţia principală este stinsă şi, deei, şi fidejusiunea. 

Dacă datoria principală nu este stinsă decât pro purte, 
fidejusorul nu. va fi liberat decât în proporţie eu partea din 
datorie care a fost: stinsă '(5). e 

Chestiunea este însă de a se ști dacă fidejusiunea va 

reînviă mai târziu, atunci când creditorul va fi evins din 

Iuerul. primit drept plată? A ii 
Art. 1683 răspunde la această întrebare în -mod: negativ. 

lată cum-se exprimă acest text: - e 

“Art. 1683. — Dacă creditorul primeşte, de bună voe 6), un 
  

Dreptul din 1910, No. 59, p. 471. Vezi asupra ofertelor reale 
de plată, tom. VI al Coment. noastre, p. 548 urm. 

() Vezi asupra acestei controverse, Dalloz, Nouv. C. civil annot, 
AV, axt. 2034, No. 9 urm., 2'şi tom. VI al Coment. noastre, 
p. 535, text şi nota 2. Părerea generală, şi acea mai juridică, 
de bună-samă, este că acontul dat: de debitor se impută mai 
Srităi asupra părţei din datorie negarantată. Vezi. în acest sens, 
Planiol, 11, 2371; Baudryet Wabl, op. cit. 1012; Guillouară, 
Idem, 149 şi 225; T. Hue, XII, 193 şi 237, în fine; Laurent, 

_ XVII, 619 şi XXVII, 275; Cas: fr. Sirey, 91. 1. 55; Pand. 

„:Ptriod. 91. 1.. 214; D. P. 92. 1. 19; C. Poitiers, Pand. Period. 
92. 2. 62; Sirey, 92. 2. 111. — Contră: C. Caen, D. P. 54.5. 
98. Cpr. Larombiăre, 0blig.,.1V, art. 1256, No. 7. 

Aceeaş controversă s'a ivit în cazul când datoria principală 

este garantată numai în parte printr'un privilegiu sau printr'o 

'ipotecă. Vezi autorităţile citate în tom. VI al Coment. noastre, 

p. 535, nota 3. ? PN a 

;(2) Vezi în tom. VI al: Coment. noastre, p: 691 urm., explic. art. 

1137 $ 2. Opr. Baudry et Wabl, op. ciţ., 1144 urm.; Ponsot, 

Cautionnement, 550, 551, p. 442 urm.; Dalloz, Nouveau C. 

„edil anno, LV, art. 2034, No. 26 urm. Vezi şi - E: &; Cod, De 

„._ “fidejussoribus et mandatoribus, 8, 41... . 

2. 48) Cpr. Baudry et Wabhl, :o0p. cit., 1148. , - Ă 

+44) Deei,: dacă ereditorul a fost silit să primească un “lueru în 

* locul altuia; de exemplu: când se adjudecă asupra “lui imo- 

ale. Contro- 
versă. 

Novaţiune. 

Datio în so- 
lutum. 

Stingerea păr- 
ţială a dator. 
principale. 

Nereînvierea 
fdejusiunei. 

Art. 1683.
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imobil sau alt lucru în plata datoriei principale, cauţionatorul 
rămâne liberat, chiar când ereditorul a fost evins din acel lucru. 
(Art. 1095, 1100, 1128, 1137 $2 C. civ. Art. 2038 C. fr.) (1), 

Aplie. art. Acest text nu este decât o aplicare particulară a prin- 
1157 $ 2. cipiului consacrat prin art. 1137 $ 2, după care novaţiunea, 

făcută în privinţa, debitorului principal liberează pe fide- 
jusori, căci datio în solutum implică o novaţiune, ereditorul 
care consimte a primi un alt lucru în locul acelui datorit 
operând o novaţiune prin substituirea, unei datorii alteia (2) 

Cazul când Fidejusorul este liberat, oricare ar fi cauza evicţiunei, evicțiunea A + . . provine din âfară de cazul când ea ar proveni din faptul lui, pentrucă 
însut faptul el eră, de exemplu proprietarul lucrului dat în plată pe care ejusorului. LA. . mai târziu l-a revendicat). 

Art. 1683 poate fi invocat de orice fidejusor, fie el 
pur şi simplu sau solidar, întrucât textul nu face nicio dis- 
tincţie în această privinţă (6). 

Momiterea da- După ast. 1142 $Ş 1, remiterea voluntară a datoriei, debitorului. făcută de creditor debitorului, liberează pe fidejusor, fie el 
chiar solidar, pentru motivul cunoscut că fidejusiunea. fiind 

  

bilul debitorului pe care îl urmărise, această datio în solutum sită nu stinge fidejusiunea, cel puţin după părerea, penerală. Baudry et Wabhl, op. cit. 11496 Guilloba ee Ideme 254 şi autorităţile citate acolo; Dalloz, Nou. C. câvil anmott, 1V, | art. 2038, No. 21.— Vezi însă T, Hue, XII, 255. (0) Cpr. LL. 43 şi 54, Dig., De solutionibus er liberationibus, 46, 3; L. 47, Dig., De verborum significatione, 50, 16; L. 62, , Dig, De pactis, 2, 14; Pothier, Oblig., II, 407. C) Cpr. Thiry, IV, 366; Baundry et Wahl, op. cit., 1148 bis; Guillou- ard, Idem, 253; P. Pont, Idem, 398; Planiol, 11, 524; Cas. fr. 89 dipL5T Sizey, 89. 1. 409. — Vezi însă Laurent, | 7 „a o Cato 8 dei ue, XII, 254. Vezi şi Pand. fr. v 
6) Baudry et Wabhl, op. cil. 1150; Guillouard Idem, 256; Dalloz, op. cit, IV, art. 2038, N. 23 şi 28; 'Trib. Oastel- % parrazin, Sire, 50: 2. 416, ste. 

udry e an op. cit, 1152; Guillouard, Idem, 257; aazent, XXVIIL 280; P. Pont, jem, 401; Aubry ui Rau te $ 429, p. 693; Cas. fe. D. P, 58. 1. 283; Sirey, 59.1. 61. — Soluţia contrară, n'ar pateă fi admisă decât dacă s'ar gecide ce fidejusorul solidar trebue să fie asimilat unui de- pier solidar, ceeace ar păreă să rezulte din art. 1662, partea nală, ceeace însă, Ştiin că nu este adevărat, termenii acestui text fiind prea absoluţi. Vezi supră, p. 145, 146, text şi nota |.
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un contract accesoriu (Î), nu poate să existe fără o datorie 
principală €). 

Din contra, remiterea. datoriei făcută de creditor fideju- Remiterea da- 
sorului, fie chiar solidar, nu liberează pe debitorul prin- toriei ficută 
cipal, pentrucă creditorul a putut foarte bine să renunţe la, âdejusorulni. 
fidejusiune, fără a renunță la însăș creanţa sa, întrucât 
principalul poate să subziste fără accesoriu (art. 1142 Ş 2)(). 

Stingerea, unei datorii prin concordat lasă să subziste Stingerea da- 
obligaţiunea. fidejusorului care garantase pe falit (art. 802 Toriei prin 
C. com.), pentrucă, prin eoncordat, creditorii au înțeles să Art. 802 
facă o liberalitate falitului, spre a-şi seăpă o parte din C%"- 
creanţa lor, iar nu fidejusorului său (4). 

Actul prin care creditorii primese abandonarea acti- 
vului debitorului, descarcă însă pe fidejusor (5). 

Aceeaș soluție este, în genere, admisă şi în privința Concordatul 
concordatului amiabil (6). amiabil. 

După art. 1148 $ 1, compensaţia se operează în pri- Compensaţia. - 
vința fidejusorului pentru ceeace creditorul datorește debi- 
torului principal (). 

Fidejusorul, fie chiar solidar, poate să facă să se con- 
state compensaţia şi în cazul când debitorul ar fi renunțat 
la ea, pentrucă această excepţie nu este personală debito- 
rului, ci reală şi inerentă însăș datoriei (6). 

Compensaţia nu are însă loc în privinţa debitorului 

() Vezi supră, p. 117 şi 170. 
(2) Cpr. Baudry et Wabhl, op. cât., 1153. Vezi şi tom. VI al 

Coment. noastre, p. 720. 
(2) Cpr. Baudry et Wabl, op. cit., 1154. Vezi tom. VI al Coment. 

noastre, p. 722 urm. şi supră, p. 170. 
(&) Vezi tom. VI al Coment. noastre, p. 72], text și nota 1. Cpr. 

Baudry et Wahl, Cautionnemeni, 1155 ; Guillouarăd, Idem, 

227. — Fidejusorul care a plătit o datorie stinsă prin con- 

cordat, este lipsit de orice recurs contra debitorului. Baudry 

et Wahl, op. cit., 1088. 

(5) Baudry et Wabhl, op. cit., 1155. 

(6) Baudry et Wabhl, loc. cât. Cpr. Aubry et Rau, 1V, $ 323, 

p. 338, text şi nota 26 (ed.a 4-a). , 

() Vezi tom. VI al Coment. noastre, p. 764 urm., precum și 

autoritătile citate acolo. 

(6) Vezi tom. VI suscitat, p. 765. Cpr. Baudry_et Wahl, op. 

cât, 1157 urm.; Guillouard, ldem, 24 şi 232; Laurent, 

XXVIII, 300, ete. Vezi şi supră, p. 152.
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Tranzacţia. 

Confuziunea. 

Motivele 
art. 1155$ 1. 
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principal, pentru ceeace debitorul datorește fidejusorului, 
(art. 1148 $ 2)(0). 

Tranzacţia prin care creditorul renunţă faţă de debitor 
la toată, creanța sau numai la o parte din ea, poate fi in- 
vocată de fidejusor (?), pe când tranzacţia, făcută între creditor 
şi fidejusor nu liberează pe debitorul principal (art. 1142). 

Confuziunea, care se operează atunei când creditorul 
moștenește pur şi simplu (*) pe debitorul principal, sau când 
debitorul moștenește pe creditor, liberează, pe fidejusor (art. 
1155 $ 1)€); în caz însă de anulurea, confuziunei, fideju- 
siunea va reînvia (€). 

(1) Vezi tom. VI menţionat, p. 765. Cpr. Ponsot, Cautionnement, 567 urm., și 460 urm. 
C) Baudry et Wabhl, Cautionnement, 1156 şi T'ransaction, 1299; Arntz, IV, 1546, pag. 191; Troplong, Cautionnement, 460, 506—508, 512 şi Transaction, 128; Guillouard, Cautionne- ment, 161 şi Transaction, 100; P. Pont, Transaction, 409 urm.; Aubry et Rau, IV, $ 421, p. 665; Dalloz, Nou. C. cv. amnote, IV, art. 2034, No. 89 urm. şi art. 2051, No. 30urm. Debitorul nu poate însă, prin tranzacţia sa, să agraveze situaţia, fidejusorului. Cpr. Troplong, Cautionnement, 507; Ponsot, dem, 359; P. Pont, Idem, 4ll urm., 671; Aubry et Rau, loco cit.; Colmet de Santerre, VIII, 284 bis VI; Cas. fr. D. P. 49. 1. 327; Sirey, 49. 1. 577. 
() Mourlon, UI, 1190; Colmet de Santerre, VIII, 284 bis V, ete. , Vezi tom. VI al Coment. noastre, p. 722, 793. (*) Acceptarea moștenirei sub beneficiu de inventar împedică contuziunea de a se produce, fiindeă aduce separarea de „ Pâtrimonii (art. 713, 20), 
C) Cpr. L. 3, Dig., De separationibus, 42, 6.— Motivele art. 1155 1 sunt lesne de priceput. In adevăr, o persoană nu poate fi debitorul şi creditorul aceleiași datorii. Ratio confusionis evi- dens et naturalis est, zicea foarte bine Cujacius, guia idem homo non polesi esse et debitor et creditor, actor et Teus; nemo sbi debere Potest, nemo secum agere et expediri“. Cpr. Do- mat, Lois civiles, IV, p. 350, No. 15 (ed. Carr6 din 1823); , Ponsot, Cautionnement, 371, p. 468, ete. (6) Cpr. Bandry et Wabl, op. cit., 1160; Guilouard, Idem, 220; Troplong, Idem, 482; p. Pont, Idem, 336; Ponsot, Caution- nement, 313 urm., p. 470 urm, Vezi şi tom. VI al Coment. noastre, pag. 811, unde, la rândul al doilea, s'a strecurat o eroare de tipar, Zicându-se: confuziunea, produsă prin în- trunirea, calităţilor de ereditor şi de fidejusor principal, în lo de : confuziunea produsă prin întrunirea, calităţilor de ere- itor şi debitar principal.
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Când confuziunea se operează în persoana fidejusorului, Art. 1155 $2. 
adecă când acesta moștenește pe creditor sau ereditorul îl 
moștenește pe dânsul, nu mai există fidejusiune, însă debi- 
torul principal poate fi urmărit (art. 1155 $ 2). 

Confuziunea care se operează între debitorul principal Garantul fide- 
şi fidejusorul său, prin moştenirea unuia de către altul, nu Însorului nn 
stinge însă acţiunea cereditorului contra garantului fidejuso- prin contuziu- 
rului; ceeace însemnează că acel care a garantat pe un fi- nea operată 
dejusor, conform art. 1655 $ 2, nu este liberat prin con- şi âdajusorul 
fuziunea operată între debitor şi fidejusorul principal. De Principal. 
asemenea, dacă fidejusorul, care a moştenit pe debitor, a dat 
un amanet sau o ipotecă asupra imobilelor sale, ereditorul 
își va păstră amanetul sau ipoteca sa (). 

Tot astfel, dacă debitorul, care a moștenit pe fidejusor, Art. 1680. 
eră minor sau femee măritată neautorizată când a con- 
traetat, ereditorul îl va puteă urmări în calitate de moş- 
tenitor al fidejusorului, debitorul neputând, în această cali- 
tate, să invoace nulitatea întemeiată pe incapacitatea sa (2). 

Acestea, rezultă din art. 1680. 

Art. 1680. — Confuziunea urmată între datornicul principal 
şi fidejusorul său, prin erezirea (moştenirea) unuia de către altul, 
nu stinge acţiunea ereditorului contra aceluia ce a garantat pentru 
fidejusor. (Art. 653, 1048, 1091, 1154 urm., 1655 $2 C. cir. 
Art. 2035 C. fr.) (8). | . 

Acest text nu este decât aplicaa principiului că con- 

fuziunea nu stinge decât drepturile a căror exercițiu ea îl 
face cu neputinţă. | 

Perderea. fortuită a corpului cert şi determinat datorit  perderea 

liberează pe fidejusor, fiindeă ea liberează pe debitorul prin- lucrului. 

() Mourlon, III, 1164; Baudry et Wabhl, op. cit. 1161; Guil- 

louard, Jdem, 220; P. Pont, Idem, 339; Troplong, Idem, 489; 

Laurent, XXVIII, 270; T. Huc, XII, 241; C. Rouen, D 

p. 75. 2. 188; Sirey, 76. 2. 326, ete. , 

(2) Mourlon, III, 1164; Baudry et Wabhl, op. cit:, 1161, în fine; 

“'roplong, Idem, 483; P. Pont, Idem, 338; Guillouard, Idem, 

220; Anbry et Rau, IV, $ 429, pag. 694 (ed. a 4-a); Boi- 

leux, VI, art. 2035, pag. 682, ete. , 

(5) Cpr. L. 38 $ ultim; L. 99 $2 şi Ş ultim, Dig., „De solu- 

tionibus et lberationibus, 46, 3; L. 5, Dig., De fudejussoribus 

et mandatoribus, 46, 1; L. 24, Cod, eod. tit., 8, 41; Pothier, 

Oblig., ll, 384, 407, | ”
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Perderea cau- 
zată prin culpa » 
fidejusorului. ] 

Prescrierea 
oblig. princi- 

pale. 

Art. 1873. 

Motivele art. 
1873, 

C. Caragea. 
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cipal; însă perderea acestui lucru întâmplată prin culpa 
debitorului principal, nu liberează pe fidejusor (), şi aceeaş 
soluţie este admisibilă şi în privinţa fidejusorilor solidari (?). 

Perderea lucrului datorit întâmplată prin culpa fide- 
usorului lasă să subziste fidejusiunea, însă liberează pe de- 
bitorul principal, şi aceasta chiar atunci când  fidejusorul 
ar fi solidar (0). 

Știm că fidejusorul poate să opue prescripția acţiunei 
principale, chiar dacă debitorul n'ar invoea-o, sau ar fi re- 
nunţat la ea, pentrucă preseripţia este o excepţie inerentă 
însăș datoriei (*. | 

Prescripţia întreruptă contra debitorului principal este 
întreruptă şi în contra fidejusorului (art. 1873 $ 1) ), și 
aceasta, chiar în caz când fidejusorul ar fi solidar (€). - 

Motivul acestei dispoziţii este lesne de înţeles. In adevăr, 
fidejusorul necontractând o obligaţie deosebită de acea prin- 
cipală, obligaţia, sa trebue să urmeze soarta celei prinei- 
pale (). 

(1) Cpr. L. 95 $ 1, Dig., De solutionibus et liberationibus, 46, 3. 
(2) Baudry et Wabhl, op. eit., 1163. 
(6) Baudry et Wabhl, op. cit., 1164; T. Huc, XII, 233; Dalloz, 

Nouveau C. cinil annoit, IV, art. 2034, No. 78, ete. 
(*) Vezi supră, pag. 155, nota 3. Cpr. Baudry et Wabl, op. cil. 

1090, 1165; Gnillouard, Jdem, 161; Ponsot, op. cit., 383, 
pag. 480, 481; Dalloz, Nouv. C. civil annotă, IV, art. 2036, 
No. 16; as rom: Bult. 1886, pag. 24; Bult. 1890, pag. 1215; 

ult. consid. dela pag. 1105; C. i din 1892, No. 60, ete. F$ 1095 0. Bucureşti, Drephl 
(5) Cpr. „Cas. rom. Bult. 1891, pag. 1104. — Sa decis însă că 

deşi întreruperea prescripţiei prin chemarea în judecată a de- 
bitorului principal îşi produce efectele sale în privința fide- 
jusorului, totuşi nu poate sehimbă natura obligaţiunei acestuia. 
Astfel fiind, „obligaţia fidejusorului, când este preseri ptibilă 
prin eine! ani, nu se sehimbă într'o prescripţie de 30 de ani 
prin chemarea în judecată a debitorului principal. Cas. rom. 

, Bult. 1892, pag. 967. Cpr. Guillouară, Prescription, Il, 161. 
() Sa decis că, după codul Caragea, întreruperea civilă a pres- 

eripției operată în contra debitorului prineipal, nu se puteă 
opune, și fidejusorului. Cas. rom. Secţii-unite, Bult. 1883, 

__ pag. . 
(*) Cu toate acestea, chestiunea eră controversată, în vechiul drept 

francez. Vezi Pothier, Oblig., II. 698; i ipti 1, 250 (ed. din 1832), ete. i Vezeille, Preseripion,
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Dar dacă întreruperea civilă a preseripţiei (1), făcută în Intreruperea 

contra debitorului principal, îşi î prescripției p pal, îşi produce efectele sale în contra „ontra fdeju- 

fidejusorului, preseripţia întreruptă contra fidejusorului nu serului nu 

este întreruptă fa j inci : » „aduce întreru- 
p ţă de debitorul principal, şi aceasta, chiar perea ei contra 

dacă fidejusorul ar fi solidar. Cu alte cuvinte, urmărirea, debitorului, 

îndreptată contra fidejusorului, chiar solidar, nu întrerupe Art: 1873 8 2 

preseripţia obligaţiei principale; de unde rezultă că fideju- 

sorul va putea. să invoace preseripţia îndeplinită în favoarea 

debitorului, eu toate că ea a fost întreruptă în persoana lui, 

pentrucă obligaţia fidejusorului nu poate să subziste când 

aceea a debitorului prineipal este stinsă. Această chestiune 

nu mai e controversată la noi, unde $ 2 al art. 1873 a fost 

adaos de legiuitorul nostru, conform teoriei lui Mareade (2). 

Refuzul fidejusorului de a jură nu produce însă niciun Refuzul jură- 

efect în privinţa, debitorului principal, și vice-versa €). mântului, 

() După art. 1865 $ 1 C. civil, preseripţia se întrerupe print'0 Art. 1865 $1. 

cerere făcută în judecată, fie introductivă de instanţă, fie 

numai incidentă înti'o instanţă începută. Prin cerere incidentă, 

se înţelege cererea, făcută în instanţă, care are caracterul unei 

acţiuni, cum este cererea reconvențională, cererea de chemare 

în garanţie sau de intervenţie, cari sunt adevărate cereri în 

judecată în sensul textului menţionat. Prin urmare, o petiție, 

prin care nu se formulează nicio pretenţie, şi eare nu cuprinde 

decât o simplă declaraţie, nu constitue o cerere în judecată 

nici principală, nici incidentă şi, ca atare, nu poate aveă de 

efect întreruperea prescripției. Cas. rom. Dreptul din 1910, 

No. 33. — S'a decis, eu drept cuvânt, că spre deosebire de 

codul francez, art. 1865 nu cere, pentru a se puteă operă în- 

treruperea prescripţiei, ca acţiunea să fie adusă la cunoştinţa 

pârîtului. Cas. rom. Or. judiciar din 1910, No. 35. 

(2) În acest sens se pronunţă, în adevăr, mai mulţi autori în 

Franţa. Vezi Maread6, Prescription, art. 2250, pag. 149; 

Mourlon, III, 1888 urm.; Baudry et Wabhi, Cautionnement, 

1166; Guillouard, Idem, 221 şi Prescription, 1, 273; Baudry 

et "Tissier, Prescription, 566; Thiry, IV, 604; Arntz, 1V, 1990; 

T. Buc, XIV, 414, pag. 520; Aubry et Ran, II, $ 215, pag. 

523, text şi nota 66 (ed. a 5-a); Laurent, XXXIL 152; C. 

Riom, Sirey, 45. 2. 169. — Contră: Troplong, Cautionne- 

ment, 464 urm. şi Prescription, II, 635; Luroux de Bretagne, 

Prescription, L, 519; Vazeille, Idem, 1, 251, pag. 271 (ed. 

din 1832); Larombitre, Oblig., IL, art. 1206, No. 3, ete. 

() Vezi tom. VII al Coment. noastre, pag. 422 423 şi autorii 

citați acolo. Cpr. Dalloz, Nouveau code civil annott, IV, 

art. 2034, No. 87. 

34946 4
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Lueruljude- -  Incât priveşte raporturile dintre fidejusor și: debitorul 
„+ *%  prineipal, cu privire la luerul -judecat, chestiunea este eon- 

n în troversată (D, a : 
Rezoly, oblig. Rezolvirea obligaţiei principale stinge fidejusiunea, chiar 
Pre dacă debitorul sar obligă din nou mai târziu). 

Rezilierea de “Rezilierea contractului, consimţită de comun acord de 
comun acord. către: creditor. şi debitorul principal, atrage de asemenea, stin- 

gerea, fidejusiunei (2). : | 
Săvârirea .  Fidejusiunea se mai poate încă stinge prin desăvârșirea, 
aacerei. a facerei. pentru care ea a fost dată (4). i 
Moartea : Moartea debitorului principal nu aduce stingerea, fide- 

debitorului. jusiunei, căci obligaţiile sale trec la moștenitorii săi (5). 
Art, 1218. Jurământul decizor 'deferit de creditor asupra însăş exis- 

tenţei datoriei, iar nu asupra fidejusiunei, şi prestat de fideju- 
sor, ea și jurământul refuzat de creditor, după propunerea, fide- 
jusorului, liberează pe debitorul principal, pentrucă de câteori 
nu există datorie, nu poate să existe nici debitor (art. 1218) (€). 

Schimbarea Sunt oarecari schimbări în starea sau situaţia debito- 
stărei debito- „ului principal, cari sunt de natură a agravă situaţia fide- 

jusorului și cari trebue să aducă stingerea, fidejusiunei. 
Canţionarea Astfel, când o femee, care aveă libera administraţie a 
“mmăritate, Punurilor sale, a fost cauţionată şi se căsătoreşte, fidejusorul nu 

mai poate fi ţinut de rezultatele unei gestiuni, care se va face 
sub o altă înrâurire decât acea carea, determinat fidejusiunea. 

Q) Vezi tom. VII al Coment, noastre, pag. 572 urm., 574. Cpr. 
Dalloz, op. cât., IV, art. 1351, No. 1466 urm. şi IV, art. 2034, 

, No. 82 urm.; Pană. fe., vw Caution, 814, 958 urm., ete. (7) Baudry et Wabhl, op. cit., 1168; Dalloz, op. cit., IV, art. 2034, 
No. 172 urm., ete. 

(5) Dalloz, op. cit., 1V, art. 2034, No. 94, 95. 
(*) Dalloz, op. şi loco cit., No. 101. 
€) Dalloz, op. şi loco cit., IV, No. 102, 103. Cpr. Domat, Lois civiles, IV, p. 41, No. 14 Vezi şi supră, pag. 134. Cpr. L.4$1; C. Catia L 27 S 3, Dig» De fidejussoribus et mandatoribus, 46, 1, ete.— , Calimaeh, upă art. 1799 din codul Calimach (1367 C. austriac), garanţia personală, se stingea în termen de trei ani dela moartea cheză- 

şului, dacă în cursul acestui termen lenivindu-se, creditorul 
na cerut datoria dela moştenitorii chezăşului. Cpr. Trib. | Covurlui, Dreptul din 1887, No. 90. 

(6) Vezi tom. VII al Coment. noastre, pag. 418 şi 573, nota 3, 
Cpr. Pothier, Oblig., II, 918: B 3, n 

1167; Guillouară, “Pen, 223, saudry et Wahl, Cautionnemeni
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Tot astfel, fidejusorul unui uzufructuar poate cere des- Fidejusiunea 

cărcarea, sa, de câteori uzufructuarul a înstrăinat dreptul său "i Wziret: 
de uzufruet (!). : | 

2 Stingerea fidejusiunei pe calea principală (mod de stingere special 

fidejusiunei). 

Art. 1682. — Cauţionatorul se liberează de garanţia sa, când 
nu poate să intre în drepturile, privilegiile şi ipotecile ereditorului, 
din cauza acestuia. (Art.998, 999, 1108, 30, 1670 C. civ. Art. 2037 
C. fr.) 2). 

Acest text prevede cazul stingerei fidejusiunei întâmplat Aplice. art. 

prin culpa ereditorului; el se întemeiază pe principiul de 998, 999. 
echitate că nimeni nu poate, prin faptul său, să aducă o 
daună altuia. (Cpr. art. 998, 999 C. civ.). 

Această dispoziţie este sancţiunea subrogărei acordată, fi- Art. 1682 este 

dejusorului prin art. 1670, căci acest din urmă a avut, de bună- same anca 

samă, subrogarea în vedere pentru a-și asigură recursul său 

contra, debitorului. Prin urmare, creditorul aducând o daună 

fidejusorului (5), trebue să-l despăgubească; şi această despă- 
gubire consistă în liberarea sau descărcarea, sa. 

Pentru ca art. 1682 să fie aplicabil, trebue ca subro- Condiţiile ce- 

garea, în drepturile, privilegiile sau ipotecile creditorului să rute p: aplic: 

fi fost făcută cu neputinţă de însuş ereditorul, printr'un fapt, 
fie pozitiv, fie negativ, de exemplu: ștergând ipoteca care 

garantă datoria, sau neglijind de a reînoi inscripţia ipotecară,; 

legea, nu face, în adevăr, nieio distincţie în această privinţă ('). 
  

(5) Dalloz, op. şi loco supră cit, IV, Art. 2034, No. 104—106. 

(2) Argument din L. 95 $ 11, Dig., De solutionibus et liberatio- 

nibus, 46, 1; Cujacius, observ. ad legem 21, Dig., De pactis, 

2, 14. Cpr. asupra acestui text, 0. Bucureşti, Dreptul din 

1887, No. 57, pag. 455. 
(2) Dauna suferită de fidejusor trebue să fie efectivă, iar nu nu- 

mai posibilă. Baudry et Wabhl, op. cit., 1183. Această daună, 

trebue să fie stabilită de fidejusor. Baudry et Wahl, op. cât., 1184. 

(4) Cpr. 'Thiry, IV, 266, pag. 236; Baudry et Wabhl, op. cit. 1176; 

Guillouard, Idem, 234; 'Troplong, Jdem, 565 urm.; P. Pont, 

Idem, 380 urm.; Ponsot, Idem, 332, p. 414 urm. ; Beudant, Suretes 

personnelles et rtelles, Î, 107, pag. 90; Aubry et Rau, 1V, $ 429 

şi 694, text şi nota 12; Laurent, XXVIII, 310 urm. ; T. Hue, 

XII, 250; Planiol, I[, 2386; Cas. fr. Sirey, 96. 1. 65; D.P. 

96. 1. 255; Pand. Piriod. 97. 1. 209. — Contră: Pothier,
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Fidejusorul este, de asemenea, liberaţ dacă a consimţit; să fie plătit în urma altor creditori (Î). 
Cazurile în Creditorul nu cade însă sub aplicarea art. 1682, de ae aleea câteori perderea siguranţei nu atrage nicio daună pentru fide- cabil. . Jusor şi, în orice caz, nu este opera sa personală. Astfel, art. 1682 nu este aplicabil: 10 când recursul fidejusorului, devenit iluzoriu, nu puteă să producă, efecte, când, de exemplu, inscripţia pe care creditorul a lăsat-o să se perime, nu venei, în rang util (2); 20 când subrogaţia a devenit cu neputinţă din cauza faptului unui terțiu (?), sau a unei dispoziții le- gislative (%; 3% când subrogaţia a devenit cu neputinţă din cauza însuș faptului fidejusorului (6), ete. | Dacă dauna suferită de fidejusor este inferioară creanței, acest din urmă nu este liberat decât pentru partea din da- | torie proporționată cu prejudiciul suferit (6). „Sienranţele Pe de altă parte, art. 1682 se referă numai la sigu- feră art, 6s2 Lanţele existente în momentul intervenirei fidejusiunei, iar nu la acele constituite mai în urmă; fidejusorul necontând în adevăr pe ele, nu se poate plânge că creditorul le-a des- fiinţat C). 

    

Oblig., II, 557; Mourlon, Tr. des subrogations personnelles, pag. 518 urm. (ed. din 1848); C. Bastia, D. P. 46.2, 109; Sirey, 48. 2. 10. 
() Baudry et Wahl, Zoco cit. p- 614; C. Dijon (sub Cas.), D. „P. 8. 1. 36; Sirey, 90. 1. 467. (2) Cas. fr. Sirey, 87. 1. 6 (cu nota lui Labbe). Cpr. Beudant, op. cit, 1, 108; Laurent, XXĂVIII, 207; Guillouară, Cautio- nement, 240; Baudry et Wabhl, op. cit., 1181; Planiol, II, 2387, | Cas. fr. D. P. 87.']. 381; Beudant, op. cit... IL, 108. (4) Cpr. Baudry et Wabl, op. cit. 1177, p. 617 (ed. a 3-a). (2) Cas. fr. DP... 1. 89; Beudant, loco cit., Planiol, II, 2386; Baudry et Wabl, op. cit., 1177. — Quid Juris în caz când per- derea siguranței provine în acelaş timp din culpa creditorului ŞI din acea a fidejusorului? Vezi Baudry et Wabl, loco cit., ab: 617; Dalloz, op. și loco cit., No. 99 'urm. (6) Beudant, op. şi loco cit.; P.* Pont, op. cit., 374; Baudry et Wabl, Idem, 1182; Laurent, XXVIII, 306; Aubry et Rau, IV, $ 429, p. 696; Dalloz, Nous. code cîvil annoit, IV, 'art. 2037, 

0) Poiice da II, 5 “) Pothier, 19 II, 557; Beudant, op. si loco cit.; Planiol, II, 2385; Laurent, XXVIII, 308: Autey et Rau, IV, $ 4 e Ă , 

Fă „28 095: P. Pont, Cautionnement, 377; Guillouard,
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Fidejusorul nu poate, de asemenea, să se plângă că 
creditorul a neglijat de a dobândi siguranțe nouă (4).. 

Art. 1682 fiind conceput în termeni generali, poate fi Persoanele 
invocat nu numai de fidejusorul pur şi simplu, dar şi deorece 
acel solidar; de fidejusorul convenţional, ca şi de acel legal O 
şi judecătoresc (?). 

Acest text se aplică, de asemenea, aceluia care a ipo- 
tecat un. imobil pentru datoria altuia, această persoană ne- 
fiind decât un fidejusor (0).. : 

El nu poate însă fi invocat de codebitorii solidari, Neinvocarea 
entrucă inză . antum în art. 1682 de pentrucă acest text cuprinzând o decădere de drepturi în si debitorii 

materie de fidejusiune, nu poate fi întins prin analogie la solidari, ete. 
alte cazuri (£); nici de terţii detentori a unor imobile ipo- 
tecate, cari au plătit datoria ipotecară, ete. (?). 

_ Părţile pot, prin convenţia lor. să deroage dela art. 1682, Derogare de 
-_pentrucă acest text este întemeiat pe dreptul ce fidejusorul la art. 1682. 

Mourlon, Tr. des subrogations personnelles, p. 526 urm. — 
Contră: Baudry et Wabl, op. cit., 1179; Ponsot, dem, 334, 
p. 418 urm.; Troplong, Jdem, 570, 571: Duranton, XVIII, 382. 

() B=>udry et Wabhl, op. cit., 1179, în fine; Guillouard, Jdem, 
239; P. Pont, Idem, 378; Laurent, XXVIII, 309; Planiol, 
II, 2385, în fine; Cas. fr. D. P. 66. 1. 425; Sirey, 67.1. 15. 

(2) Beudant, op. cît., 109, p. 91; Baudryet Wabl, op. cit., 1188, 
şi autorităţile citate acolo; Pand. fr., v? Caution, 821 şi nume- 
roasele autorităţi citate acolo; Planiol, II, 2384; Trib. Bâziers 
(sub Cas.), D. P. 1904. 1. 430. — Contră: Troplong, Caution- 
nement, 559 urm. (în privinţa fidejusorului solidar). 

(5) Baudry et Wabl, op. cit., 1187; Vigi6, III, 1174; Aubry et 

Rau, ÎV, $ 430, p. 698, text şi nota 20; Cas. Roma, Sirey, 
1904. 4. 8 şi deciziile italiene citate acolo. — Contră: Trop- 
long, Cautionnemeni, 561; P. Pont, Jdem, 371; Guillouară, 

Idem, 246; Laurent, XXVIII, 151; T. Huc, XII, 259; Masst- 
Verg6, V, $ 763, p. 80, nota 3. 

(&) Vezi autorităţile citate în tom. VI al Coment. noastre, p- 21%, 

nota 2, la care trebue să adăogăm, Baudry et Wabhl, op. cit. 

1189; Guillouard, Idem, 245; Planiol, IL, 2384; Pand. fr., 

v? Caution, 826 urm. şi Oblig., 589 urm. — Vezi însă în sens 

contrar autorii citați în tom. VI menţionat, p. 217, nota 1. 

Vezi asupra acestei controverse, Dalloz, Nouu. C. civil annote, 

IV, art. 2037, No. 13 urm. , 

() Aubry et Rau, IV, $ 429, p. 69%; P. Pont, op. cit. 372. 

Mai vezi Pand. fe., v0 Caution, 831, precum şi numeroasele 

autorităţi citate acolo într'un sens şi într'altul.
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are la subrogaţie; or, subrogaţia poate fi înlăturată prin 
convenţie (4). | 

Efectele prorogărei termenului acordat debitorului. 

Art. 1684. — Prelungirea termenului acordat de creditor în 
favoarea datornicului principal, nu liberează pe fidejusor de garanţia 
sa, care poate, în acest caz, să urmărească pe debitor pentru plată, (Art. 1673 C. civil. Art. 2039 C. fr.) (2). 

Creditorul nu poate să modifice condiţia  fidejusorului, 
prorogând termenul debitorului principal. 

Prorogarea, Fidejusorul, cu toată, convenţia de prorogare, de care pimenului nia, rămas străin, poate să urmărească pe debitor spre a-l rea fidejusiu- Sili să plătească sau să-i procure descărcarea, sa. Prorogarea 
Wei. termenului nu poate deci, prin ea, însăș, să aducă stingerea, | 

fidejusiunei (5); şi aceasta fie că cauţiunea este pură și simplă, 
fie că este solidară ($); fie că datoria este plătitoare după 
un termen oarecare, sau imediat (5). 

Excepţii dela La această, regulă se face însă excepţie atunei când, regula de mai pe lângă acordarea unui termen, creditorul renunță la un "drept eare garantă creanța, precum: un privilegiu, o ipo- tecă, ete. În asemenea caz, fidejusiunea, este stinsă prin apli- carea art; 16082. 
Novaţiunea “Tot prin excepţie dela regula, de mai sus, fidejusiunea, pi va, fi stinsă, „dacă acordarea, termenului este însoţită de îm- prejurări cari aduce o novaţiune a datoriei principale, căci novaţiunea, producând stingerea obligaţiei principale, va aduce, ca consecință, şi stingerea fidejusiunei. Astfel, reînoirea, unei cambii de către acelaş debitor subserisă în momentul formărei fidejusiunei, nu va aduce stingerea fidejusiunei, aceasta, nefiind 

(1) Baudry et Wahl, op. ei, Il i ităţile ci 
c cur Potier Otiie? E , pbL56 ŞI autorităţile citate acolo. 
() Cpr. Cas. rom., C. București și Trib. Ia i, Bult. 1889, p. 132; Dreptul din 1887, No. 57 şi din 1888, SA 15.— Fidejusorul este deci în drept să plătească pe creditor la termenul stipulat prin convenție, cu toată, prorogarea termenului ce acesta a „| CONSimţit în favoarea debitorului. C. Caen, D. P. 88. 2. 127. (*) Baudry et Wahl, op. cit. 1194; Guillouară, Idem, 251; Cas. fr. D. P. 78. 1. 300; Sirey, 78.1. 415. ml: (2) Vezi autorii citați în nota precedentă,
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decât o prorogare de termen. Dacă însă cambia nouă a fost 

subserisă de un alt debitor, există novaţie şi fidejusorul pri- 

mitiv este descărcat de obligaţia sa (). 

Despre competință în materie de fidejusiune. 

Conform dreptului comun, competința în materie de 

fidejusiune aparţine tribunalului de comerţ, sau judecăto- 

rului de pace, după importanța afacerei, dacă este comer- 

cială. şi tribunalului civil în caz contrar. 

Cu toate acestea, tot ce este privitor la faliment fiind 

de competinţa tribunalului de comerţ (art. 889, 80), se în- 

ţelege că, acţiunea exercitată contra fidejusorului unui falit, 

Ya, trebui introdusă la tribunalul de comerţ, chiar atunei când 

fidejusorul nu este comerciant 2). 

De asemenea, acţiunea îndreptată contra dătătorului 

unui aval, în materie de cambii (art: 296 urm. C. com.), 

va fi îndreptată la, judecătorul de ocol, sau la tribunalul de 

comerţ, după importanţa sumei garantate (*). 

In principiu, fidejusiunea nu are un caracter comer- 

cial, chiar când garantează o datorie comercială, pentrucă 

ea, este prin natura sa gratuită (vezi supră, pag. 117), şi 

actele de comerţ au, în totdeauna un scop de speculație $%. 

(1) Opr. Guillouard, op. cit., 251; Laurent, XXVII, 277; Dalloz, 

Nouw. code civil amnotă, LV, art. 2039, No. 1 urm.; C. Li- 

moges, D. P. 90. 2. 11, etc. 

(2) Baudry et Wahl, op. cit., 1196, şi autorităţile citate acolo. 

(5)Pand. fr., v? Caution, 106; Baudry et Wabl, op. cil. 1198.— 

Şi încă şi în asemenea caz, garantarea, sub forma unui aval 

nu este un act de comerţ, dacă datoria garantată nu consistă 

întrun efect comercial. Pand. fr., v? cât. 94. Cpr. Baudry et 

Wabhl, op. cit. 1198. 
(4) Baudry et Wabl, Cautionnemeni, 1197; Pană. fr. v Cau- 

țion, 51 urm.» şi numeroasele autorităţi citate acolo; P. Pont, 

Idem, 81; Laurent, XXVIII, 159, 165; Lyon-Caen et Re- 

nault, Tr. de droit commercial, L, 182, precum şi multe alte 

autorităţi citate în tom. VII al Coment. noastre, pag. 258, 

259, nota 2. — Contră: Trib. Covurlui, după care fidejusiunea 

unui fapt comercial ar fi un act comercial. Or. judiciar din 

1910, No. 45, pag. 392 urm. Vezi în acelaş sens 'C. Lyon, 

D. P. 53. 2. 158, precum și Trib. Marseille (10 August 1887), 
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Fidejusiunea 
unui falit. 

Dătătorul 
unui aval.
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Aceasta este adevărat atât în privinţa, fidejusiunei so: 
lidare, ca şi în privința celei pure şi simple (*). 

In consecinţă, fidejusiunea unei datorii comerciale, este 
un act civil, chiar dacă este dată de un comerciant €). 

Fidejusiunea este însă un contract comereial, de câteori 
are pentru fidejusor un interes comereial (6). 

Fidejusiunea în dreptul internaţional privat, : - 

Chestiunea de a se şti dacă: fidejusorul poate invocă 
beneficiul de diviziune, sau acel de discuţiune atârnă, în 
dreptul internaţional privat, de legea locului unde s'a în- 
cheiat contractul (6. | i 

  

sentință citată de Baudry et Wabhl, Cautionnement, pag. 629, nota Î, în fine (ed. a 3-a); M. A Dumitrescu, Codul de co- merctu comentat, |, 267 urm. Cpr.: în. acest din. urmă sens art. 430 C. com. spaniol. e i (1) Baudry et Wabhl, loco cit.; Pand. fr. 2 Caution,: 59. (2) Baudry et Wabl, op. cit., 1197, pag. 630; Pana. fr. 20 cut., 7. () Baudry et Wahl, op..cit., 1198, pag. 631 (ea. a 3-a). (2) Baudry et Wahl], Cautionnement, 1070. Cpr. T. Huc, XII, 266; Vincent et Pnaud, Dictionn de droit international priv, Y î, 1 urm. — Vezi însă Brocher, Cours de droit international privt, II, pag. 283 urm. care aplică legea 1o- cului in care contractul urmează a fi executat, dacă, din capul: locului, Se constată, că fidejusiunea trebue să se execute în altă țară, decât în acea, în pare a fost contractată. Vezi pentru i | „asupra fidejusiunei în dreptul interna ional privat, Rolin, Pr. de droit internate ne prin III, 1339 i pag. 428 urm. (ed. din 1895). |



TITLUL XVII. 

DESPRE TRANZACȚIUNE)). 

Legiuitorul nostru, intervertind fără cuvânt ordinea, ur- Intervertirea 

mată de codul francez, se ocupă imediat după fidejusiune, ordinei ad- 

despre amanet și antichreză, și apoi despre tranzacţie. Noi legiuitor. 

vom. explică de îndată titlul privitor la tranzacţie, rămâ- 

nând ca amanetul și celelalte garanţii reale să fie explicate 

toate la un loc, fără nicio întrerupere). 

Scopul şi definiţia. tranzacțiunei 

(Noţiuni generale). 

Folosul tran- 
“Tranzaeţia este de un folos necontestat, pentrucă li- aL + 

zacţiei. 

nişteşte spiritele şi curmă procesele, care adeseori sunt o 

(1) Acest titlu nu figură în proiectul codului francez. El a fost Origina tex- 

adaos de secţia de legislaţie a Consiliului de Stat, carea îm- telor legei. 

prumutat în mare parte această materie dela Domat (Lois ci- 

viles, des transactions, tom. III, p. | urm., ed. Carr6 din 

1822). Cpr. Arntz, IV, 1535. 
Mai toţi autorii critică modul cum această materie a fost 

tratată. Planiol, între alţii (II, 2286), zice că partea care se 

ocupă despre tranzacţie este una din cele mai slabe. „Hac 

materia difficillimma et speculativa est“, ziceă Ureeolus. Vezi 

Verdier, Transcription, |, p. 232, nota 2 (ed. a 2-a, 1881). 

Vezi asupra acestei materii, pe lângă autorii obişnuit ci- 

taţi, Marbeau, Tr. des transachions (1833); Rigal, Tr. des 

transactions (183%); Accarias, Etude sur la transaction (1863); 

Pabary, Des transactions (1863); Bonfils, Des transactions 

(1863); Zacharie, Hamndbuch des franzăsischen Ciwilrechts, LI, 

$ 398—402, p. 102 urm. (ed. Crome din 1894), ete. 

(2) Codul italian se ocupă de tranzacţie imediat după mandat, Codul italian. 

(art. 1764—1777), înainte de contractele aleatorii. Nici această Critica lui. 

Critica legei. 

Bibliografie.
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calamitate şi o cauză de sărăcie pentru părți. De aceea ea 
A 1 

a fost în totdeauna văzută cu favoare(!). 

Boileau a întoemit o scrisoare în versuri în contra proce- 
selor (scrisoarea a 2-a), în care găsim următoarele: 

„Crois-moi, dât Auzanet (2) t'assurer du sucets, 
„Abb6, n'entreprends point mâme un juste procâs. 
„N'imite point ces fous dont la sotte avarice 
„Va de ses revenus engraisser la justice; 
„Qui, toujours assignant, et toujours assignts, 

: , 
„Souvent demeurent gueux de vingt procâs gagnes. 

Un proces nu este, în adevăr, niciodată; sigur, nu doar 
că câştigarea lui ar aparţineă, acelui care dă mai mult, după 
cum din nefericire eră altă-dată (6), ci pentrucă judecătorii 
sunt oameni și, ca atare, supuși greșelilor. 

  

împărţire nu este logică. Locul adevărat al tranzacţiei eră, 
în adevăr, în urma contractului de schimb şi de vânzare. Cpr. 
T. Hu, XII, 273, p. 310. 

(1) Cpr. L. 16, Cod, De transachionibus, 2, 4, unde se zice: „Causas 
vel lites transactionibus legitimis finitas, imperiali, rescripto 
Tesuscitari non oporiel“. Vezi şi L 41, Cod, eod. ii. Cpr. 
art. L7ll C. civil actual. . 

() Auzanet eră, în timpul lui Boileau, un avocat în renume la parlamentul din Paris. 
(5) Iată cum un poet al decadenţei romane (Petroniu) biciueşte pe judecătorii din timpul lui, cari se vede că erau venali: 

„Quid faciant leges, ubi sola pecunia regnat, 
„Aut ubi paupertas vincere nulla potest? 
„Ipsi, qui Cynica traducunt tempora cena, 
„Nonnunqguam nummis vendere verba solent. 
»Ergo judicium nihil est, nisi publica merces, „Atque eques, in causa qui sedet, emta probat. 

Oă Por est tout puissant, ă quoi servent les lois ? Faute d'argent, helas! le pauvre perd ses droits, A sa table frugale, en public, si s&văre, Le eynique, en secret, met sa voix 4 Venchăre ; Th&mis meme se vend, et sur son tribuna] Fait pencher sa balance au gră d'un vil mâtal, 

lată cum un distin s fost elev al facultătei noastre, D-l A. A Naum, a tradus aceste versuri după cererea noastră: 
Când numa banu-i tare, o lege ce să facă? Când nu pot niciodată să "nvingă cei sărmani? Chiar cei ce-și tree viața la masa lor săracă, Obişnuesc să-şi vândă cuvântul lor pe bani, Intr'un proces, deci, nu e dreptate dobândită Decât când vrea bogatul şa publicului mită,
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Apoi, nesiguranța unui proces mai atârnă şi de inter- 
pretarea. legilor, care, din cauza lacunelor. şi contradicţiilor 

ce cuprind, de multe ori lasă loc la îndoială, și fac ca ju- 
decătorii cei mai imparţiali şi mai destoiniei să nu ştie cum 

să hotărască şi să fie expuşi la erori. | 
Prin urmare, părţile cari îşi înţeleg interesul lor, nu au 

nimic mai bine de făcut decât să curme diferendul dintre 

ele printr'o tranzacţie; căci, după cum zice un proverb în- 

ţelept, pe care îl găsim la toate popoarele: mai bine o în- 

voială strâmbă, decât o judecată dreaptă; sau, după cum 

zic Italienii: FE meglio un magro accordo, che una gross 

sentenza (£). 
Foloasele tranzacţiei odată constatate, venim acum la 

definiţia acestui contraet. 
Intrun sens larg, prin tranzacţie se înţelege o convenţie, Sensurile cuv. 

un contract. In acest sens, art. 1107 din eodul francez, tranzacție. 

eliminat de legiuitorul nostru, vorbeşte de tranzacții co- 

merciale. 
In sensul juridic al cuvântului, se înţelege însă prin  Defniţie. 

tranzacţie un contract consensual şi sinalagmatic, prin care 

părţile, renunțând fiecare la o parte din pretenţiile lor, sau 

făcându-și concesii reciproce (”), termină o contestaţie născută 

sau preîntimpină o contestaţie viitoare (€). 'Tranzacţia presu- 

(2) Romanii ziceau de asemenea: Melior est certa paz quam spe” 

rata victoria. Opr. Troplong, Transaction, 1, pag. 548.—Un 

proverb românese zice: Mai bine acum un ou decât la anul 

un bou. Acest proverb corespunde identie cu o zicătoare a lui 

La Fontaine: 

Un Ziens, vaut, ce ditron, mieux que deux Tu bauras: 

Pan est sâr, Pautre ne lest pas. 
(Le petit poisson et le pâcheur). 

(2) Cpr. C. Bucureşti, Dreptul din 1901, No. 35 şi din 1902 

No. 2. — Coneesiile părţilor nu au însă nevoe de a fi egale. 

Cpr. Planiol, II, 2285; Pand. fr., vo Transaction, 31; Arntz, 

IV, 1538; Laurent, XXVIII, 327; Cas. rom. Bult. 1898, 

pag. 1709, ete. 
(2) Cpr. L. 65 $1, Dig., De transactionibus, 12, 6.—Nu se cere, 

deci, ea să existe proces asupra fondului dreptului în momentul 

când se face tranzacţia. (Cpr. art. 1403). Vezi Colmet de San- 

terre, VIII, 277 bis. II. Cpr. C. Bucureşti, Cr. judiciar din 

1898, No. 8.
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Critica defin, 
codului. 

Dezistare. 

Dr. străin şi 
dr. nostru 
anterior. 

COD. CIVIL. — CARTEA III. — TIT. XVII. — TRANZACȚIE. — ART, 1704, 

pune deci totdeauna existenţa, unei alte afaceri asupra, că- 
reia ea intervine. - 

Definiţia, acestui contract, pe eare o dă art. 1704 din 
codul civil, este deci necomplectă. Iată,. în adevăr, cum se 
exprimă acest text: 

Art. 1704. — 'Tranzacţiunea este un contract prin care păr- 
țile (1) termină un proces început sau preîntimpină un proces ce 
poate să nască. (Art. 943, 945, 947, 1179, 1191, 1197, 119 C. 
civ. Art, 2044 C. fr). 

Această definiţie, criticată de toţi autorii, şi împrumu- 
tată dela Domat (Lois civiles, III, No. 1, p. 2) (2), nu ne 
arată caracterele juridice ale tranzacţiei, ceeace este foarte im- 
portant, căci prin aceste caractere tranzacţia se deosebește de 
alte contracte sau de alte acte. 

Astfel, de câteori acel care a intentat un proces se de- 

  

() Art. 1764 din codul italian zice: „prin care părţile dând, promi- 
țând sau reţinând fiecare ceva ( dando, promettendo o ritenendo 
ciascuna gualche cosa), ete. Art. 779 din codul german defineşte tranzacţia, ( Vergleich), vorbind de asemenea, de concesii reciproce. Cpr. art. 1710 C. portughez; art. 1809 C. spaniol; art. 695 C. japonez din 1896; art. 1380 C. austriace (1817 C. Cali- maeh, reprodus pag. 190, n. 4), ete. Vezi şi L. 38, Cod, De transactionibus, 2, 4, unde se zice: »T'ransactio nullo dato, vel relento, seu promisso, minime procedit“i. „Fiecare învoială se face, zice codul lui Andr. Donici (capit. 18, $ 3), sau dân- du-se ceva, celui ce este poftit spre învoială, sau ca să oprească din cele ce au luat, sau făgăduindu-se ceva. Deci, la învoiala care sar urmă fără a se dă ceva cuiva, sau fără a se opri ceva, sau fără altă deosebită făgăduinţă în împlinirea ei, nu se ține în samă“. — Se poate însă uneori tranzige fără a, se dă, promite sau reţine ceva. Astfe] fidejusorul unei persoane poate fi descărcat de obligaţia sa printr'o tranzacţie, fără ca, pe deoparte Şi de alta, să se deă, să se promită sau să se reţină, di 18057 Domat, Lois civiles, III, No. 2, p. 3 (ed. Carr 

(2) lată, în adevăr, cum se exprimă acest auto:: , : „La transaction esi une convention entre deuz ou plusieurs Personnes, qui pour prevenir ou terminer un procis, regleni leur difjtrend de gre d gre, de la manitre dont ils conviennent, etc.“ Vezi Guil- louard, Transactions, 6, care reproduce această definiţie gre- şită a celebrului jurisconsult francez, Cpr. şi Pand. fr. vt: Tran- saction, 3. — Este de observat că Pothier n'a 'seris un tratat special asupra transacţiei ; de aceea, codul frances lasă. mult de dorit în această privinţă. V. supră, p. 185, nota 1,in:medio.



DESPRE TRANZACȚIE. — ART. 1704; --. . . 189 

zistă. dela cererea sa, abandonând pretenţiile sale, acest act, 
care se numeşte dezistare (art. 260 Pr. civ.), termină o con- 

testaţie, însă nu este o tranzacţie, căci pe când recla- 
mantul abandonează totul, pârîtul nu abandonează nimic (*). 

Acelaş lucru se întâmplă şi atunci eând o parte recu- Recunoaştere 

noaşte de bună cererea adversarului său (acguiescement). pet 2 

Acest act ar păreă că este o tranzacţie, după definiţia dată versarului. 
de art. 1704, ceeace însă în realitate nu este (?). 

Tranzacţia are asemănare cu compromisul (art. 339 Pr. Compromisul. 

civ.), pentrucă termină o contestaţie. Ea se deosebeşte însă 

prin aceasta că, pe când în compromis, părţile se referă la 

decizia unor judecători aleşi, prin tranzacţie ele termină însăș 
contestaţia, lor (£). 

„Impricinatele părţi, zice art. 1828 din codul Calimaeh (1391 €. Calimach. 

C. austriac), pot nu numai să se învoiască între ele pentru obiectul Art. 1828. 

gâlcevit, ci să-şi încredinţeze cu bună alcătuire altora hotărîrea 

pentru aceasta, care atunci se numeşte arbitrium“. — 

Astfel, tutorul poate, eu oarecari forme, să facă o tran- 'Tutorul nu 

zacţie în numele minorului sau interzisului (art. 413), pe 24% face 
compromis. 

când el nu poate să facă un compromis, pentrucă numai Art. 339 Pr. 

persoanele cari au liberul exerciţiu al drepturilor lor pot regulă cv: 

prin arbitri judecata contestaţiei lor (art. 339 Pr. civ.) $%). 

Pranzacţia se deosebeşte, de asemenea, de confir- Confirmarea 

mare sau ratificare, căci aceasta din urmă are de obiect „aticarea. 

numai obligaţii anulabile, și rezultă numai din voința uneia 

din părți. Apoi, ea nu presupune, ca tranzacţia, saeri- 

fieii reciproci, şi este supusă la oarecari condiţii (art. 1190), 

pe care legea nu le cere în materie de tranzacţie €). 

(1) Baudry et Wabl, Transaction, 1205; Guillouară, Idem, 21; 

Pand. fr., vo Transaction, 98, ete. 
(2) Guillouard, op. cit., 27; Acearias, Transaction, 75; Pand. 

fr., v0 cât., 91; Colmet de Santerre, VIII, 277 bis V; Gar- 

sonnet, Tr. theorique et pratique de proctd. civile, VI, $ 2556, 

p. 712 (ed. a 2-a). 
(2) Opr. Troplong, Transaction, 25. 

(4) Vezi tom. II al Coment. noastre, pag. 740 (ed. 2-a). Cpr. 

Thiry, IV, 269; Mourlon, III, 1165; Aubry et Rau, IV, $ 

418, p. 657 (ed. a 4-a), ete. 
(6) Opr. Baudry et Wabl, Transaction, 1205; Colmet de San- 

terre, VIII, 277 bis V.—Se întâmplă însă uneori ea tranzacţia 

să aibă caracterul unei confirmări. Vezi Colmet de Santerre, 

VIII, 283 bis II. 
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Jurământul. 

Contract -eon- 
sensual. 

: Contract, bpi- 
lateral. 

Aplice. art, 
1020, 1021. 

C. Calimach 
Art. 1817, 

1818. 

CODUL CIVIL. — CARTEA III. — TIT, XVII. — TRANZACȚIE. — ART. 1704 

Tranzaeţia mai trebue încă să fie distinsă de jurământul 
litisdecizor. “Se admite însă, în genere, că jurământul este 
o varietate a, tranzacţiei (1). „Jusjurandum speciem. -tran- 
sactionis continet“ (2). 

Tranzaeţia este un contract consensual, pentrucă se 
perfectează prin simplul efect al consimţimântului. 

Ea este un contract sinalagmatie sau bilateral (?), după 
cum 0 spune anume art. 1817 din codul Calimach(%, fiindcă 
fiecare parte trebue să facă concesii sau sacrificii reci- 
proce, dând, făcând sau nefăcând ceva; de unde rezultă că, 
după rigoarea, principiilor, tranzacţia va puteă fi desființată 
după cererea părţei care și-a îndeplinit obligaţia sa, con- 
form art. 1020, 1021, dacă cealaltă parte nu-şi îndepli- 
neşte obligaţiile sale). . 

Din împrejurarea că tranzacţia este un contract sina- 
„lagmatie, mai rezultă încă că actul sub semnătură privată, 

(*) Cpr. Baudry et Wabhl, op. cit., 1204; T.Huc, VIII, 357 bis. 
— Vezi însă Planiol (II, 2306), după eare deferirea jurămân- 
tului decizor s'ar apropiă mai mult de dezistare şi acquiesare 
(acquiescement) decât de tranzacţie. Curtea de casaţie zice, de 
asemenea, că: „dacă în unele privinţe, jurământul se asea= 
mănă cu o tranzacţie, în altele el se deosebeşte de ea“ (Dreptul 
din 1904, No. 60 şi Bult. 1904, p. 1323) 

(2) L. 2, Dig., De Jurejurando, ete., 12, 2. 
() Cpr. Cas. rom. Bult. 1874, S-a 1, p. 268 şi Dreptul din 1835, 

No. 58, p. 458; Bul. 189%, p. 709, ete. 
(*) „Toemeala învoirei, zice art. 1817 din codul Calimaceh (1380 C. austriac), prin care se hotărese drituri gâlcevite sau în în- doială, într'acest chip încât fieştecare poate să fie datoare, re- ciproe una către alta, să deă, să facă, sau să nu facă un lucru, se numește învoială (textul corespunzător austriac zice Vergleich, ca şi acel german), care se socotește între tocmelele 

bilaterale, şi se judecă după acele pricini“; iar ari. 1818 din acelaş cod (1381 C. austriac) adaogă: „Acel ce din har ce- dează îndatoritului, eu buna învoiala, lui, un drit negâlcevit sau neîndoelnic nu face învoială, ci dar“, (5) Guillouard, Transaction, 8 şi 130; Bauâry et Wabl, 1dem, 1206 şi 1297; pP. Pont, Idem, 461; 7. Hue, XII, 275; Pand. fr., v0 a ransaction, 25 urm; Laurent, XXVIII, 328, care se contrazice însă cu cele spuse câteva pagini mai la vale (No. 429); Cas. fr. D. P.76. 1. 199 (mbtire): Cas. rom., decizie citată supră, nota 1. — Contră,: Thiry, IV, 279, p. 250; 
Accarias, Transaction, 82. Vezi în acest din urmă sens, L. 33, Cod, De transactionibus, 2, &.
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menit a o constată, trebue să întrunească condiţiile de formă 
cerute de art. 1179, în privinţa dublului original((): 

Tranzacţia făcută prih corespondenţă nu este însă su- 
pusă acestei formalităţi ). 

Tranzacţia, este un contract cu titlu oneros, fiindeă fie- 
care parte face un sacrificiu (art. 945). 

191 

Corespon- 
denţă, 

Art. 945. 

Acest contract este comutativ sau aleator, după natura Conte. comu- 
sacrificiilor făcute. Astfel, dacă fiind în proces cu d-ta, am 
făcut o tranzacţie prin care abandonez pretenţia mea pen- 
tru o rentă viageră ce te obligi a-mi plăti, contractul este 
aleator, el fiind comutativ în caz când te-ai obligat să-mi 
plăteşti o sumă de bani(). 

In fine, tranzacţia este indivizibilă (art. 1716) (6), deela- 
rativă, iar nu translativă de drepturi (6); de unde rezultă mai 

inulte consecinţe, pe care le vom examină mai la vale. 

Condiţiile cerute pentru existența tranzacțiunei. 

Condiţiile cerute pentru existenţa tranzacţiei sunt: 1% con- 
simțimântul părţilor; 20 un obiect şi o cauză licită; și în 
fine, 30 capacitatea părţilor (6). 

1% Consimţimântul părţilor. 

Consimţimântul părţilor trebue să fie dat în condiţiile 
dreptului comun. Acest consimţimânt trebue să fie liber, 
compleet şi definitiv. Trebue să existe acord de voințe, căci 

() Baudry et Wabhl, Transaction, 1206, 12117 şi 1225; Guillouard, 
Idem, 90; P. Pont, Idem, 489; C. Paris şi Cas. fr. D. P. 
96. 2. 360; Sirey, 1902. 1. 311; D. P. 1904, 1. 606. Vezi 
tom. VII al Coment. noastre, p. 253, nota 2 şi înfră, p. 205. 

() Guillonard, op. cit., 90. — Chitanţa sumelor datorite în virtutea 

unei tranzacţii chiar verbale, nu este, de asemenea, supusă forma- 

lităţei prevăzute de art. 1179. Baudry et Wabhl, op. cit., 1225, 
(2) Baudry et Wabl, op. cit., 1206, p. 638 (ed. 3-a); Guillouard. 

Idem, 9; P. Pont, Idem, 462; Accarias, Transactions, 82; 

Pand. fr., vo Trasanction, 31 urm. — Vezi însă Marbeau, 

Transactions, 9. 
(4) Cpr. Baudry et Wabl, op. cît. 1302 urm. şi autorităţile citate 

imfră, p. 211. — Contrâ: C. Bucureşti, Dreptul din 1815, 
No. 1£. 

(5) Pană. fr., ve cit., 64 urm,, şi autorităţile citate acolo. Vezi 

şi înfră, p. 208 urm. 

(€) Cpr. Trib. Ilfov, Dreptul din 1889, No. 36. 

tativ sau! 
aleator. 

Caracterele 
tranzacţiei.
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o simplă policitaţie neacceptată, şi a fortiori, refuzată, n'ar 
fi suficientă (£). | 

Eroarea asu- - Prin derogare dela dreptul comun, eroarea asupra per- 

Pre Pooa” soanei este o cauză de anulare a tranzacţiei (art. 1712), 

pentrucă acest contract este făcut intuitu persona). 
Broarea, asu- Eroarea asupra, obiectului tranzacţiei (în 4pso corpore 

ra 0blec- . . . . - 

Plai rei) face ca tranzacţia să fie inexistentă e). 

Eroare de Vom vedeă însă că, în legislaţia noastră, conform drep- 
apt şi de 
drept. tului comun (art. 953, 954), şi contrar dreptului francez 

(art. 2052 $ 2), tranzacţia poate, ca toate contractele, fi 
anulată atât pentru eroare de drept cât şi pentru eroare de 
fapt. (Vezi înfră, p. 221). 

Violenţa In privinţa violenţei şi a dolului, principiile dreptului 
* doll comun sunt aplicabile în specie, după cum dispune anume 

partea, finală a art. 2053 din codul francez, eliminat la noi 
ca inutil (5. (Vezi infră p. 220). 
  

(1) Pand. fr., v* Transaction, 119, 120. Vezi asupra policitaţiei 
(solius offerentis promissum), tom. V al Coment. noastre p. 9, 10 
şi 35 urm. 

(2) Vezi înfră, p. 221. 
() Baudry et Wabl, Zransaciion, 1246; Guillouară, Idem, 136; 

Thiry, IV, 271; Colmet de Santerre, VIII, 286 bis, VI, ete. 
(4) Cpr. Trib. Ilfov, Dreptul din 1907, No. 68, p. 562; Pand. fr., 

v” Transacticn, 346 urm.; Guillouard, Idem, 141, 142; Trop- 
long, Idem, 142; Baudry et Wabhl, Jdem, 1242 urm.; Cas. fr. 
Pand. Piriod. 81. 1. 264; Sirey, 87. 1. 456 (în privința 
dolului), ete. Vezi în privinţa dolului, Domat,--Leis eiviles, 
III, p. 10, No. 1. Cpr. L. 19, în medio, Cod, De transactio- 
nibus, 2, 4, unde se zice: „Si per se vel per alium, subiractis 
înstrumentis gquibus veritas argui protuit, decisionem litis ex- 
torssisse probetur, si guidem actio superest, replicationis au- 
zilio do mali pacii exceptio removetur“. 

Efectele do- Şi fiindcă vorbim de dol, vom menţionă o decizie re- ului ri- x + : . : VU inta, tartiloe „centă a Curţei de casaţie S-a III, din 13 Noembrie 1909, 
3 + 

A . . IA succesori cu No. 332, care pune, cu drept cuvânt, în principiu, cu toată 
titlu parti- controversa, ce există în această privinţă, că anularea pentru 

cular. cauză de dol se resfrânge asupra terţiilor succesori cu titlu particular, chiar de bună credinţă, ai părţei contractante, ca, şi nulitatea întemeiată, pe violență sau pe eroare. Vezi Revista, 
Jurisprudenţa din 1909, No. 37, p. 578; Dreptul din 1910, No. 18; Or. judiciar din 1910, No. 31 (cu observ. noastră) şi 
Bult. Cas. 1909, p. 1409; C. Bucureşti, Dreptul din 1908, 
No. 61. Vezi asupra acestei controverse, tom. V al Coment. 
noastre, p. 90, 91.
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20 Un obiect cert şi licit, 

Tranzacţia fiind un contract, trebue să aibă un obiect Art. 963, 964. 

cert și licit, prin aplicarea dreptului comun (art. 963, 964)(). 

Tranzacţia trebue însă să aibă de obiect drepturi în- Drepturi 

doelnice (de re dubiă et lite incertă) €), adecă contestate sau indoelniee, 

supuse contestaţiei (?). 
Chestiunea de a se ști dacă dreptul asupra căruia a Chestie 

intervenit tranzacţia este sau nu îndoelnic, este o chestie de de fapt 

fapt lăsată la, aprecierea suverană a instanţelor de fond. 

Este chiar suficient ea îndoiala, asupra realităței şi legitimi- 

tăţei dreptului să fi existat numai în spiritul părţilor, în 

momentul intervenirei tranzacţiei (*. 

Sub această rezervă se poate tranzige asupra oricăror Lucrurile 

drepturi patrimoniale, pure şi simple, condiţionale, eventuale, e 

cu termen, ete. Chiar însuși luerurile viitoare pot face obiectul 

unei tranzacţii (art. 965) 0). 

Drepturile de uz şi de abitaţie, cu toate că nu pot fi Uzul și abi- 
aţia. 

  

(1) Iată cum se exprimă, în această privinţă, Domat (Lois civiles, 

III, No. 6, p. 13): „Les transactions qui ne sont faites gue 

pour colorer un acte jilicite, et pour faire passer sous le nom 

et lapparence d'une transaction, une auire espâce de conven- 

tion dâfendue par guelque loi, sont mulles“. . 

€) Cpr. L. 1, Dig, De transactionibus, 2, 15. Vezi şi Pauli Sen- 

tentice, De pactis et conventionibus, |, 1, $ 5, unde se zice: 

„De rebus litigiosis_et convenire el transigere possumus“. 

(2) Cpr. Thiry, IV, 272; Pand. fr., v Transaction, 40 urm. şi 

144; Baudry et Wabhl, Idem, 1200 urm., 1259, ete. — Deei, 

ax fi nulă tranzacţia făcută asupra unor drepturi neîndoelnice, 

precum ar fi, de exemplu, acea făcută asupra dificultăţilor 

curmate printr'o hotărîre judecătorească, rămasă definitivă. 

'Phiry, IV, 272, p. 240; Baudry et Wahl, op. cit. 1259, p. 674. 

Se poate însă face o tranzacţie asupra dificultăţilor care Execut. unei 

ar puteă să rezulte din executarea unei hotărîri definitive.  hotărtri. 

Cpr. Cas. fr. D. P. 1902. 1. 566. 

Se poate, de asemenea, tranzige asupra unui testament, Testament. 

pentrucă, executarea, materială a unui testament nu atinge 

ordinea publică. Cas. rom. Bult. 1898, p. 709. Cpr. CO. Bu- 

cureşti, Dreptul din 1904, No. 47 şi Or. judiciar din acelaș 

an, No. 55. 

(&) Arntz, 1V, 1587, în fine. 

(5) Opr. 'Fhiry, VI, loco cit.; Guillouard, Transaction, 62; Aubry 

et Rau, IV, $ 420, p. 662 (ed. a 4-a); Pand. fr., y0 Transaction, 

145; Cas. fr. Sirey, 36. 1. 189, ete. 

31346 
13
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cedate, nici închiriate (art. 571, 578), pot face obiectul unei 
tranzacţii, pentrucă nu sunt inalienabile (4). 

Tranzacţia, făcută asupra lucrului altuia ar fi însă nulă 
la noi, ca şi în Franţa, fiindcă înstrăinarea lucrului altuia 
este nulă și la noi, în sens de inewistentă, pentru lipsă, de 
cauză, cu toată eliminarea art. 1599 fr. din codul nostru (?). 

Nu se poate face tranzacţie asupra lucrurilor cari nu 
sunt în comerț, pentrucă aceste lucruri nu pot, în genere, 
să facă obiectul unei convenţii (art. 963). 

Nu se poate, de asemenea, face tranzacţie asupra unei 
moşteniri nedeschise încă, paetele succesorale fiind oprite ca 
imorale (art. 702, 965 $ 2 şi 1226), pentrucă, după cum 
se exprimă art. 1032 din codul Calimaeh: „asemenea toc- 
mel sunt în protiva moralului şi pentru aceasta, prihănite, 
care de multeori, aduc şi un sfârşit primejdios“ (?). 

Tot astfel, nu se poate face tranzacţie asupra stărei și 

(1) Cpr. T. Huc, XII, 298; Pană. fr., v0 cit., 148, ete. 
() Vezi tom. VIII al Coment. noastre, pag. 570 urm. Cpr. T. 

Hue, XII, 299; Guillouard, Transaction, 63; P. Pont, Idem, 
576; Pand. fer., Idem, 149, ete. — Vezi în privinta nulităţei 
înstrăinărei lucrului altuia, Judecăt. ocol. Boşoteni şi Suraia 
(judecător Mamigonian), Cr. judiciar din 1910, No. 19 şi 28 (această din urmă cu obserr. noastră). — Vezi însă în 
sensul că vânzarea lucrului altuia, este rezolubilă din partea cumpărătorului, conform art. 1020, 1021 C. civ., teorie susținută în Franța de Colmet de Santerre (VII, 28 bis VL), Judecăt. ocol. 
Albeni (Gorj), Cr. judiciar din 1910, No. 19 (cu nota d-lui St. Seriban). Această controversă, este pe larg studiată în tom. VIII al Coment. noastre, loco supră cit. 

(5) » Hujusmodi paciiones odiosa esse videntur et plen tristissimi et periculosi eventus.“ (L. 30, în medio, Cod, De pactis, 2, 3). Mai vezi L. 4, Cod, De inutilibus stipulationibus, 3, 39. Cpr. art. 1820 C. Calimaeh (1383 C. austriac), ete. — Vezi asupra, pactelor succesorale, tom. III al Coment. noastre, pag. 362 urm. (ed. l-a); tom. V, pag. 114 uurm.; tom. VIII, pag. 843, 844, ete. Mai vezi în Cr. judiciar din 1900, No. 62, observaţia ce am publicat asupra unei decizii a trib. regional superior 
din Colmar, unde se discută chestiunea foarte controversată 
de a se şti dacă textele cari oprese pactele succesorale, adecă 
convențiile asupra unei moşteniri nedeschise încă, se opun sau nu la aplicarea, unei legi străine care admite asemenea paete. Vezi în special, asupra acestei din urmă chestiuni, tom. I al Coment. noastre, pag. 150 (ed. - i 4 ad mobi » pag (ed. a 2-a) şi tom. VII, pag. 4,
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capacităţei persoanelor (), ci numai asupra intereselor bă- 

nești cari rezultă din această stare 2). 
_Nu se poate face tranzacţie asupra drepturilor cari 

interesează ordinea publică, precum este: puterea părintească, 
puterea, maritală, etc. (*). 

Nu se poate face tranzacţie asupra unei datorii izvo- 
zite din joe sau prinsoare, pentru care legea nu conferă o 
acţiune în justiţie (art. 1636 urm.) (4. 

Nu se poate face tranzacţie asupra unei substituţii fidei- 

comisare, în scopul de a menţine în sarcina acelui grevat, 

obligaţia de a păstră luerul şi de a-l restitui (art. 803) 6). 

Soții nu pot, în timpul căsătoriei, să facă o tranzacţie 

asupra convenției lor matrimoniale. La aceasta se opune 

principiul imutabilităţei convențiilor matrimoniale, care in- 

teresează ordinea. publică (9). 

() Cpr. art. 1819 C. Calimach (1382 C. austriac), asupra căruia 

vezi Stubenraueh, Commentar zum &sterreichischen allgemeinen 

biirgerlichen Gesetzbuche, II, pag. 181 urm., (ed. din 1903). 

(2) Cpr. Baudry et Wabhl, op. cît., 1269; Pand. fr., v Tran- 

saction, 167, şi numeroasele autorităţi citate acolo. Vezi înfră, 

pag. 211, nota |. 
(2) Cpr. 'Thiry, IV, 272, p. 240; Baudry et Wabhl, op. cit., 1261 bis. 

(&) Baudry et Wahl, Jeu et pari, 133 şi Transaction, 1267; C. 

Gand, Dreptul din 1910, No. 13. Vezi şi supră, pag. 9l.— 

In privinţa, chestiunei de a, se şti dacă se poate tranzige asupra 

unui impozit, vezi Baudry et Wabl, Transaction, 1265. 
(6) Cas. fr. D. P. 93. 1. 93; Sirey, 9%. 1. 5UL. — Este însă 

validă tranzacţia dintre moştenitori, .prin care ei fac să dis- 

pară dintr'un testament clauza unei substituții fideicomisare, 

împărțind între dânşii averea de moștenire. Cas. rom. Bult. 

1888, p. 143. Cpr. Cas. fr., decizia, supră cit.— S'a decis de 

curând (17 Noembrie 1909), că este de esența substituţiei fi- 

deicomisare ca donatarul sau legatarul să fie însărcinat de a 

conservă liberalitatea și de a o remite, după moartea sa, unei 

alte persoane desemnate de dăruitor sau testator. (Vezi şi Trib. 

Ilfov, Dreptul din 1910, No. 49, pag. 394). O atare dispoziţie 

"este nulă, pentrucă izbeşte bunurile de indisponibilitate, lo- 

vindu-se astfel de prineipiul circulaţiunei lor, care este fun- 

damentul stărei economice a societăţilor moderne. Cas. rom. 

Vezi Bult. 1909, p. 1274; Revista Jurisprudenţa din 14 lanuar 

“1910, No. 1, pag. 2 şi Dreptul din 1910, No. 12 (cu observ. 

noastră). Vezi asupra substituţiilor fideicomisare în genere, 

tom. IV al Coment. noastre, pag. 695 urm. (ed. l-a). 

(5) Vezi tom. VIIL al Coment. noastre, pag. 90 urm. Cpr. Guil- 

louard, Transaction, 13; Baudry et Wabhl, Idem, 1214, ete. 
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Act. civilă Se poate însă tranzige asupra acţiunei civile sau dau- 
e zultă . . . . , . . 
dinte în. nelor care derivă dintr'o infracţiune penală: crimă, deliet 

fraţie penală. sau contravenţie (1). Iată, în adevăr, cum se exprimă, în 

această. privinţă, art. 1707 din codul civil: 

Art. 1707. — Se poate tranzige asupza unei acţiuni civile ce 
derivă dintr'o infracţiune. (Art. 5, 963 C. civ. Art. 1,4,9 Pr. 
pen. Art. 2046 C. fr.) (2). 

Deferirea ju- Din împrejurarea că se poate tranzige asupra unei ac- 
rământului . oh. “ . i . . y 
inculpatului iuni civile care rezultă dintr”o infracţiune penală, rezultă 
E cea că partea lezată poate deferi inculpatului jurămâutul deci- 

civil.  Zoriu asupra existenţei contractului civil, care constitueă, 
Controversă. delictul, mai ales atunci când acţiunea publică este stinsă 

și când părţile se judecă în apel numai pentru despăgubiri 
civile. Cu toate acestea, atât Curtea din lași cât şi Curtea 
de casaţie au decis contrariul, sub cuvânt că, în specie, 
fiind vorba de un fapt penal, jurământul este inadmisibil (2). 

Art._2046 $ 2 Textul corespunzător francez (art. 2046) adaogă în $ 2 
„că ranzaeţia, făcută asupra acţiunei civile, nu împedică urmă- 

rirea din partea ministerului public. 
Art. 9 Pr. pen. Acest lucru este evident, pentrucă acţiunea publică, în 

care intervine interesul social, nu poate să atârne de voința 
particularilor (*). Principiul este deci acelaş şi la noi, cu 
toată, lipsa, acestui text din codul nostru. Apoi, art. 9 din pr. 
  

() Este vorba, bine înţeles în specie, de o infracţiune penală 
săvârşită, iar nu viitoare. Vezi tom. V al Coment. noastre, 
pag. 5l4. Cpr. Pană. fr., vo Transaction, 158, şi autorităţile 
citate acolo. 

(2) Cpr. L. 18, Cod, De transactionibus, 2, 4. 
() Vezi Cr. judiciar din 1904, No. 38 şi 76; Dreptul din acelaş 

an, No. 60 şi Bult. Cas. 1904, p. 1321. — Vezi însă în sens 
contrar, concluziile noastre serise, depuse înaintea Curţei de 
casaţie, publicate în Cr. judiciar din 1904, No. '76, precum 
şi nota colegului nostru, |. Tanoviceanu, care însoţeşte și con- 
damnă soluţia menţionată a Curţei de casaţie, publicată tot 
acolo. 

4 . v . . . . . . . . 
Dr. nostru. (£) „Invoiala, a cărel scop este tăinuirea faptelor criminaliceşti și anterior, împedicarea publicei bunei orândueli şi a siguranţei, este de- C. Calimach 4 şi Caragea. Co a Spy termică”, zice art. 1822 din codul Calimaeh. 

pr. art. din rodul austriac, care este altfel redactat.— 
Vezi însă art. 8, partea III,, capit. 17 din codul Caragea, 
după care ucigașul puteă să se învoiască pentru ucidere, cu rudele celui omoriţ. .
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penală dispune chiar anume, că renunţarea la acţiunea pri- 

vată nu poate să oprească, nici să suspende exerciţiul acţiunei 

publice, afară de cazurile în care legea a dispus contrariul (). 

„Aceste cazuri excepţionale, în cari părţile pot, prin L. judec. de 

tranzacţia lor, să stingă şi acţiunea publică, sunt astăzi acele „90029 îi, 

prevăzute de art. 238, 239, 243, 249, 29 S1şi 300. 
penal (art. 82 L. judecăt. din ocoale din 1907). 

Sa, decis că această cauză de stingere a acţiunei publice Invoe. tran- 

se poate produce în orice stare a procesului, şi deci, chiar 29 Pi 

înaintea Curţei de casaţie, întrucât principiul legei este general,  saţie. 

şi nu cuprinde nicio mărginire în această privinţă (). 

Chestiunea de a se ști dacă se poate, prin tranzacţie, Renunţarea 

renunţă de mai înainte la alimentele datorite în virtutea, legei La alimente: 

(jure sanguimis) sau în virtutea unei liberalităţi, este eon- 

troversată, însă negativa, care eră admisă la Romani, unde 

se cereă, în această privinţă, autorizarea judecătorului (auc- 

tore prătore) (*), este de bună-samă admisibilă şi astăzi, 

pentrueă omul nu este în drept a renunţă la viaţă. Datoria 

alimentară, interesează deci ordinea publică (5. Officio judicis 

  

(4) „Invoelile pentru călearea legilor, zice art. 1921 din codul c. calimach 

Calimach (1384 C. austriac), au tărie numai încât se atinge Art. 1821. 

de a lor particularnică satisfacţie, afară numai de vinovăția 

precuruiei *, iar legiuita cercetare și pedeapsă atuncea, numai 

se poate împiedică prin învoeli, când călcările vor fi de acest 

fel, care într'alt chip nu sunt supuse cercetărei judecătorești, 

afară numai după cererea împricinatelor părţi“. 

_(2) Cas. rom. S-a II (8 Decembrie 1909), Revista Jurisprudenta 

din 1910, No. 2, p. 30 şi Bult. 1909, pag. 1467. 

(3) Cpr. L. 8, Pr., Dig., De tramsactionibus, 2, 15; L. 8, Cod, 

eod. tii. 2. &. Vezi art. 1614 C. german, art. 1814 C. spa- 

niol, ete. — Vezi însă Thiry, IV, 272, p. 240, după care s'ar 

puteă tranzige asupra, creanţei alimentare, care ar rezultă nu 

numai dintr'o convenţie, ci şi dintr'un testament. 

(£) Baudry et Wabl, Transaction, 1272; Guillouard, dem, 19; 

P. Pont, dem, 613; Marbeau, Idem, 112; Aubry et Rau, IV, 

$ 359, p. 423, nota 18 şi $ 420, p. 663, text şi nota 21 (ed. 

a 4-a); T. Huc, XII, 303. Vezi şi tom. I al Coment. noastre, 

p. 715 (ed. a 2-a). Cpr. Cas. Florenţa, La Legge din 1887, 

„1, p. 18. 

  

(*) Va să zică, după acest text din codul Calimach, pirțile s> puteau îm păcă 

îm materie de adulteriu, ca şi astăzi (art, 270 C. penal actual). Această dispu- 

ziţie nu figurează în codul austriac, ci este adaosă de leginitorul Mol lovei, 

contrar L. 18, Cod, De trausactionibus, 2. 4.
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ided alimenta decernuntur ut guis vivat nec fame pereat, 
ziceă prezidentul Faber (!). 

Se poate însă tranzige asupra, alimentelor constituite cu 
titlu oneros (*), precum şi asupra veniturilor pensiei alimen- 
tare ajunse la scadenţă, ele nefiind necesare la viața, credi- 
torului, fiindcă el a trăit fără a le primi (6). 

Se poate, de asemenea, tranzige asupra modului de 
prestare al alimentelor viitoare (?); asupra siguranțelor care 
garantează plata alimentelor, ete. (5). 

3% Capacitatea părţilor. 

Art. 1706. — Tranzacţiune pot face numai acei ce pot dispune de obiectul cuprins în ea. 
Acei ce nu pot dispune de obiectul cuprins în tranzacţiune, nu pot însă tranzige decât în formele stabilite de legi speciale. (Art. 113, 199 urm., 415, 419, 427 urm., 433, 445, 448, 454, 458, 726, 950, 1248, 1285, 1537, 1707, 1711 C. eiv. Art. 339, 340 Pr. civ. Art. 810 urm. C. com. Art. 2045 C. fr. modificat în redacţia sa) (6). 
Tranzacţia, cuprinzând în sine o înstrăinare (transigere est alienare), se înţelege dela. sine că ea nu poate să emane 

decât dela, acei cari au capacitatea de a dispune cu titlu oneros de obiectele cuprinse în ea, fiindeă ştim că tranzacţia este un contract cu titlu oneros (7). | 
(1) Opr. Guillonard, op. cit., 79.-— Vezi asupra condiţiei realizărei dreptului la alimente, un interesant articol al d-lui 1. Cohen, publicat în Cr. judiciar din 1910, No. 70. (2) Bauduy et Wahl], loco cit. p. 681; Guillouară, Idem, 79. Cpr. Cas. fr. D. P. 1904. 1. 37; Sirey, 1905. 1. 9. Vezi si L.8 Ş 2, Dig., De transactionibus, 2, 15. ” (9) Thiry, IV, 27, p. 240; Guillouard şi Baudry et Wahl, loco supră cit.; P. Pont, Idem, 611, ete. i (*) Baudry er Wahl şi Goillouard, Zoco cit. (2) Baudry et Wahl, op. cit., 1272, p. 632; Guillouard, loco cit. () Cpr. L. .36, Cod, De iransactionibus, 2, 4; L. 9 $ 3, Dig. eod, tit. 2, 15.— Textul nostru se deosebeşte în redaeţia sa, de acel francez. A se vedeă termenii textului fr. Art. 1765 din codul italian dispune de asemenea, fără a reproduce termenii textului "francez, că pentru a, tranzige trebue a aveă capaei- tatea de a dispune de obiectele cuprinse în tranzacţie. „Per far transazione e necessario che si abbia la capacită di dis- „ Porre degli oggeiti compresi in essat. | (2) Nu este deei nevoe, după cum s'a, susținut de unii, că acel care face o tranzacţie să aibă capacitatea de a dispune cu
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Astfel, tutorul nu poate să tranzigă, în numele mino- Art 418 419 

vului sau interzisului, decât îndeplinind formalităţile pres- C. civil. 

erise de art. 413 C. civil ((); minorul devenit major nu poate 

să tranzigă asupra socotelelor tutelei, cu fostul său tutor, 

decât conformându-se art. 419 (0), ete. 

Minorul emancipat poate să tranzigă, fără asistenţa Minorul 

curatorului său, însă numai în privinţa actelor de adminis- emaneipat. 

“traţie, nu însă în privința lucrurilor de care el nu poate dis- 

pune, precum ar fi: un capital mobiliar $). 

Risipitorul sau slabul de minte (mente caplus), puşi sub Riipitorul 

consiliul judiciar, nu pot să tranzigă fără asistenţa, acestui *" slabul de 

consiliu (art. 445, 458)(%). 

Femeea separată de bunuri, având libera administraţie Femeea mă- 

a avutului său (art. 1265), poate să tranzigă asupra averei ritată separată 

sale mobiliare, fără autorizarea bărbatului (6), având însă 

minte. 

  

titlu gratuit. Baudry et Wabhl, op. ciît., 1227, și autorităţile 

citate acolo. 
(1) Vezi tom. ÎI al Coment. noastre, pag. 714 urm. — Sa decis 

însă că tranzacţia încheiată de un tutor, fără îndeplinirea 

formelor legale, îşi produce efectele sale pănă la anularea ei. 

C. Bucureşti, Dreptul din 1887, No. 21. 

Incât priveşte jurământul decizor deferit de tutor sau re- 

ferit tutorului, vezi tom. II al Coment. noastre, pag. 116, 117 

şi tom. VII, pag. 388, text şi nota, 3. 

(2) Art. 2045 Ş 2 din codul fr. este expres în această privință. 

Copilul minor poate însă să tranzigă cu fostul său tutor asupra 

unei alte afaceri, de exemplu, asupra unei moșşteniri la care 

ei au dreptul amândoi. Baudry et Wahl, Transaction, 1234, 

şi autorităţile citate acolo. 

(5) Incât priveşte pe minorul împuternicit a face comerț, el are Art 10, 12 

capacitatea, de a tranzige, fiindeă este considerat eca major 

pentru tot ce priveşte comereiul său (art. 10 şi 12 C. com.) 

Vezi Antonescu, Codul comercial adnotai, |, pag. 185,:No. 39. 

(*) Cpr. Baudry et Wabl, op. cit., 1998, şi autorităţile citate 

acolo.— Cât pentru acei internaţi întrun stabiliment de alie- E asupra, 

naţi şi puşi sub o administraţie provizorie, conform legei îi in 

asupra alienaţilor din 1894, ei nu pot să facă nicio tranzacţie 

cât timp sunt în acest stabiliment. Cpr. T. Hue, XI, 289. , 

(6) Planiol, LII, 1455; Baudry et Wahl, op. cit., 1230. Vezi şi 

tom. VIII al Coment. noastre, pag. 390, nota 4. —, Contră: 

Guillouard (Transaction, 49), care revine asupră primei sale 

opiniuni (Contra de mariage, III, 1206 urm.). . 

Femeea, comerciantă are însă, în toate cazurile, capacitatea  Femeea 
comereiantă. 

de a tranzige asupra lucrurilor privitoare la comereiul său,
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Tatăl admi- 
nistr. legal. 
Controversă. 

Tranzacţia 
dintre soţi. 
Controversă. 
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nevoe de autorizare în privinţa averei sale imobiliare (!), ete. 
Cât pentru tatăl, administrator legal al bunurilor copi- 

lului său minor, am văzut că există controversă asupra ches- 
tiunei de a se ști dacă art. 413 dela tutelă îi este sau nu 
aplicabil (2). 

Se admite, în genere, că soţii sunt incapabili de a, face 
tranzacții între ei, pentrucă tranzacţia este mai periculoasă 
decât vânzarea, și poate să ascundă cu mai multă ușurință 

* 0 donaţiune indirectă (8). 

Interzisul 
legtalmente. 

Moştenitorul 
beneficiar. 

Alţii susţin însă că tranzacţia dintre soţi este validă în 
cele trei cazuri în care și vânzarea este permisă (art. 1307, 
19, 2 și 39) (6), | 

Persoana în stare de interdicţie legală, neavând, după 
părerea generală. exerciţiul drepturilor sale civile (5), este 
incapabilă” de a face o tranzacţie (6). 

Tranzacţia fiind un act de dispoziţie, moștenitorul 
beneficiar nu are, în principiu, capacitatea de a tranzige, 
afară de cazul când tranzacţia ar puteă fi considerată ca, 
un act de bună administraţie, adecă când ar fi relativă la 
fapte pe care moștenitorul le poate face (?). 

chiar dacă este vorba de imobile. Cpr. TT. Huc, XII, 291; 
Baudry et Wabhl, Transaction, 1229; Guillouard, Idem, 48; 
P. Pont, Jdem, 514; Laurent, XXVIII, 337, ete. 

() Vezi tom. VIII al Coment. noastre, pag. 390, text şi nota 4. 
—Femeea nu poate însă să tranzigă asupra, imobilelor sale do- tale, nici chiar cu autorizarea bărbatului, fiindcă aceste imobile sunt, în principiu, inalienabile. Baudry et Wall, op. cit. 1230; Guillouard, Jdem, 50, care revine asupra primei sale 
opiniuni (Conirat de mariage, IV, 1849), ete. (2) Vezj tom. II al Coment. noastre, pag. 500, text și nota 4 (ed. a 2-a). Cpr. Baudry et Wahl, Transaction, 1229, pag. 651. €) Cpr. Guillouard, Transaction, 51; Acearias, Idem, 115; P. Pont, Idem, 527; Marbeau, Jdem, 101; Troplong, Idem, 53, ete. (4) Cpr. T. Hue, XII, 292, 

() Aubry et Rau, I, $ 85, pag. 563 (ed. a 5-a). Cpr. Demo- lombe, Î, 199. Vai asupra acestei controverse, tom. al Co- „_IMent. noastre, pag. 376 urm. (ed. a 2-a) () Bauary et Wabl, op. cit., 1232; Gaillouară, Idem, 58; P. __ Pont, Idem, 537; Marbeau, dem, 78 urm., ete, () Baudry et Wabhl, Successions, II, 1357 urm., pag. 236 urm. (ed. a 3-a). Cpr. Guillouard, Transaction, 53. — Quid în privința compromisului ? Vezi Baudry et Wabl, loco eit., 1359, pag. 237.
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“Tot astfel, moștenitorul aparent nu poate să tranzigă, 

pentrucă el nu este învestit în realitate cu dreptul de pro- 
prietate (?). 

Cât pentru debitorul, care se găseşte în stare de insol- 
vabilitate, el păstrează dreptul de a tranzige, pentrucă din 

cauza unei lacuni regretabile ce există în codul nostru, nici 

un text de lege nu-i ridică această capacitate (). 

() T. Huc, XII, 286; Laurent, IX, 560 şi XXVIII, 336; Ac- 

carias, Transaction, 127; P. Pont, Transaction, 580 şi Privil. 

et hypothăques, IL, 631, pag. 23 urm. (ed. a 3-a, 1883); Mar- 

cad€, |, 412, ete. — Contră: Aubry et Rau, IV, Ş 420, pag. 

659, nota 1; Zacharie, Handbuch des franzăsischen Civilrehis, 

II, $ 400, pag. 706, nota 1 (ed. Crome); Guillouard, Tran- 

saction, 53; Marbeau, Idem, 125 urm.; Baudry et Wabl, 

1dem, 1231; Cas. fr. Pand. Period. 88. 1. 350; D. P. 89. 

1. 278; Sirey, 89. 1. 457. Vezi şi tom. VI al Coment. noastre, 

pag. 474, nota l. După acest din urmă sistem, tranzacţia 

făcută de moștenitorul aparent ar fi validă, dacă cel de al 

treilea, care a contractat cu dânsul, eră de bună credinţă: Vezi 

asupra soartei înstrăinărilor consimţite de către moştenitorul 

aparent, în genere, tom. VI, pag. 474 urm.; tom. VII, pag. 

555, ad notam; tom. VIII, pag. 845 și tom. III, pag. 31%, 

ad mnotam (ed. a 2-a). Vezi în această privință, observaţiile 

ce am publicat asupra unor decizii ale Curţei de casaţie, 

precum şi asupra unei sentințe a 'Prib. Prahova, în Cr. ju- 

diciar din 1902, No. 60; din 1905, No. 26 (această, din urmă 

sentinţă consacră părerea noastră) şi în Dreptul din 1906, 

No. 7, ete. 
(2) Baudry et Wabl, Transaction, 1233; Guillouard, Idem, 57. 

— Sa decis însă că tranzacţia făcută de un falit, înainte 

de a fi declarat în stare de faliment, în timpul dintre înce- 

tarea plăţilor şi declararea falimentului, şi prin care falitul 

a înstrăinat o parte din avutul său, este anulabilă îndată ce 

se dovedeşte că partea care a încheiat acea, tranzacţie cu 

falitul şi a beneficiat de ea, a avut cunoştinţă, în momentul 

încheierei contractului, de insolvabilitatea cocontraetantului 

său. C. Bucureşti, Or. judiciar din 1897, No. 12, pag: 13. 

Se decide, în genere, că comerciantul declarat falit, cât timp 

sentinţa declarativă n'a rămas definitivă, se poate împăcă cu 

creditorii săi, şi aducând dovadă că i-a plătit, poate să ceară, 

pe calea opoziţiei sau a apelului, ridicarea, stărei de faliment. 

Chestiunea este însă foarte controversată nu numai la noi, dar 

încă în Franţa şi în Italia. Am criticat această jurisprudenţă. 

Vezi observaţia noastră, publicată în Dreptul din 1910, No.8 

şi deciziile citate acolo întru'un sens şi într'altul. Vezi şi Cr. 

judiciar din 1910, No. 29 (eu nota d-lui P. Vasilescu). 
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. . 

'Tranzacţiile Incât priveşte Statul (), comunele, judeţele, stabilimen- 
făcute de Stat, ele publice, ete., ele nu pot să tranzigă decât cu îndepli- 

” nirea formelor prescrise de legile administrative. 
Art. 1536. Incât priveşte pe mandatarii convenţionali, ştim că ei 

nu pot tranzige decât în baza unei împuterniciri speciale (art. 
1536)€). 

Mandatarii Aceeaș regulă este, în genere, aplicabilă mandatarilor le- 
legali şi judi- gali (?), şi chiar acelor judiciari (£. 

(2) Astfel, s'a decis, eu drept cuvânt, că Statul nu poate să tran- 
- zigă asupra averei publice decât în baza unei legi. Cas. rom. 

Bult. S-a 1, 1871, pag. 68; Bult. 1884, pag. 39%, etc. 
Sa mai decis că o tranzacţie intervenită între un particular 

şi Ministerul de justiţie, aprobată de Consiliul de Miniştri, 
conform legei pentru administrarea, domeniilor Statului, nu 
obligă pe Ministerul de finanţe, de oarece o asemenea auto- 
rizare este dată numai spre a complectă capacitatea Minis- 
terului de justiţie de a încheiă acea tranzacţie, fără ca să se 
poată naşte vreun raport juridic între acel particular şi Mi- 
nisterul de finanţe din simplul fapt al aprobărei date de către 
Consiliul de Miniştri. Cas. rom. Revista Jurisprudenţa din 
1910, No. 3, pag. 34 (decizie nereprodusă în Bault.  Curţei). 

(2) Vezi în tom. IX al Coment. noastre, pag. 572 urm., explic. 
art. 1536, 1537. 

(2) Baudry et Wahl, Transaction, 1238; Guillouard, Jdem, 55. Vezi 
în privința tutorului, care este un mandatar legal al minorului 
sau interzisului, art. 413 C. civ. (tom. I] al Coment. noastre, 
pag. 774 urm., ed. a 2-a). 

(*) Baudry et Wabhl, Transaction, 1239; Guillouard, Jdem, 55 şi 
Mandat, 88, ete. 

Tranzaeţia Astfel, acel trimes în posesiunea bunurilor unui absent nu făcută de acel u i poate să tranzigă asupra dificultăților ce sar ivi în privința, trimes în po- . . iului ab lui = ax A sesiunea, be „patrimoniului absentului, pentrucă legea nu-i dă decât drep- nurilor unui tul de administraţie (art. 110). Cpr. Guillouard, Transaction, absent Con- 54. — Contră: Baudry et Wabl, Idem, 1238; Baudry et Four- 
roversă. reade, Personnes, |, 1136; P. Pont, Transaction, 561, ete., după cari tranzacţia ar puteă, să aibă loe cu autorizaţia jus- 

tiției. Vezi şi Aubry et Rau, 1, $ 153, pag. 924, textşi nota 9 (ed. a 5-a), după cure tranzacţia ar fi cu putinţă, însă numai în materie mobiliară. Vezi și tom. 1 al Comentariilor 
noastre, pag. 504 (ed. a 2-a). 

Nu au, de asemenea, dreptul de a tranzige administratorii 
provizori rânduiţi de lege, în baza art. 443 şi 445 (Baudry et , Wahl, op. cil. 1239, pag. 657), nici acei numiti în baza legei asupra alienaţilor din 1894 (art. 32 urm.): Baudry et Wahl, loco cit. a.
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Bărbatul, în calitate de administrator al bunurilor do- 

tale, nu poate niciodată să tranzigă, nici chiar în privinţa 

posesiunei, cu toate că el are exereiţiul acţiunilor posesorii (£), 

şi eu toate că dota mobiliară este alienabilă (art. 1249) (0), 

pentrucă, acţiunile posesorii au un caracter de administraţie, 

ca şi înstrăinarea averei mobiliare £). ” 

Nu trebue să confundăm capacitatea eu puterea de a 

tranzige. In adevăr, capacitatea este dreptul de a face un 

act pentru sine și în numele său propriu, pe când puterea 

este dreptul de a face un act pentru altul. Dacă ineapa- 

bilul face o tranzacţie, ea este validă cât timp nulitatea n'a 

fost pronunțată de justiţie, şi ineapabilul poate s'o con- 
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“Bărbatul ad- 
ministrator al 

bunurilor 
dotale. 

Deoseb. între 
capacitatea şi 
puterea de a 

tranzige. 

firme (%); pe când tranzacţia emanată dela o persoană care - 

nu are puterea s'o facă, este inemwistentă, în privinţa aceluia, 

pentru care a, fost făcută, ea fiind pentru acest din urmă 

res înter alios actu, cât timp n'a fost confirmată sau exe- 

cutată de bună voe (5); el nu are deci nevoe să ceară anu- 

larea, ei (0). 

Formele şi dovedirea tranzacțiunei. 

Art. 1705. — Tranzacţiunea, trebue să fie constatată prin act 

In fine, încât priveşte judecătorul sindie, care este şi el un 

mandatar judiciar, tribunalul poate să-l autorize să tranzigă 

asupra tuturor contestaţiilor cari interesează masa, chiar când 

ar fi privitoare la drepturi imobiliare (art. 807 C. com.) 

(1) Vezi tom. VIII al Coment. noastre, pag. 211, text şi nota 6. 

(2) Vezi tomul suscitat, pag. 220, 221 şi 334 urm. 

(3) Baudry et Wahl, op.cit., 1237; Guillouard, Jdem, 52; Laurent, 

XVIII, 349. — Contră: P. Pont, Transaction, 546. 

(*) Incapacitatea de a tranzige are de sancţiune, ea toate inca- 

pacităţile în genere, o nulitate relativă, pe care numai acel 

incapabil sau reprezentanţii săi pot so opue (art. 952). Bau- 

dry et Wabhl, op. cit.„ 1240 şi 1282; Guillouard, dem, 59; 

P. Pont, dem, 532; Laurent, XXVIII, 341, ete. 

Această soluţie se aplică nu numai incapabililor de drept 

civil, dar şi acelor de drept administrativ, precum: Statul, co- 

munele, judeţele, ete. Baudry_ et Wahl, Guillouard, P. Pont, 

loco cit. — Contră: Laurent, XVI, 63 şi XXVIII, 341. 

(6) Opr. C. Bucureşti, Dreptul din 1900, No. 52 şi Or. judiciar 

din acelaş an, No. 53. , 

(5) Cpr. 'Thiry, IV, 233, în fine; Bamdry et Wabhl, Transaction, 

1241, ete. 
| 

Judecătorul 
sindie. Art. 
807 C. com. 

Nulitate re- 
lativă. 

Art. 952. 

Aplie. acestei 
regule Sta- 

tului, comu- 
nelor, "ete.



204 

Scopul art. 
1705. Nead- 
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seris. (Art. 1171 urm., 1176, 1191 urm., 1597, 1704, 1709 C. civ. 
Art. 2044 parte finală C. fr.)(). 

Tranzacţia este, după cum ştim, un contract consensual, 
manifestarea consimţimântului părţilor nefiind supusă nici 
unei forme speciale. (Vezi supră, p. 190). 

Deși axt. 1705 preserie existenţa unui act seris, totuş 
miterea probei acest text, după părerea unanimă a autorilor, n'a înţeles să 
testimoniale. 

Actul seris 
este cerut in 

creeze vreo solemnitate, ci numai să respingă proba testi- 
monială, contrar dreptului comun, chiar în privinţa tranzac- 
țiilor cari nu ar întrece suma de 150 lei vechi (). 

Aşa dar, rămâne bine stabilit că actul scris nu este 
specie, ad cerut în specie ad solemnitatem, adecă ca o condiţie esenţială 

probationem. 

Dr. străin. 

a existenței contractului, precum este cerut în unele legiiuiri 
străine), ci numai ad probationem, adecă ca mijloc de probă($). 
Curtea din Caen a decis contrariul, prin motivele sale (5), 
însă această decizie este, cu drept cuvânt, criticată de toți 
autorii (6). 

S'a decis însă că dispoziţia art. 1705, care exclude 

() Cpr. L. 28, Cod, De transactionibus 2, 4, după care tran- 
zaeţia puteă fi şi verbală, sive sine actis, scriptura, interce- 
dente vel non. În vechiul drept francez, se cercă însă un act 
seris. „Îl faut pour constater la verite d'une transaction ei 
les conveniions des parties, que la transaction soit rădigăe par 
ecrit“, ziceă Domat (Lois civiles, III, No. 11, pag. 7). 

() Cpr. C. Iaşi, Cr. judiciar din 1894, No. 6. Vezi şi Cas. rom. 
Bult. 1884, pag. 1001; Planiol, II, 2192; L-arombitre, Obhig., VI, art. 1347, No. 41, — Aceeaş soluţie este admisibilă și în 
privința depozitului voluntar, pentru care art. 1597 cere iarăş 
existenţa unui act scris. Vezi supră, pag. 14, explic: acestui text. 

() Cpr. Art. 1314, 70 C. italian; art. 1112, 17183 C. portughez 
(în privinţa tranzaaţiei unui drept imobiliar şi a tranzacţiei 

, judiciare). Codul german nu preserie nicio formă specială. 
(*) Cas. rom. Bult. 1384, pag. 1001; C. Bucureşti, Dreptul din 

1880, No. 2, consid. dela pag. 69, ete. — „Invoeala, se face şi 
prin scris și. prin graiu“, zice codul Caragea (art. 2, partea _TIL, capit. 17). Ă 

6) D. P. 45. 2. 108; Sirey, 46. 2. 168. , 
(6) Baudry et Wahl, Transaction, 1219; Guillouard, 1Jdem, 81; T. Huc, XII, 281; Planiol, II, 2291; Arntz, IV, 1542; Colmet 

de Santerre, VIII, 278 bis 1; Mourlon, III, 1167; Thiry, 1V, 
274 şi toţi autorii. Cpr. Cas. rom. şi O. București, Bult. S-a |, 1884, pag. 999; Dreptul din 1900, No. 51 şi Cr. judiciar din 
acelaş an, No. 53.
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proba testimonială pentru dovedirea tranzacţiei, nu exclude 
ideea că, dacă una din părţile contractante îşi tăgădueşte 
semnătura, această semnătură să nu poată fi dovedită prin 
orice fel de probă, fie chiar prin proba testimonială, și aceasta 
pentru constatarea nu a existenţei tranzacţiei însăș, ci a 
veracităței acelei semnături (?). 

Este însă de observat că cu acest mijloe s'ar puteă foarte 
lesne înlătură legea. In adevăr, neavând un act seris care 
să constate existenţa tranzacţiei pe care o. invoce, şi pe care 
partea adversă o tăgădueşte, închipuese un act care nu e 
semnat de partea, protivnică, şi dovedesc prin martori min- 
cinoși că semnătura este a sa; adecă, printr'o cale indirectă, 
dovedese însă tranzacţia prin martori, toemai ceeace legea 
a voit să oprească. 

Din împrejurarea că tranzacţia nu este un act solemn ue iditatea,. 
sa tras, cu drept cuvânt, concluzia că o tranzacţie verbală verbale. | 
ar fi astăzi, ca şi altă dată, perfect validă, dacă este măr- 
turisită şi recunoscută de părţi (2). o 

Dacă s'a încheiat un act seris sub semnătură privată, Aplic, art. 
acest act va fi redactat conform ant. 1179, în atâtea exem- ” 
plare câte sunt şi părţi cu interes contrar(?). N 

“Tranzacţia va puteă, de asemenea, fi dovedită prin Mirturisirea 

celelalte mijloace de probă ale dreptului comun, adecă: prin * Y rţoi. 
mărturisirea sau interogatorul părței (%), şi prin jurământul 
decizoriu (5). | 

(1) Cas. rom. Bult. 1895, pag. 853. . , 
(2) Cpr. Cas. rom. Bult. 1891, p. 675; P. Pont, Zransaction, 

487; Pand. fr., vo Transaction, 186; Mass6-Verge, V, p. 86, 

ad notam, col. 2; Larombiăre, Oblhig., VI, art. 1347, No. 
4], ete. | 

(9) Baudry et Wahl, op. cit., 1206 şi 1225; Pand. îr., vw Tran- 
saction, 207; C. Paris, D. P. 96. 2. 360. Vezi supră, p. 191. 

(&) Cas. rom. şi C. Bucureşti, Bult. 1891, p. 612; Dreptul din 

1880, No. 9 şi din 1900, No. 51; Cr. judiciar din 1900, 

No. 53; Trib. Annecy, Pand. Ptriod. 88. 2. 284; Baudry et 

Wahl, op. cât., 1220; Guillouard, Idem, 87; P. Pont, Idem, 

505; Acecarias, Idem, 78; Mourlon, III, 1167; 'Thiry, IV, 274; 

Ț. Huc, XII, 282, in fine; Larombiăre, Oblig., VI, art. 1347, 

No. 41; Pand. fr., vo Aveu, 86 şi Transaction, 204. Mărturisirea 

constitue, şi în dreptul otoman, o dovadă care poate î opusă 

aceluia care a ficut-5. C. Bucureşti, Cr. judiciar din 1910, No.5. 

(5) C. Bucureşti, Dreptul 1880, No. 9, p. 69; C. Nancy şi Limoges,
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Motivele ex- Motivele pentru care s'a exclus, în teză generală, cel 
elderei pro- puţin în materie civilă Î), proba testimonială, este după cum 

moniale. a, declarat tribunul Albisson, că tranzacţia având de scop 
terminarea unui proces, s'ar fi -iseat altele, dacă proba tes- 
timonială ar fi fost admisă conform dreptului comun. 

Doved. tran- Chestiunea, este însă de a se şti dacă tranzacţia poate rin y . A . ._.y 3 mtor?i fi dovedită cu martori, de câteori există un început de probă 
cazurile art, serisă în sensul art. 1197). Afirmativa, este, cu drept cu- „ Voun- _ 
troversă. , , 

Sirey, 39. 2. 140; Sirey, 45. 2. 653; Trib. Annecy, Pand- 
Period. 88. 2. 284; Baudry et Wabhl, op. cit., 1221; T. Hue, 
loco cit.; Guillouard, op. cit., 88; Acearias, op. cit., 85; Lau- 
rent, XXVIII, 379; Arntz, IV, 1542; P. Pont, op. cit., 507; 
Thiry, IV, 274; Demolombe, XXX, 598; Aubry et Rau, IV, 
$ 420, p. 660, text şi nota 7 (ed. a 4-a); Larombitre, Oblig., 
VI, art. 1347, No. 41, p. 530; Marbeau, Transactions, 203, 
206. — Acest din urmă autor admite chiar jurământul su- 
pletor. — Contră: 'Troplong, Transaction, 29 (chiar în privinţa 
jurământului decizor). Vezi asupra acestei chestiuni, Pand. 
fr., v0 Dâlation de serment, 153 urm. 

Doved. unei (1) Zicem: în materie civilă, pentrucă, în materie comereială, tranzacţii co- tranzacţia poate fi dovedită prin orice soiu de probe, con- merele o form art. 46 C. com. Opr. C. Paris, D. P. 94. 2. 49; Sirey, com. Contro- 95. 2. 19; Cas. Torino, 17 Foro italiano, anul 1903, 1, p. versă, 218. In acelaş sens, Lyon-Caen et Renault, 7r. de droit commercial, III, 52, şi nota în Sirey, 73. 2. 161; Mass6-Verg6, V, p. 86, nota 6, în fine; Mass€, Dr. commercial, 1V, 2695; Baudry et Wabl, Transaction, 1224; 'T. Huce, XII, 282; Bo- laffio, I] codice di commercio italiano commentato, I, p. 541, nota 4, şi deciziile italiene citate acolo. — Contră: Guillouard, Tran- saction, 85 bis; P. Pont, Idem, 501; Laurent, XXVIII, 375; Aubry et Rau, 1V, $ 420, p. 661, text şi nota 9; Larom- bidre, Oblig., VI, art. 1347, No. 41, p. 529; C. Bordeaux şi Bourges, Sirey, 57. 2. 575; D. P. 73.9. 103; Sirey, 73. 2. 161 (cu nota lui Lyon-Caen în sens contrar). Cpr. şi C. Iaşi, Or. judiciar din 1894, No. 6, consid. dela p. 47, col. l-a. Vezi asupra acestei controverse, tom. VII al Coment. noastre, p. 255, 256, ad notam. Admiterea sau res- pingerea probei testimoniale este, în principiu, lăsată la apre- cierea judecătorilor, destul fiind ea ei să motiveze de ce gă- sos inutilă asemenea, probă. Cas. rom. Or. judiciar din 1910, o, 7. | 
(2) Sa decis că dacă actul produs constitue sau nu un început de probă serisă, aceasta este o chestie de fapt de suverană apre- ciere a instanţelor de fond. Cas. rom. Bulk. 1907, p. 278 şi Dreptul din 1907, No. 23 (afacere în care am pledat noi în-



DESPRE TRANZACTIE. — ART. 1705. 

vânt, admisă de jurisprudenţă şi de o parte din doctrină. In 
adevăr, art. 1705 deroagă dela art. 1191, nu însă şi dela 
ant. 1197, care referindu-se la contracte în genere, admite 
proba testimonială, și deci şi a prezumpţiilor (art. 1203), ori- 
care ar fi valoarea litigiului, de câteori există un început 
de probă scrisă. Or, pentru a sustrage tranzacţia dela 
această regulă generală, aplicabilă la toate contractele în 
genere, ar trebui un text expres de lege, care nu există. 
La aceste consideraţii vom mai adăogă că începutul de 
probă serisă va, face ca dovada testimonială să fie mai puţin 
periculoasă, și mai puţin incertă în rezultatele sale(1). 

In fine, este generalmente admis că tranzacţia poate 
fi dovedită prin martori şi prezumpţii, chiar peste 150 lei, 
de câteori actul încheiat pentru constatarea ei a fost pier- 
dut printr'o cauză de forță majoră neprevăzută (art. 1198 
$ 4£)(), sau când creditorul a fost în imposibilitate de a-și 

şine). — Vezi însă Tom. VIlal Coment. noastre, p. 275 şi 278, 
text şi nota |. | 

() Cpr. Cas. rom. Bult. 1907, p. 278 şi Dreptul din 1907, No. 23; 
Cas. fr. D. P. 65. 1. 105; Sirey, 78. 1. 252; D.P. 79.1. 
128; Sirey, 79. 1. 216; C. Lyon, D.P.81. 2.26; Sirey,8l. 
2. 118; Trib. Annecy, Pand. Ptriod, 88. 2. 284; C. Bor- 
deaux, D. P. 99. 2. 150; Sirey, 99. 2. 206şi Cr. judiciar din 
1901, No 23 (cu obserr. noastră). Vezi în acelaş sens, T. Huc, 
XII, 281; Vigie, III, 1180; Baudry et Wabhl, op. cit., 1222; 
P. Pont, Idem, 502; Arntz, IV, 1542; Colmet de Santerre, 
VIII, 278, bis IV, ete. — Contră: 'Trib. Dâmboviţa (sentinţă 
casată), Dreptul din 1907, No. 23 (cu observ. noastră critică); 
Trib. Anvers, Sirey, 95. 4. 24; Planiol, II, 2292, nota |, 
p. 730 (ed. a 5-a); Thiry, IV, 274; Laurent, XXVIII, 3%6; 
Demolombe, XXX, 109; Mourlon, III, 1167; Aubry et Rau, 
1V, $ 420, p. 661; Bonnier, 7. des preuves, 138; Larom- 
bidre, Oblig., VI, art. 1347, No. 41; Guillouard, Tran- 
saction, 86; 'Troplong, ]dem, 30. Vezi tom. VII al Coment. 
noastre, p. 255; ad notam. Mai vezi asupra acestei contro- 
verse, Pand. fr., v* Transaction, 198 urm. şi Dalloz, Nouveau 
0. civil annotă, LV, art. 2044, No. 116, 117. , 

(2) Pand. fr., v? Transaction, 197; Baudry et Wabhl, op. cil. 
1222; Guillouard, Idem, 85; Acecarias, Idem, 81; P. Pont, 

1dem, 503; Aubry et Rau, IV, $ 420, p.661; Mourlon, III, 
1167; Laurent, XVIII, 317; Colmet de Santerre, VIII, 278 

bis III; Larombiăre, Oblig., VI, art. 1347, No. 4, în fine, p. 

532, ete. 

207 
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procură o dovadă serisă despre existenţa tranzacţiunei (art, 
1198 $ 3)(). | 

'Tranzacţia fă- Pănă acum am presupus cazul unei tranzacţii extra- 
ui mzintea judiciare. Se poate însă ca părţile, capabile de a contractă, 

să facă o tranzacţie înaintea instanţei .unde litigiul este 
pendent, dacă acest litigiu este de natură a fi curmat prin- 
two tranzacţie. Pentru acest din urmă caz, Curtea de ca- 

sație a decis, că tranzacţia depusă în tribunal sau Curte, 
în vederea stingerei unui proces pendent, este validă chiar 
dacă nu sa pronunţat o hotărâre de expedient, destul este 
ca ea, să fie constatată printr'un act scris(2). In asemenea 
caz, instanța sezisată va, luă act de declaraţia părţilor, și 
asemenea hotărire nu va mai puteă fi atacată înaintea, ju- 
decătorilor superiori (5). 

Efectele şi întinderea tranzacţiunei. 

Tranzacţia, fiind un contract, produce efectul general 
al tuturor contractelor în genere. Ea dă loc la obligaţii re- 
ciproci și, ca toate contractele, trebue să fie executată cu bună 
credinţă (*). 

Caracterul declarativ al tranzacţiunei. 

Tranzacţia, ca şi hotărtrile cărora legea o asimi- 
lează (art. 1711), constată, şi recunoaşte drepturile părților; 

() Cpr. Pothier, Oblig., II, 800; Pana. fr., vO cit, 197; Guil- 
louard, op. cît., 55; Mourlon, III, 1167.—Vezi însă, T. Huc, 
XII, 282, care zice că această din urmă, ipoteză pare a fi hi- 
merică. 

(2) Cas. rom. Bult. S-a 1, 1890, p. 13. Cpr. şi C. aşi, Or. Ju- 
diciar din 1901, No. 85, p. 711. | 

() Opr. Cas. fe. Sirey, 97. 1. 132; 7. Huc, XII, 284, ete. 
(£) Opr. Pană. fr., vo Transaction, 220. „Bonam fidem îm con 

tractibus considerari equum est“. (L. 4, Cod, De obhg. et actio- 
nibus, &, 10). Ştim în adevăr că, astăzi, toate contractele sunt 
de bună credinţă, şi că buna credinţă este totdeauna presu- 
pusă (art. 960 $ 2 şi 1899 $ 2). Cpr. Cas. rom. Bult. S-al, 
1871, p. 124. Vezi tom. V al Coment. noastre, p. 17, ad 
notam, şi p. 160.
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ea nu le creează. Cu alte cuvinte, tranzacţia este decla- Caracterul de- 

rativă, iar nu tronzlativă de drepturile cari fac obiectul ei. 

Fiecare din părţi nu face, în adevăr, să iasă lverul din 

patrimoniul său spre a-l dă celeilalte, ci recunoaşte existenţa, 
unui drept în folosul adversarului. Neexistând, în specie, o 
transferare de proprietate, tranzacţia nu poate fi tranzia- 

tivă, ci declarativă de drepturi (1), soluţie care, deşi fusese 

altă dată controversată, eră admisă fără discuţie în tim- 

pul lui Pothier ). „Id guod transigens obtinei, ziceă un 

9) 

6) 

Se poate însă ca o tranzacţie să fie tranzlativă, de proprietate. 

Aceasta se va întâmplă atunci când una din părţi va dă celei- 

lalte un lucru, care nu făceă obiectul litigiului. De exemplu:? 

spre a-mi se recunoaşte dreptul de proprietate asupra, lucrului 

pentru care mă judec, dau celeilalte părţi un alt lucru, care 

este proprietatea mea. Asemenea, tranzacție operează, fără 

îndoială, tranzmiterea proprietăţei lucrului ce am dat şi, în 

asemenea caz, tranzacţia poate servi de just titlu spre dobân- 

direa proprietăţei prin prescripţie, şi este supusă transcrierei, 

dacă are de obiect un imobil, ete. Cpr. Baudry et Wahl, 

Transaction, 1309; Guillouard, Jdem, 119 şi Prescription, II, 

550; Troplong, Idem, 8, 11, 13; P. Pont, Idem, 632; Laurent, 

XXVIU, 394; Mourlon, III, 1185; Planiol, II, 2297 (ed. 5-a); 

Flandin, Transcription, L, 332, p. 326 (ed. din 1861); Verdier, 

Idem, 119 urm., p. 232 urm. (ed. a 2-a din 1881); Nacu, IL, p. 

558, No. 11; C. Orlâans, Sirey, 94. 2. 9; D. P. 94. 2. 287. 

Vezi Pothier, Vente, III, 646. Cpr. L. 33, Cod, De transac- 

tionibus, 2, 4. Vezi în acest sens, singurul juridic şi în dreptul 

modern, Baudry et Wabl, op. cit. 1302; Guillouard, Idem, 

111; 'Troplong, Idem, 7 urm.; Pa Pont, Idem, 630 urm.; 

Bufnoir, Propridte et contrat, p. 29%; Planiol, II, 2295; Arntz, 

IV, 1546; Laurent, XXVIII, 393 urm.; Thiry, IV, 216; 

Aubry et Rau, IV, $ 421, p. 668, text şi nota 17; Masse- 

Vergă, V, $ 767, p. 85, nota 2; Beautemps-Beaup*€, Revue 

pratidue, tom. 16, anul 1863, p. 264; Valette, Melanges de 

droit et de jurisprudence, IL, p. 208 urm., 440 urm. şi ÎL, 

p. 64; Verdier, Transcription, |, 119 urm., p. 282 urm.-; 

Flandin, Jdem, 1, 329 urm., p. 223 urm.; Pand. fr, v0 Tran- 

saction, 223 urm.; Cas. rom. Bult. 1904, ultimul considerent, 

pag. 394; C. “Bucureşti, Dreptul din 1875, No. 14%; Cas. 

fr. şi C. Bordeaux, Sirey, 83. 1. 349; D. P. 83. 1. 457; 

Pand. Period. 93. 2. 48; D. P. 93. 2. 182; Sirey, 94. 

2. 9.— Contră: TF. Hue, XII, 322 urm.; Mourlon, . Prans- 

cription, L, 72 urm., p. 175 urm.; Acearias, Transaction, 143 

urin.; Colmet de Santevre, VIII, 291 bis VII. Cpr. Mourlon, 

Repetitions ccrites sur le C. civil, III, 1186,.p. 545, nota 2. 

14 
31346 

clarativ al 
tranzacţiei. 

Cazurile în 
cari tranzacţia 
oate fi tran- 
zlativă de 
drepturi.



210 

Consecințele 
acestui prin- 

cipiu, 

COD. CIV. — CARTEA III. — TIT. XVII. — CARACTERELE TRANZACŢIEI. 

vechiu autor (Deluca), non dicitur . obtinere jure novo, sed 

Jure primanvo“ (1).: a 
Din împrejurarea că -tranzacţia nu este tranzlativă, ci 

pur declarativă de drepturi, rezultă mai multe consecinţe, 
importante: 

1* 'Tranzaeţia care are de obiect proprietatea, unui imobil 
sau drepturi reale susceptibile de ipotecă, este opozabilă; 
terțiilor fără a fi transcrisă (2); 

2" 'Tranzacţia nu constitue în principiu, prin ea însăş, 
un just titlu spre a conduce la preseripţia achizitivă de 10 
sau 20 de ani(0).. 5 

3% Părţile nu sunt obligate a-şi: garantă reci proe drep- 
turile respective ce ele îşi recunose prin tranzacţie. pentrucă 
obligaţia de garanţie nu poate să existe decâteori nu este 
vorba de transferarea unui drept de proprietate (%), soluţie 
care eră admisă şi în dreptul roman. „Si tamen res ipsas 
apud te constitutas, ob quarum gquestionem litis intercessit 
decisio, fiscus vel alius a te vindicavit, nihil petere potes* 3) 

(1) Aceeaş soluţie eră admisă de D'Argentră şi de Dumoulian, 
(Molineus). Vezi Flandin, Zranscription, |, 329, p. 223; Verdier, 
Idem, 122, p. 234 (ed. a 2-a); Troplong, Transaction, 8, ete. 

0) Planiol, II, 2296; Bauâry et Wabhl, op. cit., 1305, 2%; Guil- 
louard, idem, 115; P. Pont, Idem, 642; Laurent, XXVIII, 
391 și XXIX, 70; Thiry, IV, 277; Pand. fe., vo Transaction, 
226 şi Transcription, 357 urm.; 'Troplong, Transaction, 7 
urm.; C. Orl6ans, Sirey, 94. 2. 9; D. P. 94.2. 287; C. Bucureşti, 
Dreptul din 1884, N. 20, p. 157. — Contră: T. Hue, XII, 
324; Acearias, Transaction, 144%; Colmet de Santerre, VIII; 
281 bis XIII. Cpr. Mourlon, Transcription, L, 14, 15, p. 176 urm. (ed. din 1862). 

€) Planiol, II, 2296; Baudry et Wahl, op. cit., 1305, 1%; Guil- louard, Jdem, 117 şi Prescription, LI, 550; P. Pont, Idem, 629; Laurent, XXVIII, 395 şi XXXII, 403; Baudry et Tissier, 
Prescription, 664; Troplong, Prescription, LI, 832; Pand. fe. v” Prescription civile, 1840 urm.; Aubry et Rau, IL, $ 218, pag. 542, text şi nota, 3 (ed. 5-a) şi 1V, $ 421, pag. 668 (ed. 4-a); Thiry, IV, 277; Bufnoir, Propridit et contrat, p. 295, ete. 

(%). Cpr. Pothier, Vente, III, 646; Planiol, loco cit.; Bandrv et Wabhl, op. cit., 1306; Guillouard, Vente, I, 71 şi Transaction, 113; Troplong, Transaction, 11 urm.; P. Pont, 1dem, 640; | Pand. fr., vo Transaction, 22Turm. ;. Laurent, XXVIII, 396; _Thiry, IV, 271; Colmet de Santerre, VIII, 281 bis VI, ete. () L. 33, în fine, Cod, De transactionibus, 2, 4.
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Indivizibilitatea tranzacțiunei. 

Toţi autorii admit principiul indivizibilităţei tranzacţi-: 
ei, aşa că nulitatea uneia din dispoziţiile ei va atrage 
nulitatea celorlalte dispoziţii (1). În adevăr, într”o tranzacţie, 
toate dispoziţiile ei sunt inseparabile unele de altele. Aceasta 
rezultă, după toate probabilitățile, din voința părţilor care, 
în lipsa unei convenţii contrare, sunt presupuse a nu fi 

tranzigeat decât sub condiţii corelative, aşa că dacă una din 

aceste condiţii lipseşte, totul trebue să cadă. 
Iată cum Bigot-Prâameneu, în discursul său la eorpul 

legislativ, a constatat şi susţinut acest prineipiu: 

„On ne doit voir, dans une transaction, que des parties cor- 

relatives; et, lors mâme que les divers points sur lesquels on a trait6 

sont ind&pendants quant ă leur objet, il n'en est pas moins incertain 

siils ont 6t6 independants quant ă la volonte de contracter, et si 

les parties eussent trait& sâpar6ment sur lun des points“ (*). - 

Aşa, dar, tranzacţia este indivizibilă (9), contrar drep- 

tului roman și vechiului drept francez (î); şi acest principiu 

este adevărat și la noi, cu toate că aut. 1714, care prevede 
  

(1) O altă consecință a principiului indivizibilităței tranzacţiei, 

este că dacă ea este privitoare la două obiecte din care unul 

este contrar ordinei publice, iar altul nu, de exemplu: o chestie de 

stat şi interesul bănese care rezultă din acest stat, tranzacţia este 

nulă în înatregimea ei. Baudry et Wahl, op. cit., 1273; Guil- 

louară, Idem, 11, Acecarias, Transaction, 93; P. Pont, Idem, 

593; T. Huc, XII, 307; Laurent, XXVIII, 357; Demolombe, 

V, 517; Cas. fr. Sirey, 95. 1. 121; D. P. 95, 1. 199. Cpr. 

şi o altă decizie a Cas. fr. Sirey, 1903. 1. 353. 

(2) Vezi Pana. fr., vo Transaction, 65. aia 

(2) Baudry et Wabhl, Transaction, 1280; Guillouard, Idem, 19, 

108 'şi 167; Troplong, Idem, 133; Accarias, Idem, 151; P. 

Pont, Idem, 643; Marbeau, Idem, 23; Pand. fr., v? 'Tran- 

saction, 6&; Laurent, XXVIII, 400; T. Hue, XII, 280; Vigie, 

INI, 1188; Aubry et Rau, IV, $ 421, p. 666; Cas. fr. Sirey, 

88. 1. 421; Pand. Period. 89. 1. 31; D. P. 89. 1. 18%; 

Sirey, 90. 1. 160; Pand. Period. 90. 1; 293; D.P. 91.1. 

1.— Vezi însă Pilon (profesor la facultatea din Lille), după 

care tranzacţia ar fi, prin excepţie, indivizibilă numai atunci 

când aceasta ar rezultă din voinţa părţilor. Na 

(%) L. 42, Cod, De transactionibus, 2. &; Domat, Lois civiles, 

III, p. 12, No. 4. (ed. Carrt din 1822). 
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cazul nulităţei tranzacţiei, întemeiate pe documente dove- 
dite în urmă de falșe, nu dispune, după cum se exprimă 
textul corespunzător francez, că, în asemenea caz, tranzac- 
ţia, este cu totul -nulă (entitrement nulle), ci dispune numai 
că ea este nulă; căci indivizibilitatea tranzacţiei mai rezultă, 
încă din art. 1716, care menţine tranzacţia când se deseco- 
păr titluri necunoscute privitoare numai la unul din obiec- 
tele ei (!). 

Dar dacă tranzacţia este, în principiu, indivizibilă, 
intenţia părţilor poate să decidă contrariul, şi judecătorii 
fondului apreciază în mod suveran această intenţie (2). 

Efectele tranzacţiunei în privinţa obiectului său. 
(Interpretarea tranzacţiunei). 

Art. 1709.— Tranzacţiunile se mărginesc numai la obiectul lor; 
renunțarea făcută la toate pretenţiile și acţiunile cuprinde numai 
aceea, ce se raportă la pricinile asupra cărora a urmat tranzacţiune. (Art. 977, 984, 1710, 1716 C. civ. Art. 2048 C. fi) (9). 

Art. 1710.— Tranzacţiunea nu se întinde decât asupra prici- 
nilor de care tratează, fie intenţiunea părţilor manifestată prin ex- 
presiuni speciale sau generale, ori rezultă ea ca.0 consecință numai 
din ceeace s'a, expres. (Art. 977, 11709, 1716 C. civ. Art. 2049 
C. fr.) &), 

Art. 1709 şi 1710, împrumutate dela Domat (2), conţin. 
regule de interpretare cu privire la efectul tranzacţiei. 

() Baudry et Wahl, op. cit., 1280, p. 685 (ed. 3-a): Vioie. III 1188 şi 1198, etc. Vezi fnfră, p.P303, (ed. ca); Vigie, II (2) Baudry et Wahl, op. şi loco cit, p. 685; Guillouard, Idem, 20 şi 167; Accarias, Jdem, 151, nota 2; P. Pont, Idem, 644; Laurent, XĂVIII, 401; Aubry et Rau, loco cit.; Naquet, notă în Sirey, 89. 2. L13; Cas: fr. Sirey, 31. 1. 339; Sirey, 90. 1. 160; D. P. 91. 1. 76, ete. In acest sens, Curtea de Casaţie a putut să pue în principiu, că indivizibilitatea sau divizibilitatea tranzacţiei nu este un principiu de drept, ei o 5) chestie d fapt, Vezi ult. 1898, consid. dela p. 235. pr. L. L. 5 şi i 3, Dig., De tr oniă „15; Y LL şi 3 Cod, cod. dit, 254 * Womsachonibua, 2. 15 )Opr. L. 3 ŞI; LL. 9S1şi L.12 Di; -- De transactionibus „3 2 16. Vezi şi L. 47 $ 1, Dig De pace 2 pi (5) Vezi Domat, Lois civiles, IL, p. 3, No. 3 (ed. Carr€ din 1822).
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După aceste texte, tranzacţia trebue să fie mărgi- Regule de in- 
nită numai la obiectul. pe care părţile l-au avut în vedere. 
„Lates de gquibus cogitutum non est, în suo statu retinentur“, 
ziceă Ulpian (1); şi acelaș juriseonsult ne dă următoarea regulă, 
care este temeiul acestor texte: „Zransactio guecungque fit, 
de his tantum, de quibus inter convenientes placuit, înter- 
posita creditur“ (). 

Oricât de generală ar fi o tranzacţie, ea nu poate deci 
să cuprindă decât punetele asupra cărora părţile au înţeles 
să tranzigă 0); de unde sa tras coneluzia foarte juridică că 
tranzacţia, în ceeace priveşte interpretarea, ei, este de cea 
mai strictă interpretare, strictissimi juris (*). 

Astfel, de exemplu, tranzacţia făcută asupra capitalului 
unei dote, nu se întinde la dobânzile ei, afară de cazul 

când contrariul ar rezultă din voința părţilor; tranzacţia 
făcută asupra unor bunuri determinate, nu se întinde 

la alte bunuri (); tranzacţia prin care un moștenitor 

capabil ar fi renunţat la cauzele de nulitate de cari ar 

fi izbit un testament, nu împedică pe acest moştenitor 

de a cere mai târziu reducerea legatului care i-ar atinge 

rezerva, căci prin recunoaşterea validităţei testamentului, el 

n'a înțeles să renunțe la dreptul de a-și cere rezerva (5); 

tranzacţia prin care un moștenitor ar fi renunţat în favoa- 

() L. 5,, Dig., De transactionibus, 2, 15. 

() L. 9, $ 1, Dig., loco cit.— „Les transaciions ne reglent que 

les difftrends qui, sy trouveni nettement compris“, zicea, Domat, 

(loco cit.), dela care art. 1709 şi 1710 sunt împrumutate. 

'Pranzacţia, chiar când părţile şi-au manifestat intenția lor 

prin expresii generale sau speciale, nu regulează decât dife- 

rendul asupra căruia a urmat. Interpretarea intenţiei lor este 

lăsată la aprecierea suverană a judecătorilor fondului. Trib. 

Ilfov, Dreptul din 1886, No. 80, p. 640. Vezi înfră, p. 214, 

„Invoiala încheiată pentru o deosebită pricină, zice art. 1826, 

din codul Calimach (1389 C. austriac), nu se întinde şi la 

alte pricini, şi aceste generalnice învoeli, eare glăsuese pentru 

toate pricinile în deobşte, nu se întind la acele dinadins tăinuite 

drituri, sau la acele pentru care nici puteau să gândească 

- alcătuitorii învoelei“. Vezi şi exemplele citate în notele 18 şi 

79 din eodul Calimach, cari fac parte din lege. 

(&) Cpr. Troplong, Transactions, 109. _ _ 

(5) Cpr. 'Froplong, op. cit., 109. Vezi şi T. Hue, XII, 3i3, p. 353. 

(€) Cpr. Thiry, IV, 275, p. 244. 

e —
 

terpretare ale 
tranzacţiei. 

Interpretare 
strietă. 

Exemple. 

C. Calimach. 
Art, 1826.
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rea, legatarului universal de a atacă testamentul pentru 
captaţiune sau slăbiciune senilă, nu-l împedică de a cere 
mai târziu anularea aceluiaș testament pentru incapacitatea, 
Jegatarului (î), şi așa mai departe. 

Se poate ca, uneori, părţile, prin tranzacţia lor, să fi 
înțeles a prevedeă, orice consecinţe viitoare, şi a împedici, 
orice reclamaţii ulterioare; însă această interpretare largă, 
nu va fi admisă decât atunci când intenţia lor a fost, în 
această privinţă, expresă şi neîndoelnică (2). 
+ Judecătorii fondului apreciază în mod suveran, ca în 
toate contractele, clauzele întunecoase şi îndoelnice ale unei 

întunecoase. tranzacţii spre a determină întinderea ei (5), fără a putea 
însă să denatureze contractul şi să-i tăgăduiască adevăratul 
său caracter (*). 

Elimin. art. Din împrejurarea că tranzacţia este de strictă interpre- 7 fr. di . . . „Iti fe din țare, art. 2050 din codul francez şi 1770 din codul 
ca deprisos. 

Art, 2051 fr. 

italian, împrumutate tot dela Domat, şi dela L. 9, Pr., Dig., 
De transactionibus, 2, 15, trag concluzia, firească că dacă 
acel care a făcut o tranzacţie asupra unui drept existent în 
persoana sa, în momentul contractului (ec sua persona), 
dobândeşte mai târziu un asemenea, drept dela altul, pe care-l 
moștenește, această tranzacţie nu-l leagă în privinţa noului 
drept, dobândit în urma tranzacţiei. 

Acest principiu este evident, pentrucă, în specie, obiectul 
primei tranzacţii este altul decât acel al pretenţiei de a doua (5). 

„De aceea, acest text a, fost eliminat de legiuitorul nostru 
ea, inutil. 

Tot prin aplicarea dreptului comun (art. 973), art. 2051 
  

(!) Pand. fr., vo Transaction, 240, şi autorităţile citate acolo. 
(2) Pand. fr., v0 cit, 267; Guillouard, Zransacţion, 121, ete. (9) Cpr. Cas. rom. Bult. 1898, p. 709; Bult. 1900, p. 511; Cas. fr. D. P. 97. 1. 256; Sirey, 97. 1. 308; 'Trib. Ilfov, Dreptul din 1886, No. 80; Pand. fe., 0 Transaction, 237, şi numeroa- . „_sele autorităţi citate acolo. Vezi şi supră, p. 213, nota 3. (*) Guillouard, Transactions, 122; Baudry et Wabl, Idem, 1214 şi 1288; Cas. fe. Sirey, 9. 1. 313; 'Pand. Piriod. 9.1. 100; Pană. fr. v0 cit, 247 urm, Cpr. Cas. rom. Dreptul din __1909, No. 35 şi Bult. 1909, ultimul consid., p. 128, 129. 
(6) Cpr. Baudry et Wabl, Transactions, 1301, în fine. Vezi şi exemplul pe care îl dă art. 1826 din codul Calimaeh, în nota 19, care face parte din lege.
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din codul, francez și 1771 din codul italian, iarăș eliminate 
din codul nostru, dispun că tranzacţia făcută de unul 
din acei interesaţi, nu leagă pe ceilalţi, şi nu poate fi opusă 
de către aceşti din urmă. „Imperatores Antoninus et Verus 
ita rescripserunt: privatis pactionibus non dubium est, non 
led jus ceterorum“ (!). 

Rămâne însă bine înţeles că tranzacţia leagă pe moşteni- Moștenitorii 

torii părţilor, după cum dispune anume ast. 1557 din codul părţilor. 

civil otoman (0). 
Ea leagă, de asemenea, pe mandanţi şi pe reprezen- Reprezen- 

tanţii părţilor, nu însă pe terţii, chiar dacă ei ar fi interesaţi taţii părților. 

în cauză, şi chiar dacă interesul lor ar fi conex, licet habenii jus 

connezum cum ipso tramsigenie, după expresia, lui Urceolus $). 

De aceea se și decide, în genere, că tranzacţia făcută Tranzacţia fă- 

de unul din asociaţi nu leagă pe ceilalți, dacă el nu avea cută de un 

mandat expres sau tacit dela, aceşti din urmă. liste, în leagă pe cei- 

adevăr, de principiu că unul din asociaţi poate să facă poziţia “1! asociați. 

celorlalţi mai bună, nu însă mai rea 4). 

De asemenea, tranzacţia făcută de unul din debi- Tranzacţia 

torii sau creditorii solidari nu este opozabilă celorlalţi, pentrucă fete e un 

situaţia, lor comună nu poate fi agravată prin faptul unuia creditor so- 

din ei. Dar dacă este adevărat că tranzacţia făcută de unul 12 

din debitorii sau creditorii solidari nu poate, în principiu, 

să facă poziţia celorlalţi mai rea, este afară de orice îndo- 

ială că tranzacţia poate să le folosească. 

Astfel, dacă unul din debitorii solidari este descărcat 

în totul sau în parte de obligaţie, prin efectul unei tran- 

zacţii, această descărcare va folosi şi celorlalți codebitori 

(art. 1038, 1056)6). 

(0) L. 3, Pr., Dig., De iransactionibus, 2, 15. Cpr. Domat, Lois 

- câviles, IL, p. &, şi p. 9, No. 16. | 

(2) Vezi Young, Corps de droit otloman, VI, p. 392 (Oxford, 1906). 

(9) Această regulă își are temeiul său în L. 1, Cod, De tran- 

sactionibus, 2, &. Cpr. 'Troplong, Transaction, 123. 

(&) Cpr. Troplong, Socict€, II, 690 şi Transaction, 124. _ 

(5) Cpr. Marbeau, Transaction, 263; Troplong, Idem, 125, 16; 

Guillouard, Jdem, 99; Baudry et Wabhl, dem, 1299; P. Pont, 

Idem, 673 urm.; Arntz, IV, 1946; Aubry et Rau, IV, Ş 

421, p. 664, text şi notele 1, 2 (ed. a 4-a). — Vezi însă 

Planiol, Il, 761, p. 246 (ed. a 5-a). Cpr. tom. Vi al Coment. 

noastre, pag. 170 (în privința lucrului judecat).
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Aceleaşi principii sunt aplicabile şi în materie de obli- 
gaţii indivizibile (!). 

Știm, de asemenea, că o tranzacţie avantagioasă înche- 
iată între creditor şi debitorul principal folosește fidejuso- 

şi debitor. rului (); pe când tranzacţia, făcută între creditor și fidejusor 

Moşt. aparent. 

Deoseb. de re- 
daeţie de C. 

tr. 

nu liberează pe debitorul principal (art. 1142), pentrucă 
fidejusorul nu reprezintă pe debitor (2). 

Încât priveşte tranzacţiile încheiate de către moşteni- 
torul aparent, vezi supră, p. 201, text şi nota 1. 

Asimilarea tranzacţiei cu lucrul judecat. 

Art. 1711. — Tranzacţiunile au între părţile contractante pu- 
terea unei sentințe neapelabile. (Art. 969, 1200, 30%, 1201, 1213 
C. civ. Art. 316 urm. Pr. civ. Art. 2052 Ş1C. fr)(%). 

Tranzacţia este un contract de mare autoritate; de aceea 
ea, este asimilată unei hotăriri judecătoreşti. „on minorem 
auctoritatem transactionum, quam rerum judicatorum, esse, 
rectâ ratione placuit“ (5). 

Tranzacţia având, în adevăr, de scop terminarea unui 
litigiu pendent sau iminent, printr'o convenţie care echiva- 
  

() Cpr. Colmet de Santerre, VIII, 284 bis IV; Troplong, op. 
cit. 21, şi autorii citați în nota precedentă, Vezi şi Dalloz, 
Nouveau C. civil annott, IV, art. 2051, No. 27 urm. 

() Vezi supră, p. 174. 
(2) Mourlon, III, 1190; Colmet de Santerre, VIII, 284 bis V,etc. 
(&) Transactio est instar rei judicate. Cpr. L. L. 10, 16, 20 şi 

39, Cod, De transactionibus, 2, 4; L. L. 19 şi 33, Dig,, eod. 
tit, 2, 15; Pothier, Oblig., II, 36. 

Textul corespunzător francez mai are încă un paragraf, care a fost eliminat din codul nostru. Acest $ are nrmătoarea 
cuprindere. „Tranzacţiunile nu pot fi atacate pentru cauză de eroare de drept şi pentru cauză de leziune“. Vezi supră, p. 192, 

__şi înfră, p. 221. 
) „L. 20, Cod, De transactionibus, 2, 4.— IL. 2, Cod, eod. Hi., zice, de asemenea: „Propter timorem litis transactione inter- 

posta, pecunia recte cauta intelligitur“. Vezi şi Domat, Lois 
civiles, tom. III, p. 6 şi 7, No. 9. — Tranzacţia, zic autorii, 
este o judecată convențională asupra unui proces născut sau viitor. Vezi Marbeau, Transactions, 20; Zacharix, Handbuch des franzăsischen Civilrechts, IL, S '398. 5. 704, nota 7 (ed. 
Crome din 1894). $ »p. 1704, nota 7 (e
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lează cu o hotărire judecătorească, dă loc la o excepţie ana- 
loagă cu aceea a lucrului judecat, şi aceasta chiar dacă în 
actul scris pentru constatarea tranzacţiei nu se arată moda- 
lităţile ei, ei se spune pur şi simplu că părţile s'au împăcat(*). 

Deci, dacă ivindu-se, în urma, tranzacţiei, o contestaţie 
nouă, una din părți opune celeilalte excepţia trasă din tran- 
zacţie (*), această excepţie, spre a fi admisibilă, va trebui să 
întrunească, condiţiile preserise de art. 1201 C. eiv., adecă: 

1% Noua, contestaţie trebue să aibă de obiect acelaş 
lueru pe care l-a avut tranzacţia (epr. art. 1709); 

2” Noua contestaţie trebue să aibă loc între aceleași 
persoane sau reprezentanţii lor, lucrând în aceeaş calitate. 

Deci, dacă cineva a făcut o tranzacţie în numele său 
personal, cu privire la proprietatea unui imobil, această 
tranzacţie nu-i va puteă fi opusă, dacă el nu mai reclamă 
acelaş lucru nomine proprie, ci în calitate de tator al unui 
minor sau interzis. 

3” Noua contestaţie trebue să fie întemeiată pe aceeaş 
cauză pe care eră întemeiată tranzacţia primitivă (*). 

Aşa dar, drept vorbind, există o analogie oarecare între 
tranzacţie şi lucrul judecat. Asimilarea este însă departe de a fi 
complectă, căci între una şi alta există mai multe deosebiri. 

Astfel, 17 formele nu sunt aceleași; 
2” O hotărire judecătorească nu poate să intervie decât 

asupra unei contestaţii născută şi actuală, pe când tranzacţia, 
poate să intervie asupra unei contestaţii viitoare (aut. 1704); 

3” O hotărire judecătorească nu poate fi atacată pentru 
vicii de consimţimânt, pe când ştim că soluţia este alta în 
privinţa tranzacţiei (vezi înfră, p. 220 urm.); 

(1) Cpr. Cas. rom. Bult. 1907, p. 1712. 
(2) Rămâne însă bine înţeles că excepţia care rezultă din tran- 

zacţie, ca şi autoritatea lucrului judecat, nu .poate fi opusă 

pentru prima oară înaintea Curţei de casaţie, pentrucă aceasta, 

fiind un mijloc nou, numai mijloacele care interesează ordinea 
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publică pot fi propuse deadreptul în Casaţie. Baudry et Wabhl, p. prima vară 

op. cit. 1292; Gnillouard, Jdem, 105; Cas. fr. Sirey, 93. 1. 10; 

Sirev, 1902. 1. 265; Cas. rom. Cr. judiciar din 1910, No. 38, 

p. 385. Vezi tom. VII al Coment. noastre, p. 454 şi Cas. fr. 

Dreptul din 1910, No. 58, p. 468. , | 
(3) Cpr. Thiry, IV, 215; Goillouard, Transaction, 96 urm.; T. 

Huc, XII, 321; Dalloz, Nouveau Code civil annott, IV, 

art. 2052, No. 14 urm., ete. 

în Casaţie,
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4 'Tranzacţia nu poate fi atacată decât printr'o acţiune 
în anulare, pe când hotăririle judecătoreşti sunt supuse căilor 
de reformare și de anulare prevăzute de lege; | 

5 O tranzacţie încheiată asupra mai multor punete, 
formând un tot indivizibil (vezi supră, p. 211 urm.), nu 
poate fi anulată numai pro parte, pe când o hotărire Jude- 
cătorească având mai multe capete de contestaţie, poate fi 
reformată sau anulată numai în unele. puncte, ete. (!). 

Stipularea unei clauze penale. 

Art. 1708. — In tranzacţiune se poate stipulă o penalitate contra aceluia ce nu se va ţine de dânsa. (Art. 1020, 1021, 1066 
urm. 1069 C. civ. Art. 2047 C, fr.) (2). 

După acest text, se poate stipulă o clauză penală întro 
tranzaeţie(?). Această dispoziţie este, după părerea tuturor auto- 

Stipul. elauzei 
penale într'un 

testament. 

() Cpr. Troplong, Transaction, 130 urm.; Bauâry et Wabhl, 
Idem, 1291; Guillouard, idem, 106 urm.; Arntz, IV, 1541; T. Huc, XII, 321, ete. | 

(2) Cpr. L. 37, Cod, De transactionibus, 2, 4, unde se zice: „ Pro- missis transactionis causă non im pletis, poenam în : stipula- tionem deductam, si contra factum fnerit, exigi posse constat“. Mai vezi L. 16, Dig., eod. tit., 2. 15; Pothier, Oblig., Il, 348; Domat, Lois civiles, III, pag. 6, No. 7 (ed. Carre din 1822). (9) Se decide, în genere, că clauza penală poate fi stipulată și într'un testament. Astfel, atât doctrina cât şi jurisprudenţa va- lidează, în genere, asemenea clauză, de câteori ea se aplică la 0 dispoziţie licită şi de ordine privată, căci altfel, după pă- rerea generală, clauza, ar fi nulă. Vezi tom. IV al Coment. noastre, p. 102 (ed. l-a) şi tom. VI al aceloraşi Comentarii, p. 251 şi la autorităţile citate acolo, adde: 'Trib. şi C. Iaşi (afacere în care am pledat noi înşine). Cr. judiciar din 1902, No. 45 şi din 1906, No. 14; Cas. fe. Sirey, 1908. 1. 190 şi Or. Judiciar din 1908, No. 49. — Contră: Zacharie (ed. Mass6-V erg6, III, $ 464, p. 181), după care clauză care ar lipsi pe un moştenitor de partea sa de moștenire, sau pe un legatar de legatul său, în caz când acestia vor atacă, testa- mentul, ar fi considerate în toate cazurile ca, ilicită. Această controversă va fi examinată mai pe larg în tom. IV (ed.a 2-a), sub art. 1008 C. civil. Vezi asupra acestei chestiuni coneluziile depuse de noi înaintea Tuib. laşi, şi publicate în Cr. judiciar din 1902, No. 45, pe care atât trib. cât şi Curtea din laşi le-au admis în totul. Cpr. Larombitre, Oblig., IV, No. 3, p. 2 urm. (ed. din 1885).
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rilor, cu totul inutilă, ea rezultând cu suficienţă din art. 1069. 
„Dacă, la învoeli se rândueșşte osândă aceluia ce nu va păzi C. Caragea. 
toemeala, osânda se pune în lucrare întoemai“, zice art. 3, 
partea III, capit. 17 din codul Caragea. 

Prin urmare, creditorul nu va putea, conform art. 1069 Apic. at. 
C. civil, să ceară în acelaș timp şi principalul şi pedeapsa, 106 
afară de cazul când aceasta din urmă ar fi fost stipulată, 
numai pentru simpla întârziere (1). 

Dacă clauza penală a fost stipulată pentru cazul când Cazul când se 
una din părţi va atacă judecătoreşte tranzacţia, această e cae 
clauză fiind, în asemenea, caz, o dezdaunare a prejudiciului și principalul. 
cauzat prin acţiunea în anulare, va puteă, în genere, fi 
cerută odată cu principalul (2). 

Simplul fapt de a cere rectificarea unei erori de caleul, 
nu însemnează a atacă tranzacţia (?), afară de cazul când 
partea ar fi de rea credinţă şi cererea sa ar fi respinsă (?). 

Conform dreptului comun (art. 1067), nulitatea tran- Aplie. art. 

zacţiei va aduce nulitatea clauzei penale; de unde rezultă că, — 1067- 
în caz de a, se atacă tranzacţia, clauza penală nu va fi datorită 
decât atunei când tranzacţia, va rămânea în picioare (9). 

Despre cauzele de" anulare ale tranzacţiunei. 

Aceste cauze de anulare sunt prevăzute în mod limi- ast. 1712— 

tativ de art. 1712—1716 (0). 1716, 

() 'P. Hue, XII, 312; Guillouard, Transaction, 125, 126; P. Pont, 
Idem, 617; Baudry et Wabhl, Idem, 1295; Laurent, XVII, 
659 şi XXVIII, 381; Demolombe, XXVI, 659; Larombitre, 
Oblig., LV, art. 1229, No. 5. — Contră: Marbeau, Transac- 
tions, 180; Acearias, Idem, 139. Cpr. art. 1767 $ 2 C. italian. 

(2) Aubry et Rau, IV, $ 421, p. 667, text şi nota 14 (ed.a 4-a); 

T. Huc, XII, 312; Guillouară, Zransaction, 127; P. Pont, Idem, 

621 urm.; Baudry et Wahl, Idem, 1294: Troplong, Idem, 103 

urm.; Pand. fe., v? Transaction, 311; Laurent XXVIII, 281. 

(5) C. Bastia, Sirey, 37. 2. 448, şi Repert. Dalloz, v? Transaction, 

-120; Pand. fr., v? cit, 316, şi autorii citați în nota precedentă. 

(&) Cpr. T. Huc, XII, 312; Laurent. XAVIII, 382, ete. 

(5) Cpr. Baudry et Wabl, Transaction, 1296; Guillouard, Idem, 

128; P. Pont, Jdem, 622, 623; Laurent, XXVIIĂ, 382; Aubry 

et Rau, IV, $ 421, p. 667, text şi nota 15, ete. , 

(5) Cas. rom. Balt. S-a I, 1878, p. 127; Bult. 1888, consid. dela 

p. 1045, ete. Această din urmă decizie pune în principiu că
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Art. 1717, Cât pentru art. 1717, el nu indică o cauză de anulare, 
ci autoriză numai rectificarea unor erori de calcul. 

Enwnerarea Cauzele de anulare sunt: 10 viciile de consimțimânt clanzelor de anulare. (Art. 1712); 2” faptul că tranzacţia a fost încheiată spre 
executarea unui titlu nul (art. 1713); 30 faptul că ea a 
fost încheiată, pe documente recunoscute în urmă de falșe 
(art. 1714); 4 faptul că ea a fost încheiată asupra unui 
proces terminat printr'o sentință rămasă definitivă, despre 
care ambele părţi sau măcar una din ele (aceea câștigătoare) 
nu aveau cunoștință (art. 1715); 5 şi în fine, descoperirea 
unor titluri necunoscute în momentul tranzacţiei, şi ascunse 
prin faptul uneia din părţile contractante (art. 1716). 

12 Viciile de consimţimânt. 

Art. 953 urm. Viciile de consimțimânt sunt, după cum ştim: eroarea, violenţa și dolul (art. 953 urm.). 
Dolul şi vio- Mai întăi, încât privește dolul și violenţa, tranzacţia lenta. Aplice. drep- V& fi anulată, conform dreptului comun, de câteori se va ivi comun constată în fapt că consimţimântul uneia, din părţi a fost . Andr. Donici. .*“ SUFprins prin dol, sau smuls prin violenţă ('). „Atuncea poate să întoarcă cineva învoiala ce a făcut, zice codul lui Andr. Donici ($ 5 şi 6, capit. 18), când se va dovedi că ea sar fi făcut de frică (însă frică ca aceea care îngrozește şi spăi- mântează, pe om), sau prin rău vicleșug, precum am zice: prin serisori, mărturii și zapise vielene, sau prin greşala socotelelor“ (2). 

o tranzacţie nu poate fi atacată decât pe calea principală. Mai vezi în acelaș sens, Cas. rom. Bult. S-a 1, 1885, p. 39; Bult. 1886, p. 862; Trib. Ilfov, Dreptul din 1894, No. 58, consid. dela p. 467, col. l-a, ete. — Deei, întrucât tranzacţia in- vocată n'a fost anulată, pe calea unui proces principal, jude- cata nu poate fi chemată a se pronunţă. asupra validităţei ei, nulitatea, fiind propusă numai ca mijloc de apărare. Cas. rom. Bult. S-a 1, 1885, ultimul consid. dela p. 399. — Vezi însă infră, p. 230, text și nota 2, QC) Cpr. Trib. Ilfov, Dreptul din 1894, No. 58, eonsid. dela p. 410 (în privinţa dolului). Vezi şi supră, pag. 192, text și nota 1. Cpr. art. 1773 C. italian, care este expres în această privință. Vezi înfia, p. 222, nota 1. 2) Vezi şi art. 7, partea, III, capit. 17 din codul Caragea. Cpr. art. 1823 C. Calimach (1385 C. austriac). Vezi îneât priveşte eroarea de calcul în dreptul actual, sură, explic. art. 1717.
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Incât priveşte eroarea, art. 2052 $ 2 din codul francez 
dispune, contrar dreptului comun, că tranzacţia nu poate fi 
anulată pentru eroare de drept. Acela lucru se spune şi 
în art. 1772, $2 din codul italian. 

Această dispoziţie, derogatoare dela dreptul comun, care 
cu greu poate fi justificată, şi care este criticată de autori (!), 
fiind eliminată de legiuitorul nostru, trebue să aplicăm prin- 
cipiile generale, așa că o tranzacţie va putea fi anulată, ca 
orice contract în genere, atât pentru eroare de fapt, cât şi 

pentru eroare de drept (art. 953, 954) ). 
Cât pentru eroarea asupra persoanei, ea este de ase- 

menea, după art. 1712, o cauză de anulare a tranzacţiei, 
pentrucă acest contract este mai în totdeauna făcut ntuitu 
persone (5). lată, în adevăr, cum se exprimă acest text: 

Art. 1712. — Este admisibilă acţiunea de nulitate contra unei 

() Cpr. în privinţa erorei de fapt, Cas. fr., Dreptul din 1905, 
No. 27, p. 219. — S'ar puteă zice şi sa zis chiar, în pri- 
vinţa, erorei de drept, că această eroare nu poate, în specie, 
fi propusă «a o cauză de anulare, pentrucă toţi cetăţenii sunt 
presupuşi a cunoaşte legea: Nemo censetur ignorate jus sau 
legem. Stim însă că acest adagiu celebru, neînseris în dreptul 
actual, înseris însă în art. 3 din codul Calimach (2 C. aus- 
triac), se aplică cel mult numai legilor de ordine publică. 
Vezi tom. I al Coment. noastre, p. 45 şi 667 (ed. a 2-a), 
precum şi tom. VII, p. 341, text şi nota |.— Astfel, sa decis 
că străinul care cumpără un imobil rural, în contra proibiţiei 
formale a art. 7 din Constituţie, nu poate să invoace necu- 
noștinţa viciului de care este pătat titlul său, de oarece dis- 
poziţia menţionată a art. 7 din Constituţie este o dispoziţie 
de ordine publică şi de interes naţional, pe care toţi locuitorii 

ţărei sunt presupuşi a o cunoaşte. Vezi tom. III, partea I-a, 

al Coment. noastre, p. 318 (ed a'2-a). Cpr. Cas. rom. Bult. 

1908, p. 799 şi Dreptul din 1908, No. 60; Cr. judiciar din 

1910, No. 8 şi Dreptul din 1910, No. 9; C. Bucureşti, Dreptul 

din 1910, No. 37. Mai vezi în acelaş sens, o carte de judecată 

a judecăt. ocol. Moineşti, foarte bine motivată de amicul nostru, 

d-nu N. C. Georgescu (magistrat stagiar), publicată şi adnotată, 

de noi în Or. judiciar din 1909, No. 24. 
) Vezi tom. VII al Coment. noastre, p. 342. a 

(2) Cpr. Trib. Bacău şi C. Bucureşti, Dreptul din 1897, No. 44 

şi Cr. judiciar din 1908, No. 8. — De câteori, însă, consi- 

deraţia persoanei n'a fost. cauza determinantă a tranzacție, 

ea nu va fi anulată din această cauză. Trib. Ilfov, Dreptul 

din 1905, No. 7. 
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Eroarea. Ir. 
fe. 

Dr. nostru. 
Aplice. drep- 
tului comun. 

Eroare asupra 
persoanei. 

Nemo cense- 
tur ignorare 

legem.
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tranzacţiuni pentru eroare asupra persoanei, sau a obiectului în 
proces. (Art. 954 $ 2 C. civ. Art, 2053 C. fe.) (Q). 

Eroarea Acest text pune eroarea, asupra persoanei pe acecaş 
one bi treaptă cu eroarea asupra obiectului convenţiunei. Știm însă obiectului că, pe când eroarea, asupra persoanei aduce numai anularea vranzncţiunci tra nzapţiei, eroarea asupra obiectului ei fin pso corpore 

rei) face, din contra, ca tranzacţia să fie inexistentă (?). Leziunea, C. „Știm de asemenea că, în dreptul nostru, leziunea nu îNstit: A" este 0 cauză de anulare a contractelor între majori, deci 
nici a tranzacţiei €). „Nu se poate, zice art. 1386 din 
codul austriac, să. se atace o tranzacţie încheiată de bună 
credință, pentru leziune de mai mult de jumătate (*). 

2 Titlul nupe 

Art. 1713. — Asemenea, se poate atacă tranzacţiunea făcută spre executarea unui titlu nul, afară numai când părţile ar fi tratat: expres despre nulitate. (Art. 966, 1190, 1711 G. civ. Art. 2054 C. fr.) 6). a 
Inţelesul cu- Prima, chestiune pe care o ridică acest text este aceea “ântului titlu. , a Ret : X vin m fiu de a se şti: ce trebue să înţelegem aci prin titlu? Titlul, în specie, nu este actul seris (înstrumentum, probationis), ei Însăș 

0) Cpr. L. 9 $3, Dig., De transactionibus, 2, 15; L. L. 13, „22, 30 şi 35, Cod, eod. til. 2, &. Cpr. art. 1773 C. italian, după care tranzacţia este anulabilă, pentru dol, violenţă, eroare asupra persoanei sau obiectului contestaţiei. V. p. 220, nota 1. () Vezi supră, p. 192. Obiectul -tranzacţiei se confundă cu cauza ei, zice Trib. Ilfov, Dreptul din - 1910, No. 20 (Ef. Antonescu, judecător unic). — Există eroare asupra obiectului tranzac- ţiei atunci când o parte voind să, stingă un litigiu, stinge în realitate altul. Trib. Ilfov, Dreptul, loco cit. () Vezi tom. VII al Coment. noastre, pag. 9, nota 1, Cpe. Trib. „Ilfov, Dreptul din 1907, No. 68 şi din 1894, No. 58. Devseb. între  (%) Cpr. L. 78 $ 16, Dig., Ad Senatusconsultum, Trebellianum, ccdul Cali- 36, 1. — Codul Calimach are o dispoziţie contrară. „Se do- mach gi codul boară şi aceea cu bună credință învoială, zice art. 1824 din acest cod, când se va dovedi că prin aceasta sa pricinuit uneia din învoitoarele părţi păgubire covârşitoare peste jumă- tatea preţului acelui lucra, pentru care se încheiase această învoeală“. — In vechiul drept francez, tranzacţia nu se puteă dobori pentru leziune, decât atunei când există dol. Vezi __ Domat, Lois civiles, III, p. 12, No. 5 (ed. Carr6 din 1822). (0) Argument din L. 51, Pr. Dig., De pactis, 2, 14; L. 42, în fine, Cod, eod. tii., 2, 3
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convenţia sau faptui generator al dreptului (!). Titulus est 
radie et fundamentum juris protinsi. 

A doua chestiune la.care acest texta dat loc este re-: 
lativă la cauza nulităţei. De exemplu: moștenitorul şi lega-. 
tarul au făcut o tranzacţie asupra întinderei legatului. Mai 
târziu se dovedește că testamentul, care a făcut obiectul 
tranzacţiei, eră revocat (7). . Tranzaeţia va fi anulată; însă 
care este cauza anulărei? 

După unii, tranzacţia este nulă, pentrucă titlul în 

executarea căruia a fost făcută fiind nul, nu există în specie 
un drept îndoelnie; deci, tranzacţia nu are cauză (6). 

223 

Cauza nuli- 
tăței. Eroareae 
Controrersă. 

După majoritatea autorilor, nulitatea ar fi, în specie, 
întemeiată pe eroare. 

Tranzacţia este deci nulă, pentrucă părţile sunt pre- 
supuse a fi tratat în necunoştința nulităţei titlului. Deci, 
dacă părţile au cunoscut nulitatea titlului, tranzaeţia lor este 
validă (?), chiar dacă ele n'au transigeat asupra nulităţei (5). 

() Cpr. Laurent, XXVII, 412; Guillouard, Transaction, 150; 
P. Pont, Idem, 703; Baudry et Wabhl, Jdem, 12471; Pand. fr., 
v Transaction, 351, ete. Tot în acest sens este luat cuvântul 
titlu şi în art. 486 C. civ. Cpr. C. București, Dreptul din 1910, 
No. 13 (eu observ. noastră). Vezi. şi tom. III, partea |, al 
Coment. noastre, pag. 309, nota 2 (ed. a 2-a). Mai vezi ast. 
590, 602, 623, 625, ete., în.care cuvântul țitlu este luat tot 
în acelaş sens. Prin titlu se înţelege însă uneori inserisul au- 
tentic sau privat (instrumentum), care stabileşte un drept sau 
o liberare, de exemplu: în art. 628, 631, 1198 $4 Cod. eiv,, 
ete. Vezi tom. III menţionat, pag. 801, nota 1 (ed. a 2-a). 

*) Cpr. Arntz, IV, 1551; Troplong, Transaction, 145, ete. 
) Cpr. Laurent, XXVIII, 415; Arntz, IV,- 1551; Colmet de 

„ Santerre, VIII, 287 bis IV, ete. , 
*) Vezi în acest sens, C. Bucureşti, Dreptul din 1904, No. 4 

şi Or. judiciar din acelaş an, No. 55; Thiry, IV, 279; Baudry 

et Wabl, Transaction, 1247; Guillouard, dem, 149 şi 166; 

Accarias, Transaction, 157; P. Pont, Idem, 702 urm.; Trop- 

long, Jdem, 145 urm.; Aubry et Rau, IV, Ş. 622, pag. 671, 

nota, 25 (aceşti autori revin asupra părerei lor anterioare); 
Pand. fe., v Transaction, 357; T. Huc, XII, 329; Solon, 

„ Thtorie de la mullite,. ete., IL, 402, pag. 358 urm. (ed. din 

1835). Cpr. Planicl, I], 2301; Cas. fr. şi C. Poitiers, D. P. 66. 

1.182; Sirey, 66. 1. 301; D. P. 79. 2. 109. Vezi şi C. Ga- 

laţi, Dreptul din 1892, No. 45. Mai vezi Cas. rom. Bulr. 189%, 

“pag. 106 şi Dreptul din 1892, No. 19, ete. , „ 

(5) Deci, o acţiune în nulitate poate face obiectul unei tranzacții,
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Eroare de fapt 
sau de drept. 

Incetarea 
aplic. art. 

1713. 

Ipoteza art, 
1714. 

COD. CIV. — CARTEA III.— TIT, XVII. — ART. 1713, 1714, 

După acest sistem, în care nulitatea se întemeiază „pe 
eroare, această nulitate poate să rezulte atât dintr'o eroare 
de fapt cât și dint'o eroare de drept, întrucât legea noastră 
nu distinge între aceste două specii de erori (1). 

In orice caz, art. 1713 încetează de a fi aplicabil de 
câteori tranzacţia, întemeiată pe un titlu nul, a fost exeeu- 
tată de bună voe(). 

3% Tranzacţiunea întemeiată pe acte dovedite în urmă de falşe. 

Art. 1714. — Tranzacţiunea făcută pe documente dovedite în 
urmă de falşe este nulă. (Art. 966, 1712, 1716 C. eiv. Art. 2055 
C. fr.) ). 

lată care este ipoteza, prevăzută de acest text: 
In ajunul unui proces iminent, fac o tranzacţie cu ad- 

vexsarul meu, care invoacă în contra mea documente, adecă 
acte autentice sau sub semnătură privată, cari sunt falșe, 
însă pe cari, din eroare, eu le cred adevărate. Dacă, în urma 
tranzacţiei, se dovedeşte falşitatea. acestor acte, eu voiu putea 

Şi asemenea tranzacţie este validă, dacă este expresă (art. 1713), 
“legea. necerând de astădată menţiunile pe cari le cere în actele 
confirmative (art. 1190). Cpr. C. București, Cr. judiciar din 

„1898, No. 8; Dreptul din 1904, No. 47 şi Or. judiciar din 
acelaş an, No. 55; Cas. rom. Bult. 1903, pag. 1207. Câteodată, 
va fi însă greu dea se recunoaşte dacă actul este o tranzacţie 
sau o confirmare. 

(1) În Franţa se decide, din contra, că numai eroarea de fapt 
poate aduce nulitatea, tranzacţiei, şi aceasta spre a se pune în armonie art. 2054 (al nostru 1713) cu art. 2052 $ 2 din codul francez, eliminat de legiuitorul nostru, după care tran- 
zacția nu poate fi atacată pentru eroare de drepl. Cpr. Thiry, IV, 279, pag. 247; Baudry et Wahl, op. cit., 1248. ete. 
Aceeaş soluţie eră admisă şi în vechiul drept francez. Vezi "Domat, Lois civiles, III, pag. 10, No. 2 (ed. Carr6). Cpr. L. 2 S 1; L. L. 6 şi 12, Pr, în fine, Dig., De transactionibus, 2, 5, ete, 

(2) Pand. fr., vo Transaction, 358; P. Pont, Transaction, 107; Solon, op. .cit., II, 435, pag. 403 (ed. din 1835). Cpr. C. Bu- 
cureşti, Dreptul din 1900, No. 49, pag. 413 şi Cr. judiciar 
din acelaş an, No. 53; Or. judiciar din 1898, No. 8, ete. (2) Textul corespunzător francez zice: este cu totul nulă (entit- vemeni nulle). Vezi Domat, Lois civiles, III, pag. 11, No. 4 (cod. Carr€). Cpr. L. 42, Cod, De transactionibus, 2. 4. Vezi + Supă» p. 212 şi înfră, p. 295. "
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cere anularea ei pentru eroare, iar nu pentru lipsă de cauză, 
căci dacă aș fi știut că actele invocate de adversar sunt 
falșe, sau naș fi făcut tranzacţia, sau aş fi făcut-o în 
alte condiţii. Consimţimântul meu a fost deci viciat printr'o 
eroare substanţială, care îmi permite de a cere anularea 
tranzacţiei (€). 

Dacă ambele părţi s'au înşelat asupra, sincerităţei actelor Cazul când 
produse, eroarea lor va dă loc la o îndoită acţiune în anulare (?), stă o îndo- 

Din cele mai sus expuse rezultă că dacă, în momentul 
tranzacţiei, ştiam că actele invocate de adversar sunt falşe, 
nu voiu puteă cere anularea ei, pentrucă am tranzigeat în 
cunoştinţă de cauză (*). 

Textul francez zice că, în acest caz, tranzacţia este cu Deoseb. de re- 
totul nulă (entitrement nulle); ceeace însemnează că ea, va fi daeție de 
anulată în privinţa tuturor punctelor ei. Deşi textul nostru 
zice că tranzacţia este nulă, fără a adăogă cuvintele cu totul, 
totuş credem că aceeaş soluţie este admisibilă şi la noi, din 
cauza indivizibilităţei tranzacţiei. (Vezi supră, pag. 212). 

Rămâne însă bine înţeles că tribunalele ar puteă să nu Preptul de 
a » : . apreciere al 

anuleze tranzacţia în totul, dacă aceasta a fost intenţia păr- tipunalelor. 

ților, pe care ele o apreciază în mod suveran %). 

4 Tranzacţiunea încheiată asupra unui proces terminat printr'o sentinţă 
definitivă. 

Art. 1715. — Este asemenea nulă tranzacţiunea asupra unui 
proces finit printr'o sentinţă neapelabilă, despre care părţile, sau 
una din ele, nu aveau cunoștință. 

Când sentinţa necunoscută părţilor ar fi încă apelabilă, tran- 

zacţiunea, va, fi. validă. (Art. 954, 966, 1712 C. civ. Art. 316 urm,, 
344 Pr. eiv. Art. 2056 C. fr.) 6). 

() Cpr. 'Thiry, IV, 279, pag. 247; Laurent, XXVIII, 418; Pand. 

fr., vo Transaction, 360; Baudry et Wabhl, op. cit. 1249, şi 

autorităţile citate acolo. | , 

€) Planiol, II, 2301, 19; Baudry et Wabl, op. cît., 1249, în fine. 

(3) Baudry et Wabl, loco cit., pag. 666 (ed. 3-a). 
(&) Cpr. Laurent, XXVIII, 419. — Vezi însă Baudry et Wabl, 

op. cit., 1249, in fine; Guillouard, Idem, 152, ete. 

(5) Cpr. Pauli Sententie, De pactis e! conventionibus, I, 1,96; 

L. 7, Pr. şi: L. 14, Dig., De transactionibus, 2, 15; L. 32, 

Cod, eod. tit., 2, &; L. 23, $ 1, Dig., De condictione îndebiti, 

12, 6; Domat, Lois civiles, III, pag. 13, No. 7 (ed. Carr). 

31316 15
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Ipoteza pre- De câteori intervine o tranzacţie asupra unui proces ter- 
văzută de art. minat printr'o sentință rămasă definitivă, necunoscută de am- 

bele părţi, sau măcar de partea câştigătoare, tranzacţia, este 
anulabilă (1). Nulitatea, se întemeiază şi de astădată tot pe 
eroare, iar nu pe lipsa de cauză sau pe o cauză falşă, după 
cum pe nedrept susțin unii (?). 

Cazul când Tranzacţia este de asemenea anulabilă, după părerea 
sentinţa netu” generală, dacă sentinţa necunoseută de părţi, sau de partea 
părți eră su- câştigătoare, eră supusă recursului în casaţie sau revizuirei. 
îi sau revi. Această soluţie rezultă din lucrările pregătitoare ale codului 

zuirei. . francez. Și apoi, art. 1715 declară tranzacţia, validă numai 
în caz când sentința este supusă apelului, cu toată eroarea 
părților (). | 

Cazul când Tranzacţia, este însă validă, dacă sentinţa necunoscută 
ee de părţi sau măcar de partea, câștigătoare, eră supusă ape- 

dlui. ului (art. 1715), sau opoziţiei (*). 
Tranzaeţia Cu toate că tranzacţia, este, după cum am văzut, anu- 

asupra mobi labilă când sentința este supusă recursului sau revizuirei, 
recurs sau re-totuș se poate foarte bine tranzige asupra, motivelor de re- 
"2 curs sau de revizuire (5). 

Părţile pot, de asemenea, chiar în urma unei sentințe 
supusă apelului și de care ele au cunoştinţă, să tranzigă, spre 
a înlătură recursul şi, prin urmare, casarea, acelei sentinţe (6). 

(1) Opr. C. Bucureşti, Cr. judiciar din 1898, No. 8. 
(2) Baudry et Wahl, Transaction, 1251, în fine, p. 669 (ed. 3-a); 

P. Pont, Idem, 101; Accarias, Idem, 161 urm.; Guillouard, 
Idem, 166; T. Huc, XII, 332; Thiry, IV, 279, pag. 248. — 
Contră: Guillouară, op. cit., 155 (care se contrazice cu cele 
spuse la No. 166); Larombiăre, Oblig., I, art. 1131, No.10; 
Colmet de Santerre, VIII, 289 bis IL; Magnier, Revue critigue, 
anul 1858, pag. 81 urm. 

() Cpr. Baudry et Wahl, op. cit., 1251; Guillouard, Idem, 157; Troplong, Jdem, 155; Mourlon, III, 1180; T. Huc, XII, 332; Laurent E 0 421. — Contră: C. Bucureşti, Or. judiciar 
in „ No. în privinţa recur i î ie). (6) Te Buc XII 338 p ţ sului în casaţie) 

(9) Baudry et Wabhl; Guillouard, loco supră cât. (€) Dalloz, Nouveau C. civil annote, IV, art. 2056 urm., No. 8! 
urm.; Cas. fr. D. P. 1902. 1. 566.—Vezi însă Laurent, XXVIII, Renunţările 422. Cpr. P. Pont, op. cit, 721, — Intenţia de a renunţă la nu So Presa dreptul de recurs nu este însă niciodată presupusă. Cas. rom. 

- Bult. 1908, pag. 1110. Renunţările, în adevăr, nu se pre-
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50 Descoperirea de acte necunoscute părților şi ascunse 

de una din ele. 

Art. 1716. — Când părţile au tranzigeat, în genere, asupra tu- 
turor afacerilor ce ar puteă să existe între ele, documentele ce le-ar 
fi fost necunoscute lor în timpul tranzacţiunei, şi care s'ar fi des- 
coperit în urmă, nu constituese un titlu de anulare a tranzacţiunei, 
afară numai atunci când ar fl fost ascunse prin fapta uneia din 
părţile contractante. 

Insă tranzacţiunea va fi nulă, când ea nar cuprinde decât un 
singur obiect şi sar dovedi, din documentele în urmă descoperite, 
că una din părţi nu aveă niciun drept asupra acelui obiect. (Art. 953, 
998, 1711, 1714 C. eiv. Art. 290, 296 Pr. eiv. Art. 2057 C. fr).(). 

Ipotezele prevăzute de art. 1716 sunt următoarele: în Ipotezele pre- 
urma unei tranzacţii se descopăr acte necunoscute părţilor, "ut de art 
care dovedesc că una din ele nu aveă niciun drept (2), şi ches- 
tiunea, în asemenea caz, este de a se ști dacă tranzacţia 
este anulabilă. Legea distinge două ipoteze: 

1% Dacă tranzacţia cuprinde un singur obiect, de exemplu, Art. 1716 $2. 
o creanţă a cărei plată se dovedeşte printr'o chitanţă des- 
coperită în urma, încheierei tranzacţiei (9), aceasta din urmă 
este anulabilă pentru cauză de eroare (at. 1716 $ 2). 

20 Dacă, din contra, tranzacţia are de obiect, în modart 17161. 

general, toate afacerile ce părţile au putut să aibă împreună, 
actele descoperite mai în urmă nu sunt o cauză de anulare 

supun nici odată. Cpr. Cas. rom. Dreptul din 1903, No. 47 
şi Bult. 1903, pag. 638. , 

(1) Cpr. Iu. 19, Cod, De transactionibus, 2, &; L. 51, Dig., De 

pactis, 2, 14; Domat, Lois civiles, III, pag. 11, No. 3 (ed. 

Carr6, 1822). | _ 

(2) Cpr. Cas. rom. Bult. S-a |, 1881, considerent dela pag. T&. C. Calimach. 

„Se doboară acea cu bună credinţă învoială, zice art. 1824, part, 18240 

în fine, din codul Calimaeh, dacă se va dovedi din dozumen- 9striac, : 

turi în urmă găsite cum că o parte nu avea drit la acest lu- 

eru sau la suma pentrn care se făcuse învoiala“. — Contră: 

Art, 1387 O. austriac. „Descoperirea de titluri noi (neu ge- 

fundene Urkunden,), zice acest text, chiar când ar dovedi inexis- 

tenţa de -drepturi din partea unuia din contractanţi, nu poate 

să invalideze o tromzacție făcută de bună credință“. Vezi 

înfrâ, p. 228, nota 1. , _ 

(5) apr Baragea (art. 7 $ 2, partea III, capit. 17) dă urmă- C. Caragea. 

torul exemplu: moștenitorul unui îrmprumutător săvârşit din 

viaţă se învoeşte cu debitorul, iertând o parte din datorie, și 

în urma, încheierei tranzacţiei, se descopere un testament al 

defunctului, eare iartă debitorului toată datoria sa.
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C. Caragea. 

Tranzacţia 
asupra dolului 
părței care a 
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a tranzacţiei decât atunci când au fost ascunse și reţinute 
de una din părţi (art. 1716 81); pentrucă, în asemenea caz, 
existând dol, legea nu puteă să presupue că partea, care a, 
fost vietima acestui dol, a renunţat la invocarea lui (*). 

„Dacă vreo parte prigonitoare va ascunde sau va fură, 
ori însuș sau prin altul, dovezile dreptăţei celeilalte protiv- 
nice părți, și cu vicleșug se va învoi cu aceea, și apoi se 
va vădi adevărul, zice eodul Caragea. (art. 7 $ 1, partea, III, 
cap. 17), nu se socotește că sau învoit “. 

Se poate însă întâmplă ca părţile să fi înţeles a tran- 
zige asupra însuș dolului aceluia care a ascuns documentele 

ascuns docu- în chestiune, pentru a înlătură orice proces în această pri- 
mentele. 

Eroarea de 
calcul. Art. 
1825 C. Ca- 

limach. 

Dr. roman, 

vinţă; şi, în asemenea caz, nu mai rămâne îndoială că tran- 
zacţia nu va puteă fi anulată, pentrucă însăş ascunderea ac- 
telor a făcut obiectul ei (?) 

Indreptarea erorilor de calcul. 

Art. 1717.— Invederata greşală în socoteli, urmată la facerea, 
tranzacțiunei, nu păgubeşte pe niciuna din părţi, şi trebue să se 
pepozoze. (Art. 966, 1712 C. civ. Art. 292 Pr. civ. Art. 2058 C. 

r.) 6). 

Eroarea de calcul întâmplată într'o tranzacţie, ca şi 
A. ? A . = pa . într'o hotărîre judecătorească (art. 292 Pr. civ.), nu este o 
cauză, de anulare, însă trebue să fie reparată. „Vederata gre- 

  

C) Această distincţie nu eră admisă la Romani. Impăraţii Dio- 
eleţian şi Maximian decid în adevăr, în mod general, că nu se 
poate anulă o tranzacţie făcută de bună credinţă, sub cuvânt de 
descoperirea unor acte noi, soluţie, care după cum am văzut 
p. 227, nota, 2, a fost admisă şi de codul austriac: „Sub prateztu 
insirument posi reperti, transactionem bona fide finitam, res- 
cindi jura non patiuntur“. (L. 19, ab inâtio, Cod, De trun- 
saciionibus, 2, &). Cpr. Arntz, IV, 155. 

(2) Cpr. Baudry et Wabhl, op. cit., 1252, p. 670; P. Pont. Îdem, 
128; Guillouară, Idem, 160; Cas. fr. Sirey, 36. 1. 451 şi R6- 
per dee, Y Transaction, 95, 10. — "Vezi însă Laurent, 

(5) Opr. L. unică, Cod, De errore calcul, 2, 5, unde se zice: 
»Errorem caleuli, sive ex uno contractu, sive ex pluribus emersenti, veritati. non adferre prejudicium, scepe constitutum 
est“. — Vezi însă $6, capit. 18 din codul lui Andr. Doniei, citat 
supră, pag. 220.
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şală a sumei care, la încheerea învoelei, se făcuse în scădere - 
sau adăogire, nu păgubeşte pe niciunul din învoitori“, zice 
art. 1825 din codul Calimach (13838 C. austriac). 

Este vorba, bine înţeles, în specie, de o eroare mate- Eroarea mate- 
vială de cifre (4), iar nu de o eroare sau inexactitate came ială de cifre. 
se poate întâmplă în evaluarea făcută de una din părţi, în 
privința pretențiilor sale formulate în cifre, mai cu .samă 
atunci când asemenea eroare s'a produs înainte de orice apro- 
piere sau întrunire a părţilor (). In asemenea, caz, există, în 
adevăr, o afirmaţie falşă, iar nu. o eroare de calcul sau de 
matematică (5). 

Prin urmare, pentru ca să fie loc la îndreptarea unei  Socotelile 
: : A „„ trebue să î 

erori de calcul, nu este suficient de a se demonstră că păr- „svit de bază 

țile au făcut socoteli înainte de tranzacţie, ci trebue să se tranzacţiei. 

stabilească ca, aceste socoteli au servit de bază trazacţiei (?). 

Efectele anulărei tranzacţiunei. 

Ca şi celelalte contracte, tranzacţia poate fi nulă în sens 

de inexistentă, sau numai anulabilă. E 

Ducă părţile n'au consimţit, sau dacă tranzacţia nu Cazurile 

ave obiect, sau are un obiect ilicit ori imoral, ea este ine- în cari tran- 
: 

zacţia e ine- 

xistentă. 
xistentă,. 

(4) De exemplu: valoarea, contestată fiind de 20000 lei, se recu- 

noaşte prin tranzacţie că una din părţi are drept la 5/, din 

această sumă, iar cealaltă la 1/4, şi se atribue, din eroare, celei 

dintăi 16000 lei, în loe de 15000 lei, iar celei de a doua, 

4000 lei, în loc de 5000 lei. Cpr. Thiry, IV, 279, pag. 249; 

Colmet de Santerre, VIII, 291 bis |, ete. 

(2) Cpr. T. Huc, XII, 334; Baudry et Wabl, op. cât., 125%; Guil- 

louard, Idem, 163, 164; Colmet de Santerre, VIII, 291 bis TI; 

'Proplong, Transaction, 167; Cas. fr. D. P. 77. 1. 71 (ra- 

portor C. Rau).— Vezi însă P. Pont, op. cit., 739; Laurent, 

XXVII, 41. 
(2) Cpr. Troplong, op. cit., 167. In acest sens trebue să înţelegem 

cuvintele care se găsesc în expunerea de motive făcută de Bigot- 

Prâameneu înaintea corpului legislativ:„ On ne pourrail pas 

regarder. comme certaine ceite volontt, sil s'agissait d'erreurs 

de calcul faites par les parties dans Pexposition des preten- 

țions sur lesguelles on a transigt, ete.“ „e 

(£) £. Hue, XII, 334, în fine, şi autorităţile citate acolo.
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Neconfirma- 
rea tranzacţiei 
inexistente. 

Cazurile în 
care tranzac- 
ţia este numai 
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Nulitatea, în asemenea caz, nu poate fi confirmată nici 
în mod expres, nici tacitamente, de exemplu, prin preseripţia 
de 10 ani (art. 1900)(), şi ambele părţi pot oricând să pro- 
pue inexistenţa, ei. 

Dacă tranzacţia este numai viciată, fie prin incapa- 
„citatea: uneia din părţi, fie printr'un viciu al consimţimân- 

anulabilă. tului, ea este numai anulabilă, atât pe calea principală, cât 

Art. 1900 C. 
civ, 

Necombinarea 
preseripţiei 

decenale cu 
acea ordinară, 
Cuntroversă. 

şi pe calea incidentală (2); şi în asemenea caz anularea, poate 

fi acoperită prin confirmarea expresă sau tacită, acţiunea, în 
anulare preseriindu-se prin 10 ani (art. 1900) (0); iar anu- 

  

(1) Cpr. Trib. Ilfov, Dreptul din 1898, No. 71, p. 603; Judee. ocol. 
Suraia, Or. judiciar din 1910, No. 28 (eu observ. noastră). 
Art. 1310 din codul italian este expres în această privinţă. 
"Vezi tom. I al Coment. noastre, pag. 633 (ed. 2-a). - 

(2): Cpr. C. rom. Bult. 1908, p. 1118 şi Dreptul din 1908, No. 63. 
(2) Acţiunea în anulare pentru cauză de eroare, dol sau vio- 

lenţă, se prescrie, după cum ştim, prin 10 ani dela descoperirea 
erorei sau dolului, ori din ziua încetărei violenței (art. 1900). 

Chestiunea, este însă de a şti dacă, în aceste cazuri, inde- 
pendent de preseripţia de 10 ani, acţiunea în anulare nu se 
mai stinge încă prin 30 de ani socotiți din ziua tranzacţiei. 
Afirmativa este admisă de unii, așa că, după acest sistem, dacă 
au trecut 30 de ani dela data tranzacţiei, acțiunea în anu- 
lare ar fi preserisă, chiar dacă n'a trecut încă 10 ani dela 
descoperirea, erorei sau dolului. Vezi în acest sens, Aubry et 
Rau, IV, $ 339, in fine, pag. 464, 465, text şi nota 42 (6d. 
a 5-a), pag. 282 din ed. a 4-a; Baudry et Barde, Oblig, III, 
2052 (ed. a 3-a); Laurent, XIX, 53 şi XXVIII, 427; 'Î. Hue, 
VIII, 203; Leroux de Bretagne, Prescription, II, 1154; Du- 
vergier, Consultaţie publicată îu Sirey, 54. 2. 49; C. Paris, 
Sirey, loco cit. şi ]). P. 55. 2. 155; Îrib. Albi, Dreptul din 
1910, No. 15 (eu observ. noastră critică), ete. Această so- 
luţie este însă, după părerea noastră, inadmisibilă, pentrucă 
acolo unde legea, organizează o prescripţie supusă unui termen 
special, precum este în specie, nu se mai poate aplică art. 1890. 
In sistemul contrar am ajunge la acest rezultat cu totul straniu, 
că dacă dolul n'a fost descoperit decât după 30 de ani, vie- 
tima, lui ar fi lipsită de orice protecţie, actiunea sa fiind stinsă 
înainte chiar de a puteă fi exercitată. Vezi în acest din urmă 
sens, Bufnoir, Propriecte «i contrat, pag. 741, 1742; Planiol, II, 
1292 (ed. a 5-a); Demolombe, XXIX, 165; Larombiăre, Oblig., 
V, art. 1304, No. 29; P. Pont, Transaction, 1317; Beudant, Com 
trais ei obhgations, 914; Valette, Mtlanges de droit et de ju- 
risprudence, II, pag. 3 urm.; Marcad6, nota în.:Journal du 
palais, 5%, 2, pag. 13 urm.; Seligman, Revue critigue, anul
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larea nu poate fi propusă decât de partea incapabilă (art. 952), 
sau care a fost victima erorei, dolului ori violenţei. Aceste 
principii nu sunt, de altfel, decât aplicarea dreptului comun (*). 

In cazurile art. 1713—1716, nulitatea fiind, după pă- 
rerea, generală, relativă, se vor aplică principiile dela nuli- 
tăţile relative (). 

Acţiunea în anulare este deci supusă preseripţiei de 10 
ani (art. 1900) 0. 

In caz dea se anulă tranzacţia, tribunalele o vor anulă 

în întregimea, ei, din cauza indivizibilităţei ei (£). 

Tranzacţiunea în dreptul internațional. 

Tranzaeţia fiind un contract, este supusă, în privința 

formei şi a fondului, regulelor la care sunt supuse toate con- 

tractele în genere. 
Locul contractului este acela în care părțile au con- 

simţit, chiar dacă formalităţile necesare la perfectarea lui, 

precum ar fi, de exemplu, omologarea justiţiei în cazul 

art. 413 C. eiv., ar fi avut loe în altă ţară ). 

In privinţa capacităţei necesare spre a tranzige (art. 

1706), se va observă, în prineipiu, legea naţională a fiecărei 

părți. 
In ceeace privește chestiunea de a se ști dacă tutorul 

1854, tom. V, pag. 447, ete. Vezi asupra acestei controverse 

tom. VII al Coment. noastre, pag. 97, 98 şi Dalloz, -Nouveau 

C. civil annoti, 1IL, art. 1304, No. 290, ete. , 

(1) Opr. Guillouard, Transaction, 165; Pand. fr., vo Transachon, 

389 urm.; Vigi€, III, 1192, ete. 

(2) Opr. Guillouard, Transaction, 166; Baudry et Wabl, dem, 

1252, pag. 670; Dalloz, Nouveau C. civil annott, |V, art. 2057, 

No. 6. 
(2) Dalloz, op. și loco cil., No. 7; Thiry, 1V, 279, pag. 249; C. 

Bucureşti, Drepiul din 1904, No. 47 şi Cr. judiciar din acelaş 

an, No. 55. , _ 

(*) Vezi supră, pag. 225. Cpr. Guillouard, op. cit., 167; Pand. fr. 

+0 Transaction, 89%, ete. | N 

() Vincent et Penaud, Dietionn. de droit international prive, v 

Pramsaction, No. 2; Laurent, Droit civil international, VII, 

448. — Vezi îusă Foelix-Demangeat, Tr. de droit international 

privt, |, pag. 245 (ed. a 4-a, 1866), ete. 

0 
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Art. 952. 

Nulitatea re- 
lativă. 

Aplic. art. 
1900. 

Indivizibili- 
tatea tran- 

zacţiei. 

Aplice. drep- 
tului comun. 

Capacitatea 
părților. 

Art. 419 C. 
civ.
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poate să tranzisă cu minorul devenit major, asupra socote- 
lilor tutelei, se va observă legea naţională a minorului, în- 

trucât dispoziţia art. 419 este necontestat stabilită în fa- 
voarea lui (?). 

Art. 82 L. Incât priveşte art. 82 din legea judecătoriilor de ocoale 
judec. de dela 1907, care permite părţilor de a stinge, în unele ca- ocoale din ” Ai, c p ș 1 P YI se, . * 

1907.  zuri, acţiunea publică prin împăcarea lor (vezi supră, p. 
197), el se va aplică, de bună-samă, și străinilor cari sar 
judecă în ţara noastră, pentrucă această dispoziţie are de 
scop micșorarea proceselor (7). 

. Siguranţele reale. 

Siguranţele reale, despre care avem să ne ocupăm de 
acum înainte, face obiectul titlului XV, XVI şi XVIII. 

Siguranţele reale se împart în siguranţe asupra mobi- 
lelor şi asupra imobilelor. 

Sigur, reale Siguranţele reale mobiliare sunt: amanetul (art. 1685— 
mom 1696)0) şi privilegiile asupra mobilelor (art. 1728 — 1736). 
Sigur. reale Siguranţele reale imobiliare sunt: antiehreza (art. 1697 
1nobibare. — 1703), privilegiile asupra imobilelor (art. 1737 — 1745) 

şi ipotecile (art. 1746 urm.). 

  

Antiehreza. In codul francez, antichreza figurează alăturea cu ama- 
netul în acelaș titlu, sub rubrica generală: du nantisse- 
ment (£). 

Elimin, art. Legiuitorul nostru a eliminat ant. 2071 din codul fran- 2071, 2072 fe. 
din codul 

nostru. (1) Rolin, Pr. de droil international prive, III, 1420 (ed. din 1897). 
() Cpr. Rolin, op. cit., INI, 1421, p. 449. 
(5) îs de comerţ întrebuinţează cuvântul gagiu (axt. 478— 

Etimol, eu- -(£) Cuvântul nantissement, care însemneâză remiterea în pose- 
ai siunea creditorului a, unui lucru al debitorului, spre siguranţa 

celui dintăi, vine probabil dela namcisci, nactus, său nanclus. 
— Vezi însă Guillouard, Namntissement, 16, care face să derive 
acest cuvânt, după Littr6, dela cuvântul Nammium.. Oratorul 
guvernului, Berlier, a zis că se poata consideră nantisementul 
ca o fidej usiune reală. Nantisementul este un contract real şi 
accesoriu cu titlu oneros, fiindcă este interesat pe deoparte ŞI 
de alta. Pignus utriusgue gratia datur (Instit., Quibus modis 
re contrahitur obligativ, 3, 14, $ 4). Cr i isse- 
ment, 15; Guillouaă. dem, 5 ). Cpr. Pothier, Nantiete
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cez, care defineşte nantisementul: contractul prin care debi- 
torul remite un lucru ereditorului spre siguranţa datoriei 
sale. El a, eliminat, de asemenea, art. 2072 din acelaş cod, 
după care nantisementul unui lucru mobil se numește amanet, 
iar acel al unui lucru imobil, antiehreză. Redactorii co- 

dului nostru au făcut din amanet şi antichreză două ti- 
tluri aparte: titlul XV şi titlul XVI. Acelaş lucru îl ob- 
servăm şi în codul italian. 
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TITLUL XV 

DESPRE AMANET (') (SAU GAJU). 

Noţiunea, definiţia şi caracterele amanetului. 

Art. 1685. — Amanetul este un contract prin care datornicul 
remite creditorului său un lucru mobil spre siguranța datoriei. 
(Art. 1690, 1722, 1730, 30 C. civ. art. 478 urm. C. com. art. 2071, 
C. fr.. 1878 C. italian) (2). 

Definiţie. Amanetul sau gagiul(î) (pignus) (*) este deci acel contract 

Origina cu-  Q) Cuvântul amanet. este de origină turcească. „Se numește ema- 
vântului ama- net, zice art. 762 din codul civil otoman, lucrul altuia care 

net şi dr. se găseşte în mânile unei persoane ce devine păzitorul lui 
nostru ante- Ta (emin)“. Vezi. tom. IX al Coment. noastre, p. 549, nota 4. 

Cuvântul amanet se găseşte şi în codul Calimach (art. 582 
urm. şi 1800 urm.). Codul Andr. Donici are de asemenea 
un capitol (XIII), intitulat: despre amanet sau zălog. In fine, 
codul Caragea, are un capitol întreg (partea III, capit. 1l) 
intitulat: despre zălogire. După această, legiuire, zălogul pu- 
teă fi mişcător şi nemișcător (art. 14, Zoco cit.). In acest din 
urmă caz, zălogul se numeă antichrizis sau antichreză, care 
nu este decât o varietate a contractului de amanet. Cpr. 
Guillouard, Nantissement, 5. 

C. italian, (*) lată cum se exprimă partea întâi a art. 1878 din codul 
Art. 1878, italian, pe care legiuitorul nostru a reprodus-o întocmai. „Il 

pegno e un contratto, col quale il debitore dă al creditore una 
cosa mobile per sicureaza del credito;“ şi acest text adaogă 
că luerul trebue să fie restituit în natură după stingerea da- 
toriei, adaos pe care textul nostru a făcut greşeala de a nu-l 

29
 

reproduce. 
Etimologia (5) Incât priveşte etimologia cuvântului gaj sau gaju (vadium, gua- 
cuv. gaju. dius, guadium), vezi Goillouard, Nantissement, 37. 

Origina cuv.  (*) Cuvântul pignus vine dela pugnus (pumn). „Pignus appel- pignus. latum est a Pugn 0, quia res que pignori damtur, manu ira-
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real, unilateral, cu titlu oneros şi indvizibil, prin care de- 
bitorul sau un terțiu () remite un lucru mobil (2), ereditorului, 
spre siguranţa creanței sale. Amanetul este deci un contract 
accesoriu, ca, şi fidejusiunea şi ca şi ipoteca (?). 

Câteodată cuvântul amanet însemnează însuş lucrul 
care face obiectul contractului, şi care se remite ereditorului, 
de exemplu: în art. 1688, 1689, 1690, ete.(%. 

Din împrejurarea, că amanetul este un contract acce- Anularea 
. Hi ._. A . „oblig. prin- 

soriu, rezultă că el nu produce niciun efect de câteori obli- * cale 
gaţia principală va fi anulată (5). 

Amanetul este un contract real, ca şi la Romani, căci Contract zeal- 
: . a A . . . . Calimach,. 

el nu devine perfect decât prin remiterea lucrului (argument At. 582. 
din art. 1685) (6). „Dritul amanetului este acel drit realnrc, 

duntur*. L. 238, $ 2, Dig., De verborum significatione, 
50, 16. 

() Art. 2077 din codul francez, dispune anume că un terţiu Elimin. art. 
poate -să deă un amanet pentru debitor. (Cpr. art. 588 C. co fr din 

Calimach, 450 C. austriac). Acest text a fost elhminat de le- "inutil. 
giuitorul nostru, ideea exprimată de el înţelegându-se dela sine. 
„Acest text este inutil, zice Acollas (Manuel de droit civil, 
III, p. 597), şi el nu figurează în cod, decât pentrucă figu- 
rează în Pothier (Nantissemeni, V, 16)“. Cpr. art. 1655, care 

dispune că oricine poate să se facă fidejusor fără ordinul şi” 

chiar fără știința aceluia pentru care se obligă. Vezi explic. 

acestui text, supră, p. 121 urm. 

Rămâne însă bine înţeles că terţiul care a procurat ama- Recursul ter- 

netul, are recurs în contra debitorului, întoemai ca şi fideju- țiului contra 

sorul. Art. 98 din codul japonez dela 1896 este expres în debitorului. 

această privinţă. AI 

(2) Opr. Domat, Lois civiles, III, p. 374, No. 1. Vom vedeă însă, 

că, prin excepţie, pot fi amanetate şi produsele solului prinse 

încă de rădăcini (art. 480 C. com., $ adaos prin legea din 15 

Iunie 1906; art. 6, lit. a, L. din 1 Aprilie -1894, p. înfin- 

țarea unei bănci agricole, ete.). 
$) Cpr. 'Trib. Covurlui, Dreptul din 1898, No. 25. p. 220. 
(4) „Lucrul asupra căruia se cuvine creditorului dritul amanetului, „Calma 

se numeşte în deobşte amanet, zice art. 583 din codul Cali- - 

mach (447 C. austriac). Incât priveşte diferitele sensuri ale 

cuvântului pignus la Romani, vezi Troplong, Nantissement, 19. 

(5) Laurent, XXVII, 436; Baudry et Loynes, Nantissement, |, 

9; Râpert. Sirey, v' Gage, 15. — Anularea contractului, de 

amanet nu atrage însă nulitatea obligaţiei principale. Vezi 

autorii supră citați. 

(6) Cpr. Pothzer, Nantissement, V. 8; Baudry et Loynea dem 

I, 6; 'Thezard, Idem, 12; Guillouard, Idem, 20 şi 38; be 

C. Calimach.
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art. 582 din codul Calimach (447 C. austriac), carele 

se dă creditorului ca să se împlinească împrumutul din lu- 

cerul zălogit la dânsul, dacă nu va luă la termenul rânduit 
îndestularea sa“. 

Contract uni- 
lateral. Nea- 

Amanetul este un contract unilateral (1), așa că de câte- 

plic. ari. 1179 ori se va încheiă pentru constatarea lui un act sub semnă- 
tură privată, art. 1179, care prevede formalitatea, dublului 
original, nu este, în principiu, aplicabilă (0). 

Precarist. Ca și arendaşul, uzufructuarul, depozitarul, ete., eredi- 
Art. 1853 ţorul amanetar nu posedă lucrul pentru dânsul, ci pentru 

altul (art. 1853). In calitatea sa de precarist, el nu poate 
deci 

Aplice. art. 
1909. 

să preserie luerul(?). 
Dacă lucrul constituit amanet a fost perdut sau furat, 

el poate însă să-l revendice dela acela în mânele căruia se 

găseşte (art. 1909)(%). 

(*) 

6) 

(*) 

  

dant, Suretes personnelles et reelles, |, 139, p. 118; Laurent, 
XXVII, 435, 437; Colmet de Santerre, VIII, 295 bis II; 
R&pert. Sirey, vo Gage, 7; Aubry et Rau, IV, $ 431, p. 699, 
(ed. a 4-a); T. Huc, XII, 345; Planiol, II, 2401. — Contră: 
Vigie, III, 1200; Vezi tom. IX al Coment. noastre, p. 640 urm. 
Baudry et Loynes, op. cit.. I, 8; Guillouard, Idem, 21; Lau- 
rent, XXVIII, 437; 'Thiry, IV, 284; Beudant, Suretes per- 
sonnelles et reelles, |, 289. -— Contră: Pothier, Nantissement, 
14; Troplong, Idem, 31; P. Pont, Idem (Petits contrais), Il, 
1067; Râpert. Sirey, vo Gage, 8; T. Huc, XII, 346. După 
aceste din urmă autorităţi, amanetul ar fi un contract sina- 
lagmatic imperfect, ceeace ştim că este inadmisibil. Vezi tom. 
V ai Coment. noastre, p. Ll,nota 1 şi tom. LX, p. 557, nota 
4, 638 şi 669, nota 1. Vezi asupra, acestei controverse, Dalloz, 
Nouveau C. civil. annott, IV, art. 2071, 2072, No. 92 urm. 
Vezi autorii citați în nota precedentă. — De fapt, însă, necesi- 
tatea dublului original va fi indispensabilă, căci actul seris 
care constată amanetul, fiind în mâna debitorului, pentru ca 
el să poată reclamă la timpul oportun restituirea lucrului, 
creditorul va, cere neapărat ca să i se remită şi lui un exem- 
plar, pentru ca el să poată, la nevoe, dovedi existenţa con- 
tractului. Cpr. Baudry et Loynes, loco cit.; Laurent, loco cil.; 
Guillouară, op. cit., 22 şi 73; Colmer de Santerre, VIII, 299 
bis IL; Duranton, XVIII, 517; Râpert. Sirey, 20 cit., 156. Vezi 
şi înfră, p. 246. 
Cpr. Planiol II, 2430 (ed. a 5-a); Aubry et Rau, II, $ 180, 
p- 124, 125, (ed. a 5-a); T. Huc, XIV, 509; Dalloz, d ai 
C. civil annotă, IV, art. 2071, 2072, No. 98 urm. ete. 
Thâzard, Nantissement, 15, în fine, p. 26.
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Amanetul poate fi civil sau comercial. In cazul întăiu, 

2317 

Amanetul 

el este cârmuit de regulele codului civil, iar în cazul alPeate £ civil 
douilea, de art. 478 urm. din codul de comerţ. 

In calitatea, sa de contract accesoriu, el îşi primeşte ca- 
racterul civil sau comercial dela creanţa ce garantează (!). 

Imprumuturile constituite de creditul agricol şi de banca 
agricolă sunt de natură comercială (art. 30 L. din 2 lunie 
1892 şi art. 16 L. din 1 Aprilie 1894). 

Caracterul civil sau comercial al amanetului atârnă de 
natura obligaţiei principale ce el garantează (art. 478 C. 
com.).. Aceasta este o consecinţă a împrejurărei mai sus ex- 

puse, că amanetul nu este decât aeccesoriul obligaţiei prin- 
cipale (2). 

Condiţiile de validitate esenţiale contractului de amanet. 

Pentru ea contractul de amanet să fie valid între părți, 
se cere: 10 consimţimântul lor; 20 capacitatea lor; 3 şi în 

sau comercial. 

Contr. acee- 
soriu. 

Imprum. 
Cred. agricol 
sau Băncei 
agricole. 

Art, 478 C. 
com. 

fine, remiterea lucrului în posesiunea, creditorului sau a unui 

terțiu ales de părţi (art. 1685, 1688). 

1 Consimţimântul părţilor. 

Incât priveşte consimţimântul părţilor, nu avem nicio 

observaţie de făcut, principiile dreptului comun fiind apli- 
cabile şi în această privinţă. 

2% Capacitatea părţilor. 

Incât priveşte capacitatea părţilor, ereditorul trebue 

să aibă pe acea dea se obligă, fiindcă primirea amanetului 

atrage pentru dânsul obligaţia de a veghiă la paza lui, şi 

respopsabilitatea, eventuală a daunelor ce acest lueru poate 

() Laurent, XXVIII, 436; Guillouard, Nantissemeni, 19; Bau- 

dry et Loynes, Idem, I, 9; P. Pont, Idem, 1060; Pand. fr., 

10 Gage, 12 urm.; C. Montpellier, Sirey, 42. 2. 265, etc. a 

() Cpr. C. Paris, D. P. 90. 2.62; Repert. Sirey, Y Gage, | 

urm.; Baudry et Loynes, op. cit., Î, 9 şi 147; Laurent, XX , 

436, ete.
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să aducă ('); iar debitorul constituitor al amanetului, ca şi 
acel care constitue o ipotecă, trebue să aibă capacitatea, 
de a înstrăină, pentrucă constituirea amanetului, ca şi aceea, 

a, ipotecei, poate să conducă la înstrăinarea lucrului (art. 
1689) $). 

Art. 12 şi 16 Rămâne însă bine înţeles, că minorii şi femeile mări- 
C. “m tate autorizate a face comereiu pot, în ceeace priveşte co- 

merciul lor, să constitue amaneturi asupra tuturor lucrurilor 
de care ei pot dispune (art. 12 şi 16 C. com.) 

Constit. ama- Amanetul poate fi constituit prin mandatar, însă pen- 
netului Prin ţru aceasta se cere un mandat special; căci, după cum ştim, 

mandatarul general nu are dreptul de a înstrăină, de a ipo- 
tecă, nici de a constitui drepturi reale(€). 

Sancţiunea Saneţiunea, regulelor de mai sus consistă în anularea 
vegulelor de contractului după regulele dreptului comun, şi în restituirea, 

lucrului constituit amanet (4). | 
Art. 724 $1 Incât priveşte amanetul constituit de un falit el este 

0. com. nul de drept, dacă este făcut în urma, sentinței declarative 
de faliment (art. 724 $ 1 C. com.). 

Art. 724 $ 3 Sunt de asemenea nule, faţă de masa creditorilor, ama- 
C. com.  neturile constituite de falit, în intervalul de şase luni, îna- 

inte de epoca încetărei plăţilor, în favoarea soțului sau so- 
ției sale, în favoarea rudelor sale în linie directă şi acelor 
colaterale sau aliate pănă la gradul al patrulea (art. 724 
$ ultim C. com.). Art. 724 se aplică, fără nicio îndoială, 
la amaneturile constituite de falit în perioada suspectă, în- 
tvucât acest text anulează, faţă de masa, creditorilor, toate în- 
strătnările de bunuri mişcătoare, cu orice titlu ar fi. Or, 
amanetul este o înstrăinare indirectă. 

Art, 725 C. Independent de această nulitate, amanetul constituit de 
com. 915 C- un comerciant în frauda, creditorilor săi, poate fi anulat pe 

(1) Guillouard, Nantissement, 40; Trool ld 87; Baudr et Loynes, "1dem, 23, ete. PSDR em os e () Guillouard, loco cit.; Troplong, Idem, 85; [| XXVII 439; Baudry et Loynes, lene” 24, ete. * pene Sa () Vezi Guillouard, Manda, 93 şi Naniissement, 46; Baudry et 
Loynes, Privil. et hupotheques, L, 28; Repert. Sirey, v Gage, 13; Troplong, Nantissement, 86. Vezi şi tom. IX al Coment. noastre, p. 578 urm. Cpr. [.. 21, Pr.. Die. A oi ei 

hypothecis, 20, 1. p r.» Dig., De pignoribus e 

(*) Baudry et Loynes, op. cit. I, 24, în fine.
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calea acţiunei pauliane, în orice timp ar fi fost făcut 
(art. 725 C. com. 975 C. eiv.)(). 

Am zis că debitorul care constitue un amanet trebue Amanetarea 
să aibă capacitatea de a înstrăină,; de unde rezultă că, spre Ierilhi al- 
a puteă amanetă un lucru, trebue a fi proprietarul lui); 
așa că, în prineipiu, proprietarul lucrului amanetat poate în 
toate cazurile, să-l revendice dela creditor. 

Acest principiu sufere însă o excepţie însemnată, din Aplice. art. 
cauza art. 1909. Astfel, proprietarul lucrului amanetat va — 190% 
putei să revendice acest lucru, însă numai atunci când ere- 
ditorul care l-a primit eră de rea credință, adecă ştieă că 
luerul amanetat eră străin (5), revendicarea ne mai putând 
să aibă. loc, dacă ereditorul amanetar a fost de bună cre- 
dință, decât atunei când lucrul a fost perdut sau furat (%). 

  

() Cpr. 'Frib. Ilfov, Dreptul din 1888, No. 77, p. 619. 
(2) „De se va zălogi lucrul străin, să se deă stăpânului său“, zice C. Caragea şi 

art. 3 partea III, capit. 11 din codul Caragea. — Vezi însă C: Calimach. 
art. 596 din codul Calimaeh (456 C. austriac), care are urmă- At 5% 
toarea, cuprindere: „Dacă se va amanetă un lucru străin miş- 
cător, fără ştirea şi învoirea proprietarului, atuneea, după 
regulă, are el drit a reclamă întoarcerea lucrului său, iar 
într'acele întâmplări în care jalba pentru reclamarisirea, lu- 
cerului nu este primită împrotiva celui cu bună credinţă stă- 
pânitor, se îndatoreşte proprietarul lucrului ori să despăgu- 
bească pe cel cu bună credinţă ţiitor al amanetului, sau 
lepădându-se cu totul de acesta, să se mulţumească cu dritul 
despăgubirei asupra amanetarisitorului“. 

(5) Oreditorul amanetar, ca şi dobânditorul lucrului, este presupus 
de bună credinţă. Planiol, II, 2398, in fine, p. 1583 (ed. a 5-a). 

(*) Baudry et Loynes, Privil. et haypotheques, I, 31 şi nota 4 în 
D. P. 1909. 1. 57; Valette, Priuii. et hypothegues, 49, p. 53 
(ed. din 1846); Guillouard, Nantissement, 42 urm. şi Pres- 
cription, II, 8178; Planiol, II, 2398; Beudant, Suretes per- 
sonnelles et rcelles, I, 194; Bufnoir, Propricit et contrat, 
p. 387; Thiry, IV, 283, p. 25%; Laurent, XXVIII, 440 şi 
XXXIL, 515; Daniel de Folleville, Possession des meubles, 
„34 urm.; Poineart, Revendication des meubles, p. 210; 

Le Roux de Bretagne, Prescription, II, 1324; Troplong, Pres- 

cription, II, 1060 şi Namtissement, 14; Aubry et Rau, IL, $ 

183, p. 159, text și nota 36 (ed. a 5-a), P. Pont, Petits con- 

trats, IL, 1073; C. Paris, D. P. 95. 2. 180; Sirey, 98. LE 481, 

nota a; C. Parma, La Leoge din 1883, 2, p. 603. Vezi şi tom. 

V al Coment. noastre, p. 114, 175. Cpr. art. 1207 C. german. — 

Vezi însă Pothier, Namntissement, V, 21; Baudry et Tissier,
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Neaplic. art. Regula de mai sus lasă a se presupune că lucrul ama- 

0 la petat este corporal, căci de câteori este vorba de lucruri în- 

porale. corporale, proprietarul lor poate în totdeauna, să le revendice, 

pentrucă, după cum ştim, principiul statornicit de art. 1909 

nu se aplică acestor lueruri (5. 

30 Remiterea lucrului creditorului sau unii terţiu ales de părţi 

(art. 1685, 16838). 

Contractul de amanet fiind, după cum ştim, un contract 

real, nu devine perfect, chiar între părţi, afară de excepţiile 

pe care le vom vedeă, mai la vale, decât prin remiterea lu- 

cerului în posesiunea creditorului sau unui terţiu ales de 

părţi 0); şi această remitere trebue să se facă, cu intenţia de 

a conferi ereditorului un drept de privilegiu asupra lucrului. 

A manetarea Existenţa unui prim amanet nu face obstacol ca acelaș 

din noua lu-lueru să fie din nou amanetat la o altă persoană; destul 
cerului ama- 

netat. 
Prescription, 869, p. 692 (ed. a 3-a); Albert Tissier, nota în 

Sirey, 98. 1. 481; Grenier, Hypothâques, II, 314, p. 22 (ed. 

belg. din 1833). Cpr. T. Huc, XIV, 509. 
Şi creditorul amanetar, desezisat de lucru prin perderea sau 

furarea lui, va puteă să-l revendice dela terţii posesori. Valette, 

op. cît., 49, p. 49; Thiry, IV, 293. Vezi infră, p. 249 şi p: 
257, ad notam, în fine. 

(1) 'Thiry, loco cit. Vezi tom. III, partea I-a, al Coment. noastre, 

p. 576, text şi nota 6 (ed. a 2-a); tom. VI, p. 474, nota 3; 
tom. VIII, p. 840, ete. 

(2) Este de esenţa, contractului, zice foarte bine Curtea din Paris, 

ea să se facă tradiţia lucrului şi ca debitorul să fie desezisat 
de el. Sirey, 5l. 2. 619; D. P. 52. 2. 218. Cpr. Guillouard, 
op. cil., 58. — O creanţă pe amanet nu are acest caracter, 
zice tribunalul din Dorohoi, când nu se dovedeşte faptul ma- 
terial al unei posesii reale a lucrului amanetat. Dreptul din 
1896, No. 59, pag. 512. - P 

Aplice. regu- „Această dispoziţie se aplică şi mobilelor posedate de străini 

lelor de mai în România, fiindcă considerate în individualitatea, lor, ele 

i mobilelor sunt cârmuite de legile române, în ceeace priveşte privilegiile 

străini, ce pot să existe asupra lor. Cpr. C. Paris, Pand. Period. 
1907. 5. 43. Vezi şi Pand. fr., vo Privil. et hypothques; 
151172 urm. Trib. din Bâziers a decis foarte bine, în această 
privinţă, că legea teritorială este aceea, care determină cauzele 
legitime de preferinţă, oricare ar fî naționalitatea, credidorului 
şi natura bunurilor la care se aplică ă ință. V 

, plică această preferinţă. Vezi 

Dreptul din 1910, No. 63 (eu observ. noastr).
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este ca al doilea creditor să dobândească şi el împreună cu 
cel dintăi, posesiunea lucrului amanetat, sau ea acelaș lueru 
să fie deţinut de către un terţiu în contul ambilor ereditori. 
Și posesiunea lucrului de către uu terţiu are toemai de efect 
de a permite debitorului să constituească mai multe ama- 
neturi asupra aceluiaş lucru, fără consimţimântul eredito- 
rilor săi (1). (Vezi înfră, p. 260). 

Lucrurile care pot fi amanetate. 

Art. 584 din codul Calimach (448 C. austriac) dispune 

că toate lucrurile care sunt în comerţ pot fi supuse ama- 
netarisirei (*), şi acest text adaogă: „dacă lucrul este mișcător, 
contractul se numeşte amanet, iar dacă el este nemişcător, 
se numește spotecă*“ (5). (Vezi înfră, p. 312). 

Aceeaş soluţie este admisibilă şi astăzi, în baza art. 963. 
„Quod emptionem vendhtionemgue recipit, etiam pignora- 
tionem recipere potest“ (€). 

Aşa dar, numai lucrurile susceptibile de posesiune şi 
de înstrăinare pot fi constituite amanet (5). 

() Cpr. Aubry et Rau, IV, $ 431, p. 699 (ed.a 4-a); Troplong, 
Nanlissement, 315 urm.; Baudry et Loynes, Idem, 87; Guil- 
louard, Jdem, 106; P. Pont, Idem, 1140; TP. Huc, XII, 318; 
Laurent, XXVIII, 487; Dalloz, Nouveau C. civil annote, IV, 
art. 2076, No. 161 urm.; Cas. belg. D. P. 98. 2. 162. 

() „Câte stăpânim, acelea numai le şi zalogim“, zice art. 3, 
partea III, capit. 11 din codul Caragea. Cpr. art. 1864 C. civil 

spaniol; art. 856 C. portughez, ete. — Ineât privește lucrurile 

cari nu pot fi amanetate către casele de împrumut pe amanet, 
vezi art. 8 din legea dela 23 Februarie 1906. | 

(2) lată cum se exprimă în această privință Domat, Lois civiles, 

III, p. 374, No. 1 (ed. Carr6): „Le mot gage se dit plus pro- 

prement des choses mobilicres, et qui se meltent entre les mains 

et en la puissance du crtancier, et le mot hypotheque signifie 

proprement le droit acquis au creancier sur les, immeubles 

qui lui, sont affectes par son debiteur, encore qu il men soit 

as mis en possesston“. NE 
(*) ri 9 SI, Dig. De pignoribus et huypothecis. Vezi şi L.. 1 $2, 

Dig., Que res pignori, ete. 20, 3, unde se zice: „Eam rem 

quam quis emere non potesi, quia commercium €Jus noi est, 

jure pignoris accipere non potest“. 
(5) Amanetul se întinde asupra accesori 

asupra prăsilei animalului amanetat. 
ilor lucrului, de exemplu: 

Troplong, Nantissement, 

16 
34316 

241 

C. Calimaeh. 
Art. 584. 

Art, 963 C. 
civ. actual. 

C. Carayea şi 
dr. străin.
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Luer. eorpo- Astfel, pot fi amanetate: toate lucrurile corporale, chiar i .. . - 
- incoace banii, şi lucrurile necorporale, precum ereanțele (art. 1687)(4). 

Amanetarea În caz de amanetarea unei creanţe, creditorul trebue 
unei creanţe. şă fie pus în posesiunea titlului creanţei (art. 1318)(), no- 

tifiearea. făcută debitorului conform art. 1393 C. civil nefiind 
suficientă, această notificare având de scop numai prevenirea 

- debitorului ca el să nu plătească în mânile creditorului 
primitiv (art. 1687). (£) 

Amanet. fon- Mai pot fi amanetate: brevetele de invenţie conferite 
urilor de conform legei din 17 Ianuarie 1906 (4); fondurile de comerţ 

  

84. Cpr. L. 13, Pr, Dig., De pignoribus et hupothecis, 20, 1; C. Calimach. L. 3, Cod, In guibus causis pignus, ete., 8, 15, ete.“ „Dritul Ant. 597. amanetului se întinde, zice art. 597 din codul Calimach (art. 457 C. austriac), asupra, tuturor părţilor lucrului amanetat, care sunt supuse neîngrăditei proprietăţi a amanetarisitorului, cum şi sporirile amanetului, şi cel cuvenite la acesta; se întinde dar şi asupra rodurilor nestrânse încă, şi neculese de pe pă- mânt sau de pe copaci“. 
Art, 479 C. (1) Incât priveşte gajul cambiilor titlurilor la ordin, actiunilor, com. părţilor de interes şi obligaţiunilor nomiriative ale societăților financiare, industriale, comerciale, ete., vezi art. 479 C. com., | „complectat prin legea din 15 Iunie 1906. Dr. roman. La Romani, lucrurile incorporale nu puteau fi amanetate. „Încorporales res traditionem e! usacapionem non. recipere manifestum est“. (L. 43 $ 1, Dig., De adquirendo rerum do- mânio, &l. 1. Cpr. Pothier, Nantissement, V, 6. — Veii însă Pothier, Tr. de hypothegue, IX, 211, p. 492, (2) Opr. Trib. Covurlui şi C. Galaţi, Cr. judiciar, din 1905, No. 4 şi Dreptul din acelaş an No. 32. Vezi şi Cas. fe, Sirey, 94. 1. 273. — Sub imperiul legiuirilor noastre ante- rioare, atât în materie civilă cât şi comercială, actul prin care se constitueă în gaj un mobil ineorporal, eră valid chiar dacă nu aveă dată, certă şi nu eră, notificat debitorului creanţe. Cas. rom., Secţii-Unite, Bult. 1881, pag. 255 şi Dreptul din 1881, No. 32. 

6) Sa decis că creditorul, căruia sa constituit în gaj o creanță ipotecară, este un terţiu, care se poate prevală de lipsa for- malităţei notificărei creanţei în persoana debitorului, cerută de art. 1393 0. eiv. C. Galaţi, Cr. Judiciar din 1910, No. 69 „(eu o importantă, observaţie a d-lui G C. Plesnilă). (*) Opr. Beudant, op. cit, |, 147; 7, Huc, XII, 351; Baudry et Loynes, op. cit., |; 34 şi 66; Laurent, XAVIII, 462; Lyon- Caen et Renault, 7r. de drois commercial, II, 238; Guil- louară, Nantissement, 51; P. Pont, Idem, II, 1107; Pand. fr., vo Gage, 154; C. Paris, D. P. 65.2. 231; Sirey, 66; 2. 24, ete. 

.-.
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(art. 861 C. com.) (5), care se compun din numele, elien- 
tela, mărfurile, dreptul de închiriere, ete. () şi, ca accesorii, 
dreptul la locaţiune al imobilului în care ele se exercită €); 
proprietatea, literară sau ' artistică (5; partea indiviză a unui 
moştenitor dintr'o moştenire mobiliară nelichidată încă 6); 

() Guillouard, op. cit., 53; Baudry et Loynes, Jdem, I, 3%; 

Beudant, op. cit., ÎL, 166; Dalloz, Nouveau C. civil annote, 

IV, art. 2075, No. 196 urm. Cpr. Trib. Paris, Sirey, 97. 2. 

89. Vezi tom. III, partea I, al Coment. noastre, pag. 198, text 

şi nota 1 (ed. a 2-a). Vezi infră, pag. 252. 

Astfel, s'a decis că dreptul de farmacie, care este un fond 

de comerţ, şi deci, un lueru mobil ineorporal (C. Bucureşti, 

Dreptul, din 1902, No. 23; 'Trib. Covurlui, Or. judiciar din 

1905, No. 4), soluţie admisă şi sub codul Caragea (vezi tom. 

III sus citat pag. 108, nota 2), poate fi constituit amanet. 

Vezi tâm. III menţionat, pag. 198, text şi nota 3 (ed. a 2-a). 

Punerea în posesiune a ereditorului amanetar consistă, în 

asemenea caz, în remiterea, în mânile acestuia a titlului debito- 

rului, în condiţiile cerute pentru lucrurile ineorporale (art. 

1318). Opr. Trib. Covurlui, C. Galaţi și Cas. rom. Or. judi- 

ciar din 1905, No. 4; Dreptul din acelaş an, No. 33; Dreptul 

din 1910, No. 44 şi Cr. judiciar din 1910, No. 59 (în această 

din urmă afacere am pledat noi înșine înaintea Curţei su- 

preme). Mai vezi şi Trib. Ilfov, Dreptul din 1903, No. 28, ete. 

Vezi supră, pag. 10, nota 2 şi înfră, p. 251. 
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A manetarea 
unui drept 

de farmacie. 

Remiterea 
titlului în mâ- 

nile credi- 
torului. 

Dreptul de farmacie nefiind însă un bun imobiliar, nu este Neipot. drep- 

susceptibil de a fi ipoteeat. O. Galaţi, Dreptul din 1902, No. 37. 

42) Cpr.'Trib. Ilfov, Dreptul din 1903, No. 28, pag. 232. Vezi şi Cas. 

rom. Dreptul din 1910,No. 4%; Or. judiciar din acelaş an, No. 59. 

(5) Gaillouard, op. cit., 52, 53; Pand. fr., vo Gage, 151 urm. 

Baudry et Loynes, op. cit., Î, 34; T. Huc, II, 353; C. Lyon; 

(sub Cas.), D. P. 59. 1. 167; Sirey, 59. 1. 913; C. Paris, D. P. 

53. 2. 15; D. P. 67. 2. 10 (prima decizie); Sirey, 66. 2. 115. — 

Contră: 'Trib. Paris (sentinţă infirmată de Curte), D. P. 67. 

2, 10 (coloana 2, a 2-a speţă). Vezi infrâ, pag. 252. 

(&) Guillouară, op. cit., 53; Laurent, XXVIII, 444; Lyon-Caen 

et Renault, op. cit, ILI, 284; Dalloz, op. cil. IV, art. 1275, 

No. 61 urm.; C. Paris, D. P. 75. 2. 43. Vezi infră, pag. 252. 

(5) Guillouară, op. cit., 54; C. Paris, Râpert. Dalloz, Supplement, 

0 Namtissement, 39 şi Sirey, 94. 1. 273 (sub Cas.). Vezi 

înfră, pag. 252. — Sa, decis că partea indiviză dintr'o Moş- 

tenire mobiliară nu poate fi amanetată, dacă succesiunea, se 

găseşte în mânile unui administrator judiciar (Cas. fr. Sirey, 

94. 1. 273; D. P. 94. 1. 420). Cine împedică însă pe acest 

administrator de a deţine lucrul pentru creditorul amanetar ? 

Opr. Planiol, II, pag. 756, nota | (ed. a 5-a). 

tului de 
farmacie.
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Art. 495 urm. vasele plutitoare, sub condiţia însă ca contractul să fie seris 
6. com. Și transeris în privinţa terţilor (art. 495 urm. C. com.) (Î), 

Recipisele la Mai pot încă fi amanetate reeipisele la purtător libe- 
purtător pate de casele de împrumut pe amanet, pentru obiectele 

amanetate (art. 13 L. din 23 Februarie 1906). Aceste reci- 
pise sunt, în adevăr, mobile corporale sau valori negociabile (2). 

Lucrurile Luerurile viitoare nu pot însă face obiectul unui amanet. 
viitoare. Astfel, nu s'ar putea amanetă un fond de comerț ce 

părţile își propun de a erei (). 

Formele contractului de amanet. 
1 Intre părți. 

Consimţimân- Contractul de amanet, încât priveşte raporturile dintre tul părților şi xp? ni : ip ți . em X tradiţia lu- PărțI, nu este supus nici unei condiţii particulare de formă. 
erului. EI este valid şi devine perfect, între debitor 'şi creditor, 

prin singurul consimţimânt urmat de tradiţia  luerului în 
mânile ereditorului sau unui terțiu ales de părţi (art. 1685, 
1688) (5). Aceeaş soluţie eră admisă și de Pothier în vechiul 
drept francez (6). 

Doved. ama-  Îixistenţa amanetului poate deci fi stabilită între părți neta i între prin corespondenţa, mărturisirea ŞI jurământul lor, precum | și prin proba testimonială, în cazurile în care această probă este admisă (6), 
Art. 478 C. Incât priveşte gajul comercial, art. 478 din codul com de comerţ dispune că gajul constituit de către un comer- ciant sau de un necomereiant pentru fapte de comerţ, - se constată, între părţile contractante, prin toate probele ud- 

  

Gaj maritim.  (Î) Gajul nnui vas (gaj maritim) este deci valid între părți, in- dependent de orice transcriere a, contractului. 'Trib. Brăila, Dreptul din 1897, No. 23. 
(2) Cpr. C. Paris, D. P. 90.2. 342; Pana. fr... vo Gage, 155; Repert. Sirey-Carpentier, cod. 7, 84, ete. (2) Planiol, IL, pag. '759, nota | (ed. a 5-a); C. Rouen, D. P. 1902. 2. 273. — Lucrurile viitoare pot însă, face obiectul unei făgăduinţe de amanet. Repert. Sirey, v Gage, 87. (4) Vezi Râpert. Sirey, vo Gage, 100, şi numeroasele autorități citate acolo; Dalloz, Nouw. C. civil amnoti, IV, axt. 2074, ___No. 5, şi autorităţile citate acolo. 
(2) Pothier, Hypothegues, LX, 209, pag. 482 (ed. Bugnet). (6) Baudry et Loynes, Privil. eţ hypothegques, |, 38 şi 42; Guil- louard, Jdem, 59; 7. Hac, XII, 357; Rspert. Sirey, w cit.
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niise de legea comercială prin art. 46. C. com. (Î), fără a 
se distinge dacă părţile au - sau nu acelaş domiciliu. Faţă 
însă cu cei de al treilea, gajul nu poate fi dovedit: decât - 
printr'un act scris, dacă -suma pentru care el este constituit 
trece peste cinci sute lei (). 

2* In privinţa terţiilor (Privilegiul creditorului). 

Art. 1686. — Amanetul dă creditorului dreptul de a fi plătit 
din lucrul amanetat cu preferință înaintea altor creditori. 

Ca să rezulte preferinţă, se cere un act înregistrat în regulă, 
căre să enunţe suma datorită, specia și natura luerurilor amanetate, 
sau o deseripţiune de calitatea, greutatea şi măsura lor. 

Facerea unui act scris nu este neapărată decât când datoria 
trece peste 150 lei. (Art. 1171, 1179, 1182, 1191 urm., 1197, 1198, 
1203, 1687, 1688, 1730, 8 C. civ. Art. 478, 479, 480, 495. 
com. Art. 2073, 2074 C. fr.) 8). 

Pentru ca contractul de amanet să-și producă efectele conaiţiile 

sale faţă de terţi, și pentru ea acest contract să confere ere- cerute p. exis- 
. . AIE . x tenţa privi- 

ditorului un privilegiu şi dreptul de preferinţă care rezultă legiului, 
din acest privilegiu (?), se cer mai multe condiţii: 
  

101 urm., şi autorităţile citate acolo; Trib. Belfort, D. P. 
94. 2. 57, ete. Vezi şi înfră, pag. 255. 

__(0) Cpr. Cas. rom. Bult. 1899, pag. 200. | 
(2) Cpr. O. Galaţi, Dreptul din 1901, No. 29 şi Judee. ocol. T.- 

Severin, Cr. judiciar din 1904, No. 69, pag. 582. — Sa decis 
însă că, prin înserisul de care vorbeşte art. 478 C. com., re- 
Jativ la dovedirea gajului pentru fapte de comerţ, legea n'a 
voit să înţeleagă un act în forma contraetelor, mijlocit în 
momentul constituirei gajului şi purtând semnăturile ambelor 
părţi contractante, ei orice act scris emanând dela debitorul 
constituitor al gajului, prin care să se poată dovedi, ulterior 
constituirea lui, existenţa gajului faţă de cei de al treilea, 
care mar aveă cunoştinţă de această constituire. Trib. Co- 
vurlui, care, în considerentele sale, citează în acest sens pă- 
rerea lui Vidari. Dreptul din 1907, No. 64, şi Or. judiciar 
din acelaş an, No. 74. 

(6) Opr. L. 9 şi L. 14, Cod, De distractione pignorum,_8, 28; 
14. 18 $ 2, Dig., De pigneratitia actione, 13, 1; IL. 5 $$ 8 

şi 17, Dig., De tributoria actione, 14, 4, ete.; Pothier, Hy- 

pothegues, IX, 214, şi Nantissement, V, 26, 56 urm., ete. 

-(&) Creditorul amanetar are, în adevăr, dreptul de a fi plătit 

din preţul lucrului amanetat cu precădere înaintea celorlalți 

creditori ai debitorului. C. Iaşi și Galaţi, Dreptul din 1894, 

No. 29 şi 31. Cpr. şi Trib. Ilfov, Dreptul din 1876, No. 28.



246 CODUL CIVIL. — CARTEA III. — TIT. XV. — ART. 1686, 

Act seris. 19 Contractul trebue să fie constatat printr'un act scris, 

adecă: fie autentic, fie sub semnătură privată. 

Neaplicarea Nu este însă, în principiu, nevoe ca actul seris să fie 
art. 1179. redactat în dublu original (art. 1179), pentrucă amanetul 

nu este un contract sinalagmatie (). 

Motivele Actul seris este cerut, în specie, pentru ca să nu se 

pentru care poată simulă constituirea unui amanet, în scopul de a se 

aci seris. favoriză pe un creditor în detiimentul altora. 

Enunţările 20 Acest act, trebue să enunţe suma datorită, specia 

actului. şi matura lucrurilor amanetate. Dacă sau amanetat lueruri 

fungibile, actul trebue să enunţe calitatea, greutatea și mă- 

sura lor (2). 
Scopul acestor Arătarea sumei datorite are de scop de a împedieă pe 

enunțări- părţi de a mări ereanţa în detrimentul altor creditori, iar 

arătarea, speciei şi- naturei lucrurilor amanetate are de scop 
împedicarea de a. se substitui lucrurilor amanetate alte lu- 

ceruri de o valoare mai mare. Această substituire, care ar fi 
dăunătoare creditorilor, devine cu neputinţă îndată ce lucrul 
amanetat este determinat întrun mod preeis. 

Chestie de Chestiunea de a se şti dacă determinarea lucruiui ama- 
îpt.  netat este suficientă, este o chestiune de fapt lăsată la su- 

verana apreciere a instanţelor de fond (*). 
Cazurile când Arătările de mai sus pot fi făcute printi”un act separat, 
arătările do însă, acest act trebue să fie anexat la contractul de amanet. 
făente prin In caz când aceste arătări și indicări ar fi prevăzute întrun 

separat.“ Act separat, acest aet va, trebui să aibă dată certă, pentrucă 
altfel ar fi foarte lesne de a se substitui actului primitiv 
un alt act, care ar cuprinde mai multe lucruri decât acele 

amanetate. 

(1) Vezi supră, pag. 236, text şi nota 2, 
Amanetarea (2) Prin aplicarea, acestei regule, se decide că acela care-şi pune 

unei biblioteci, biblioteca, sa amanet, trebue să menţioneze nu numai numărul 

volumeior amanetate, dar încă operile ce ea cuprinde, for- 
matul şi ediţia lor. Cpr. Grenier, 7r. des hypothegues, IL, 314%, 
pag. 21 (ed. belg. din 1833). | 

(9) Dacă amanetul cuprinde mai multe lucruri, din eare unele 
- sunt arătate iar altele nearătate, contractul nu este valid, faţă 

de terţii, decât numai în privinţa obiectelor indicate. Guil- 
louard, op. cit., 79; Baudry et Loynes, op. cit., 55; T. Hue, 
XII, 360; Laurent, XXVIII, 465; Dalloz, Nouveau C. civil 

anmnote, IV, art. 2074, No. 89 urm.
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30 Actul care constată amanetul trebue să fie sau au- 
tentie, sam cel puţin înregistrat, adecă să aibă măcar dată 
certă, şi aceasta, tot în scopul de a se înlătură fraudele (5. 

Art. 728 bis Pr. civ., adăogat de legiuitorul din 1900, 
mai cere încă ca actul de amanet să fie transcris într'o 
anume condică. (Vezi şi art. 721 Pr. eiv.). Această forma- 
litate eră preserisă şi prin Regul. organice al Munteniei £). 
Ea, nu se cereă însă pentru locuitorii săteni (art. 341 
din suszisul Regulament). 

Formalitatea transerierei, având de obiect aducerea ama- 
neţului la, cunoştinţa celor de al treilea, şi împedicarea frau- 
delor, interesează ordinea publică. Ca atare, această forma- 
litate se aplică tuturor amanetelor în genere, civile ca şi 
comereiale (vezi art. 480 0. com. $ adăogat prin legea din 
1906), şi chiar amanetărilor de creanţe (art. 1687 C. civil, 
479 $ ultim C. com.). Sar păreă chiar că formalitatea, 
transerierei contractului de amanet este suficientă şi că no- 
tificarea care trebue să se facă debitorului devine inutilă. 
Credem însă că ambele măsuri de publicitate trebuese înde- 
plinite, şi nu sfătuim pe părţi a se mulţumi numai cu 
transcrierea contractului, deși recunoaştem că măsura. trans- 
crierei, pe care a adăogit-o legiuitorul din 1900, spre a se 
pune legea de procedură în concordanţă cu codul civil, este 
mult mai energică şi mai eficace decât notificarea preserisă 
de art. 1687 C. civil şi 479 $ ultim C. com. 

In adevăr, cel mai bun mijloc de a împedică pe debi- 
torul creanței amanetate de a plăti această creanţă eredito- 
rului primitiv, este de a se aduce amanetarea creanţei la 
cunoștința debitorului, căci această înştiinţare îl va deșteptă 
şi îl va împedică de a face plata în mânile unei persoane 

  

() C. laşi (afacere în care am pledat noi înşine alăturea;cu 
amicul nostru, C. (G. Dissescu), Dreptul din 1882, No. 83; 
Judee. ocol. T.-Severin, Cr. judiciar din 1904, No. 69, pag. 
582. — În Franţa, cuvântul înregistrat se referă la o dispoziţie 
fiscală. Acolo, chestiunea de a se şti dacă este suficient ca 
actul să aibă numai dată certă, este controversată. Vezi Thiry, 
IV, 287; Valette, Privil. et hypothegues, pag. 5, 52 (ed. din 1846). 

(2) Vezi Regul. organic al Munteniei, capit. VII (pentru jude- 
cătorii), secţia a 8-a (peritru trecerea în condică a zălogirelor 
şi a foilor de zestre), art. 332 urm. Vezi şi Regul. organie 
a] Moldovei, anexa lit. 7. 
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acele ale 
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Controversă.
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Art. 1686 
$ ultim. 

Sancţiunea 
neîndeplinirei 

art. 1686. 
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comercial. 
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care nu mai are dreptul de a o primi. Și dacă, cu toată 
notificarea amanetului, debitorul va plăti în mânile credito- 
rului primitiv, plata nu va fi validă, şi el va trebui să 
plătească din nou, în bază regulei cunoscute: Qui page mal, 
page deua fois. Spre a decide că formalitatea transerierei 
nu poate să înlocuească notificarea preserisă de lege, în pri- 
vința amanetărei creanţelor, vom invocă un argument prin 
analogie. Astfel, un alt mod de publicitate admis de lege în 
materie de amanet, este remiterea lucrului amanetat în mânile 
ereditorului sau unui terțiu (art. 1686) (vezi înfră, p. 250). 
Or, nu se poate susţine că transerierea, prevăzută de art. 
728 bis Pr. civ. a înlocuit această predare a luerului. Pot 
astfel, nu ne vine a erede că transerierea a înlocuit notifi- 
carea, în privința amanetărei ereanţelor. Suszisul text din 
procedura civilă a prevăzut deci, în privința amanetelor, 
o măsură de publicitate mai mult, pe lângă aceea existentă. 
Acestea ni se par adevăratele principii (1), şi ele rezultă și 
din partea finală a art. 479 C. eom., reprodus înfră, p. 282. 

Facerea unui act seris nu este neapărată decât atunci 
când datoria e mai mare de 150 lei (art. 1686 Ş ultim). 

Dacă una din formalităţile cerute de art. 1686 lipseşte, 
amanetul nu există faţă de terţii, iar ereditorul nu are pri- 
vilegiul ce-i conferă acest text. Cu alte cuvinte, formalităţile 
de mai sus nu sunt prescrise numai pentru dovedirea con- 
tractului, ci pentru însăș validitatea. hui. 

Art. 1686 nu este aplicabil în materie comercială, forma 
contractului fiind cărmuită de art. 478 C. com., de care 
am vorbit mai sus. 

4 În fine, ultima, condiţie cerută pentru ea amanetul 
să-şi producă efectele sale faţă de terți, este ca ereditorul 
să fie în posesiunea lucrului amanetat. Această condiţie despre 
care am mai vorbit supră, pag. 240, este cerută de art. 
1688, 1730, 3 0. civ., şi de art. 480 C. com. lată, în 
adevăr, cum se exprimă art. 1688 C. civil: 

| Art. 1688. -— In toate cazurile însă, acest privilegiu nu sub- zistă asupra amanetului decât atunci când s'a dat şi a rămas în 
posesiunea ereditorului, sau unui al treilea ales de părţi. (Art. 1139, 

() Cu toate acestea, Curtea de apel din Roma s'a pronuntat în 
sens contrar, textele italiene fiind astăzi aceleaşi ca, și la noi. Vezi Dreptul din 1910, No. 70 (cu observ. noastră). 
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1316 urm., 1393, 1730, 30 1755 C. civ. Art. 480, 496, 497 C; coni. 
Art. 2076 0. f-)(). Sa 

După acest text, pentru ea contractul de amanet să-şi Remiterea lu- 

producă efectele sale faţă de terţii, trebue ca ereditorul să oral ama- 
fie pus în posesiunea lucrului, fie prin el însuș, fie prin in- i 
termediarul unui terţiu ales de părţi €), şi să fi păstrat pose- 
siunea. lucrului (5); şi aceasta fie că este vorba de lucruri cur- 
porale sau incorporale ($. o 

Dacă ereditorul amanetar a perdut îisă în mod învo- Revendicarea 
luntar posesiunea lucrului, el va puteă să revendice acest Iuerului a 
Imeru, în baza art.'1730, 10 /vendicatio pignoris), căci dacă creditor. 
acest din urmă text acordă revendicarea locatorului, care are 
un gaj tacit asupra mobilelor loeatarului (*), acelaș drept trebue 

  

() Cpr. L. 2 şi L. 4, Cod, De remissione pignoris, 8, 26; L. 4 
şi L. 8 $ 11, Dig., De pignoribus et hypothecis, 20, 1; L. 
158, Dig., De div. regulis juris antiqui, 50, 17; Pothier, 
Nantissement, V, &, 8, 9 şi Huypotheques, IX, 209, ete. 

(2) Insuş debitorul nu poate deci niciodată să înlocuiască pe terţiu 
convenit între părţi. Cpr. T. Hue, XII, 378, p. 440; C. Douai, 

Sirey, 93. 2. 233; Trib. Belfort, Cr. judiciar 1910, No. 72. 
Deci, dacă creditorul, după ce a primit lucrul în posesiunea 
sa, l-a restituit debitorului, privilegiul statornieit de art. 1686 
şi 1730, 3 nu-şi va mai aveă ființă. Thiry, IV, 292; Beu- 
dant, Suretts personnelles et râelles, |, 162; Dalloz, Nouveu 
C. câvil annote, IV, art. 2076, No. 164 urm.; T. Huc, XII, 

380; Cas. fr. D. P. 94. 1. 409 (eu nota lui Boistel); Pand. 

Period. 96. 1. 409.— Judecătorii fondului apreciază în mod su- 
veran împrejurările din care rezultă deposedarea creditorului 
şi perderea privilegiului său. Cas. fr. D. P. 97. 1. 353. 

Thiry, IV, 292; Laurent, XXVIII, 476; Troplong, Nantisse- 

ment, 217; P. Pont, ldem, 1131; Baudry et L.oynes, Jdem, ], 

74; Goillouară, Idem, 90; Dalloz, Nouveau C. civ. annote IV, 

art. 2076, No. 1 urm.; C. Besengon, Sirey, 96.2. 71; D.P. 

96. 2. 219. — Contră: (în privinţa lucrurilor ineorporale, pre- 

cum creanţele): Colmet de Santerre, VIII, 30 bis V; Trib. 

Paris, D. P. 45.-4. 353. 
(5) Deposedarea proprietarului amanetului nu se aplică în ma- Gaj tacit. 

cerie de locaţiune de imobile, în care locatorul îşi exercită 

privilegiul său, cu toate că mobilele asupra cărora, se exercită 

acest privilegiu se găsese în posesiunea locatarului sau aren- 

daşului. In asemenea caz, există în adevăr un gaj tacit, și lo 

catorul este presupus a aveă în posesiunea sa mobilele loca- 

tarului sau arendaşului său. Cpr. Planiol, II, 2402, 2466; 

C. Rouen, D. P.99. 2. 137. Vezi înfră, explie. art. 1730, 10. 

6 
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Art. 480 C. 
com, 

Motivele pu- 
nerei în po- 
sesiune a cre- 

ditorului 
amanetar. 

Posesiune 
reală. 

Art. 972, 

Posesiune 
actuală. 

Art. 497 C. 
com, 

CODUL CIVIL. — CARTEA III. — TIT. XV. — ART. 1688, 

să-l aibă a fortiori creditorul amanetar, care are un ga) 
“expres (!). 

Regula de mai sus, după care lucrul amanetat trebue 
să fie în posesiunea; creditorului, este admisă, cu oarecare 
excepţii (2), şi în materie comercială, prin art. 480 din codul 
de comerţ. Acest text, la, care s'a adăogat mai multe dispo- 
ziţii prin legea din 15 Iunie 1906, va, fi reprodus în Apen- 
dicele dela finele acestui titlu, p. 283. 'Tot acolo vom vedei că 
mai multe legi speciale fae excepţie dela acest principiu, 
care voește ca lucrul amanetat să fie în posesiunea, credito- 
rului, sau a unui terțiu, pentru creditor şi în numele lui. 

Legea, prescrie, în regulă generală, ca ereditorul să fie 
pus în posesiunea lucrului amanetat, pentrucă privilegiul 
ereditorului amanetar nu rezultă, ca, celelalte privilegii, din 
calitatea. creanţei, ei din convenţia părţilor. Punerea în po- sesiune a creditorului amanetar este, în adevăr, un mijloc de publicitate, care corespunde cu inscripţia ipotecară în materie 
imobiliară, și care vestește pe terții interesaţi (ceilalţi ere- 
ditori ai debitorului) că creditorul amanetar are drepturi pre- ferabile acestor din urmă. Ea este deci o garanție contra fraudei, căci în lipsa, ei, proprietarul unui lucru mobil ar fi putut să-l constituiască amanet la mai mulţi creditori, și astfel să surprindă buna lor credinţă (8). 

Din cele mai sus expuse rezultă, că posesiunea, eredito- rului amanetar trebue să fie o posesiune efectivă și aparentă în sensul art. 972, de natură, a fi cunoscută terțiilor (4). Posesiunea creditorului amanetar trebue să fie actuală și reală, o posesiune civilă, fictivă sau precară nefiind su- 
ficientă (*), 

  

() Cpr. D. Negulescu, Teoria privilegiilor, pag. 25, 26. Vezi „ Suprâ, pag. 240, ad notam, şi înfră, p. 257, nota 1, în fine. (2) Vezi, de exemplu, art. 497 C. com., în privinţa amanetărei unui vas. 
. (2) Cpr. Beudant, op. cil., |, 163, 171; Thiry, IV, 292; Baudry et l.oynes, op. cit., |, 68; Mourlon, III, 1218, in fine, ete. (*) Cas. fr. Sirey, 78. 1. 261; D. P. 79. 1. 65 şi 401; D.P.9%2. 1. 505; Sirey, 93. 1. 465; D.P. 94. 1. 420; Sirey, 97.1. 85; Thiry, 1V, 292, pag. 259; Bandry et Loynes, Privil. et hy- potheques, I, 69; Guillouard, Nantissemeni, 94; Aubry et Rau, „ LV» $ 432, p. 706 (ed. a 4-a); 7. Huc, XII, 378, pag. 440. (2) Cpr. Planiol, Il, 2404; Dalloz, op. cît., LV, art. 2076, No. 16 urm
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Dacă luerul amanetat este un mobil corporal, punerea Amanet. unui 
în posesiune a creditorului se va efectuă, în genere, prin tra- iii at 
diția sau remiterea materială a luerului (1). 

Dacă lucrul amanetat urmează a fi încredințat unui Cazul când 

terţiu, care n'a luat parte la convenţie, privilegiul credito- Iuorul este în- 
rului nu va există decât atunci când terţiul a acceptat de  terţin. 

a deţine lucrul pentru creditor (?). | 
Primirea, lucrului de către terţiu nu este supusă nici- 

unei forme speciale; ea va fi stabilită conform dreptului 
comun (5). 

Dacă este vorba de un mobil ineorporal, tradiţia, va Amanet. unei 

consistă în remiterea titlului (analogie din art. 1391) (9. creanţe. 

Acest principiu nu sufere nicio dificultate în privința Creanţele ne- 

creanţelor constatate printr'un titlu (art. 1687), căci acelea "ottie 
în privinţa, cărora nu există titlu, deşi pot fi cedate, totuș 
nu pot fi amanetate, de oarece punerea în posesie a credito- 
rului este, în privinţa lor, cu neputinţă (5). 

  

(1) Cpr. Beudant, op. cît., I, 164. — Posesiunea, poate însă să re- Art. 1316 C. 

zulte din remiterea cheilor magaziei în care se găseşte lucrul €iY» 450 C- 
amanetat (epr. art. 480 C. com. şi 1316 C. civil); din pu- con 
nerea unui semn de către creditor pe lucrul amanetat. 

In fine, posesiunea, poate să rezulte din consimţimântul păr- Cazul când 

ţilor, când, de exemplu, luerul amanetat fiind de mai înainte romitorea. lu 

în posesiunea creditorului, cu titlu de comodat, depozit, ete., “Ain consim 

părţile au convenit ea acest lueru să rămâe în mânile lui cu  ţimântul 

titlu de amanet. Cpr. Baudey et Loynes, op. cit., |, 69; Guil- părților. 
louard, Jdem, 95 urm.; Dalloz, Nouveau C. civil annott, IV, 
art. 2076, No. 52 urm. — Vezi însă Laurent, XXVIII, 473 
(în privinţa remiterei cheilor magaziei în care s'ar găsi depus 
luerul amanetat). 

(2) Beudant, loco cit.; Baudry et Loynes, op. cit.. |, 85; P. Pont, 

Idem, II, 1138; T. Huc, XII, 378, p. 440; Laurent, XXVIII, 
484; Dalloz, op. cit., art. 2076, No. 147 urm. 

(5) T. Huc, XII, 378, pag. 440; C. Paris, Sirey, 48. 2. 285. 

(&) Beudant, loco cit.; Baudry et Loynes, op. cil. 1, 74; Guil- 

louard, Idem, 92; Laurent, XXVIII, 476; Lyon-Caen et Re- 

nault, Tr. de droit commercial, III, 280; Cas. fr., Sirey, 86. 

1. 805 (eu nota lui Lyon-Caen); D. P..86. 1. 406; C. Paris, 

D. P. 93. 2. 470, ete. Vezi supră, p. 243, nota 1. 

(5) Beudant, Joco cit.; Laurent, XXVIII, 477; Aubry et Rau, IV, 

$ 452, p. 705, nota 20 (ed. a 4-a); Troplong, Nantissement, 

278; P. Pont, Idem, 1132; Bandry et Loynes, op. cti. I, 75; 

Guillouard, Idem, 91; Planiol, II, 2409; Dalloz, op. cit. IV, 

art. 2076, No. 81; Lyon-Caen, nota în Sirey, 95. 1. 213; C.
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Amanet. unui Dacă s'a amanetat un brevet de invenţie, ceeace ştim 
brevet de în- că este cu putință (vezi supră, pag: 242), însuş brevetul va 
A vemis creditorului (). E a a a 

Amanet. pro- ' Dacă-sa amanetat o proprietate literară sau artistică, 
prietătei ii ceeace iarăș este cu putință (supră, pag. 243), se va, remite 

creditorului obiectul material din care rezultă dreptul au- 
torului (2), a Da Ea 

Contract de Dacă sa amanetat drepturile care rezultă dintr'un con- 
locaţiune.  4pacţ de locațiune sau arendare (supră, pag. 243), se va re- 

mite ereditorului amanetar titlul constitutiv a! contractului 
și notificarea amanetului făcută loeatorului (5). | 

Dreptul in- Constituirea amanetului asupra dreptului indiviz al unui 
diviz al uni moștenitor într'o succesiune mobiliară nelichidată (vezi supră, 

pag. 243), a dat loe la dificultăţi serioase (?). | 
Amanet. unui Sau ivit, de asemenea, dificultăţi în privinţa fondurilor 
fond de “ de comerţ, eare sunt mobile ineorporale şi care, ca atare, 

pot fi amanetate (epr. art. 861 Cod. com.)), și aceste di- 
ficultăţi sunt şi mai mari la noi, unde nicio lege specială 
nu există în această privinţă. 

Amanet. măr- Gajul asupra „mărfurilor depuse în magaziile generale 
pa de este regulat prin art. 5 urm. al legei dela 28 lunie 1881, 

gaziile  modifieată, în unele privinţe,- prin aceea din 6 lunie 1892. 
generale, (Cpr. art. 489 $ 2 Cod. com.) (6). Despre această lege spe- 

Bucureşti, Dreptul din 1893, No. 45 (motive), pag.:358. — 
Dacă creanţa este constatată printr'un act autentic, se va re- 
mite creditorului însuş titlul original al creanţei, iar nu numai 
o copie de pe el. Laurent, XXVIII, 478; Cas. fe. Sirey, 86. 
1. 305. — Contră: Lyon-Caen et Renault, op. cît., III, 281. (1) Beudau, op. căt pa pag. 137; Baudry et Loynes, op. cit, „ (8; Lyon-Caen et Renault, op. câ. Î ;C. is, D. P. 65. 2. 281, ete. p. 94 1, 288; 0. Paris 

(*) Beudant, op. ciţ., 165; Lyon-Caen et R . Gâl., LL, 284; C. Paris, D. P. 75. 2. 43, ete Pr 3) Dalloz; Now. C. cai A 7 75: ri 
(8) D, 19 po „a civil annote, IV, art. 2076, No. 75; C. Paris, 

(%) Vezi Dalloz, op. cit., IV, art. 2076, No. 105 urm, () Vezi supră, pag.. 242, 248. Cpr. Beudant, op. ciât., 1, 166, p. 137 urm.; T. Hue, XII, 376; Dalloz, op. cit., IV, art. 2075, No. 237 urm.; C. Paris, D. P. 93. 2. 108; Cas. rom. Dreptul ; Sin 1910, No. 44, Şi alte decizii citate supră, p. 243, nota |. (6) y ezi asupra acestei materii speciale, în Franţa, Beudant, op. cit. 
) ? (. .- ” .
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cială şi altele, privitoare la ereditul agricol, la banca agricolă, 
ete., ne vom ocupă în Apendicele titlului de faţă, p. 284 urm. 

Legea nedeterminând momentul când ereditorul ama- Momentul 
netar trebue să fie pus în posesiunea lucrului amanetat, în e ereăi a 
cazurile mai sus expuse, în care această posesiune este ne- pus în pose- 
cesară, se decide, în genere, că luerul poate să fie trădat în ea 
posesiunea lui cât timp terţii nau dobândit niciun drept 
asupra acestui lueru(?). 

Despre amanetarea creanţelor. 

„Art. 1687. — Preferinţa arătată în art. 1686 nu se poate înființă 
în privinţa mobilelor incorporale, precum ereanţele mobiliare, decât 
printr'un aer în regulă înregistrat şi notificat debitorului. creanţei 
date în amanet. (Art. 1107 $ 2, 1393, 1688, 1692 C. civ. Art. 479 
$ ultim C. com. Art. 2075 C. fr.) (2). 

Mobilele incorporale, precum ereanţele (drepturi perso- 
nale mobiliare) și chiar drepturile reale mobiliare pot, după 
cum ştim, face obiectul unui amanet. | 

Legea, vorbind în special de creanţe, dispune că, con- 
form art. 1686, pe lângă remiterea titlului în mânile ere- 

ditorului (art. 1685, 1688) (5), actul care constată amanetul 

să fie înregistrat, adecă să aibă cel puţin dată certă, și să 
fie transcris (art. 728 bis Pr. civ). Apoi, acest act trebue 

să fie notificat prin portărei debitorului creanţei date în 
amanet (*), sau acceptat de debitor întrun act autentic, con- 

() Dalloz, op. cit., IV, art. 2076, No. 112 urm., şi autorităţile 
citate acolo. . . 

(2) Cpr. L. 3, Cod, De novationibus e! delegationibus, 8, 42; Po- 
thier, Nantissement, 6, nota 2. Vezi şi ast. 108 din cutuma 
Parisului. — S'a decis, sub vechiul cod de comerţ, că dispo- 
ziţia art. 1687 nu eră aplicabilă în materie eomereială (argum. 
din art. 1696). Cas. rom. Secţii-Unite, Bult. 1881, pag. 255. 
S'a nai decis, tot sub codul vechiu, că art. 1687 nu eră apli- 
cabil efectelor la purtător. Cas. rom. Bult. S-a 11, 1880, p. 61 
şi Bult. S-a I, 1881, pag. 25, ete. Cpr. Planiol, II, 2410. 
Vezi şi art. 479 din codul de comerţ actual. , , 

(5) Ştim, în adevăr, că remiterea lucrului în mânile creditorului 
sau unui terțiu care deține pentru dânsul, se aplică nu numai 
la lucrurile corporale, dar şi la acele ineorporale. Vezi supră, 

pag. 242. Cpr. C. Galaţi, Dreptul, din 1905, No. 32. 
() Cpr. Cas. rom. şi C. Galaţi, Bult. 1903, p. 1494 şi Dreptul



. Consecinţile 
notificărei sau 

acceptărei 
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form art. 1393 $ 2, deşi art. 1687 nu vorbeşte decât de 
notificare (4). 

Odată actul de amanet notificat debitorului sau acceptat 
de dânsul printr'un act autentic, acesta din urmă nu mai 

debitorului. poate plăti decât creditorului amanetar; de unde rezultă că 

Art. 479 C. 
com. Ş ultim. 

Inlocuirea no- 
tificărei prin 
acceptarea de- 

bitorului 
creanței în- 
trun act au- 
tentie. Con- 

troversă, 

terţii creditori ai debitorului, nu mai pot face popriri în 
mânile debitorului ereanţei, pentrucă siguranța, creditorului 

  

din 1903, No. 24. — Aceeaş formalitate se prevede şi de art.479 
$ ultim C. com. „Dacă sa dat în gaj o creanţă mobilă, 
zice acest text, creditorul gajist, pentru a-şi creă privilegiul 
său faţă cu cei de al treilea, urmează să notifice debitorului 
creanței dată în gaj, constituirea gajului“. — Prin întâr- 
zierea notificărei cerută, de art. 1687, se întârzie deci înfiinţarea 
privilegiului ereditorului amanetar, aşa că pănă la facerea 
acestei notificări, debitorul creanței amanetate poate, în mod 
valid, să facă plata în mânile creditorului său. Q. apel Ge- 
nova (20 Martie 1882), Raccolta di giurisprudenza italiana 
(Beitini), 1883, 2, pag. 249. 

(1) Uhii susțin că acceptarea debitorului creanţei întrun act au- 
tentie au echivalează cu notificarea, pentrucă art. 1687 nu 
vorbeşte de ea, şi pentrucă totul este de rigoare în materie 
de privilegii. Vezi Thiry, IV, 290; Laurent, XXVIII, 464; 
Baudry-Lacantinerie, II, 1312 (ed. a 9-a); Baudry et Loynes, 
Privil. et hypothegues, I, 60, p. 42 (ed. a 3-a din 1906); C. Paris, 
Sirey, 82. 2. 26 (cu nota lui Lyon-Caen). Cpr. Cas. fr. 
Sirey, 69. 1. 397; D. P. 70. 1.81 (soluţie implicită). Cre- 
dem însă, Cu toate acestea, că acceptarea debitorului într'un, 
act autentic va, produce aceleaşi efecte ea și notificarea, făcută 
debitorului, pentrueă ea dovedeşte că el cunoaște constituirea 
amanetului. Apoi, nu vedem pentru ce legea ar fi mai riguroasă 
pentru stabilirea, privilegiului creditorului, care este un drept 
real, decât pentru dobândirea proprietăţei creanței (art. 1393). 
Tot ce legea cere este ca debitorul creanţei amanetate să cunoască 
amanetul, pentru ca, pe deoparte, el să n'o plătească în mâ- 
nile creditorului său, cât timp acest creditor nu va aduce do- 
vada stingerei amanetului, iar pe de altă parte, să poată in- 
formă, pe acei interesaţi despre existenţa amanetului. Vezi în 
acest din urmă sens, Arntz, 1V, 1594; Aubry et Rau, IV, 
$ 432, p. 704 (ed. a 4-a); Colmet de Santerre, VIII, 301 bis 
UI; Guillouard, Nantissement, 116 ; Troplong, Idem, 268; Thezard, Idem, 13; P. Pont, Idem, 1106; Valette, Privil. e! 
hypothogues, 49, p. 52 (ed. din 1846); Duranton, XVIII, 524; Mourlon, III, 1219; 7. Huc, XII, 364; Planiol, II, 2409; Beudant, Suretes personnelles et rcelles, L, 149, pag. 135; Andr6, 7r. pratique du regime hupothecaire, 199, p. 98 (ed. a 2-a); Cas. fe. Sirey, 1905, 1. 113 (eu nota lui Lyon-Caen).
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amanetar nu poate fi mieşorată de cât cu consimţimân- 
tul său (£). 

Formalităţile prescrise de art. 1687 sunt aplieabile chiar Cazul când 
atunci când valoarea amanetului sau aceea a obligaţiei ce £& amanetat 
el garantează, n'ar întrece suma de 150 lei, căci art. 1687 mică de 150 
nu distinge în această privinţă, după cum distinge art. 1686; ki 
de unde rezultă ca un act având dată certă va fi necesar 
în privinţa amanetărei unei creanţe, chiar dacă ar fi vorba 
de o sumă mai mică de 150 lei?) 

Rămâne însă bine înţeles că formalităţile prescrise de art. 1687 nu 
art. 1687 nu sunt cerute decât în ceeace privește raportu- i 
rile dintre creditor și terţii, şi pentru a dă loe la privile- 
giul său. ÎIncât priveşte însă raporturile dintre părţi, neob- 
servarea. formelor de mai sus nu împiedică amanetul de a-şi 
produce efectele sale. 

Existenţa amanetului va puteă deci fi stabilită, între Stabilirea 
părţi, nu numai printr'un act având dată certă, ci încă prin „amanet 
martori, în cazurile în care proba testimonială este admisibilă, părti. 
şi, în orice caz, prin mărturisirea sau jurământul părţilor (5). 

Notificarea sau acceptarea amanetului întrun act autentic Neaplic. art. 
de către debitorul ereanţei, stabilind în viitor o legătură de 11% crean” 
drept între acest din urmă şi ereditorul amanetar, de aici 
ar păreă să rezulte că chitanţele intervenite între acest debitor 
şi ereditorul său nu sunt opozabile ereditorului amanetar 
decât atunci când au dobândit dată certă înainte de noti- 
ficarea sau acceptarea amanetului printi'un act autentic. În 
adevăr, creditorul amanetar devine un terţiu în sensul art. 
1182, în urma notificărei făcută debitorului sau acceptărei 
acestuia (). Soluţia contrară este însă admisă în genere, pen- 
trucă, după o practică care datează încă din vechiul drept 
francez, art. 1182 nu se aplică chitanţelor, aceste din urmă 
fiind opozabile terţiilor, în specie creditorului amanetar şi 
cesionarului creanţei, şi făcând prin ele înşile credinţă despre 

(2) Opr. Trib. laşi, Dreptul din 1909, No. 44, pag. 350. 
(2) Planiol, II, 2417; Baudry et Loynes, op. cit., |, 57; Thezard, 

op. câl., 10 şi 13; P. Pont,. Idem, 1099; Dalloz, Nouveau C. 
civil annolt, |V, art. 2075, No. 84 şi 94, ete. 

(5) Baudry et Loynes, op. cil., I, 38, 42 urm.; Dalloz, op cit., 
IV, art. 2075, No. 34 urm. Vezi şi supră,: pag. 244. 

(*). Vezi supră, p. 242, nota 3.
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Dr. nostru 
anterior. 
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data lor, mai ales atunci când au fost opuse imediat, adecă 
în ziua chiar a notificărei amanetului sau cesiunei creanţei (!). 

Efectele amanetului. 

Contractul de amanet conferă oarecare drepturi eredi- 
torului amanetar și dă loc la oarecare obligaţii atât în sarcina 
creditorului cât şi a debitorului. 

10 Drepturile creditorului amanetar. 

Efectul principal al amanetului este, după cum ştim, de 
a Conteri ereditorului amanetar un privilegiu asupra lucrului 
amanetat, pentru a fi plătit asupra preţului acestui lucru 
cu preferinţă înaintea altor ereditori (art. 1686, 1730, 30) 2), 

Acest privilegiu se deosebeşte de celelalte privilegii, 
întrucât el nu rezultă din natura creanţei, ci din convenţia 
părţilor, adecă din contractul de amanet. El este subordonat 
posesiunei lucrului, ceeace însemnează, după cum am văzut, 
că el nu subzistă decât dacă luerul amanetat rămâne în 

() Cpr. Mourlon, II, 1569 şi III, 1220; P. Pont, Nantissement, 
1109; Marcad€, V, art. 1328, No. Vin fine şi VI, art. 1689 
urm, No. 5; Aubry et Rau, VIII, $ 756, p. 254, 25; 
Demante et Colmet de Santerre, V, 291 bis IV; Bonnier, 
Tr. des preuves, 101. Vezi tom. VII al Coment. noastre. p: 
119 şi tom. VIII, p. 819, nota 3. Cpr. 'Trib. Prahova, Con- 
vorbiri juridice din 15 Aprilie şi 1 Mai 1908, No. 7 şi8, pag. 5.— Vezi însă C. Bucureşti, Dreptul din 1903, No. 81. 
Opr. în acest din urmă sens, T. Huc, X, 221; Laurent, XIX, 
333 urm. ezi asupra chestiunei de a se şti dacă art. 1182 
se aplcă la chitanţe, Dalloz, Nouv. QC. edu > III, art. 1328, No. 103 ura C. civil anal, N 

(2) „Creditorul cel ce are zălog, zice codul lui Andr. Doniei (art. 10, capit. 13), are protie între ceilalţi, şi nu poate să 
păgubească din capitalul datoriei. Cum şi cel ce are încre- 
dințați banii săi pentru ca să se facă casă sau alt acaret, cu 
cari bani Sau şi făcut; căci are tăcută ipotecă în casa ce 
sau tocmit ori s'au făcut; şi după aceştia încap ceilalţi ere- 
ditori ce vor fi fără zălog“. Vezi şi codul Caragea (art. 21, 
partea, IL, capit. 8), unde se zice: „Cei cu zălog împrumu- 
tători se protimesese la, plată mai întâi decât cei fără zălog*.
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posesiunea, ereditorulvi sau unui terţiu ales de părți (art. 
1688 C. civ., 480 C. com.). 

Acest privilegiu este, ea toate celelalte, un drept real. Debitorul ră- 

Creditorul amanetar nu dobândeşte deci proprietatea lucrului mâne proprie 

amanetat, care rămâne a debitorului, pănă la exproprierea  amanetat. 

lui. Aceasta rezultă din art. 1690, care se exprimă în 

termenii următori: 

Art. 1690.— Pănă la expropriaţiunea debitorului, de este să 

se facă, el (debitorul) rămâne proprietarul amanetului. (Art. 1685, 
1686, 1701 C. civ. Art. 2079 C. fr.) (). 

Debitorul lucrului amanetat rămâne proprietarul acestui 

lucru. „Pignus în dominio debitoris mamel“, zice juriscon- 

sultul 'Tryfoninus, după Papinian (). 
Creditorul nu dobândeşte decât posesiunea lucrului ama- Creditorul 

netat. „Pignus, mamnente proprietate debitoris, solam posses- agata n 

sionem transferi ad creditorem“, zice jurisconsultul Floren- decât pose- 

tinus (€); de unde rezultă că, dacă valoarea lucrului amanetat siunea Ju 

sa mărit sau sa micşorat, această mărire sau mieșorare 

aparţine debitorului. „Quidguid pignori commodi sie inco- 

mmodi fortuito accessit, îd. ad, debitorem pertinet“ (6). 

  

(1) Cpr. L. 35 $ 1, Dig., De pigneratitia aciione, 13, 7; L. 21 $ 

2, Dig. De pignoribus et hypothecis, 20, 1; L. 9, Cod, eod. 

tit. 8, 14; Pothier, Nantissement, V, 22. 

Textul francez adaugă că: amanetul nu este în mâna credi- Deoseb. de re- 

torului, decât un depozit, care asigură privilegiul său. Această, daeţie de 

frază a fost, cu drept cuvânt, eliminată de legiuitorul nostru, C. fe. 

pentrucă dreptul creditorului nu este un adevărat depozit, el 

având asupra lucrulu amanetat un drept real, care asigură 

plata creanţei sale. Cpr. Guillouard, op. cit. 140; Trib. Suceava 

și C. Galaţi, Dreptul din 1893, No. 65 (motive) şi Cr. judiciar 

din 1894, No. 19. Apoi, depozitarul nu posedă pro suo, pe 

când creditorul amanetar posedă lucrul cu: titlu de amanet, 

cu toate că nu se poate servi de lueru. Cpr. Thiry, IV, 293. 

Din cele mai sus expuse rezultă că, dacă creditorul a perdut Revendie. lu- 

posesiunea lucrului, acest lucru perzându-se, de exemplu, sau erului de către 

furându-se de cineva, el va puteă să-l revendice, conform art. Ari 1909. 

1909. Thiry, loco cit.; Valette, Privil. et hypothăques, 49, p. 

49. Cpr. C. Galaţi, Or. judiciar din 1894, No. 19, p. 140. 

Vezi suprâ, p. 240, ad notam şi p. 249, 250. 

(2) L. 12, Dig., De distraclione pignorum, 20, 5. 

(2) L. 35 $ 1, Dig., De pigneratitia actione, 13, €. 

(&) L. 21 $ 2, Dig, De pignoribus et hypothecis, 20, 1. 
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Creditorul nu, Din cele mai sus expuse mai rezultă că creditorul nu 
se, poate servi poate să perceapă fructele lucrului amanetat, nici. să se 

servească de acest lucru fără consimţimântul expres sau 
tacit al debitorului. (Cpr. art. 1602) (4). 

Excepţie dela Sunt însă amaneturi în cari întrebuinţarea. lucrului este 
aces, prin subinţeleasă. Astfel ar fi, de exemplu, cazul când sar ama- 

netă o păreehe de boi destinaţi la arătura câmpului. În 
asemenea caz, creditorul va bonifică debitorului serviciile 
aduse de lucrul amanetat €). 

Cazul când Din faptul că debitorul rămâne proprietarul amanetului 
Sea A amar rezultă, că un bancher, care ar primi amanet titluri la purtător, 
la purtător. pentru avansurile făcute de dânsul, nu poate, în lipsa, unei 

convenţii contrare, să dispue de aceste titluri, sub îndato- 
rirea de a restitui altele, ci trebue să, restituiască înşişi titlu- 
rile amanetate; în individualitatea lor (5). 

Cazul când . De asemenea, dacă lucrul amanetat este o creanţă care ereanta, pro. Produce dobânzi, ereditorul amanetar le primeşte, cu îndato- duce dobânzi. rirea. însă de a le impută, asupra, dobânzilor ce-i sunt dato- rite, sau asupra capitalului, dacă el nu are de primit dobânzi. 
Aceasta rezultă din arț. 1692, care axe următoarea cuprindere: 

Art. 1692.— Dacă sa dat drept amanet o creanţă ce produce dobânzi, ereditorul trebue să ţină în samă aceste dobânzi asupra dobânzilor ce i-ar fi datoriţe. e 

  

-C. Calimach, (1) „Fără învoirea amaneiarisitorului, zice art. 600 din codul O. Caragea şi Calimaeh (art. 459 C. austriac), nu are voe creditorul să între- - - buinţeze lucrul amanetat, ci mai ales datoreşte. a-l păstră, precum un sârguitor iconom păstrează pe ale sale“, Vezi şi art. 13, partea III, capit. 11 din codul Caragea, unde de asemenea, se zice: „Cu zălogul mişcător nu poate împrumută- torul să, se slujească la, trebuințele sale, de nu se va tocmi cu datornicul, căci altminteri orice stricăciune va, cercă, plăteşte“. Cpr. Art. 861 C. portughez; art. 1867 C. spaniol, ete. Prin întrebuinţarea, lucrului, ereditorul n'ar mai săvârşi însă astăzi un furt, ca la Romani. Cpr. Planiol, II, 2431. „Si creditor pignore ulatur, furtum. commâttit“. (IL. 56, Pr., Dig, De furtis, 47, 2 şi Lastit., IV, 1 $ 6, De oblig. qua ex delicto nascuntur. 
(2) 'Troplong, Nantissemenit, 421, 438; Aubry et Rau, 1V, $ 434, p. (13 (ed. a 4-a). Chr. L 2, Cod, De pariu pignoris e omni causa, 8, 25. 
0) Thiry, IV, 293, p. 260; Guillouard, op. cât., 143; Laurent, XXVII, 494; Cas. fe. D. P. 62.1. 305; Sirey, 62. 1. 369.
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| Dacă, datoria, pentru a cărei siguranţă s'a dat amanet o creanţă, 
nu produce ea, însăş dobânzi, atunei dobânzile creanţei amanetate. - 
se ţin în samă asupra capitalului datoriei. (Art. 1101, 1111, 1589, 
1687, 1697. C. civ. Art. 2081 C. fr.)(). 

Dreptul de a percepe dobânzile creanței şi, deci, de a Neprimirea 
urmări în justiţie încasarea ei (epr. art. 481 C. com.) €), ae a 
pe care îl are ereditorul amanetar, în baza, voinţei presu- netate de către 
puse a părţilor, nu implică dreptul de a primi capitalul roditor 
ereauţei. O atare clauză, dacă ar există, va fi. considerată 
ca neavenită, pentrucă implică un drept de dispoziţie, pe care 
nici întrun caz nu-l are creditorul (2). | 

Debitorul rămânând proproprietarul lucrului amanetat, Vânzarea 

poate să-l vândă fie ereditorului amanetar ($), fie altei persoane, amanetului, 
eu consimțimântul lui. | 

E) poate să dispue de acest lucru eu titlu gratuit, bine Dispnnerea 
înţeles cu consimţimântul creditorului, afară de cazul când piete 

amanetul ar fi fost constituit în interesul comun al ambelor 
părţi 6). a - 

EI poate să-l închirieze, și o închiriere pe doi ani, Inchirierea 

chiar eu plata prin anticipare a preţului chiriei nu se con- iei i 
sideră ca un act de dispoziţie; de unde rezultă. că ereditorul 

amanetar, care urmăreşte vânzarea silită a lucrului amanetat 
şi devine adjudecatarul lui, este ţinut să respecte închirierea 
făcută de debitor(0). 

Dacă. lucrul amanetat a perit prin caz fortuit şi fără Perirea lu- 

nici o culpă a ereditorului, perderea privește, conform prin- erului prin 

cipiilor generale, pe debitor. Res perit domino. (Vezi infră, 

pag. 279). 

() Cpr. L. L. 1,2 şi 3, Dig., De pigneratita actione, 13. î: L. 
5 $$ 2 şi 3, Dig., De solutionibus et lberationibus, 46, 3; 

Pothier, Nantissement, V, 23, 85, 36, ete. 
(2) C. Bourges, D. P. 54. 2. 125. Cpr. C. Paris şi Cas, fr. D. 

P. 93. 2. 470; D. P. 95. 1. 248 (în privința perceperei veni- 

tarilor unei rente constituită amanet). | 

(2) Baudry et Lioynes, op. cil., IL, 98; Guillouard, Idem, 142; 

Thiry, 1V, 294; Dalioz, Nouv. C. cînil annot, IV, art. 2081, 

No. 12 şi autorităţile citate acolo; Laurent, XXVII, 499. 

Cpr. T. Huc, XII, 393, ete. , 

(&) O. Paris, Pand. Ptriod. 97. 2. 351. Cpr. L. 12, Dig., De 

distractione pignorum, 20, 5. Vezi înfrâ, p. 261, nota 3. 

(5) Cpr. O. Nancy, D. P. 89. 2. 203. Vezi şi Pand. fr., vo Gage, 354. . 

(6) Cas. rom. Bult. 1898, p. 754.
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Sub-amane- Cu toate că ereditorul nu devine proprietarul lucrului area erai amanetat (î), ei are numai asupra lui, după cum arm văzut, 
un drept real, o dezmembrare a proprietăţei, totuşi se 
admite, în genere, că el poate să-l amaneteze, la rândul lui, unei alte persoane (sub pignus) €) „Etiam id Quod, pignori obligatum, est, a creditore pignori obstringi posse, jamdudun placuii“ ). (Vezi supră, p. 240, 241). 

Art. 1858. Inainte de plata, datoriei, creditorul nu poate să pres- 
crie proprietatea lucrului amanetat, afară de cazul când ar fi intervertit titlul său. (Cpr. 1858) (9. Neliborarea Și vice-versa, debitorul nu se poate liberă prin pres- debitorul cripţie, cât timp lucrul amanetat rămâne în posesiunea, eredi- eripție. Art. torului. Faptul de a lăsă amanetul în mânile creditorului 
constitue, în adevăr, din partea debitorului, o recunoaștere permanentă a. datoriei sale (5), Creditorul nu Din împrejurarea, că creditorul nu devine proprietarul poate, abuză luerului amanetat, legea mai trage concluzia că el nu poate amanetat. să abuzeze de lucru (£), adecă nici să se servească de el, fără voia debitorului, niei să-l întrebuinţeze la alte uzuri decât acele normale; căci, în caz contrar, debitorul ar putei să ceară dela, justiţie ca lucrul să fie pus sub sechestru, adecă, să fie încredinţat unei alte persoane. Legiuitorul nostru are, în această privinţă, o dispoziţie care nu există în codul francez, şi care a fost împrumutată, dela, codul italian . (art. 1887). lată textul în chestiune: 

  

Art. 1693.— Dacă creditorul abuzează de amanet, debitorul 
(1) Cpr. C. Iaşi, Dreptul din 1894, No. 29 (motive). () Trib, St. Etienne, D. P. 1902. 2. 115; Baudry et Loyones, op. cil. IL, 95; Troplong, Idem, 423; Dalloz, Nouveau C. civil annole, IV, art. 2077, No. 52 urm. şi art. 2079, No. 21. Vezi art. 15, partea III, capit. 11 din codul Caragea, art. 593 urm. şi 603 C. Calimach (454 urm., 460 C. austriac), ete. — Contră: Guillouard, op. cit., 143. () L. 1, ab initio, Cod, Si pignus pignori datum sit, 8, 24; L. 13 $ 2, Dig., De Pignoribus et haypothecis, 20, 1, ete. (£) Aubry et Rau, IV, 434, sn fine, p. 714, text și nota 25 (ed. a 4-a); Laurent, XXVIII, 491 ; Guillouard, Nantissement, 14; P. Pont, Idem, 1166.— Contră: Codul lui Andr. Doniei (art. 18, capit. 13), care admite prescripţia de 40 de ani. , (5) Dalloz, Nouv. 0. civil anmnoit, LV, art. 2079, No. 25, şi autorii citați în nota precedentă. (6) Cpr. Troplong, Nantissement, 422.
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poate să ceară ca acel amanet să se pună sub sechestru. (Art. 1632 
C. eiv. Art. 1887 G. italian) (1). 

Acest text conferă debitorului, în caz de abuz din 
partea ereditorului amanetar, dreptul de a-i luă din mână 
posesiunea, nu însă de a cere restituirea amanetului, cât 
timp nu şi-a plătit datoria sa. Pothier (2) voiă, din contra, 
ca amanetul să fie reziliat şi ca dehitorul să-şi poată cere 
lucrul său prin acțiunea prgneratitia, cu toate .că nu-și 
plătise încă datoria, în caz când creditorul ar fi abuzat de 
lueru (5); şi art. 2082 $ 1 din C. francez admite aceeaș soluţie. 
„Debitorul nu poate, zice acest text, afară de cazul când 
detentorul  amamnetului (adecă creditorul amanetar) ar fi 
abuzat de lucru, să ceară restituirea lui decât după ce şi-a 
plătit datoria, ete.“ Cuvintele: afară de cazul când credi- 
torul ar fi abuzat de lucru, fiind la noi eliminate din art. 
1694, corespunzător cu art. 2082 fr., și înlocuite prin art. 
1693, corespunzător cu art. 1887 din codul italian, de aici 
rezultă fără îndoială că, la noi, debitorul are drept, la caz 
de abuz din partea ereditorului, să ceară numai ca lucrul 
amanetat să fie pus sub sechestru, iar nu să ceară, ca în 

codul francez, însăş restituirea lucrului, cât timp el nu și-a 
plătit datoria. Soluţia dreptului nostru este cu mult prefe- 
rabilă acelei admise de codul francez. Legiuitorul nostru a 
fost deci, de -astădată, bine inspirat când a lepădat dispo- 
ziţia codului francez şi a admis pe aceea a codului italian. 

(1) Iată cum se exprimă art. 1887 din codul italian, dela care 
textul nostru a fost împrumutat: „Se îl creditore abusa del 
pegno, îl debitore pud domandare che îl medesimo sia posto 
solto sequestro“. Vezi asupra acestui text, Ricci, Corso teorio- 
pratico di codice civile, IX, 298, p. 410 (ed. din 1907); Pacifici- 
Mazzoni, Istituzioni di diritto civile italiano, V, No. 282, 30 
pag. 451, No. 281 şi 291 (ed. a 3-a, 1887). Vezi şi Cas. Roma 

(7 lulie 1884), La Legge din 1884, 2, p. 400. Cpr. Art. 1217 
C. german. 

(2) Pothier, Nantissement, V, 5l. | 

(5) Romanii dădeau următorul exemplu: prostituirea selavei dată 

în amanet, sau silirea ei de a face un lucru ilicit. „Quare si 

prostituit amcillam, vel aliud improbatum coegit, illică pignus 

ancille solvitur“. (L. 24 $ 3, în fine, Dig., De pigneratha 

actione, vel contra, 13, 7). Aceasta eră numai un exemplu dat 

de Ulpian, căci amanetul eră reziliat de câteori creditorul abuză 

de luerul amanetat. Opr. Troplong, Nantissement, 468. 
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“ Dreptul de retenţie al creditorului amanetar. 

Venim acum la dreptul de retenţie al creditorului ama- 
netar, care rezultă din art. 1694. Iată cuprinderea acestui 

„text: 

Dr. de retenţie 
al creditorului 
amanetar. 

Amanet sau 
gaj tacit. 

C. Calimaeh, 
Art. 615. 

Art. 1694. —- Debitorul nu poate pretinde restituirea amane- 
tului, decât după ce a plătit în întreg capitalul, dobânzile şi spe- 
sele datoriei, pentru a cărei siguranță s'a fost dat amanetul. 

Dacă acelaş debitor ar fi făcut 0 altă datorie către acelaş ere- 
ditor, după tradiţiunea amanetului, şi o asemenea datorie ar fi de- 
venit exigibilă înainte de plata primei datorii, creditorul nu va 
puteă fi constrâns să libereze amanetul mai înainte de a-și fi plătit 
ambele creanţe, chiar când nu s'ar fi stipulat dea subordonă ama- 
netul la plata datoriei a doua. (Art. 1619, 1686, 1700, 1730, % 
C. civ. art. 2082 C. fe.(). 

Creditorul amanetar are, asupra lucrului amanetat, un 
drept de retenţie, căci debitorul nu poate cere restituirea 
lucrului său cât timp nu şi-a plătit datoria, capete, pro- 
cente şi spese (art. 1694 $ 1)(). 

Mai mult încă, în caz de a există din partea aceluiaș 
debitor către acelaș creditor, o altă datorie, constatată în 
urma constituirei. amanetului, şi devenită exigibilă înaintea 
plăței celei dintăi, creditorul poate să-şi exercite dreptul 
de retenţie pănă la plata ambelor datorii, chiar dacă ama- 
netul n'ar fi fost afectat la siguranța plăţei datoriei din 
urmă (art. 1694 $ 2). Aceasta este ipoteza unui amanet 
sau gaj taci). 

In principiu, dreptul de retenţie nu garantează, decât datoria pentru care amanetul a fost constituit (%. 

  

0) Cpr. L. unică, Cod, Ztiam ob chirographariam pecunicem, 

pignus teneri posse, 8, 26; Pothier, Naniissemeni, V, 29, 38, 
42, 43, 46 urm., ete. Vezi şi legile romane citate înfră p. 
264, nota 4. 

() Cpr. Cas. rom. Dreptul din 1903, No. 48 şi Bult. 1903, p. 
658 urm. 

(3) Sa decis că gajul tacit, prevăzut de art. 1694 $ 2, nu con- 
stitue un privilegiu propriu zis, ci un simplu drept de re- 
tenţie în favoarea creditorului. Acest drept este opozabil ere- 
ditorilor chirografari sau privilegiați asupra lucrului deţinut, 
chiar şi în materie de faliment. Trib. Ilfov Dreptul din 1888, No. 77, p. 619. ” 

(*) Cpr. ait. 615 C. Calimach (471 ab înitio, C. austriâe). „Nici primitorul amanetului, nici vreun alt ţiitor al unui lueru străin,
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Paragraful 2 al art. 1694, extras dinu”'o Constituţie Origine art. 
a lui Gordian (vezi p. 262, nota 1), a admis însă o excep- 165? 

ție dela acestă regulă, excepţie care se întemeiază pe voinţa 
presupusă a părţilor. 

Astfel, de exemplu, dacă la 1910 te-ai împrumutat Exceptia ad- 
dela mine cu suma de 5000 iei, plătibilă la 1915, cousti- "i de acest 
tuindu-mi pentru această datorie un amanet, și apoi, la 1912, meiază pe 
te-ai împrumutat tot dela mine cu 2000 lei, plătibili la e a 
1914, dreptul de retenţie, ce am asupră lucrului amanetat  ţilor. 
pentru prima datorie, va există şi în privinţa ultimei da- 

torii de 2000 lei, căci faptul că am cerut pentru garan- 
tarea, primei datorii o siguranţă reală “dovedeşte că n'am avut 
îneredere personală în d-ta; or, dacă, înainte de a plăti 
prima datorie; ai contractat către mine alta, încrederea, mea 
trebue să fie şi mai mică; și, prin urmare, sunt presupus 
a nu-ţi fi împrumutat a doua sumă de bani decât sub con- 
diţie ca şi acea sumă să fie garantată prin amanetul 
primitiv. 

Pentru ca amanetul să gâranteze şi a doua datorie, 
art. 1694 cere mai multe condiţii. | 

1% Ambele datorii trebue să fie contractate de acelaș de- Condiţiile ce- 
bitor către acelaş creditor, pentrucă altfel voința părţilor E 
mar puteă fi presupusă ; 2 a doua datorie trebue să fie gaj tacit. 
posterioară constituirei amanetului, căci dacă ea ar fi ante- 
rioară său concomitentă, $ 2 al art. 1694 n'ar fi aplicabil); 
30 a doua datorie trebue să fi devenit exigibilă înaintea plă- 
ței celei dintâi (*). 

De câteori $ 2 al art. 1694 este aplicabil, adecă Neexist. pri- 

— | Canteen 
zice acest text, nu are voe să ţie amanetul sau lucrul acela, 
sub cuvânt de altă pretenţie, după ce va încetă dritul lui 
asupra acestor lucruri, adecă: după ce se va face desăvârşita 
îndestulare a ritului său“. 

() Cpr.- Cas. rom. Bult. 1905, p. 1577. 
(2) Astfel, eu toate că seadenţa primei datorii a precedat exigibili- 

tatea celei de a doua, amanetul garantează pe această din 

urmă, dacă prima obligaţie este incă datorită în momentul 
când a. doua datorie devine exigibilă. Cpr. Laurent, XXVIII 
506; Baudry et Loynes, op. cit., L 108; Guillouard, dem, 

156; Aubry et Rau, IV, Ş434, p. 711. — Vezi însă, P. Pont, 

Namtissement, 1195; 'Thezard, Idem, 15, p. 25; C. Aix, Sirey, 
50. 2. 570, ete.



264 

Persoanele 

COD. CIV. — CARTEA III. — TIT. XV. — ART. 1694. 

de câteori este vorba de un amanet sau gaj tacit, a 
doua datorie nu este warantată decât prin dreptul de re- 
tenţie, iar nu prin privilegiul ce conferă amanetul, căci acest 
text nu vorbeşte de privilegiu, şi ştiut este că privilegiile 
sunt de drept strict (?). 

S'a decis că dreptul de retenţie ce ereditorul are asupra 
cărora dreptul juerului amanetat, în virtutea art. 1694, fiind un drept de retenţie 
este opozabil. real, este opozabil nu numai debitorului, dar chiar şi celor 
Controversă. 

Origina dr. 
de retenţie. 

de al treilea cari, în urma constituirei amanetului, ar fi do- 
bândit vreun drept asupra lucrului amanetat (2). Părerea con- 

trară este însă generalmente admisă (5). 
Dreptul de retenție, pe care îl consacră art. 1694, în 

materie de amanet, este de origină romană (*). 

Acest drept este un corolar al posesiunei creditorului 
amanetar; de unde rezultă că el nu-şi are ființă în toate 
ipotezele “speciale, pe care le vom examină mai la vale, în 
care creditorul nu are posesiunea lucrului amanetat. 

(1) Vezi în acest sens, Thiry, IV, 293, p. 261; Aubry et Rau, 
IV, $ 434, p. 711; Duranton, XVIII, 567; Colmet de Santerre, 
VIII, 318 bis IV; Baudry-Lacantinerie, LI, 1321 (ed. a 9-a); 
Arntz, LV, 1596; Troplong, Nantissemeni, 465 ; Guillouard, 
Idem, 157; Baudry et Loynes, Privil. et huypotheques, L, 110; 
T. Hue, XII, 397: Laurent, XXVIII, 508; Planiol, LI, 2442. 
— Contră: P. Pont, Nantissement, 1199; Mouvlon, III, 1224 şi 
Evamen, critigue et pratigue du Comment. de Troplong sur 
les privileges, II, 227, p. 695 urm. (ed. din 1855); Beudant, 
Suretăs personnelles et reelles, I, 209, p. 183. Vezi asupra 
acestei controverse, Dalloz, Nouveau C. civ. annolă, LV, art. 

__2082, No. 48 urm,, ete. 
(*) C. laşi, Dreptul din 1882, No. 83 (afacere în care am ple- 

, dat noi înşine). Cpr. Cas. fe. Sirey, 32. 1. 490. 
€) Cpr. Thiry, IV, 29, p. 261; Guillouard, Nantissement, 139; 

Troplong, Idem, 460; 'Thâzard, Idem, 16; P. Pont, Idem, 1185, 1186, p. 27; Aubry et Rau, IV, $ 434, p. 71 (ed. a 4-a). Vezi asupra, chestiunei generale de a se şti dacă dreptul 
de retenţie este un drept real opozabil terţilor, cari ar aveă 
un drept asupra, lucrului reţinut (chestiune foarte controver- 
sată), Guillouard, Droit de retention, 19 urm. Cpr. (Baudry 
et Loynes, 0p. cit., |, 227. Vezi şi infră, rubrica: Teoria gt- , nerală a dreptului de retenție pag. 3ă5. 

(%) Cpr. L. l, Pr. şi L. 95, Dig. De Dignoribus et hypothecis, 
20, 1; L. 40 $ 2, Dig, De pigneratitia actione, 13, 1. Vezi şi ].. unică, Cod, Etiam. ob chirographariam pecuniam, ete. 
8, 27, ete., citată, supră, p. 262, nota 1.
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Dacă lucrul se găsește în posesiunea unui terţiu ales 
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Bxerecit. dr. 

de părţi (art. 1688), dreptul de retenţie se va exercită de acest de retentie; de 
terţiu, în folosul ereditorului (1). 

Dreptul de retenţie este câteodată de un folos inconte- 
stabil pentru creditorul amanetar, chiar învestit de un pri- 
vilegiu. In adevăr, dacă ereditorul îşi realizează creanţa sa, 
el primează asupra preţului pe creditorii chirografari ai de- 
bitorului, însă poate fi primat de alți ereditori privilegiați 
având un rang preferabil. 

Pe de altă parte, dacă lucrul amanetat este din acele 
lucruri cari nu pot fi urmărite, drepturile creditorului ama- 
netar vor rămâne intacte, fără realizarea amanetului, prin 
reținerea lucrului pănă la plata creanței sale. 

Dreptul de retenţie poate deci fi de mare folos, şi el 
nu face double emploi eu privilegiul creditorului, căci prin 
reținerea lucrului, creditorul amanetar constrânge- pe ceilalţi 
creditori ai debitorului la plată, şi aceștia vor aveă interes 
a face plata, de câteori valoarea luerului amanetat va fi mai 
mare decât creanța garantată (2). 

terţii. 

Foloasele dr. 
de retenţie. 

Ceilalţi creditori ai debitorului pot însă să nu plă- Urmărirea lu- 
tească pe creditorul amanetar. [i sunt liberi, în asem enea cerului amane- 

tat de către 
caz. să urmărească şi să vândă lucrul amanetat, rămânând ceilalţi eredi- 

ca creditorul amanetar să fie plătit cu privilegiu asupra 
preţului prins din vînzare. Dreptul de retenţie al credito- 
rului amanetar nu este, deci, opozabil celorlalți creditori 
ai debitorului (6). 

In baza acestor principii necontestabile, s'a decis că co- 

misionarul, care este şi el un creditor amanetar având dreptul 
de retenţie, nu se poate, în baza art. 1909, opune la ur- 

mărirea, gajului său făcută de către ceilalţi creditori ai de- 

() Cpr. Beudant, op. cit., |, p. 174, nota 2. 
(2) Cpr. Beudant, op. cif., IL, 195, 19%, p. 174, 175. 

(2) Vezi în acest sens, Trib. Vaslui, Dreptul din 1910,.-No. 41 

(eu observ. noastră); C. Pau, Sirey, 93. 2. 225; Cas. fr. Sirey, 

35. 1. 155; 'Troplong, Nantissement, 460; 'Thezard, Idem, 
16, p. 27; Guillouard, Idem, 139; P. Pont, Petiis contrats, 

II, 1185; Aubry et Rau, IV, $ 484, p. 711 (ed. a 4-a); 

Laurent, XXVIII, 502; Thiry, IV, 293, p. 261.— Vezi însă 

Baudry et Loynes, op. cit, I, 100. Cpr. Cas. fr. Sirey, 32, 

1. 490 şi Râpert. Dalloz, vo Nantissement, 212. Vezi asupra 

acestei controverse, Pand. fr., vo Gage, 345 urm. 

tori ai debi- 
torului. 

Aplie. acelo- 
raşi principii, 
comisiona- 

rului.
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Art. 1689. 

Neînsuşirea 
amanetului 
din partea 

creditorului. 

Opțiunea con- 
ferită credi- 
„torului de 
„art. 1689. 

Derogare dela 
dr. comun. 

COD. CIV. — CARTEA III. — PITT. XV. — ART. 1689. 

bitorului comun, el putând numai să invoace privilegiul său 
asupra preţului şi să reţie lucrul urmărit pănă la complecta, 
achitare a sumelor ce i se datorese de către expeditor (!). 

Art. 1689 regulează exereiţiul dreptului creditorului 
asupra, lutrului amanetat, în caz de neplata datoriei la sea- 
denţa ei. lată, în adevăr, cuprinderea, acestui. text: 

  Art. 1689. — Creditorul, la caz.de neplată, nu poate să dis- 
pună de aianet; are însă dreptul să ceară dela. judecător ea ama- 
netul să-i rămână lui drept plată, şi pănă la suma datoriei, cu âle 
ei dobânzi, de se cuvine, după o estimaţiune făcută de experţi, ori 
să se. vânză la licitaţiune. | 

E nulă orice stipulaţiune prin care creditorul sar autoriză, 
sau a-și apropriă amanetul, sau a dispune de dânsul fără formali- 
tățile arătate. (Art. 5, 968, 1008, 1690, 1701 C. civil. Art. Ali 
urm., 437 urm. Pr. civ. Art. 482 urm. C. com. Art. 2078 C. fr.) (2) 

După, acest text, ereditorul nu poate nici întrun caz 
să dispue de amanet, nici să fie împuternicit de debitor a-și 
însuși luerul amanetat (?). 

El axe însă opţiunea de a cere dela Justiţie sau ca 
amanetul să-i rămâe lui drept plată pănă la concurența 
sumei datorite, capete şi procente, după o prețeluire făcută 
prin experţi ($), restul restiţuindu-se debitorului; său de a 

(5) Cas. rom. Bult. 1903, p. 659 şi Dreptul din 1903, No. 48. 
() Cpr. L. 4 şi L. 14, Cod, De distractione pignorum 8, 28; 

L. ultimă $ 1, Cod, De jure dominii împetrando, 8, 3%; Li. l şi L. ultimă, Cod, De pactis pignorum et de lege commis- 
soria, 8; 35; L. 16 $ ultim, Cod, De pignoribus et hypothecis, 
8, 14; L. 81, Pr., Dig., De contrahenda emptione, 18, 1, ete. €) Cpr. Trib. Buzău, Cr. judiciar din 1905, No. 30 şi Dreptul 
din acelaş an, No. 51 (motive).-— EI se poate numai îndestulă 
pe calea legală eu ceeace i se datoreşte, restul rămând debi- 
torului său, sau celorlalţi creditori ai săi. (Cpr. art. 608 Cc. 
Calimaeh, art. 464 C. austriac). Vezi C. Galaţi, Cr. judiciar 

„din 1905, No. 9. Vezi infră, p. 269. 
(*) Dreptul pe care îl are creditorul amanetar de a cere ca ama- 

netul să-i rămâie lui “pănă la concurenţa sumelor datorite, 
este o derogare dela dreptul comun, după eare creditorul are 
numai dreptul de a vinde bunurile debitorului șău, la caz de 
neplată. Această derogaie a fost înființată atât în interesul 
creditorului cât şi a debitorului. Ea economiseşte în. adevăr, pe de o parte, cheltuelile vânzărei, iar pe de alta, intervenţia Justiției este o garanţie contra abuzurilor. ce s'ar puteă pro- duce. Cpr. Beudant, op. cit, I, 198. e
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cere ca luerul amanetat să fie vândut la mezat prin licitaţie 
publică (4). 

In ambele cazuri, debitorul trebue,::în Franţa, să fie 
citat, pentrucă acolo procedura este contradictorie. La noi, 
se vor aplică art. 482 urm. din codul comercial prin ana- 
logie, şi în materie civilă. 

Expertiza de care vorbeşte art. 1682 nu este numai decât 
necesară, dacă judecătorii au elemente suficiente de apreciere. 

In orice caz, părţile pot să înlocuească 'expertiza jude- 
cătorească printr'o expertiză amiabilă. Asupra acestui punct 
toţi autorii sunt de acord. 

Dacă ereditorul nu voeşte să păstreze amanetul pănă 
la concurența sumei ce i se datorește, el trebue să se adre- 
seze justiţiei pentru ca ea să ordone vânzarea lucrului ama- 
netat, prin licitaţie publică (2); şi aceasta pentru ca vânzarea 
să nu poată fi făcută pe un preţ mai mie decât valorează 
lucrul în realitate (5). 

Oveditorul amanetar nu poate, deci, să împedice vânzarea, 

Acest drept, fiind o derogare dela principiile generale, nu 
aparţine creditorului antiehrezist, art. 1689 dela amanet nefiind 
aplicabil antiehrezei. Planiol, II, 2499, şi toţi autorii, afară 
de Malleville (Analyse raisonnte de la discussion du code 
civil, IV, p. 147, ed. din 1822). Vezi infră, p. 306, nota 3, în fine. 

267 

Aplie. art. 
482 urm. C. 

com. 

Inlăturarea 
expertizei. 

Vânzarea 
amanetului 

prin. licitaţie 
publică. 

Neaplic. art. 
1680 la anti- 

ehreză. 

(2) Incât priveşte vânzarea gajului comereiai, vezi art. 482 urm. Art. 482 urm. 
C. eom. Cpr. C. București, Dreptul, din 1897, No. 58 şi din 
1902, No. 23 şi 85. — S'a decis că regulele prescrise de aceste 
texte pentru realizarea gajului creanţelor comereiale, se aplică 
la toate creanțele comerciale, fie anterioare, fie posterioare 
codului de comerţ din 1887, şi chiar în cazul când pentru 

constatarea şi determinarea unui asemenea gaj, ar fi intervenit 

o hotărîre a trib. civil. TFrib. Ilfov, Dreptul din 1888, No. 17. 

(2) Vânzarea prin licitaţie publică eră obligatorie şi sub legis- 

laţia, noastră anterioară. Vezi art. 605 din codul Calimach 

(461 C. austriac). Vezi şi art. 10 din soborniceseul hrisov, 

modificat de obşteasca obişnuită Adunare la 1839 (Colecţia 

Pastia, p. 175), citat textual înfră, p. 270, 211. NI 

(8) Creditorul amanetar poate să cumpere el însuş lucrul la lici- 

tație, pentrucă el lucrează în numele său propriu, sar nu ca 

mandatar al debitorului (art. 1308, 20). Cpr. T. Hue, XII, 

387, p. 450; Planioi, II, 2451; Baudry et Loynes, op. cil. 

I, 119; Guillouard, Ideni, 117; Laurent, XXVIII, 513. — 

Vezi însă P. Pont, op. cit., Îl, 1149; Cas. fr. D.P.53. 1. 35. 

Şi debitorul ar puteă să-și cunipere lucrul său. — Contră.: 

C. com. 

Dr. nostru 
anterior. 

Cumpărarea 
lucrului de 

către creditor. 
Controversă.
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amanetului cerută de alţii, el fiind numai în drept de a-şi 
exercită privilegiul său asupra preţului eșit din vânzare (!), 

Cheltuelile Cheltuelile vânzărei sunt în sarcina debitorului, pentrucă 
vânzărei. ele sunt pricinuite de dânsul, prin faptul că nu și-a plătit 

datoria la timp. 
Cazul când Cererea de vânzare va trebui, după unii, să fie făcută 

creditorul are chiar în caz când ereditorul amanetar ar aveă un titlu exe- 
cutor. Con- cutor, pentrucă, în specie, legiuitorul a organizat o procedură 
troversă. specială, pe-care creditorul trebue în orice caz so observe (?). 

Autoriz. jus- Părţile nu vor putea stipulă că creditorul va fi în 
îției- drept a vinde lucrul, chiar la mezat, fără autorizarea, jus- 

tiţiei (). 
Vânzarea Tot nulă este și clauza prin care părţile ar conveni 
e ae ca lucrul amanetat să nu se vândă prin licitaţie publică; 

„şi această nulitate este absolută (*). 
Neaplie. art. În caz de a se vinde lucrul, debitorul nu poate să 
+5 8 922 ceară un ajutor bănese din preţul vânzărei, art. 486 şi 522 
din Pr. civ. nefiind aplicabile în specie (6). 

Venim acum la pactul comisoriu, numit și contract 
pignorativ. 

Despre pactul comisoriu sau contractul pignorativ 
în materie de amanet, de antichreză şi de ipoteci (art. 1689, 

1701 C. civil şi 488 C. com.). 

Pactul comi- Prin pact comisoriu (lex commissoria) se înţelege. în soriu. Defi- mie. materie de amanet, de antichreză şi ipoteci, elauza prin care 
“ 2 4 AR . . . . sar împuterniei pe creditorul amanetar, antiehrezist sau ipo- 

fecar a-și însuşi luerul constituit ca garanţie, sau a dispune 

Art. 607 C. Calimach (463 C. 
ad, notam. 

() Trib. Putova, Dreptul din 1886, No. 62. Vezi in fră,_p. 285, ad noiam. Vezi şi Cas. rom. Dreptul din 1910, No. 75. (2) Planiol, II, 2448; Baudry et Loynes, op. cit., I, 132. — Contră: 
__ Guillouard, op. cit., 169; Colmet de Santerre, VIII, 304 bis 1V. 

(?) Baudry et Loynes, op. cit, |, 132; Laurent, XXVIII, 518.— 
Contră: Guillouard, op. cit, 169; P. Pont, Idem, 1150; Trop- 
long, Idem, 403, 406, ete. 

(3) Guillouard, op. cit., 179; P. Pont, Idem, 1150. Vezi şi Dalloz, ___ Nouveau C. civil annots, IV, art. 2078, No. 57 urm. 6) C. Galaţi, Or. judiciar din 1909, No. 7, p. 52. 

austriac). Vezi înfră, p. 210,
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de el fără formalităţile legale. Acest pact se mai numeşte 
încă contract pignorativ. | 

Acest pact comisoriu nu trebue să: fie confundat cu 
acela prin care, în materie de obligaţii, părţile convin că 
contractul va fi desfiinţat, când una din ele nu-şi va înde- 
plini obligaţiile sale (art. 1367)(). 

Am văzut că, după art. 1689 din codul civil şi art. 488 
din codul comercial (2), ereditorul nu poate nici întrun caz 
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Art, 1367 

- O. cir, 

să dispue de lucrul amanetat, nici să fie îiiputernicit de! 
debitor a-şi însuşi acest lucru, el putând numai să se îndes- 
tuleze pe calea, legală cu ceeace i se datorește, restul rămânând 
debitorului sau celorlalţi creditori ai săi (2). Şi acest lueru 
legea îl spune nu numai în privinţa amanetului, dar şi în 
privinţa antichrezei (art. 1701). (Vezi înfră, p. 306). 

Această proibiție a pactului comisoriu sau a contrae- 
tului pignorativ ne vine dela Romani (%), şi ea i admisă 
şi în dreptul nostru anterior. 

„Creditorul amanetar, zice art. 604 din codul Calimach 
(461 C. austriac), nu poate să rămâe proprietar al amane- 
tului sau al ipotecei, de au şi făcut alcătuire într'acest chip; 

iar dacă el nu va luă deplin dritul său la hotăritul termen, 
poate să ceară prin judecată vânzarea amanetului sau a 
ipotecei“ (5). 

(1) Vezi tom. VI al Coment. noastre, p. 97 urm. 
(2) lată cum se exprimă art. 488 din C. comercial: „Este nulă 

orice clauză care ar autoriză pe creditor a-şi apropriă gajul, 
ori a dispune de dânsul, fără îndeplinirea formelor de mai sus“. 

(2) Vezi supră, p. 266, text şi nota 3. — Dacă amanetul nu ajunge 
la plata întregei datorii, se înţelege că creditorul se va puteă 
îndestulă pentru rest din orice altă avere a debitorului. Cpr. 
art. 609 C. Calimach (465 C. austriace). _ 

(&) L. 3, Cod, De pactis pignorum et de lege commissoria, 8, 35. 
Cpr. Labb6, disertaţie publicată în FEaplic. des Instituls de 
Justinien, Il, Appendice III, p. 924 (ed. a 12-a). — Trebue 
însă să observăm că această proibiţie e mai puţin riguroasă 
astăzi, căci, pe când la Romani, contractul pignorativ aduceă, 
anularea a însuş contractului de amanet, în dreptul aetual 
numai pactul comisoriu este nul, amanetul rămânând valid. 
Cpr. Pothier, Nantissement, V. 18; Planiol, II, 2458; Baudry 
et Loynes, op. cit., I, 127; Beudant, op. cîl., I, 200. Vezi 
Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrechis, |, $ 238. nota 3, 

(5) Sub codul Calimach, vânzarea se făceă prin licitaţie publică, ea 

Dr. roman. 

C. Calimaeh. 
Art. 604. 

Art. 488 C. 
com.
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Și ca şi cum aceasta n'ar fi fost suficient, art. 1805 
din acelaş cod (1371 C. austriac) adaogă: 

„QC. Calimaeh. 
| Art. 1805. 

„Toate condiţiile şi adăogitele toemeli, cari vor fi îm- 
protiva firei toemelei amanetului, nu au tărie. De acest fel 

de toemele sunt, drept pildă, ea să rămâe lucrul amanetat 
în proprietatea creditorului; să poată a-l înstrăină după a 

sa voință, sau să-l ţie pentru sineș cu un preţ de mai în- 
nainte hotărit, dacă nu-i va plăti datoria la împlinirea ter- 

* menului; să„nu mai aibă voe datornicul să scoată amanetul, 
sau să nu deă în sub ipotecă la o a treia persoană nemiș- 
cătorul dat în ipotecă, și să nu poată ereditorul să ceară 
vânzarea amanetului prin judecată, după împlinirea ter- 
menului“ (1). 

C. Andr. Do- 
nici. 

Contractul pignorativ eră oprit şi de codul lui Andr. 
Donici. lată, în adevăr, cum se exprimă acest cod: 

„De va zice ereditorul şi va pune înscris că de nui 
se vor dă banii la vadea, zălogul să fie al său: nu are 
nâcio tărie“ (2). 

Punctul al 10-lea din Sobornicescul hrisov dela 1785, 

modificat la 1839 de către obşteasea obişnuită Adunare, 
dispune de asemenea: o | 

„Creditorul ce va aveă moșie, sau vu, sau ţigani amanet pentru 
datorii, şi viind ziua vadelei la care cel îndatorit prin zapisul său 
îl face stăpân asupra amanttului, neplătind datoria, să nu fie volnic 
a stăpâni acel amanet, pănă nu va, înştiinţă pe instanţa competentă, 
care instanță să pue în lucrare a se face publicaţii după rânduiala 
rostită în art 5; şi dacă, în termen de şase luni a publieaţiei, nu 

(49) 

şi astăzi (art. 605 C. Calimach, 461 C. austriac). — Debitorul 
nu puteă însă să cumpere la mezat lucrul amanetat (art. 607 
C. Calimach, 463 C. austriac). Vezi supră, p. 267, notele 2 
şi 3, în fine. | 
Cpr. C. Galaţi, Cr. judiciar din 1895, No. 29. — Această 
decizie pune în principiu că, sub codul Calimach, nulitatea 
contractului pignorativ eră înfiinţată numai în interesul de- 
bitorului, ca o măsură de protecţiune faţă de creditor; de 
unde rezultă, zice Curtea, că debitorul eră în drept a invocă 
această nulitate, sau a renunţă, la ea, după cum îl povăţuiă 
interesul. Nu ştim însă pănă la ce punet această soluţie poate să fie juridică. | 
S'a decis că aceeaş soluţie eră admisă, după dreptul roman, 
și în codul Caragea. C. București, Dreptul din 1903, No. 61, 
pag. 507.
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va eşi nimeni din acei cu dritul protimisului ca să plătească datoria, 
să răseumpere amanetul, apoi acel amanet să se scoată la mezat 
şi, surigând după obiceiu, să se facă adjudecaţie. asupra feţei ce la 
aterdisire va, înfăţişă preţul cel mai de sus, cărtia feţe să i se întă- 
rească stăpânirea prin hrisov domnese; ca, pe urmă, de se va sculă - 
cineva din acei cu dritul de protimis pentru ca să răscumpere, să, 
nu i se ţie în samă“ (|). 

In fine, în Uricariul (î. XI, p. 257 urm,, punctul 9), 
găsim răspunsul din partea Divanului - Moldovei dela 19 
Februarie 1782 la întrebarea făcută de către 'buvernul Bu- 
covinei. 

„Intrebare: — Când o moșie au pus oarecine zălog cu soroe, 
cu această hotărire, că de nu va plăti banii la sorocul arătat, să, 
rămăe moșia de istov, nepulâmd s'o mai răscumpere, de rămâne 
acest fel de interesat contract: în puterea sa, sau zapisele ce se fac 
între cumpărătorul şi vânzătorul, şi nu se face înaintea Jjudecăţei, 
de rămân în puterea lor, au ba? m 

„Răspunsul Divanului: — Moșşie sau orice alt lueru nemișcător, 
se va pune zălog cu hotărît soroe, ea neplătind banii să rămâe de » . 

istov, de nu va dă stăpânul moșiei al doilea zapis cu desăvârşită 
vânzare, sau acel ce ţine zălogul de nu va aveă cartea judeţului, 
întrucare să arate că sau dat acel zălog de istov, atunci zapisul 
cel de zălogitură nu. are nicio tărie, şi oricând, ori acel ce a pus 
zălogul ori moștenitorul şi neamurile lui pot să deă banii și să iă 
zălogul, iar zapisele ce se fac între cumpărători și între vânzători, 
de nu vor fi făcute nici înaintea judecăţei, din oareşicare pricini, 
şi vor fi -îneredinţate en iscălituri, oameni vrednici de credinţă, au 
tăria lor“. 

Din aceste texte ar păreă să rezulte că oprirea pactului 
comisoriu sau a contractului pignorativ eră ceva tradiţional 
în ţara noastră (2). Cu toate acestea d-nu Sebastian Rado- 
viei. citează, într'un studiu interesant, publicat în Dreptul 
din 20 Maiu 1910, No. 38, mai multe documente cu mult 
anterioare textelor suseitate, din care rezultă, din contra, vali- 
ditatea contractului pignorativ. Aceasta dovedeşte că Domnii 
noştri legiferau adeseori în contra obiceiurilor ţărei, din 

() Vezi Colecţia Pastia; p. 175 şi Uricariul, tom. |, partea II, 
pag. 78, 79. N _ 

(2) Aceeaş soluţie este, în genere, admisă și în legiuirile străine. 
Cpr. art. 1229 C. german; art.471, 1371 C. austriac; art. 1884 
C. italian; art. 1859 şi 1872 C. spaniol; art. 864 C. por- 
tughez; art.. 1200 C. olandez; art. 222 C. federal al obliga- 
ţiilor (Elveţia), ete. E 
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cauză că ei erau străini de acele obiceiuri, neștiind, de cele 
mai multe ori, nici limba noastră. 

Nulitatea Nulitatea acestui pact în materie de amanet (art. 1689 
pactului co- C. civil, 488 C. com.), de antiehreză (art. 1701), şi chiar misoriu. Or- - , h “ x > 
dine publică. în materie de ipoteci, după cum vom vedeă mai la vale, 

este astăzi de ordine publică (1), chiar dacă acest pact ar fi 
ascuns sub forma unei vânzări cu pact de răscumpărare sau 
a, altui contract (2). 

Chestie de Judecătorii fondului apreciază în mod suveran dacă 
fapt. convenţia ascunde un contract pignorativ, sau constitue un 

adevărat pact de răscumpărare (5). 
Nulitatea nu atinge însă decât pactul comisoriu, iar nu 

şi amanetul în sine, care rămâne valid (*). 
Validitatea Nu trebue să confundăm pactul comisoriu propriu zis 

cae serdie. CU Convenţia prin care sar dispune că, în caz de a nu se 
pune vânzarea plăti datoria la timp, amanetul va fi vândut creditorului 
amanetului Ș , A . - . a 

către creditor, PE UN preţ care se va determină. atunci prin experţi, căci 
o asemenea convenţie ar fi validă, cel puţin după unii). 

Rămâne însă bine înţeles că părţile n'ar puteă să sti- 
puleze că amanetul va aparţine creditorului pentru; un prej 
fixat prin însuș contractul de amanet (0. sii 

(1) Opr. Beudant, op. cit, IL, 200, p. 178; T. Huc, XII, 38; 
Laurent, XXVIII, 509, 518; Baudry et Loynes, op. cit | 
124; Guillouard, Nantissement, 167; Cas. fr. D. P. 1903. 1. 
215, ete. — Din împrejurarea că pactul comisoriu este lovit 
de o nulitate absolută rezultă că un asemenea pact, cuprins 
într'un contract de amanet, n'ar puteă fi validat prin cesiunea 
ulterioară a proprietăţei lucrului amanetat. Cas. fe. Sirey, 

„95. 1. 288. 
() Cpr. Trib. Buzău, Cr. judiciar din 1895, No. 30, p. 239 

(motive) şi Dreptul din acelaş an, No. 51; Baudry et Loynes, 
op. cit. I, 197; Laurent, XXIV, 380, ete. — Contră: 'Irib. 
Paris, Sirey, 72. 2. 25 (cu nota lui Renault). 

(9) Acollas, III, p. 312: Baudry et Loynes, op. cit., |, 197 şi 
autorităţile citate acolo. Ă | 

(*) Vezi supră, p. 269, nota A. 
(5) Cpr. Troplong. Nantissement, 388; P. Pont, Idem, 1159; Guil- 

louard, Idem, 170. Vezi L. 16 $ 9, Dig., De pignoribus d 
hypothecis, 20, 1. — Contră: Laurent, XX VIII, 528; Baudry et 
Loynes, op. cit., |, 131. Vezi asupra acestei controverse, Dalloz, 
Nouveau C. civil annott, IV, art. 2073, No. 21 urm. şi 10 

(6) Troplong şi Guillouard, loco supră cit.; Dalloz, op. şi loco 
cit., No. 24, ete.
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Legea proibă în termeni expreşi pactul comisoriu, În Proibiţiaspac- 
privinţa amanetului şi antichrezei, fără a reproduce asemenea si €Oiso- 
proibiţie în materie de ipoteci. Rezultă oare de aci, după cum de ipoteci. 
pe nedrept se susţine de unii, că sar puteă constitui o ipo- COntrorersă- 
tecă, stipulându-se că, la caz de neplata datoriei la timpul 
convenit, imobilul ipotecat va aparţine creditorului, sau că 
acest imobil nu se va vinde conform formelor legale? Răs- 
pundem categoric: nu, asemenea clauză fiind contrară însăş 
naturei ipotecei. Proibiţia pactului comisoriu are, în adevăr, 
de scop, după cum foarte bine a zis Berlier, de a împedică 
exploatarea mizeriei prin cupiditate. „Legea s'a temut, zice 
Curtea din București (1), ea pactul comisoriu, în materie de 
zălogire, să nu devie pentru cămătari un mijloc sigur de 
a-şi plasă banii lor eu procente prea mari, adecă să nu 
devie un mijloe de exploatare a debitorului în mizerie, fiind 
dat că valoarea zălogului mai întotdeauna este mai mare 
decât suma împrumutată“. Or, aceste motive se aplică mai 
cu seamă, şi am puteă zice a fortiori, ipotecei. Prin pri- 
mirea unei ipoteci, garantată printr'un imobil de o valoare 
mai mare decât datoria, şi prin stipularea unei clauze care, 

din capul locului, ar fi făcut pe creditor proprietarul imo- 
bilului ipotecat, acesta ar fi putut să sărăcească pe de- 
bitor care, de cele mai multe ori, cu uşurinţă ar fi primit 
o asemenea clauză, crezând și făcându-şi iluzie că va plăti 
la timp. De aceea, această nulitate interesează ordinea pu- 
blică, şi de aceea ea este, după părerea noastră, aplicabilă. 
şi în materie de ipoteci (), după cum dispune anume art. 
604 din codul Calimach. (Vezi supră, p. 269). 

() Dreptul din 1903, No. 61, pag. 508. 
(2) Vezi în acest sens, Cas. rom. Bult. S. l-a, 1878, pag. 20; 

Trib. Dolj, Gazeta Craiovei din 6 Aprilie 1890, No. 28, 
pag. 1 (sentinţă fără cuvânt infirmată de Curtea din Craiova 
prin decizia citată mai la vale); Laurent, XX VIII, 509; Trop- 
long, Vente, I, 17; Zacharie, Handbuch des franzăsischen 

Ciwilrechis, II, $ 438, pag. 563, text şi nota 7 (ed. Anschiitz 
din 1853); Alex. Degre, Dreptul din 1895, No. 41, pag. 341 
şi Ser. juridice, |, pag. 588 urm. Mai vezi în acelaş sens, 
Repert. Dalloz, v? Nantissement, 214 şi nota 4 în D. P. 1904. 

1. pag. 84. Cpr. art. 1136 şi 1149 C. german.— Contră: Cas. 
rom. Bult. S$. 1, 1875, pag. 63. Cpr. C. Craiova și Cas. rom. 

Dreptul din 1891, No. 22 şi Bult. 1891, pag. 761. Mai vezi 

„34316 18
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Validitatea, 
pactului comi- 
soriu consim- 
țit posterior 
contractului. 
Controversă. 

Convenţia tre- 
bue să fie se- 

rioasă, 

COD. CIV. —OCARTEA III.— PIT. XV.— PACTUL COMISORIU. 

Proibiţia, pactului comisoriu fiind însă o derogare dela 
principiul libertăţei convenţiunilor (art. 969), este, ca atare, 
de strictă interpretare; de unde rezultă că trebue să eon- 
siderăm ca validă clauza prin care ereditorul, posterior 

contractului, ar fi împuternicit a-şi însuşi amanetul sau imo- 
bilul ipoteeat, pentrucă, în asemenea caz, nu mai suntem în 

termenii dispoziţiei excepţionale edictată. de lege. 
lată cum un autor justifică această soluţie, admisă de 

aproape unanimitatea doctrinei și de întreaga jurisprudență: 

„Nulitatea pactului comisoriu este absolută, fiindcă atinge 
ordinea publică. 'Lextele care stabilese această nulitate trebue să 
fie însă interpretate în mod restrictiv, ea toate textele care cuprind 
dispoziţii riguroase. De exemplu: cutare convenţie care ar fi nulă, 
dacă ar figură în însuș contractul de amanet, va fi validă, dacă 
intervine mai târziu. Soluţia, este logică şi înţeleaptă. In adevăr, 
dacă contractul, posterior constituirei amanetului, mai poate încă să 
ascundă o convenţie uzurară, suntem cel puţin siguri că libertatea 
debitorului este de astădată întreagă. Odată ce a dobândit banii 
de cari aveă nevoe, el nu mai este expus a primi, de silă, condi- 
ţiile impuse de împrumutător (1). 

„Rămâne însă bine înţeles că convenţia, părților trebue 
să fie serioasă și să nu fie executarea unei înţelegeri exis- 
tente încă din momentul constituirei amanetului. Poate că 

  

Cas. fr. D. P. 93. 1. 227. Vezi asupra acestei controverse, 
tom. V al Coment. noastre, pag. 139, text şi nota 3, precum 
şi Dalloz, Nouveau C. civil annote, LV, axt. 2088, No. 27 urm. 
Mai vezi Coulon, Dialogues ou Questions de droit, II, dia- 
logues 72 și 73, pag. 298 urm. (ed. din 1839); Pand. fr., v 
Privil. et hypotheques, 4231 uxm. — Curtea, din Montpellier 
a rezolvit această importantă chestiune şi într'un sens şi în- 

a altul. Vezi Sirey, 1840. 2. 531. 
() Beudant, op. cut.. l, 200, pag. 178. Vezi în acelaş sens, Baudry 

et Loynes, op. cit., I, 133, pag. 130; Planiol, II, 2459; 1. Huc, XII, 384; Laurent, XXVIII, 519; Arntz, IV, 15%; 
Repert. Sirey-Carpentier, vo Gage, 450; Cesare Vivante, Trat- 
tato di diriito commerciale, IV, 1800, p. 323 urm.; 'Cas. fr. 
D. P. 55. 1. 279; Sirey, 56. 1. 45 şi 123; D.P. 86. 1.111; 
Cas. rom. Bult. 1902, p. 827 şi Cr. judiciar din 1903, No. 82 (cu observ. noastră); 'Trib. Ilfov, Dreptul din 1903, No. 44. 
Vezi şi Trib. Vaslui, Dreptul din 1910, No. 47 (cu obser. 
noastră). — Contră,: Troplong, Nantissement, 386; Guillouard, Idem, 168; P. Pont, Jdem, ÎI, 1157. Vezi tom. 1 al Comeat. noastre, pag. 229, text și nota 1 (ed. a 2-a),
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ar fi chiar bine ca această convenţie să nu fie permisă decât 

din momentul când creditorul este în drept a realiză ama- 

netul, după cum. dispune anume art. 1229 din codul ger- 

man (Î). 
In baza: acestor prineipii, atât doctrina cât; și Jurispru- Vânzarea 

denţa validează vânzarea amanetului făcută de debitor, de *menetului: 
. . . . . , creditorului. 

bună credinţă şi fără fraudă, creditorului, în urma şi chiar posterior con- 

înaintea seadenţei datoriei, însă în orice caz, posterior cons- stătmir., ama- 

tituărei, amanetului (2). 
In fine, se decide de asemenea că, în urma constituirei, Autorizarea 

amamnetului, debitorul poate, în mod valid, să. autorize pe de 2 se vinde 
amanetul fără 

creditor a. vinde lucrul amanetat, fără îndeplinirea vreunei îndeplinirea 

formalităţi,. sau să-l vândă chiar el însuș ereditorului (?). formelor le 

Asemenea convenţie care, pentru motivele mai sus expuse, 

nu sar puteă face din capul locului, prin însuș contrâctul 

de amanet, este validă, dacă a fost făcută mai târziu, atunci 

când debitorul nu mai este la; disereţia creditorului său. În 

acest sens se pronunță atât doctrina cât și jurisprudenţa, 

şi această soluţie este admisibilă atât în materie civilă cât 

şi în materie comereială (*). 

(4) pr. Planiol, loco supră cit. lată termenii textului menţionat 0. german. 

din codul german: „Este nulă convenţia făcută înainte de Art. 1229. 

realizarea dreptului de vânzare, şi în virtutea căreia proprie- 

tatea, lucrului trebue să fie atribuită sau transmisă creditorului, 

cât timp acest din urmă n'a fost încă plătit, sau na fost. 

plătit la timp. — Bine vor dem Fintritle der Verkaujfsberech- 

tigung getroffene Vereinbarung, nach welcher dem Pfand- 

glăubiger, falls er nicht oder nicht rechizeitig befriedigi uwird, 

das Eigentum an der Sache zufallen oder îibertragen averden 

soll, ist nichtig“ (art. 1229). 

(2) Aubry et Rau, IV, $ 434, pag. 712 (ed. a 4-a): Laurent, 

XXVIIL, 520: Râpert. Sirey, v' Gage, 454:- Pand. fr., eod. 

vo, 447, 448: Baudry et Loynes, op. cil., I, 134: C. Paris, 

Pamd. Period. 97. 2. 351. Vezi tom. | al Coment. noastre, 

pag. 229, nota 1 (ed. a 2-a). 

(2) Opr. Trib. Ilfov, Dreptul din 1895, No. 75, pag. 619 

(2) Pand. fr., v Gage, 449 și 584; Repert. Sirey, cod. v', 535; 

Laăurent, XXVIII, 521; 'Troplong, Nantissement, 533, 559; 

„Baudry et Loynes, Idem, I, 134; P. Pont, Idem, LL, 1162, 1163; 

Guillouard, Îdem, 170 bis; Aubry et Rau, IV, $ 434, pag. 

712 (ed. a 4-a); Cas. fr. Sirey, 56. 1. 45 şi 123; D. P. 

56. 1. 171; Caș. rom. Bult. 1902,. pag. 828 şi Cr. judiciar 

din :1903,. No. 82 (eu observ. noastră).
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Indivizibil. 
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Efectele indi- 
vizibilităţei. 

COD. CIV. —CARTEA III.— TIT, XV.—ART. 169, 

Pentru ca creditorul amanetar să poată însă vinde lu- 
cerul amanetat fără nicio formalitate, în baza convenției 
părţilor încheiată în urma constituirei amanetului, trebue 
ca nici un alt creditor al debitorului să nu fi exercitat o 
urmărire silită asupra lucrului amanetat, sau să nu fi lua 
nicio măsură de asigurare (1). 

Indivizibilitatea amanetului. 

Ne-a mai rămas, spre a termină capitolul de faţă, să 
interpretăm art. 1695, care face aplicarea principiului indi- 
vizibilităţei la amanet. lată cum se exprimă acest text: 

Art. 1695. — Amanetul este indivizibil, deşi datoria este di- 
vizibilă între erezii debitorului, ori între acei ai creditorului. 

Eredele debitorului care și-a plătit partea sa din datorie (2), 
nu poate cere restituirea părței sale de amanet atât timp cât da- 
toria nu este plătită în întregul ei. | 

Şi vice-versa, eredele creditorului, care şi-a primit partea sa 
de datorie, nu poate să restituească amanetul cu daunarea coere- 
zilor săi încă neplătiți. (Art. 1057 urm., 1060, 1061, 1702, 1746 
C. civ. Art, 2083 C. fr.) (3). 

Legea declară amanetul indivizibil, ca şi ipoteca (art. 
1746), chiar dacă datoria ce el garantează este divizibilă (4) 
„Îmdivisa pignoris causa est“, ziceă Papinian $). 

Efectul acestei indivizibilităţi este ca totalitatea ama- 
netului şi fiecare parte din el să fie afectată la plata totali- 
tăţei și fiecărei părţi din datorie (6). Cât timp o parte din 

() Cpr. Trib. Vaslui, Dreptul din 1910, No. 47 (cu observ. 
noastră). 

() Textul ofieial zice: ce nu și-a plătit partea sa din datorie, 
ceeace schimbă cu desăvârşire sensul acestui text. Adaosul particulei nu, care figurează în textul nostru, este de sigur . rezultatul unei erori de tipar, sau de copist. Ca atare, cu- , vântul nu trebue deci considerat ca inexistent. () Cpr. L. 8$2; Loga. 11, Dig., De pigneratitia actione, 13, 7: L. 2, Cod, Debitorem venditionem pignoris impedire „ ROI Posse, 8, 29: Pothier, Nantissement, V, 44, 45, ete. (2) 4 fortiori, deci, amanetul este indivizibil, când datoria, este indivizibilă. ” (3 L 65, in medio, Dig., De evictionibus, 21, 2. ) Creditorul amanetar putând, în baza indivizibilităţei ama-
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datorie n'a fost plătită, ereditorul își păstrează deci toate 
drepturile sale asupra amanetului. 

Din cele mai sus expuse rezultă că moștenitorul debi- 
torului, care ar fi plătit partea sa din datorie, nu poate să 
ceară, restituirea părței sale din amanet cât timp datoria nu 
este plătită în întregimea ei. Și, vice-versa, moștenitorul ere- 
ditorului, care şi-a primit partea sa din creanță, nu poate 
să restituiaseă amanetul în totul sau în parte, în dauna co- 
moștenitorilor săi încă neplătiţi. Amanetul este deci, ca şi 
ipoteca, indivizibil atât în mod activ cât şi pasiv. 

Această, indivizibilitate fiind numai de natura, nu Însă Renunţarea la 
de esenţa contractului de amanet, părțile ar puteă, printr'o divizii 
declaraţie de voință contrară să modifice, sub acest ra port, 
natura amanetului (5), soluţie admisă, după cum vom vedeă . 
sub art. 1746, şi în privinţa ipotecei. 

„2 Obligaţiile care izvorăse din contractul de amanet, sau care sunt 
urmarea acestui contract. 

Amanetul dă naştere la, oarecari obligaţii din partea - 
creditorului. Pe de altă parte şi debitorul poate să se gă- 
sească obligat prin oarecari împrejurări posterioare con- 
tractului. 

4) Obligaţiite oreditorului. 

Art. 1691 $ 1. — Oreditorul răspunde după regulele stabilite 
la titlul: despre contracte și obligaţiuni în genere, de perderea, sau 
stricăciunea, amanetului, provenită din culpa sa. (Art. 971, 999, 
1074 $ 2, 1080, 1081, 1102, 1155, 1605 C. civ. Art. 2080 Ş1 
C. fr.) (2). 

  

netului, să se despăgubească din lucrul amanetat, nu este ţinut 
să dovedească că nu s'a despăgubit, ri acel care pretinde că 
sa despăgubit trebue să stabilească aceasta înaintea, justiţiei. 
Cas. rom. Bult. 1895, pag. 238 şi Or. judiciar din 1895, No. 14. 

() Pand fr., v? Gage, 54 şi 377; Râpert. Sirey, cod. v0, 352 urm. 
Baudry et Loynes, op. cit., I, 103; Guillouard, Idem, 147; 

P. Pont, Jdem, II, 1202; T. Hue, XII, 399; Dalloz, Nouveau 
C. câvil annott, IV, art. 2083, No. 3 urm.; Cas. fr. Sirey, 
67. 1. 164; D. P. 67. 1. 307, ete.- 

„€) Cpr. L. 18 $ 1, Dig., De pigneratitia actione, 13, 7, unde se 
zice: „Venit autem în hac: actione, et dolus et culpa, ut în 
commodato. Venit et custadia; vis major non venit“. Mai vezi 
L. L. 14 şi 15, Dig., loco cat.; Pothier, Nantiseement, V, 31.
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Ar. 1080. .  Obligat a restitui luerui. după ce a fost plătit (6), ere- 

ditorul amanetar trebue să aducă amanetului îngrijirea unui 

bun proprietar, eu diligența obişnuită (art. 1080). 

Responsab. Responsabilitatea lui este deci aceea a .comodatarului, 

croăitorului iar nu a depozitarului, pentrucă, pe când depozitarul aduce 

un serviciu deponentului, creditorul amanetar nu aduce niciun 

serviciu altuia, ci lui însuş. | 

Dol. El răspunde, fără nicio îndoială, de dolul său, pen- 

trucă dolul trebue să fie izgonit din raporturile omenești. 

Culpa lata Incât priveşte culpa, fie în omittendo, fie în commilttendo, 

şi culpa levis-e] nu răspunde numai de culpa lata, ca depozitarul, ci și 

de culpa levis. „Ea igitur, que diligens paterfoamilias in 

suis rebus prastare debet, a creditore exiguntur.“ (2). 

Art. 18 L. din Prin aplicarea acestui principiu, casele de împrumut 

23 Februarie pe amanet (Muntele de pietate) răspund de stricarea, -sau de- 

teriorarea lucrurilor amanetate, prin faptul funcţionarilor or, 

sau din cauză că nu sau luat precauţiunile necesare (art. 

18 L. din 23 Februarie 1906). 
Reînoirea în- Astfel, s'a decis, cu drept cuvânt, că creditorul care a 

scriptiei ipo- Drimit drept gaj o creanţă ipoteeară, este obligat, în baza 
art. 1691 $ 1, a veghiă la reînoirea inseripţiei ipotecare 

(art. 1786). Această obligaţie legală îi incumbă chiar când 
contractul de amanet ar fi mut în această, privinţă €). 

Asigurarea S'a mai decis că, deşi niciun text de lege nu obligă 
mărfurilor A: . . , . o. 4 i 

primite în gaj. PE creditorul amanetar a asigură mărfurile primite în ga), 

totuşi el trebue să iă măsurile pe care le-ar luă orice bun 
proprietar ; deci, să asigure mărfurile primite în amant, 
ceeace nefăcând, constitue din partea lui o culpă, care îl 
face responsabil de prejudiciul cauzat prin incendiu (1. De 
aceea, art. 20 din legea dela 23 Februarie 1906 obligă ea 

4) »Pignoris causa res obligatas, soluto debito, restitui debere pig- 
neratilie actionis natura declarat“. L. 10, ab initio, Cod, De 

___pigneratitia actione, 4, 24. 
(2) L. 14, Dig., De pigneratitia actione, 13, 7. . 
() Cas. fe. Sirey, 1904. 1. 416; D. P. 1905, 1, 381; Pand. 

Period. 1905. 1. 20 şi Dreptul din 1904, No.78, p. 636; D. 
P. 95. 1. 117; Sirey, 96. 1. 230; Bandry et Loynes, op. ti» 
I, 137, în fine; Gwillouard, Idem, 188; Repert. Sirey-Car- 
pentier, v? Gage, 389 urm.; Pand. fr., eod. vo, 493 şi Privil. 
et hypotheques, 8930, ete. 

(4) C. Bucureşti, Dreptul din 1902, No. 84. 

2
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sele de împrumut pe amanet (Muntele de pietate) să asi- 
gure lucrurile primite în gaj. 

Pentru ca ereditorul amanetar să fie responsabil, el Cazurile când 
trebue neapărat să fie în posesia amanetului; de unde re- iai atat 
zultă că această dispoziţie nu se aplică în toate cazurile ex- amanetului. 
cepţionale, pe care le vom examină mai la vale, în care 
debitorul rămâne în posesiunea lucrului amanetat (1). 

Cazul fortuit nu este imputabil ereditorului amanetar şi, Cazul fortuit, 
în asemenea caz, perderea lucrului amanetat priveşte pe 
proprietar, adecă pe debitor(?). „In hac actione, vis major 
non venit,“ ziceă Ulpian (5). Nu este însă suficient ca credi- 
torul amanetar să afirme că lucrul a perit prin caz fortuit 
sau forţă majoră, ci trebue să dovedească cazul fortuit, şi 
întâmplarea acestui caz fortuit fără culpa sa(%). 

De exemplu, dacă lucrul amanetat a fost furat sau 
a fost distrus prin foc, creditorul va trebui să dovedească 
că toate îngrijirile lui n'au putut să înlăture perirea lu- 
cerului (5). e e 

Dar dacă creditorul, explicându-şi într'un mod satis- 
făcător purtările sale, debitorul totuşi susține că ereditorul 
este în culpă, lui îi incumbă sarcina de a face această 

dovadă (€). 

(1) Cas. rom. Bult. 1894, p. 949. 
(2) Cpr. P. Pont, Petits contrats, II, 1169; Guillouard, Nantissement, 

141; Pand. fr., v Gage, 353.— Dacă lucrul a dobândit o 
valoare mai mare sau mai mică, această mărire sau mieşo- 
rare de valoare foloseşte sau păgubeşte tot pe debitor. Guil- 
louard, loco cit.; 'Troplong, Nantissemeni, &lT: Pand. fi., 
v0 cit., 852, ete. Vezi supră, p. 257. 

(5) L. 13 $ 1, Dig., De pigneratitia aciione, 13, 1. Vezi suprâ, 
p. 259. Cpr. C. Bucureşti, Dreptul din 1902, No. 84. — Prin 
aplicarea acestui principiu, art. 19 din legea dela 23 Fe- 

vruarie 1906, dispune că casele de împrumut pe amanet 

(Muntele de pietate) nu răspund de perirea luerurilor ama- 

netate prin caz fortuit. 
(£) C. București, Dreptul din 1902, No. 84. | 
(5) Cpr. Pothier, Nantissement, V, 31; Baudry et Loynes, Idem, I, 

138; P. Pont, Idem, II, 1174; Troplong, Idem, 431 ; Guillouard, 

Idem, 1883; C. Bucureşti, Dreptul din 1902, No. 84. Art. 220 

din eodul federal al obligaţiilor „ste expres în această pri- 

vinţă. Cpr. L. 4, Cod, De pigneratitia actione, 4, 24. 
(6) 'Troplong, Nantissement, 432.
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5) Obligaţiile debitorului. 

Art. 1691 $ 2. — Asemenea şi debitorul trebue să întoarcă 
creditorului toate spesele utile şi cele necesare făcute pentru con- 
servarea amanetului. (Art. 991, 1574, 1618, 1699, 1730, 40 C.eir. 
Art. 481 C. com. Art. 2080 $2 C. fr.)(). 

Restit. cheltu- Debitorul, care a constituit amanetul, trebue să restitue 
elor foto ereditorului amanetar cheltuelile făcute de acest din urmă 

pentru păstrarea lucrului. | 
Cheltuelile Cheltuelile necesare vor fi restituite în întregimea lor, 

Noe gi aceasta chiar dacă lucrul ar fi perit mai târziu, cu con- 
diţie însă ca creditorul să nu fi cheltuit mai mult decât ar 
fi cheltuit un bun proprietar sau un bun părinte de familie. 

Art, 1730, 40, Creditorul are, în această privinţă, un privilegiu, pe care 
îl au toţi acei ce au făcut cheltueli pentru conservarea lu- 
cerului altuia (art. 1730, 490). 

Cheltuelile Cât pentru simplele îmbunătăţiri sau cheltuelile utile, 
"chestiunea este controversată; însă, după părerea generală, 

debitorul nu le va restitui decât pănă la concurenţa plus: 
valutei dobândită de lucru (0). 

Chelt. volup- Cheltuelile voluptoare nu sunt supuse niciunei restituiri, 
toare. conform principiilor generale. 

In fine, debitorul va trebui să despăgubească pe creditor 
erderile ce el ar fi suferit din cauza viciilor lucrului 

amanetat (analogie din art. 1618 dela titlul depozitului) (5, 

Viciile lucru- 
lui amanetat. 

de p 

() Cpr. L. 8, Dig., De pigneratitia actione, 13, 7; Pothier, 
„Nantissement, 60, G1, ete. 

(2) Dalloz, Nouveau code civil anmnote, LV, art. 1280, No. 34. 
(2) Guillouard, op. cit., 160; Baudry et Loynes, op. cit., |, 143; 

Aubry et Rau, IV, $434, p. 713 (ed.a 4-a); Thiry, IV, 294; Beu- 
dant, op. cit., |, p. 168, nota 1, ete. — Unii ar voi însăea, nici 
întrun caz, aceste cheltueli să nu fie restituite ereditorului 
(Colmet de Santerre, VIII, 309 dis, 11); iar alţii, ca ele să 
nu fie restituite decât în măsura în care puteau să fie făcute 
după starea debitorului (P. Pont, op. cit., II, 1176; Troplong, 
Idem, 435, 436). Această din urmă soluţie este conformă teo- 
riei lui Pothier hier (Nantissement, 61) şi conformă dreptului ro- 
man. „Medie igitur hc a judice erunt dispicienda, ul neque 
delicatus debitor, neque onerosus creditor audiatur.“. (L. 25, „În fine, Dig., De Pigneratitia actione, 13; 1). 

(*) Thiry, IV, 294, în fine; P. Pont, op. cât., LI, 1177; Baudry et 
Lioynes, Idem, 1, 144; Guillouard, /dem, 162; Aubry ev Rau, 
IV, $ 434, p. 713 (ed. a 4-a), ete. a
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afară de cazul poate când creditorul ar fi avut cunoștință 
de viciile lucrului ((). 
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Se poate întâmplă ea, prin fraudă, debitorul să fi dat Cazul când 
ereditorului un lucru de o valoare minimă, atunci cân d debitorul a dat 

creditorului 
acesta se aşteptă a primi un lueru de o valoare suficientă un lueru deo 
pentru garantarea creanței sale; de exemplu: debitorul a; Valoare mai 
dat ereditorului în loe de aur un alt metal (2). In asemenea, 
caz, nu mai rămâne nicio îndoială că creditorul va aveă 
drept la daune (). 

Apendice la contractul de amanet. 

Excepţii dela regulele de mai sus. | 

Art. 1696.— Dispoziţiunile precedente nu se aplică în materie 
de comerţ, nici la casele de împrumut pe amanet, în privinţa cărora 
se va urmă după regulele şi regulamentele relative la dânsele. (Art. 
479, 480, 489 C. com. — L.. p. înfiinţarea caselor de împrumut pe 
amanet (Muntele de pietate), din 23 Februarie 1906. Art. 2084 
C. fr.). 

Art. 489 C. com.— Dispoziţiile precedeate (ale codului de 
comerţ) nu modifică legile speciale și regulamentele ce privese băn- 
cile şi alte institute autorizate a face înaintări de bani şi împru- 
muturi pe depozite şi lueruri date în gaj. 

Gajul asupra mărfurilor depuse în magazinele generale e 
regulat prin dispoziţiile legei speciale din 28 lunie 1881, şi gajul 
asupra vaselor de comerţ priu dispoziţiile cărței a doua a acestui 
codice. (Art. 495 urm. C. com. Art. 1696 C. eiv.). 

Art. 497 C. com.— Nu este necesitate de numirea vreunui 
custode pentru ea gajul asupra unui vas să-şi aibă tărie. (Art. 
480 0. com. Art. 1688, 1696 C. eiv.). 

Art. 1696 C. civ. nu este exact când zice că dispo- 
ziţiile pe care le-am examinat pănă acum nu se aplică în. 

(0 Dalloz, Nouveau 0. civil annotă, IV, art. 2080, No. 46. 
(2) „Si quis în pignore pro auro es subjecisset creditori, qualiter 

teneatur, quesitum est?... Si guidem dato auro ces subJecisset, 
furti teneri; quod si în dando as subjecissel, turpiter fecisse, 
non furem esse; sed et hic puto pigneratitium judicium locum 
habere“. (L. 36, Pr., Dig., De pigneratitia actione, 13, 7). 

(5) Cpr. Pothier, Nantissement, V, 55, 59 şi Hypothegues, LX, 228, 
p. 487 (ed. Bugnet);.P; Pont, Petite contrats, IL, 11177. 

mică decât 
trebuiă. 

Jnexactitate 
de text.
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Art. 479, 480, 
ete. C. com. 

Gaj maritim. : 

COD. CIV.— CARTEA II. — TIT. XV.— ART. 4179, 480 C. COM. 

materie comercială, căci am văzut că multe din ele se aplică 
şi gajului comercial. Sunt însă, în materie comercială, şi 
derogări dela dreptul comun, din care vom menţionă numai 
pe cele mai importante. 

Fără a ne întinde mult în această privinţă, vom men- 
ționă art. 495 urm., asupra gajului vaselor plutitoare (gaj 
maritim) (') şi art. 479 și 480 din codul de comerţ. care 
au fost modificate printi”o lege posterioară din 15 lunie 1906. 
lată textele art. 479 şi 480 astfel cum au fost modificate 
la 1906. Această modificare este în mare parte împrumu- 
tată, dela legile asupra Creditului agricol şi asupra Băncei 
agricole, de care vom vorbi mai la vale. | 

Art. 479 C. com. — Gajul cambiilor şi titlurilor la ordin 
poate fi constituit prin gir cu clauza „valoare în garanţie, sau o 
alta de asemenea, din care să rezulte voinţa părţilor că aceste titluri 
au fost date în gaj, iar nu că sa transmis proprietatea lor. 

Gajul asupra creanţelor și drepturilor încorporale netrans- 
misibile prin gir poale fi constituit prin acte în forma. cesiunilor. 
În aceste cazuri, însă, actul trebue să conție mențiunea că cesiunea 
se face cu titlu de gaj (2). | 

Gajul asupra, acţiunilor, părţilor de interes şi obligaţiunilor 
nominative ale societăţilor financiare, industriale, comerciale sau 
civile, poate fi constituit printr'un transfert înseris în registrele 
societăţei, cu arătarea „pentru cauză de garanţie“. : 

Dacă sa dat în gaj o creanţă mobilă, ereditorul gajist, 
pentru a-şi creă privilegiul său față de cei de a-l treilea, urmează 
să notifice debitorului creanţei date în gaj, constituirea gajului. 

Notificarea de care vorbeşte acest text, şi care trebue 
să se facă prin portărei (2), nu este decât o aplicare a drep- 
tului comun, pe care art. 16870 prevede în privința tuturor 
creanţelor în genere. (Vezi supră, p. 247 şi 253), 

N Art. 480 C. com.— Creditorul are dreptul de a fi plătit eu 
privilegiu asupra lucrului ce i sa constituit în gaj. 

(1) Vezi asupra gajului maritim, Trib. Buzău, Cr. judiciar din 
189%, No. 30 şi Dreptul din acelaş an, No. 51; Trib. Brăila, 
Dreptul din 1897, No. 23; Or. judiciar din 1897, No. 11; 
C. Galaţi, Dreptul din 1895, No. 31, ete. Vezi şi supră, P: 
244. Cpr. Vavasseur, Du nantissement des navires, hevut 
pratique de droit franțais, tom. 23, anul 1867, p. 245— 3251; 

, Pand fr., Supplement, v Priwil. ei hapotheques, No. Î urm: 
() Paragraful 2 al art. 479 a fost adaos prin legea din 1 

Iunie 1906. 
(2) Cpr. Cas. rom. Bult. 1903, p. 1494. 

P
I
 
a
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Acest privilegiu nu există decât dacă lucrul s'a pus şi se află 
în posesiunea ereditorului sau a unei alte persoane aleasă de părţi. 

Creditorul este presupus că are în posesiunea sa lucrurile date 

în gaj, când ele se află în magazinele sale sau ale comisionarului 
său (1), în vasele sale, la vamă sau într'un depozit publice, sau dacă, 

înainte de sosirea lor, e în posesiunea poliţei de încăreare (*), sau 

a scrisoarei de carat girată eu clauza „valoarea în garanţie“, sau 

o alta asemenea. 
Prin derogaţie dela dispoziția de mai sus, gajul constituit 

asupra produselor. solului, pendinte încă prin rădăcini sau deja 

culese, precum şi asupra materiilor industriale prime, în stare de 

fabricaţiune sau deja fabricate și aflate îm fabrici sau depozite, 

se consideră constituit prin singurul efect al convențiunei, dela data 

actului, care va indică numărul, natura, calitatea și locul unde 

se află gajul, fără ca să se îă din posesiunea debitorului sau 

constituentului lucrurile constituite în gaj. - 
Data actului face deplină credinţă.— In timp de cinci zile, 

aceste acte de gaj se vor transcrie îm registrul prevăzut de. art. 

728 bis din procedura ciilă. o 
In cazul în care gajul. se va află într'o comună alta decât 

aceea unde este reședința județului, grefierul tribunalului va comunică 

de urgenţii primarului respectiv un exiraci de orice intabulare efec- 

tuată, pentru a se face menţiune de ea în registrul care se va în fiinţă, 

în acest scop. 
In privința celor de al treilea, drepturile creditorului gajist 

mau vor începe decât dela data întabulărei; iar atunci când este 

locul a se face menţiune în registrul primăriei, dela data acelei 
mențiuni. 

Se vor vespectă, dispozițiunile art. 1729 și 1730 din codul 

civil (6), | 

Partea întăi a acestui text, cu privire la privilegiul și 

la posesiunea luerului amanetat de către creditor sau de un 

al treilea, ales de părţi, este o aplicare a dreptului comun 

în materie de amanet, adecă a art. 1686 şi: 1688, iar cele- 

  

() Cpr. C. Galaţi, Dreptul din 1901, No. 29, p. 230 şi Cr. 

judiciar din 1901, No. 63. |. 
Posesiunea, lucrului amanetat se poate stabili prin predarea 

cheilor localului în care se găseşte acest lucru. C. Bucureşti, 

Or. judiciar din 1901, No. 36, p. 284. 
(2) Cpr. C. Galaţi, Cr. judiciar din 1894, No. 19. _ 

(5) 'Toată partea art. 480, reprodusă cu caractere cursive, este adaosă 

prin legea din 15 Iunie 1906. În specie nu mai este vorba, 

de un adevărat gaj, ci de o ipotecă mobiliară» după cum vom 

vedeă mai la vale. Cpr. Trib. Vaslui, Dreptul din 1910, No. 

47 (cu observ. noastră). Vezi şi înfră, pag: 362, nota 1. 
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L. Creditului 
agricol, 

COD. CIV. — CARTEA II. — TIT: XV. — ART. 25 URM. IL. DIN 189%, 

lalte părţi ale textului, adaose prin legea din 15 Iunie 1906, 
sunt derogări dela dreptul comun. | 

Tot cam în asemenea termeni se exprimă şi art. 25 
urm. din legea dela 2 Iunie 1892 pentru Creditul agricol. 

lată textele în chestiune: 

Art. 25. — Prin derogare dela art. 1686 şi 1688 C. civ., re- 
miterea amanetului, în raport cu Creditul agricol, se va consideră, 
efectuată în puterea convenţiunei, şi dela data inscrisului ce o con- 
stată, pentru. lemnele din pădure puse în tăcre, pentru plantele şi productele pământului de verice natură, atenente solului sau sepa- 
rate de sol, așezate în pivnițe, magazii, pătule, sau lăsate pe câmp, strânse în şire, stoguri, elăi, căpițe şi, în genere, pentru toate lu- cerurile voluminoase, greu de transportat sau înmagazinat, 

Remiterea amanetului va fi asemenea convenţională pentru vi- tele sau instrumentele agricole ce nu se pot luă de pe câmp fără a suferi munca câmpului sau industria, agricolă la care sunt afectate. In caz când un obiect amanetat se va transformă, printr'an procedeu industrial, sub o altă formă, această nouă producţiune va servi de gaj creditului agricol.. 

Art. 26.— In privința celor de al treilea, remiterea amane- tului nn se va consideră efectuată decât dela, data intabulărei con- venţiunei întrun registru special al comunei unde se află lucrul ama- netat (1); iar pentru vitele, semințele şi instrumentele agricole cum- părate cu banii avansați de Creditul agricol, din momentul cumpă- rărei. Trecerea în acest registru se va face conform art. 1636 C. cir. Intabulările se vor face de primari asistați de notari. 
Art. 27 (modificat prin L. din 7 Martie 1906).— După expi- rarea termenului de plată, amanetul se va puteă vinde, fără nicio autorizare a justiţiei, și în virtutea legei de urmărire pentru veni- turile Statului (2). 

  

() Va să zică, privilegiul Creditului agricol se dobândeşte şi se păstrează faţă, de cei de al treilea, prin intabularea contrac- tului de împrumut în registrul special ținut în fiecare comună, nefiind nevoe de nicio remitere materială a lucrului amanetat în mânile. ereditorului. Cpr. Trip. Tutova, Dreptul din 1886, No. 62. Vezi și Cas. roin. Bult, 1893, pag. 614. () Sa decis însă că Creditul agricol dispune: de legea de urmă- rin numai încât priveşte lucrurile constituite amanet; pentru celelalte lucruri Şi, în genere, faţă cu cei deal treilea, el nu poate decât să invoace beneficiul art. 974 C. civil; de unde rezultă, că Creditul agricol este. responsabil de daunele ce cau- zează unui terţiu prin vânzarea ilegală a unor produete ale acestuia, făcută prin aplicarea zisei legi, pe motiv că aceste pro- duete ar fi fost vândute debitorului său. 'Prib. Suceava, Dreptul
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Art. 28.— Debitorul ce va alienă, risipi, sustrage, sau cu rea 
credință va, lăsă să piară obiectul amanetat, va, fi supus pedepselor 
prevăzute pentru abuz de încredere şi va fi executat după legea de 
urmărire asupra celeilalte averi a sa. (Art. 323 urm. C. penal). 

Art. 29.—Creanţele Creditului agricol vor fi privilegiate asupra 
averei mobile amanetate. Ele vor reni îndată după. eheltuelile de 
judecată, cheltuelile deîngropare a debitorului şi cheltuelile de con- 
servare a lucrului('), (Art. 1586, 1729, 10 şi 20. Art. 1730, 3 şi 
4 O. civ. Art. 480 C. com.). 

Art. 30. — Imprumuturile contractate la Creditul agricol sunt 
de natură comercială. Creanţele rezultând din, aceste împrumuturi 
sunt negociabile şi vor puteă fi transmise prin gir, ete, 

Aceleași derogări dela dreptul comun sunt admise şi în 
privinţa Băncilor populare sătești, care fae aceleaşi operaţii 
(art. 14 şi 15 L. din 29 Martie 1903). 

Împrumuturile contractate la Băncile populare sătești 
sunt de natură comercială; ereanţele rezultând din aceste 
împrumuturi sunt negociabile şi pot fi transmise prin gir 
(art. 11 L. din 29 Martie 1903). | 

Alte derogări dela dreptul comun au fost făcute, tot 
în interesul agriculturei,. prin legea din 1 Aprilie 1894 
pentru înființarea unei Bănci agricole. 

Această Bancă acordă împrumuturi garantate prin gaj. 
Vom reproduce numai câteva texte din această lege: 

Art. 6. — Gajul Băncei agricole consistă în: 
a) Produete agricole naturale sau datorite culturei, precum: 

cereale în genere, culese sau prinse la rădăcini, semănături făcute, 
lemne brute sau fasonate aflate în păduri sau depozite, făină, vin, 
ţuică, alcoluri, ete.; , EI 
6) Vite de muncă suu de prăsilă, cai, oi, capre, porei, ete., sau 

produsele lor; 

din 1893, No. 65. — Sa mai decis că Creditul agricol nu poate 
împedică urmărirea şi vânzarea lucrurilor asupra cărora el are 
un drept de preferinţă, el fiind în drept numai de a-și exer- 
cită privilegiul său asupra preţului lucrurilor :vândute. Trib. 
Tutova, Dreptul din 1886, No. 62. Cpr. Cas. rom., Drptul din 
1910, No. 75 şi Or. judiciar, din 1910, No. 80; Revista Ju- 
risprudența din 1910, No. 32, p. 508. Vezi şi supră, p. 267, 268. 

() S'a deeis că privilegiul Creditului agricol, pentru sumele îm- 
prumutate unui arendaș, primează privilegiul proprietarului 
pentru arenzile neplătite, bine înţeles numai în privinţa lu- 
crurilor şi produetelor amanetate. C. Focşani, Dreptul din 
1886, No. 51. 
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L. din 1 

Aprilie 1894. 
Art. 13, 

COD. CIV.— CARTEA III.— TIT. XV.—L. BĂNCEI AGRICOLE, 

c) Tot felul de maşini şi unelte servind la exploatări agricole. 
Când gajul are de obiect recolte sau semănături făcute, el sub- 

zistă asupra-le, chiar după strângerea lor, ori unde sar află. 
Actele constatând operaţiuni de asemenea natură sunt trans- 

misibile prin gir: 

Art. 7. — Vitele şi maşinile cari servese pentru exploatarea 
fondului agricol şi cari, conform art. 468 C: civ., sunt imobile prin. 
destinaţiune, se vor puteă afectă ca gaj al împrumutului agricol 
şi, în caz de neplată, gajul se va execută eonform dispoziţiilor legei 
de faţă. 

Art. 11. — Prin derogare dela art. 1686 şi 1688 C. eiv., gajul 
se consideră constituit prin singurul efect al convenţiunei, dela data 
actului, fără a se luă. amanetul din posesiunea debitorului'sau con- 
stituentului, care-l deţine pentru Bancă. şi este obligat a-l conservă. 

Data actului face deplină credinţă. 

Art. 12. — In privința celor de: al treilea, drepturile băncei 
nu vor începe decât dela data menţiunei făcute în registrul pri- 
măriei (1). 

Art. 13. — Debitorul care va alienă, risipi, sustrage sau va 
lăsă să piară prin faptul său, în total sau în parte, obiectul ama- 
netat, după ce s'a efectuat împrumutul, se va pedepsi ca pentru 
abuz de încredere. (Art. 323 urm. C. penal) (2). | 

Imprumutatul care, însărcinat ca custode eu conservarea în- 
treţinerei obiectelor sau a vitelor amanetate, nu va, îndeplini această 
obligaţie, va pierde imediat beneficiul termenului de împrumut, pu- 
nându-se în vânzare, de către Banca agricolă, obiectele amanetate 

Art. 15. — Cu rezerva privilegiului proprietarului pentru plata 
arenzilor anului în care se face împrumutul şi aceea pe un an în- 
cepător dela semestrul agricol (23 Aprilie şi: 26 Octombrie) care 
urmează aceluia în care se face împrumutul, şi eu rezerva tuturor 
celorlalte creanţe prevăzute în art. 1729 şi 1730 $ 2, 3,4,5,1şi 
8 C. civ., creanţele Băneei agricole sunt privilegiate. asupra obiee- 
telor puse ca gaj. 

In aceea ordine se exercită, privilegiile şi asupra sumelor pe 
care societăţile de asigurare le-ar datoră împrumutaţilor,. în caz 
de sinistru al obiectelor amanetate. (Art. 1721 C. civ.). 

Pentru a respectă drepturile şi interesele societăţilor 'de Credit 

(1) Opr. C. Craiova, Cr. judiciar din 1902, No. 22, pag. 188. 
(2) Acest fapt este astăzi de competinţa judecătoriilor de ocoale 

(art. 330 0. pen. şi 53 LI. judee. de ocoale din. 1907). Cas. 
rom. Vezi Revista Jurisprudenţa, din 1910, No. 11, p. 78. 

„Cu aceeaş pedeapsă sunt pedepsiţi: împrumutătorii! cari, cu 
ştiinţă, au ascuns existenţa, sechestrelor sau altor sareini existente 
asupra obiectelor oferite ca gaj (art. 13 L. din 1 Aprilie 1894).
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fonciar, Banca agricolă nu va puteă acordă împrumuturi pe gaj 
proprietarilor moșiilor ipotecate la aceste Credite, întrucât nu vor 
fi achitate sau nu se vor achită ratele datorite acestor Credite, şi ajunse 
la scadenţă. 

Art. 16. — Toate operaţiunile Băneei agricole sunt de natură 
comercială, afară de operaţiunile pe gajul special instituit prin 
legea. de faţă, ete. (1). 

Legea din 17 Aprilie 1880 pentru înfiinţarea, Băncei L. Băneei 
Naţionale deroagă, de asemenea, dela dreptul comun în pri- naționale. 
vinţa, împrumuturilor pe efecte publice contractate la această 
Bancă. lată, în adevăr, cum se exprimă, în această privinţă, 
art. 9 din citata lege: 

Art. 9. — Se deroagă, în favoarea. Băncei naţionale, dela, dis- 
poziţiile art. 1686, 1687 şi 1689 C. civ.; şi Banca, prin simpla re- 
mitere în mânile sale a efectului depus, constatat printr'un act sub 
semnătură privată, este în drept de îndată, după expirarea terme- 
nului avansului și fără să fie trebuință de vre-o punere în întâr- 
ziere sau chemare în judecată, să dispună de efectul depus, spre 
a-și încasă cu preferință avansul făcut pe dânsul, eu dobânzile şi 

celelalte cheltueli. 

In legea din 28 Iunie 1881 asupra magaziilor generale, L. asupra 
modificată în unele privinţe prin acea din 6 Iunie 1892, magaziilor s 
la care ne trimite art. 489 din codul comercial, găsim iarăş 
oarecare derogări dela dreptul comun în materie de gaj sau 
amanet (2). 

După, art. 1 din citata lege, magaziile generale sau do-  Warante. 
curile primesc în depozit mărfuri şi obiecte fabricate, de- 
puse de comercianţi, industriaşi şi agricultori, . 

Administraţia docurilor liberează depunătorilor recipise 

cuprinzând identitatea lor, precum și aceea a mărfurilor de- 
puse de dânșii (art. 3). , 

La fiecare recipisă este anexat, sub numirea de warant, 

un buletin de gaj, conţinând aceleaşi menţiuni ca şi re- 

cipisa, (art. 4). 
  

(1) Vezi în privinţa altor legi străine relative la această materie, 

Baudry et Loynes, Nantissement, |, 87 2%, p. 81 (ed. a 3-a). 

(2) Asemenea derogări, necesitate de interesul agriculturei şi in- 

dustriei, există şi în Franţa. Vezi Beudant, Suretds personnelles 

et reelles, IL, 161 urm., pag. 143 urm.
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împrumuturi 
pe amanet, 

Art. 14, 
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Recipisele şi warantele sunt transmisibile prin. gir, sau 
amândouă împreună, sau fiecare în parte (art. 5)(). 

Prin derogare dela dreptul comun, simpla girare a wa- 
rantului separat de recipisă, constitue un drept de gaj asu- 
pra mărfurilor, în folosul  cesionarului warantului. Girarea, 
recipisei transmite . cesionarului proprietatea mărfurilor, cu 
singura, obligaţie, când warantul este transmis împreună cu 
recipisa, de a plăti datoria garantată prin warant (art. 6). 

In privinţa plăței datoriei warantate, vezi art. 9 și 10 
din legea citată, iar în privinţa executărei la caz de neplată, 
în privinţa formalităţilor de îndeplinit în caz de vânzare, și 
în privinţa distribuirei preţului prins din vânzare, vezi art. Îl 
urm. din legea menţionată. 

In fine, mai sunt şi alte excepţii dela dreptul comun, 
însă este cu neputinţă să le menţionăm pe toate. Astfel, prin 
derogare dela art. 1689 C. civil, art. 14 din legea dela 
23 Februarie 1906 asupra casei de împrumut pe amanet, 
dispune că amanetele care nu a fost răscumpărate la seadenţă, 
Şi pentru care nu s'a reînoit actul de împrumut, pot fi vân- 
dute în termen cel puţin de 30 de zile după scadență, de ad- 
ministraţia caselor de împrumut pe amanet (Muntele de pie- 
tate), prin licitaţie publică, însă fără intervenția justiţiei, ete. 

() Girul warantului către o a treia persoană, strămutând pro 
prietatea mărfurilor depuse în docuri sau magazii generale, 
asemenea transmitere constitue o plată în marfă, adecă o datio 
în solulum. Vezi tom. VI al Coment. noastre, p. 496. — Gi- 
rarea unei recipise sau a unui warant este suficientă pentru 
a transmite drepturile de amane: şi de proprietate asupra pro- 
duetelor depuse în docuri, fără a mai fi nevoe de îndeplinirea 
notificărei cerută de dreptul comun în caz de cesiune (art. 1393); 
de unde rezultă că posesorul recipisei astfel girate, devenind 
proprietar al acelor producte, are dreptul asupra, prisosului 
rămas din vânzarea lor, în urma, plăței sumei garantate prin 
warant, așa că niciun creditor al depunătorului acelor pro- 
duete, nici chiar proprietarul moşiei, care ar fi înfiinţat un 
sechestru asupra acelor producte, pentru câștiuri de arendă 
neplătite, nu poate reclamă zisul prisos. Un asemenea pro- 
prietar neplătit de arendă, nu se poate apără contra efectelor 
ce produce transmiterea unor atare reci pise şi warante, decât 
prin împedicarea transportărei şi depunerei productelor în ma- 
gaziile generale, sau făcând ca depunătorul produetelor, arendaş 
al său, să libereze acele recipise în ordinul său. Cas. ron. 
Bult. 1895, pag. 1946.
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Amanetul în dreptul internaţional privat. 

Care lege va cârmui contractul de amanet, în caz de 
conflict de legislații ? 

Dacă este vorba de a se determină lucrurile care pot 
fi constituite amanet, se va aplică, de bună-samă, legea si- 
tuaţiunei lucrurilor (lex re site) (). 

Tot această lege va fi aplicată de câteori va fi vorba 
de formalităţile cerute pentru eficacitatea amanetului în pri- 
vinţa terţiilor (2). 

Astfel, de câteori va fi vorba de amanetarea unui lucru 
corporal (?), situat în România, dreptul real care rezultă din 

amanet pentru creditor faţă de terţii, nu va există și nu va 
fi opozabil acestor din urmă, decât atunci când ereditorul a 

(1) Pand. fr., v? Gage, 938; Repert. Sirey, eod. 20, No. 785. Vin- 
cent et Pânaud, Dictionnaire de droit international privă, vo 
Naniissemeni, No. 1; holin, Pr. de droit international privt, 
III, 1426 (ed. din 1897), ete. 

(2) Pana. fr., w cit., 945; Repert. Sirey, eod. v9, 793 urm.; Vin- 
cent et Penaud, op. și 20 cit., No. 6; Laurent, Droit civil în- 
ternational, VII, 211; Rolin, op. cit., III, 1428; Guillouard, 
Nantissement, 60; Baudry et Loynes, Idem, I, 38 bis; Des- 
pagnet, Pr. de droit international privt, 406, p. 1159 (ed. a 5-a). 
Cpr Trib. consular din Constantinopol, J. Clunet, anul 1893, 
„441, 

(5) Yorbin numai de lucrurile corporale, căci dacă lucrul ama- 
netat este o ereanţă, chestiunea este controversată, unii apli- 
când, cu drept cuvânt, în privinţa formalităţilor de îndeplinit, 
legea domieiliului debitorului (P. Fiore, Diritto, înternazio- 
nale privato, 220, lit. e, pag. 307, ed. italiană din 187%; T. 
Huc, XII, 424), iar alţii aplicând pe aceea a creditorului 
(Despagnet, op. cit., 627, pag. 610, ed. a 2-a). In ediţiile ur- 
mătoare, acest autor revine însă asupra primei sale opiniuni, 

referindu-se la legea domiciliului debitorului (op. cit., 396, 
pag. 1722, 723 şi 406, pag. 735, 136, ed. a 3-a). După acest 
din urmă sistem, care este singur juridic, de câteori debitorul 
creanţei amanetate va fi domiciliat în România, se vor înde- 
plini formalităţile prevăzute de art. 1687, ceeace însemnează 

că se va face un act a'ând dată certă (legea zice înregistrat), 

şi acest aet va fi notifica prin portărei debitorului creanţei 

amanetate. Cpr. T. Huc, loco supră cit.; Milhaud, Principes 

de droii international prive dans leur application auz pri- 

vileges et hypothgues, pag. 281 urm. (ed. din 1885). Vezi 
asupra acestei controverse, Râpert. Sirey, 2 Gage, 197 urm. 

31346 19 
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Aplie. art. 
1686 C. civil. 

Dr, de retenție. 
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fost pus în posesiunea lucrului, conform art. 1688 din co- 
dul civil (4). 

In baza acestor principii, s'a decis, cu drept cuvânt, că 
mobilele posedate în România de străini, sunt supuse regu- 
lelor care cer, în privinţa amanetului, o convenţie având cel 
puţin dată certă (art. 1686), precum şi desezisarea, debitorului 
şi luarea lor în posesiune de către creditor (art. 1688), ete., 
pentrucă mobilele considerate în individualitatea lor, sunt câr- 
muite de legile române în privinţa privilegiilor la care ele 
pot fi supuse (2). 

Mai mult încă, se decide în genere că, în caz de con- 

stituirea amanetului într'o ţară în eare punerea în posesiune 
a creditorului nu este cerută, amanetul va încetă de a-şi pro- 
duce efectele sale îndată ce lucrul a fost transportat în altă 
țară în care se cere această punere în posesiune (5). 

Tot în baza principiilor de mai sus vom decide că, în 

cazul amanetărei unui mobil corporal situat în România, un 

act seris va fi necesar pentru validitatea amaneţului, în pri- 
vința terţilor, conform art. 1686 C. civil (%. 

În fine, tot legea locului unde se găseşte lucrul ama- 

netat. este aplicabilă în privinţa dreptului de retenţie, dacă 
se recunoaște că acest drept este un drept real (), şi în pri- 
vința, realizărei amanetului, căci nu se poate întrebuinţă 
într'o ţară căi sau mijloace de executare care ar fi contrare 
legislaţiei acelei ţări, precum ar fi, de exemplu, pactul co- 

Q) Pand. fe., 2? cit., 947; Despagnet, op. cit, 406; Vincent et 
Penaud, op. cit., No. 7; Rolin, 0p. cât., III, 1429; Foelix et 
Demangeait, Tr. de droit international prive, IL, pag. 135; 
P. Fiore, Diritto internazionale privato, 220 (ed. italiană din 
1874); C. Caen, Sirey, 71. 2. 51 şi Sirey, 79. 2. 6; Cas. fr. 
Sirey, 72. 1. 238; D.P.T74.1. 465, ete. 

(2) C. Paris, Pand. Period. 1907. 5. 43. Vezi şi supră, pag. 240, 
nota 2. Vezi şi infră, rubrica: Privilegiile în dreptul înter- 
național privat. | 

() Pand. fe, 0 cit., 949; Vincent et Pânaud, op. și 1 ciţ., No.7; 
Rolin, op. cât., III, 1429, ete, a 

(+) Pand. fr., 20 cit., 950 urm.; Vincent et Penaud, op. și cil. 
No. 8; Laurent, op. cit., VII, 211; Brocher, Cours de droit 

_ îmternaiional privt, II, pag. 344 urm, ete. 
(5) Cpr. T. Huc, XII, 425.— Vezi însă Brocher, op. cit., II, 351. 

In privința, realităţei sau personalităţei dreptului de retenție, 
în genere, vezi înfră, p. 349, unde se arată controversa. 

.
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misor (!).  „Reglizarea amanetului, zice axţ. 223 din eodul fe- 
deral al obligaţiilor, este cârmuită de legea logului unde se 
găsește lucrul amaneţat“. NE 

Aegstea sunt cazurile în care se va aplică lea rgj site. 
Incât privește întinderea drepturilor ereditorplui ama= Cazurile când 

ngtar, de exemplu: în privinţa chestiunei de a se şti dacă je Pete 
ereditorul este în drept a vinde amanetul la eaz de neplată sau referit. 
la timp; dacă el poate întrehuinţă lucrul amanetaţ și în ce 
măsură; dacă amanetul este indivizibil, şi care este culpa 
de care egreditorul răspunde, ete., se va aplică legea la care 
părţile au înţeles a se referi. 

[n lipsa unei vainţe anume exprimată, șe va aplică legea plic. legei 
naţională comună a părţilor, sau legea contractului /lez: loci ps ae 
contracts), întrucât legea situaţiunei luenului (lea ei site) tului. 
nu cârmueşte decât exerciţiul acţiunilor (2). 

Am văzut că, în ceeace priveşte formele cerute faţă de 
terţii, se aplică legea, situaţiunei lucrului. 

In ceeace privește însă raporturile dintre părţi (eredi- Aplie. regulei 
torul şi debitorul) şi dovedirea, contractului, se va aplică re- 948 ros! 
cula locus regit actum în toată rigoarea ei, ceeace se ad- 
mite nu numai în privinţa formelor constitutive ale amane- 
tului (5), dar şi în privinţa constituirei unei antiehreze asupra 
unui imobil situat în țară străină (Î), şi chiar în privinţa unei 

() T. Hue, XII, 427; Guillouară, op. cit., 60; Pand. fr, cit, 
960; Trib. din Alexandria (Egypt), J. Clunet, 1878, pag. 184. 
— Vezi însă Trib. Paris, Sirey, 77. 2. 25 (eu nota lui Renault). 

C) T. Huc, XII, 422; P. Fiore, op. cit., 220, lit. /, pag. 307 
urm.; Despagnet, op cit., 406, pag. 1159 (ed. a 5-a revăzută 
de Ch. de Boeek, profesor la Bordeaux). 

(3) Cpr. C. Caen, Sirey, 79. 2. 6; Pand. fr., v? Gage, 942 urm.; 
Repert. Sirey, eod. v?, 790 urm.; Vincent et Pânaud, op. și cil., 
3; T. Huc, XII, 423, pag. 492, care citează în acest sens o 
sentinţă a tribun. din Anvers, cu data din 30 Martie 1885, 
pe care n'am putut-o însă controlă; P. Fiore, op. cit., 220, 
lit. 5, pag. 304. lată cum se exprimă acest din urmă autor. 
„Quanto alla costituzione del dirilto di pegno e alla sua va- 
lidită, devesi giudicare secondo la legge sotio la quale îl pegno 
fu costituito“. | 

(*) 'T. Huc, Joco cit.; Vincent et Penaud, op. și 2 cit., No. 2 şi 4.—  Antiehreza. 
Vezi asupra antichrezei în dreptul internaţional privat, Rolin, 
Pr. de droit internahonal prive, Il, 1434 urm. ; Laurent, Droit 
civil international, VII, 182 şi 406; Vincent et Penaud, op. 
și v0 cit., No. 2 şi 4, ete. Vezi şi înfră, p. 800, nota 3.
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Antichreza, 
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simple făgăduinţe de amanet, făcută după legile ţărei în care 
părțile au tratat (). 

In privinţa chestiunei de a se şti dacă antiehreza este 
un drept real opozabil terţiilor; dacă ea trebue să fie tran- 
scrisă, etc., se va aplică legea situaţiunei imobilului ?), 

Acestea sunt regulele. care cârmuese materia amanetului 
în dreptul internaţional privat. Această materie fiind tra- 
tată de noi în Dreptul din 1910, No. 51, o revistă nouă, 
Revista critică de drept, de legislaţie, doctrină şi jurispru- 
denţă, a cărui No..1 a apărut în Octombrie 1910, sub di- 
recţia amicului nostru, d-l C. C. Arion, a binevoit a face, 
la p. 81, o scurtă dare de samă despre articolul nostru. Ne 
folosim de această ocazie spre a semnală cu bucurie apa- 
riția acestui nou organ de publicitate, și a-i ură viață în- 
delungată, el umplând un gol simţitor în literatura noastră 
juridică. 

(0) P. Huc, loco cit.; Milhaud, op. cit., pag. 276; Vincent et P6- 
a și 5 cil, No. 3, în fine; Râpert. Sirey, v* Gage 

() Despagnet, op. cit., 406, p. 1160 (ed. a 5-a).



TITLUL XVI 

DESPRE ANTICHREZĂ () 

Noţiuni generale și istorice. 

Antiehreza (ăvexpijoe), dela ăi (contra) Şi xp (uz 
sau folosință), este de origină grecească, după cum aceasta, 
se vede din însuş numele său, care, mai pe urmă, a fost 
adoptată și de Romani). 

De oarece însă cămătarii abuzară de această, instituţie, 
Justinian, prin Nov. 32, opreşte pe creditori (propter avari- 
tam creditorum), de a luă, cu titlu de antichreză, bunurile 
cultivatorilor. 

Antichreza eră condamnată şi prin dreptul canonic care, 
precum știm, opreă împrumutul cu dobândă (). 

() Vezi asupra acestei materii, în vechiul drept francez, Pothier, 
Hypothâques, LX, 229 urm., p. 488 urm; Domat, Lois ci- 
viles dans leur ordre naturel, III, p. 397, 398, No. 28.— 
Încât priveşte dreptul actual, vezi, pe lângă autorii obişnuit 
citați, Zacharie, Handbuch des franzăsischen Civilrechts, LI, 
$ 271 — 214 (von dem Nutzungspfande oder der Antichrese), 
p. 209 urm. (ed. Crome, 1894), ete. 

€) L. 11 $ 1, Dig, De pignoribus et hypothecis, 20, 1, unde se 
zice: Si awiynos, id est, mutuus pignoris usus pro credito, 
facta sit, et în fundum, aut în aedes aliquis inducatur, eo us- 
que retinet possessionem pignoris loco, donec dili pecunia sol- 
vatur, cum în usuras fructus percipiat, aut locando, aut ipse 
percipiendo, habitandoque, ete.“ Vezi și L. 14, Cod, De usuris, 
4, 32, ete. , 

(2) Cpr. Pothier, Nantissement, V, 20, p. 398 (ed. Bugnet). Vezi 
şi tom. LX al Coment. noastre, p. 694 urm.—Cu toate aces- 
tea găsim antiehreza și în vechiul drept francez, unde ea deve- 

Dr. roman 
Justinian. 

Dr. canonic. 

Bibliografie. 

Dr. vechiu 
francez.
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In unele cutume ale vechiului drept francez, găsim, 

de asemenea, sub numele de mort-gage şi wf-gage, o insti- 

tuţie care are multă analogie cu antiehreza, (1). 

Antichreza a existat şi în dreptul nostru anterior. 

lată ce găsim, în această privinţă, în codul Caragea: „Zălogul 

este nemişcător când se va dă cu antichrizis; atunci poate 

împrumutătorul să-l aibă în trebuinţele sale şi să-l închirieze 

altora“, (art. 14, partea III, eapit. 11). Codul Calimach 

nu vorbeşte, din contră, de antichreză, ei numai de amanet 

şi ipotecă. „Dacă lucrul este mișcător se numeşte amanti, 

iar dacă este neniişeător, se numeşte potecă“, zice art. D864 
din acest cod (art. 448 C. austriac) (2). 

  

neă ilicită niidiăi când astuindăă un împrumut cu o dobândă 
uzurară. Domat (Lois civiles, III, p. 398, No. 28) dă următorul 
exemplu în care antiehreza eră perfect licită; când, de exemplu, 
un socru, care datoră ginerelui său dota fiicei sale, dădeă în 
posesiunea acestui din urmă tin imobil pentru ca el să se 
folosească, de acest imobil, com pensânăd fructelă lui cu dobânda 
legiuită a capitalului constituit dotă. 

() Vezi Loysel, Institutes coutumieres, 1, 483 — 485, p. 424 urm. 
(ed. Dupin et Laboulaye din 1846); P. Viollet, Histoire du driil 
civil francais, p. 186, No. 735 (ed. a 3-a), Troplong, Anti- 
chrese, 503; Guillouard, Nantissement, 6 urm., ete. 

Instituţia cunoscută sub numele de mort-gage (mortii 
vadium, dead pledge) a existat şi în Anglia. E eră o sigu- 
rană în virtutea căreia creditorul deveneă proprietarul unui 
imobil aparţinând debitorului său, sub condiţia de a-l restitui, 

dacă datoria eră plătită la seadenţă, Vezi Er. Lehr, Plemienks 
de droit civil anglais, IL, 504, p. 374 (8d. a 2-a, revăzută de 
1. Dumâs, Paris, 1906). , _ 

Un Englez n'ar putea să dobândească dela unul din com- 
patrioţii săi, nici chiar printr'o convenţie încheiată în Engli- 
tera, un drept de mort-gage asupra unui imobil situat în 

România, pentru că străinii nu pot să invoace în țara noastră 
un privilegiu recunoscut de o lege străină, dacă el nu este 
admis şi de legile noastre. Cpr. Weiss, Zr. theorique ei prali- 
que de droit internationăl prive, IV, p. 342; Re&pert. Sirey, 
v Privileges, 1358. Vezi şi infră rubrica: Privilegiile în 
dreptul internaţional privat. 

(2) In codul german găsim însă, instituţia antichirezăi (Nutzungs- 

“pfand) (art. 1213, 1214). Art. 356 urm. din codul japonez 
dela 1896 prevăd, de asemenea, un drept de gaj asupra Îm0- 
bilelor. Cpr. art. 1881—1886 C. spaniol; art. 873 urm. 0. 
portughez, etc. — Antichreza nu figurează însă în noul cod
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Antiehreza, trebue so recunvaștem, nu aduce mari fo- Critica anti- 
loase creditului publie; ba din contra, de cele mai multe “hrezei- 
ori, ea serveşte, mai cu samă la noi, a ascunde frauda din 
partea acelora ineapabili de a dobândi imobile rurale. Ca 
atare, ar fi deci de dorit ca ea să dispară din codul nostru, 
după cum a dispărut şi din alte legislații (1). 

Definiţia antichrezei. 

Art. 1697..— Antichreza este un contract, prin care creditorul 
dobândeşte dreptul de a-și apropriă fructele unui imobil, remis lui 
de datornie, cu îndatorire de a le impută, pe fiecare an, asupra do- 
bânzilor, de sunt datorite, şi apoi asupra capitalului ereanţei sale. 
(Art. 1698—1703 C. civ. Art. 2085 C. fi.) (?). 

Din această definiţie rezultă că debitorul dă ereditorului 
folosinţa unui imobil (); acesta percepe fructele imobilului 
în locul dobânzilor şi reţine posesiunea lui (loco pignoris), 
pănă i se plăteşte ceeace i se datorește, 

Dispoziţia art. 1697, după care fructele imobilului se 
impută mai întăi asupra dobânzilor şi, apoi, asupra capita- 

elveţian, care urmează a fi aplicat cu începere dela 1 Ianuarie 
1912. „Gajul imobiliar, zice art. 793 din acest din urmă cod, 
poate fi constituit sub forma de ipotecă, de ţidulă ipotecară 
sau de scrisoare de rentă. Orice altă formă este proibită,“. 

() A se vedeă eritica acestei instituţii în Acollas, Manuel de 
droit civil, INI, p. 591, nota 3 şi p. 600. „Ce contrat est un 
contrat mort-ne dans notre droit“, zice acest autor; îl ne re- 
pond aujourd'hui, & aucune thtorie de credit acceptable“ ; şi 
mai la vale acelaş autor zice: „Ce Jenre de surete€ appartient d 
lenfance du crâdii reel, ete.“. Un alt autor (Pougeard) zice 
că: „l'antichrese west pas un contrat de peuple civilist“. Cpr. 
Planiol, II, 2505. — Vezi însă Beudant (op. cit, L, 210), 
care zice că, în unele cazuri, antichreza este mai folositoare 
decât ipoteca. 

() Cpr. L. 11 $ 1, Dig, De pignoribus et luypothecis, 20, „1, tex- 
tual citată supră, p. 293, nota 2; L. L. 33 şi 39, Dig., De 
pigneratitia actione, 13, 1; Pothier, Hypothegues, LX, 229 
urm., etc. Na , 

() La Romani se pute dă în antichreză nu numai imobilele, p.. roman. 
dar încă orice lucru susceptibil de a produce fructe, de exem- 
plu: o sclavă. Cpr. Guillouard, Nantissement, 205. — Nici 
codul german nu vorbeşte de imobile, ei de lucruri frugi fere 
(frucitragende Sache) (art. 1213). Vezi şi înfră, p. 302.
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lului ereanţei, însemnează că numai dacă prisosese din fructe, 

ele se impută asupra capitalului; aşa că părţile ar putei 

foarte bine să convie ca fructele să fie echivalentul dobân- 

zilor şi să se compenseze cu ele (1). 

Definiţia lată, definiţia care convine acestui contract, Antiehreza 

antichrezei. este un contract accesoriu, real (2), unilateral, cu titlu oneros, 

şi indivizibil (art. 169%, 1702), prin care debitorul, sau 

un terţiu pentru dânsul, dă ereditorului posesiunea unui 

imobil, ce acest din urmă va păstră pănă la plata, inte- 

grală a datoriei, şi ale cărui fructe el le va percepe, pentru 

a le impută asupra dobânzilor, dacă îi sunt datorite, şi 

apoi asupra eapitalului ereanţei sale. 

Neaplie. art. Antiehreza, este un contract unilateral, pentrucă numai 

1119. cveditorul contractează obligaţii; de unde rezultă că art. 

1179, privitor la dublul original, nu este aplicabil în specie (). 

Deoseb. între Ea este un contract accesoriu, ea şi aumanetul, de care 

antichrezi și însă se deosebește: 1% prin. obiectul ei, care consistă în 

“imobile, pe când amanetul nu poate aveă de obieet decât lu- 

ceruri mobile (art. 1685); 2' prin împrejurarea că creditorul 

antichrezist are dreptul de a percepe fructele, ceeace nu este 

permis ereditorului amanetar; 3 şi în fine, prin împreju- 
rarea, că creditorul antichrezist nu are privilegiul pe care 
îl are creditorul armanetar. (Vezi infră, p. 306). 

Intre Vom vedeă, de asemenea, mai la vale, sub art. 1746, 
antichreză și aL, . . 

ipotecă. - Că antichrezase deosebeşte şi de ipotecă. Ă 

Dr. real imo- In fine, antichreza este un drept real imobiliar, cu 
har. a m a 

ă   

(4) Trib. Muscel, Or. judiciar din 1909, No. 49. Cpr. Mourlon, 
III, 1226; Thiry, IV, 299. Vezi şi infră, p. 306. — La Ro- 
mani, antichreza produceă o compensație între dobânda dato- 
riei şi fructele imobilului. În dreptul "modern, ereditorul an- 
tichrezist primeşte fructele imobilului nu pentru a le com- 
pensă, în principiu cel puţin, ei pentru a le impută asupră 

, dobânzei şi, apoi, asupra capitalului. Cpr. T. Huc, XII, 40. 
(2) Din împrejurarea că antiehreza constituie un drept real 

Curtea, de casaţie a tras altădată concluzia că, autentificarea 
actului, prin care se constitue un asemenea drept, nu poate 
făcută, de judecătorul de ocol, ci numai de tribunal, conform 
art. 5 din legea pentru autentificarea actelor. Vezi Bult. 1903, 

„P: 181, şi Dreptul din 1903, No. 23. 
() Cpr. Guillouard, Nantissement, 203; Baudry et Loynes, Idem, 

L, 168, p. 163; Troplong, Idem, 516; Thirv, IV, 29; P 
Pont, Petits contrats, Il, 1221, ete. 
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toate că acest punet este contestat. Ea fiind, în adevăr, o 
siguranţă de aceeaş natură ca şi amanetul, trebue să fie 
un drept real ca şi el. Ce siguranţă ar produce ea, în ade- 
văr, creditorului, dacă debitorul ar puteă so desfinţeze, în- 
străinând imobilul sau ipotecându-l către alţii? Apoi, rea- 
iitatea, antichrezei mai rezultă şi din împrejurarea ce ea 
trebue să fie transerisă (art. 1698 C. civ. şi 722, 30 Pr. civ.)(). 

Din realitatea antichrezei rezultă mai multe consecinţe 
practice foarte importante: 

10 Drepturile creditorului antichrezist sunt opozabile Consecințele 
iilor itorilor ivileviati - „i care rezultă terţiilor, de exemplu, creditorilor privilegiați sau ipotecari 6279 rezută 

posteriori, deci şi cumpărătorului imobilului, care este tot antichrezei. 
un terţiu, bine înțeles dacă contractul de antichreză a fost 
transcris (art. 1698 O. civ. şi 722, 728 Pr. civ.) (2). Această 
consecinţă este admisă şi de unii autori, partizani ai perso- 
nalităței dreptului de antichreză (?). 

2” Creditorul antiehrezist poate să exercite, în numele Acţ. posesorie. 
său, acțiunea în complângere (î. (Vezi înfră, p. 303). 

(î) Vezi şi art. 726, 40 (722 vechiu) din codul de comerţ. 
Cpr. Pothier, Hypothegues, IX, 231; C. Foeşani şi Cas. rom 
Dreptul din 1885, No. 13, p. 101, col. 2 (motive); Dreptul 
din 1903, No. 23 şi Bult. 1903, p. 181; Trib. Muscel şi Jude- 
căt. ocol. Pechea, Cr. judiciar din 1909, No. 49 şi 80; 
Mourlon, III, 1229, 1230; '. Hue, XII, 411; Beudant, op. 
cit., L, 213; Planiol, II, 2501; Guillouard, Nantissement, 243 : 
P. Pont, Jdem, II, 1276; Thezard, Idem, 23, în fine; Nacu, 
III, p. 546, No. 20. Vezi şi tom. III, partea I-a, al Coment. 
noastre, p. 220, nota 3 şi p. 672, nota 1.—Contră: Laurent, 
XăĂVIII, 569 urm.; Thiry, IV, 299, p.267; Baudry et Loynes, 
op. cit. L, 206 urm.; Aubry et Rau, IV, $ 438, p. 718, text 
şi nota 9 (ed. a 4-a). După aceşti din urmă autori, dreptul - 
creditorului antichrezist ar fi opozabil terţiilor, eu toate că acest 
drept ar fi personal. Cpr. art. 1897 C. civil italian, 

(2) Cas. rom. Revista „Jurisprudenţa din 27 Mai 1910, No. 18, 
p. 280, 281 și Dreptul din 1910, No. 48 (eu observ. noastră) 
(decizia Cas. S-a 1, No. 110 din 23 Martie 1910). 

(5) Vezi Aubry et Rau, IV, $ 438, p. 718, text şi nota 9 (ed. 
a 4-a); Baudry et Loynes, op. cit., I, 209, ete..— Art. 1897 
din codul italian dispune, din contra, că antichreza nu-şi pro- 
duce efectele sale decât între debitor şi creditor şi moşteni- 
torii lor. 

(*) Vezi tom. III, partea I-a, al Coment. noastre, p. 418, nota, 

1. Cpr. T. Huc, XIU, 412; Guillouard, op. cit. 24%; Cas.
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Aeţ. în grăni- El va, putea, de asemenea, să exercite acţiunea în gră- 
tre niţuire, în aceleaşi condiţii ca şi uzufruetuarul (1. 

Art. 59 Pr. 3' Acţiunea care izvorăşte din antichreză, fiind reală 
civ. imobiliară, este de competinţa tribunalului situaţiunei imo- 

bilului (art. 59 Pr. civ.), ete. (?). 

Condiţiile de validitate ale contractului de antichreză, 

Condiţiile necesare pentru existenţa, acestui contract sunt: 
Consimţimân- 1% Consimţimântul liber şi neviciat al părţilor; 20 tra- 
tul părților şi gs: 2 : - - , TI - ati tradiţia lu- diția imobilului supus antiehrezei ; | 3! capacitatea părților. 

erului. . Asupra consimţimântului părţilor şi tradiţiei imobilului (), 
nu avem nicio observaţie de. făcut. 

Berlin, D. P. 46. 2. 62.— Contră: Aubry et Rau, II,$ 187, 
p. 224, text şi nota 5 (ed. a 5-a); Carou, Actions possessvires, 
238; Zacharie, Handbuch des franzosischen Civilrechts, |, Ş 
190 a, p. 458, text şi nota 4 (ed. Anschiitz din 1853). 

(1) Vezi tom. III suscitat, pag. 672. Cpr. T. Hu, XII, 413; 
Guillonard, op. cit., 247. Cpr. L. 4 $ 9, Dig., Pinium. regun- 
dorum, 10. 1.—Contră: Aubry et Rau, II, $ 199, p. 338, 339, 
text şi; nota 13 (ed.a 5-a); P. Pont, Nantissement, LI, 1235, ete. 

() FT. Hue, XII, 412; Guillouară, 0p. cil., 248, ete. 
(9) Antichreza, fiind un contract 'real, nu devine perfectă decât 

dela trădarea lucrului în ihânile ereditorului sau unii terţiu 
convenit. Baudry et Loynes, Privil. et hapothegues, L, 168 şi 118; 
C. Rouen, Sirey, 77. 2. 241. Atât din earaeteruil contractului de 
antichreză, cât şi din natura foloaselor juridice ce conferă 
acest contract, zice foarte bine Tribunalul din Paris (9 Iunie 
1910), rezultă că dreptul creditorului antichrezist hu îă Daș- 
tere decât din ziua în care ereditorul este pus în posesiunea 
imobilului constituit în antichreză; de unde rezultă că credi- 
torul antiehrezist nu are un drept opozabil terţiilor, în specie 
creditorilor ipotecari inserişi mai târziu asupra aceluiaș imobil, 
decât din momentul trădărei imobilului şi dela transcrierea 
contractului. Sirey, 1910, Built. des sommaires, partea, ÎL, p- 
41, col. l-a şi Dreptul din 1910, No. 73. 

Din cele mai sus expuse rezultă, că nu există antiehreză de 
câteori debitorul şi-a rezervat dreptul de a percepe el însuș 
veniturile imobilului spre a le remite creditorului. C. din 
Rouen (28 Mai 1910), Dreptul, loco cit., p. 588. Vezi și Planiol, Il, 
2497 (ed. a 5-a), care citează în acelaş sens o altă decizie tot 
a Curţei din Rouen, cu data din 29 Nov. 1893, pe care însă 
n'am putut-o controlă. 
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Chestiunea, eapacităţei părţilor este însă mult mai deli- Capacitatea 
cată. In adevăr, spre a puteă dă un imobil în antichreză  Părtilor: 
trebue a fi proprietarul acelui imobil şi a aveă dreptul de 
a-l înstrăină (analogie din art. 1769) (). 

Astfel, femeea, separată de bunuri şi individul pus sub  Femeea 
consiliu judiciar nu pot să constitue o antichreză fără auto- SPrată de 
rizarea bărbatului şi asistenţa consiliului (2). 

Acecdaş soluţie este adrhisibilă în privința mihorului Minoruteman- 
emancipat şi a tutorului, cari nu pot face decât acte de “Pete 
administraţie (5). 

Știm, de asemenea, că nici femeea dotală deplin autori- Femeea do- 
zată, niei bărbatul 6i nu pot constitui o antiehreză asupra OO îl 
fondului dotal (art. 1248) (*). 

Soluţia contrară n'ar putea fi admisă decât în cazurile 
în eaie înstrăinarea acestui fond este permisă cu autori- 
zarea, justiţiei (5). | 

Dar, dacă pentru a constitui o intichreză asupra unui Constit. unei 
"imobil, trebue, în principiu, & fi proprietarul lui, acelașantieiiee in 
drept trebue să fie recunoscut şi uzufructuarului; însă anti- fruetuarului. 
chreza, în asemenea caz, va încetă odată. cu încetarea uzu- 
fructului. Dreptul uzufructuaruliii de a constitui o anti- 
chreză, rezultă din art. 1750 $ 2. Uzufruetuarul putând, în 
adevăr, să-şi ipoteceze imobilul supus uzufructului, trebue 
neapărat să-l poată constitui şi în antiehreză (0). 

Q) Guillouard, op. cât., 250 urm.; Troplong, Idem, 519; Laurent, 
XXVIII, 530; Aubry et Rau, IV, $ 437, p. 7l5(ed.a 4-a). 

(2) Aubry et Rau, loco cit.; Troplong, op. cit., 520; Guillouard, 
Idem, 25%; Baudry et Loynes, op. cit., I, 172; T. Huc, XII, 
418; Dalloz, Nouveau C. civil annote, LV. art. 2085, No. 139 
urm., ete. Vezi în privința femeei separate de bunuri, în/ră, 
pag. 303.: 

(2) PF. Hue, XII, 413; Guillouard, loco cit. şi autorităţile citate 
acolo. C. Pau (în privinţa tutorului), Sirey, 38. 2. 350. Vezi 
tom. Il al Coment. noastre (ed. a 2-a), p. 768, 771 şi 862, 
nota 2. " 

(£) Vezi tom. VIII al Coment. noastre, p. 243, 245, nota |; 
p. 395 şi 396, text şi nota 1, precum şi autorităţile citate acolo; 
Baudry et Loynes, op.cit., |, 172; C. Paris, D. P. 1903. 2. 

96; Pand. Ptriod. 1903, 2. 261, ete. 
(6) Cpr. Guillouard, Nantissement, 255. 
(6) Guillouard, op. cit., 252; P. Pont, Jdem, II, 1222; Baudry et 

Loynes, op. cil., L, 172; 'Troplong;, Idem, 518; 'Thiry IV, 298;
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Acelaș drept aparţine şi bezmănarului. Asupra acestui 
punet nu mai încape nicio îndoială (?). 

Formele şi dovedirea contractului de antichreză. 

Art. 1698.— Acest contract trebue să fie făcut înscris şi trans- 
cris, întrucât este vorba de o datorie mai mare de 150 lei. (Art. 
1191, 1197, 1198, 1686 C. eiv. Art. 722, 3 Pr. eiv. Art. 20850. 
fr. ab înitio, modificat) (2). 

mai 
După acest text, de câteori este vorba de o valoare 
mare de 150 lei, ceeace se va întâmplă mai în totdeauna 

căei aproape nieiodată un imobil nu va aveă o valoare numai de 
150 lei vechi, antichreza nu se va puteă stabili decât prin- 
tr'un act seris, fie autentice, fie sub semnătură privată (2). 

Independent de timbrul fix pe care se serie actul de 
Art. 45 5 1. antichreză (5 sau 10 lei), acest contract este, ca și iopteca, 

supus unei taxe de înregistrare de 50 bani ia sută (art. 46 
$ 1 L. timbrului, art. 44 vechiu, modifieat prin legea din 
26 Februarie 1906). 

Actul scris e 
cerut ad pro- 

bationem,. 

Deoseb. de 
redacţie de 

C. fr. 

Dr. interna- 
țional. 

Actul seris nu este însă cerut ad solemnitatem, ci ad 
probationem; ceeace  însemnează că, între părţi, antiehreza 
va puteă fi -dovedită prin mărturisire și jurământ (6), nu 

() 

0) 

(6) 

(*) 

T. Huc, XII, 413; Laurent, XXVIII, 534; Aubry et Rau, 
IV, $ 437, p. 715; Dalloz, Nouw. C. civ. annotă, LV, art. 
2085, No. 127 urm.; Nacu, III, p. 539, 540, No. 8. Vezi 
tom. II. partea l-a, al Coment. noastre, p. 478, 479 (ed. 
a 2-a). 
Dalloz, op. cit. şi loco cit., No. 130; Planiol, II], 2495 (ed. a 
5-a); Cas. fr. D. P. 65. 1. 33|. 
Art. 2085 ab înitio din codul francez dispune că antichreza 
se stabilește prin act scris, excluzând astfel proba testimo- 
nială şi a prezumţiilor chiar pănă la 150 lei, ceeace constitue 
o derogare inexplicabilă dela, dreptul comun. 
Art. 1698 nefiind insă de ordine publică, : antichreza consti- 
tuită, asupra, unui imobil situat în România, într'o ţară care 
nu cere nici un act scris, va, puteă fi dovedită în România 
prin mijloacele de probă admise de legea, acelei ţări. Vincent 
et Penaud, Dictionn. de dr. international prive, vo Nanhis- semeni, &, şi autorităţile citate acolo. Mai vezi asupra anti- 
chrezei în dreptul internațional privat, supră, p. 291, text şi 
nota 4, precum şi p. 292. | 
Thiry, IV, 298; Beudant, op. cit., |, 212, p. 186; Guillouard, 
op. cit, 209; Thezavd, Idem, 20; Bandrv et Loynes, Idem, 
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însă prin martori şi prezumpţii (1), nici chiar atunci când ar 
există un început de probă scrisă $), 

Antichreza ar puteă însă fi stabilită prin martori, şi Art. 1198$ 
peste 150 lei, dacă actul scris, care constată contractul, a ultim. Con- 
fost perdut prin caz fortuit sau forță majoră (art. 1198 Ş 
ultim) (5). 

In privinţa terţiilor, se cere însă un act seris şi tran- Transerierea 
scris, transerierea nefiind cerută încât privește raporturile ?tichrezei- 
dintre părţi, orice publicitate neprivind decât pe terţiile 
persoane (£). | 

Prin terţii se înţelege, în materie de antiehreză, nu Ce se înțelege: 
numai dobânditorul imobilului dat în antiehreză (5), şi credi- P"" tt 
torii ipoteeari posteriori ai acestui imobil (€), dar, după unii, 

  

I, 115; Planiol, II, 2497 (ed.a 5-a), T. Huc, XII, 408; Trib. 
Muscel, Cr. judiciar din 1909, No. 49 (cu o observ. de /scod 
(1. S. Codreanu). 

(1) Cpr. Cas. rom. Bult. 1898, p. 1425. 
(2) 'T. Hue, loco cit.; Acollas, III, p. 601; Laurent, XXVIII, 

537; Colmet de Santerre, VIII, 318 bis, III; Guillouard, op. 
cât., 210; 'Thezard, Nantissement, 20.-—Contră: Mourlon, Il], 
1228, in fine; Aubry et Rau, 1V, $ 437, p, 716; Baudryet 
Loynes, op. cil., |, 176. P. Pont, Idem, II, 1228; Duranton, 
XVIII, 558, ete. 

(2) Laurent, XXVIII, 537; Aubry et Rau, loco cit.; Guillouard, 
op. cit., 210; P. Pont, Jdem, II, 1228; Baudry et Loynes, op. 
cil., I, 176; Beudant, op. cit., |, p. 186, nota :2.—Contră. Col- 
met de Santerre, VIII. 318 bis, III, care recunoaşte însă că 
soluţia sa este de o rigoare excesivă. 

(&) Cpr. Trib. Muscel, Cr. judiciar din 1909, No. 49; Beudant, Dr. străin 
op cit., |, 213; Nacu, III, p. 540, No. 9.— Legea ipotecară în privința, 
belg. din 16 Decembrie 1851 nu cere transcrierea antichrezei “Anei 
şi eomisiunea care a redactat proeetul acestei legi n'a supus-o 
anume publicităţei. spre a-i tăgădui caracterul de drept real. 
Cpr. 'Thiry, 1V, 299, în fine, p. 267. Această transcriere este 
însă cerută de legea franceză dela 23 Martie 1855 (art. 2 
şi 3).— La noi, transcrierea antichrezei este preserisă atât de 
art. 1698 C. civ. cât şi de art. 722, 30 Pr. civ. 

(5) Cas. rom., decizie citată supră, p. 297, nota 2. a 
(6) Dreptul creditorului antichrezisi nu este opozabil creditorilor 

ipotecari ai aceluiaş debitor, cari au inseris ipoteea lor asupra 

imobilului grevat de antichreză, înaintea transcrierei acestei 

din urmă, aşa că aceşti creditori pot să urmărească şi să 

vândă imobilul, eu tot dreptul de folosință şi de retenţie al 

creditorului antichrezist. C. Paris, Pand. Period. 95. 2. 300;
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Dr. roman. 

Dr. actual. 

Pământurile 
clăcăşeşti. 

Controversă. 

COD. CIV.— CARTEA III. — TIT. XVI. — ANTICHREZA. 

şi creditorii chirografari ai debitorului care a constituit anti- 
chreza (1). Asupra acestui din urmă punct există însă con- 
troversă. i 

Bunurile care pot fi date în antichreză. 

La Romani, toate lucrurile susceptibile de a produce 
fruete, fie mobile sau imobile, puteau fi date în antichreză 
soluţie admisă şi prin art. 1213 din codul german. (Vezi 
supră, p. 295, nota 3). 

In dreptul actual, numai imobilele pot fi date în anti- 
chreză, atât acele rurale cât și acele urbane (art. 1097). 

Trebue însă să exceptăm pământurile rurale ale săte- 
nilor, care sunt inalienabile, pentrucă antichreza, consti- 

_tuită mai ales pe un timp îndelungat, ar fi o înstrăinare 

Imobilele do- 
tale. 

Femeea 
separată de 

bunuri. 

deghizată a acestor pământuri (7), după cum ar fi și uzu- 
fructul lor (). | 

Imobilele dotale fiind. în principiu, inaliepabile, nu pot 
de asemenea fi constituite în antichreză, de oarece antichreza 
constitue un act de dispoziţie (*). 

Știm, de asemenea, că femeea separată de bunuri nu 

D. P. 96. 2. 57 (eu nota lui Cesar-Bru); Beudant, op. cil 
I, 186, nota 4;-Thiry, IV, 299, p. 266; Rolin, Pr. de droit 
înternaiional privt, LII, 1434; Planiol, II, 2502, ete. Vezi 
înfră, p. 807. — Incât priveşte însă pe creditorii ipotecari sau 
privilegiați inserişi în urma transcrierei antichrezei, ei nu vor 
puteă urmări şi vinde imobilul supus antichrezei, decât sub 
condiţia de a plăti integralmente pe creditorul antiehrezist. Pla- 
niol, II, 2502 (ed. a D-a) şi Cas. fr. Sirey, 51. 1. 305. 

Q) Guillouard, op cit.. 214. Cpr. Aubry et Rau, IV, $ 437, p. 
, 716 (ed. a 4-a).—Contră: Colmet de Santerre, VIII, 318 bis V. 

(*) Vezi tom. III, partea I-a al (coment. noastre, p. 134, ad 
notam (ed. a 2-a). Cpr. Judecăt. ocol. Pechea (Covnrlui), Cr. 
Judiciar din 1909, No. 80, p. 648; Judee. ocol. Craiova, Or. 
judiciar din 1905, No. 77 (eu nota d-lui D. D. Stoenescu). 
Vezi de acelaș autor şi articolul publicat în Cr. judiciar din 
1907, No. 23.—Contră: Cas. rom. Revista Jurisprudenţa din 
1910, No. 20, p. 319, No. 342 şi Dreptul din 1910, No. 48, 

ab: 384 (cu observ. noastră critică). 
() Vezi Trib. Dolj, Pagini juridici din 1908, No. 19. 0pr. și 

Trib. laşi, Dreptul din 1899, No. 28. Vezi tom. III al Com. 
noastre suscitat, p. 134, ad not , -a). 

(4) Vezi supră, p. 299. notam (ed. a 3-a) 
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poate, fără autorizare, să constitue o antichreză, asupra unuia 
din imobilele sale, acest contract fiind o dezmembrare a 
proprietăţei, din cauza dreptului de retenţie ee el conferă 
(art. 1700) (). 

Obligaţiile creditorului antichrezist. 

Art. 1699. — Creditorul, dacă nu s'a stipulat contrariul, este 
dator să plătească dările şi sarcinile anuale ale imobilului ce posedă 
în antiehreză. Asemenea trebue să îngrijească de întreţinere şi să 
facă reparaţiile necesare şi utile ale imobilului; la din contra, 
rămâne răspunzător de daune-interese. 

Toate spesele relative la obiectele susarătate se vor prelevă, 
asupra, fructelor. (Art. 991, 1080, 1084, 1691, 1700 C. eiv. Art. 
2086 C. f.)(). 

Art. 1700.— Debitorul nu poate reclamă folosinţa imobilului 
dat în antichreză mai înainte de a fi plătit toată datoria. 

Creditorul ee voeşte însă a se liberă de îndatoririle enume- 
rate în art. precedent, poate totdeauna, întrucât n'a renuntat expres 
la acest drept, sili pe debitor să-şi primească îndărăt folosinţa imo- 
bilului. (Art. 1694 C. civ. Art. 2087 C. fe.) (2). 

Creditorul trebue să păstreze imobilul și să-l adminis- Aplice. art. 
treze ca un bun proprietar (art. 1080). 1080, 

El trebue să facă cheltuelile necesare şi utile şi să Intreţinerea 
îngrijească de întreţinerea şi conservarea lui, rămânând eg îi sonservarea 
el să preleveze aceste cheltueli asupra fructelor: imobilului. 
Neîndeplinirea acestei obligaţii din partea-i ar putea să-l 
supue la daune. 

In caz de a se aduce o turburare posesiunei sale, el Exereit. acţ. 
ar puteă, după cum am văzut, să facă să înceteze această în apar 
turburare prin acţiunea în complângere (4). 

Dacă sumele cheltuite de dânsul pentru întreţinerea şi 

() Vezi tom. VIII al Coment. noastre, p. 395, 396, şi numeroasele 
autorităţi citate în acest volum, p. 396, nota 1. Vezi şi supră, 
pag. 299. 

(?) Argument din L.. 36 $ 5, Dig., De hereditatis petitione, 5, 
3. Cpr. Pothier, Nantissement, 5l şi Huypothâgues, LX, 235. 

(5) Cpr. L. 9 $ 3, Dig., De pigneratitia actione, 13, 7; L. 2, 
Cod, Debitorem venditionem pignoris împedire non posse, 8, 29. 

(+) Vezi supră, p. 297.



304 COD. CIV. — CARTEA II. — TIT. XVI. — ART. 1699, 1700, 

conservarea imobilului sunt mai mari decât procentele lui, 

el are.o acţiune în restituire în contra debitorului (). 

Restit. chelta- Cheltuelile necesare îi vor. fi restituite toate, iar acele 

oilor necesare utile numai pănă la concurența plus-valutei dobândită de 

imobil (). 

Plata dărilor Creditorul antichrezist trebue, afară de cazul unei con- 

și a sarcinilor venţii contrare, să plătească dările şi sareinile anuale ale 

imobilului, prelevându-le asupra fructelor (art. 1699). În caz 

când aceste sarcini ar fi prea grele, el poate, dacă na 

renunţat la dreptul său, să se libereze de ele prin abando- 

narea imobilului, căci nu este obligat; decât în calitate de 
detentor al acestui imobil (art. 1700, în fine). 

Dr. deretenţie. Oreditorul antiehrezist este în drept a reţine imobilul 
cât timp nu i s'a plătit tot ce i se datoreşte (art. 1700 $ 1)(). 

Indivizibili- Aceasta, dovedeşte că antichreza este indivizibilă, ca şi 
tatea anti- amanetul (art. 1695), fără a se ţine nicio socoteală de divi- 

zibilitatea datoriei (4. Art. 1702 o spune chiar în termeni 
expreşi. lată, în adevăr, cum se exprimă acest text: 

Art. 1702. — Dispoziţiile art. 1695 se aplică la antichreză, 
întocmai ca la amanet. (Art. 1695 C. eiv. Art. 2090 C. fr.). 

Dreptul de retenţie, de care am vorbit mai sus, nu 
garantează restituirea cheltuelilor făcute de creditor, peste 
venituri, pentru conservarea şi îmbunătăţirea imobilului (6). 

Neaplie., în Chestiunea de a se şti dacă dispoziţia art. 1694 $2 
10945 2. Gon.se aplică sau nu antichrezei este controversată. Negativa este, 

troversă. în genere, admisă şi se decide, cu drept cuvânt, că nu există 
antiehreză tacită (6). 

chrezei. 

  

(1) Guillouard, op. cit., 259; Baudry et Loynes, Idem, I, 213; 
Laurent, XX VIII, 549; Aubry et Rau, LV, $ 439, p. 720.— 
Contră,: Colmet de Santerre, VIII, 320 bis VI.» 

() Guillouard, op. cii., 233; Baudry et Loynes, op. cil. L 
215; Aubry et Rau, IV, $ 438, p. 717 (ed. a 4-a).— Contrâ: 

m Fr Socul aniol, II, ; Baudry et Loynes, op. cit., |, 186, ete. 
(4) Baudry et Loynes, op. cit., L, 190. pe 
() Baud:y et Loynes, op. cit., |, 213. 
(5) Vezi Guillouard, op. cit., 221; Baudry et Loynes, Idem, |, 

189; P. Pont, Idem, Il, 1245; Colmet de Santerre, VIII, 321 bis 
VI; Laurent, XXVIII, 553; C. Caen, D. P. 47. 4. 335; Sirey, 
47. 2. 399.—Contră: Duranton, XVIII, 563; Troplong, op cil. 
519; Charlemagne, Encyclopedie du droit, w Antichrse, No- 

„ ete. 
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Ia fine, creditorul trebue să restitue imobilul, când i Restit, imo- 
s'a plătit toată datoria (art. 1700 $ 1)(). 

In caz când el ar abuză de imobilul dat în antiehreză, 
tribunalele ar puteă să ordone punerea imobilului sub se- 
chestru (analogie din art. 1693) (2). 

Cât timp creditorul antiehrezist rămâne în posesiunea 
imobilului, debitorul nu poate să invoace preseripţia libe- 
ratorie a datoriei sale (5). 

Și vice-versa, ereditorul antichrezist fiind un posesor cu 
titlu precariu, nu poate să prescrie proprietatea imobilului 
ce deţine, afară de cazul când ar interverti titlul său (*). 

Nu există intervertire de titlu în faptul din partea 
ereditorului de a rămâneă în posesiunea imobilului, în urma 
primirei ereanţei sale (5). 

Drepturile creditorului antichrezist. 

Art. 1701. — Creditorul nu devine proprietar al imobilului 
prin singura neplată a datoriei la termenul stipulat; orice clauză 
contrară este nulă. 

La caz de neplată, poate să ceară expropriaţiunea debitorului 
după formele legale. (Art. 5, 1008, 1689, 1824 C. ci. Art. 496 
urm. Pr. eiv. Art. 2088 C. fr.) (6), 

Am văzut că creditorul are un drept de retenţie asupra 
imobilului constituit în antichreză, pănă la plata întegrală 
a datoriei sale, capete şi accesorii (art. 1700). Acest drept 
este indivizibil, ca şi în privinţa amanetului (art. 1695, 
  

(1) Cas. rom. Revista Jurisprudenţa din 1910, No. 20, p. 311, 
No. 335 şi Dreptul 1910, No. 48, p. 385 (cu observ. noastră). 

(2) Cpr. Laurent, XXVIII, 555; Guillouard, op. cit., 220; P. 
Pont, Jdem, II, 1244, ete. 

(5) Baudry et Loynes, op. cit., Î, 187; Dalloz, Nouveau C. civil 
annolt, IV, art. 2087, No. 24, şi numeroasele autorităţi citate 
acolo. — Contră: Colmet de Santerre, VIII, 321 bis II. 

(&) Guillouard, op. cit., 223; Aubry et Rau, IV, $ 439, p. 21; 
Dalloz, op. cit., art. 2087, No. 25, ete. 

(5) Guillouard, op. cit., 224; Laurent, XXVIII, 555; Aubry et 

Rau, 1V, $ 439, în fine, pag. 721; P. Pont, op. cit., Il, 1247; 

Bâlime, Îr. de la possession et des actions possessoires, 122, 

urm. (ed. din 1842). — Contră: Troplong, Prescription, Il, 480. 

"(6 Cpr. L. 1, Cod, De pactis pignorum et de lege commissoria, 
ete. 8, 35; Pothier, Nantissemenţ, V, 25. 
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bilului. 

Aplic. art. 
1693. 

Prescripţia, 
liberatorie. 

Preseripţia, 
achizitivă,



Perceperea 
fructelor. 

Compensarea 
dobânzilor cu 

fructele. 

Oprirea pac- 
tului comi- 

soriu, 

Lipsa unui Liei! 
privilegiu. 

Neaplic., în 
specie, a 
art. 1639, 

COD. CIV. — CARTEA III. — ȚIT. XVI. — ART. 11701. 

1702). Creditorul nu are însă dreptul de a urmări imobilul 

în mânile terţilor detentori (dreptul de suită sau de urmă- 
rire), acest drept cuvenindu-se numai ereditorilor privilegiați 
şi ipotecari (). | 

Creditorul este în drept de a percepe fructele imobilului, 
cu îndatorirea. de a le impută asupra dobânzilor cereanţei şi, 
în caz de excedent, sau dacă creanţa nu produce dobândă, 
asupra capitalului (art. 1697, în fine). 

Creditorul ax puteă să stipuleze că dobânzile se vor 
compensă cu fructele imobilului, oricare ar fi valoarea acestor 

fructe. (Vezi supră, p. 296). 
Creditorul antichrezist nu devine proprietarul imobilului, 

la, caz de neplata creanţei sale. Orice convenţie contrară este 
nulă, pentru motivele pe care le-am expus la titlul ama- 
netului (art. 1701) €). 

| El poate numai să ceară exproprierea debitorului după 
formele legale (*). 

Nu vom reveni aci asupra nelicităţei. pactului comisoriu. 
Vom reaminti numai că, după părerea noastră, acest pact 
nu poate fi stipulat nici în materie de ipoteci. (Vezi supră, 
pag. 273 urm.) 

Creditorul antichrezist nu are, după cum are creditorul 
amanetar, un privilegiu asupra imobilului pentru a fi plătit 
cu preferinţă înaintea celorlalţi creditori (vezi supră, p. 296); 
de unde rezultă că, în caz de expropriere silită a imobilului 
supus antiehrezei, cereditorul va împărți preţul deopotrivă 
cu ceilalţi creditori ai debitorului. Asupra, acestui punet nu 

() C. Paris, Pand. Period. 95. 2. 300 şi D. P. 96. 2. 57. Vezi 
supră, p. 301, nota 6, şi autorităţile citate acolo. 

(2) Vezi supră, p. 268 urm. 
(9) Este însă prudent ca creditorul să nu uzeze de acest drept, 

căci el neavând niciun drept de preferinţă, din ziua când va 
pune imobilul în vânzare, else obligă a-l predă. Vânzarea 
nu va puteă deci î urmărită în mod util pentru dânsul decât 
de un alt creditor privilegiat sau ipotecar. Cpr. Planiol, II, 
p. 184, nota 2 (ed. a 5-a); Bandry et Loynes, op. cit., Î, 22]. 

In orice caz, art. 1689, care permite creditorului amanetar 
de a, cere ea amanetul să-i rămâe lui drept plată, pănă la 
concurenţa sumei datorite, după o prealabilă expertiză, nu se 
aplică ereditorului antichrezist, întrucât acest text este o dero- 
gare dela dreptul comun. Vezi : „Cor. 

Planiol, II, 2499. ezi supră, p. 267, ad notam. CP 
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mai încape nicio îndoială. Antiehreza nu prezintă deci fo- 
loasele pe care le prezintă amanetul (*). 

Antiehreza nu poate să nimicească drepturile ce terţii Antichreza nu 
dobândise anterior asupra imobilului, precum: un privilegiu dreptate în 
sau o ipotecă legalmente înscrisă. Acești terţii pot să urmă- terior dobân- 
rească imobilul şi să-l vândă, ca şi cum antichreza n'ar avea dite de terții. 
fiinţă. (Vezi supră, p. 301, nota 6). Aceasta este atât de 
evident încât legiuitorul nostru a eliminat ca inutilă partea 
întăi a art. 2091 din codul francez, care este expresă în 
această “privinţă. Textul nostru n'a reprodus în art. 1703 
decât partea a doua a textului fr. Acest text are următoarea 
cuprindere: 

Art. 1703. — Creditorul antichrezist conservă asupra fondului 
şi celelalte privilegii şi ipoteci legale formate şi conservate. (Art. 1697, 
1698, 1700, 1190 urm. C. eiv. Art. 2091 Ş2C. fr.). 

Acest text însemnează că antichreza nu jigneşte întru 
nimie privilegiile şi ipotecile convenţionale sau legale care 
ar fi fost înserise în favuarea ereditorului antichrezist, înainte 

de constituirea antiehrezei. Acest lucru se înțelege dela sine, 
pentrucă, prin stipularea unei antiehreze, ereditorul n'a înţeles, 
de bună-samă, să renunţe la privilegiile sau ipoteeile ce el 
aveă mai înainte asupra aceluiaș imobil. Ca atare, deci, 

art. 1703 nu are nicio utilitate practică, şi ar fi putut foarte 
bine să fie eliminat, căci soluţia ar fi fost aceeaş chiar în 
lipsa lui. 

Antichreza în dreptul internaţional privat. 

„Ne-a mai rămas, spre a complectă comentariul acestui 
titlu, de a zice câteva cuvinte în privința antichrezei în 

„dreptul internaţional privat, însă această chestiune fiind atinsă 
supră p. 291, text şi nota k& şi p. 300, nota 3, nu mai avem 
nevoe de a reveni asupra ei. (Vezi şi supră, p. 292). 
  

() Cpr. Thiry, IV, 299; Baudry et Loynes, op. cît., |, 203. — 
Cu toate că ereditorul antiehrezist uu are un privilegiu propriu 
zis, totuşi situaţia sa are multă asemănare cu acea a unui 

creditor privilegiat, pentrucă, de fapt, el va fi plătit înaintea 
acelora cărora dreptul său este opozabil, dacă n'a renunţat la 

dreptul său de retenţie. Cpr. Baudry et Loynes, op. cit. I, ZIl. 
Vezi infră, pag. 343.



TITLUL XVIII 

DESPRE PRIVILEGII ŞI IPOTECI 

Consideraţii generale şi istorice asupra privilegiilor 

şi ipotecilor. 

Privilegiile şi ipotecile fiind ambele, după art..1720, nişte 
cauze de preferinţă, legiuitorul le-a întrunit în acelaş titlu. 

Istoricul Inainte de a interpretă textele relative la această materie 
privil. și i20- importantă, vom cercetă în puţine cuvinte origina privile- 

giilor şi a ipotecilor. 
Origina, ipo- Ipoteca, interesând în grudul cel mai înalt averea cetă- 

seci tenilor şi creditul publie în genere, a atras în totdeauna 
atenția legislatorilor. Ea este de origină foarte veche. În 
adevăr, o găsim în India, în Egypet, la Greci, la Ro- 
mani şi la alte popoare. 

Origins cu- Cuvântul ipotecă fiind de origină greacă (5zo8ixr) (î), 
ee E” sa dedus de aci că nu numai cuvântul dar însăș instituția 

a trecut dela Greci la Romani (). După toate probabilitățile, 
însă, instituţia ipotecei a existat la Romani înainte de intro- 

ducerea, în limba lor a cuvântului hapotheca (5), cu toate că 

Etimologia Cuvântul br-odiiz:n vine dela, V Drotidruut re insemneaz 
( ) erbul [i] ca 

a pune dedesupt. „Hypotheca zice Nooăt, grace originis es 
dicta guasi supposila“. Cpr. Martou, Privil. et hypotheques, 
II. 683, p. 292; Boissonade, Projet de code civil pour lempire 
du Japon, IV, 393, p. 373 (Tokio, 1889). 

(2) Vezi Marton, Privil. et hypothegues, 1, 684, p. 29%. 
(5) Vezi Adrien Gillard, La constitution de Vhypotheque conven- 

tionnelle, 2, p. 2 (ed. din 1891); Pand. fr. vo Privil. et hy 
pothegues, 62 urm., ete. 
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momentul introducerei ei în Italia nu se cunoaşte cu preci- ziune (1). „Ein neus Wort fir eine alte Sache“, zice un autor (2). 
| 

La Atenieni, ipoteca, eră foarte frecventă, -şi se puteă, Dr. grecesc. ipotecă nu numai imobilele, dar şi mobilele, afară de armele 
şi instrumentele de cultură, (9). Autorii greci, precum : Plutareh, Demostene şi mulţi alţii, ne atestă că creditorul făceă să se pue pe imobilul grevat un semn, &pos, având o inscripţie care anunță publicului suma pentru care imobilul eră ipotecat (*). 
Aceasta eră un mijloc de publicitate, iar nu o condiţie de 
validitate a ipotecei (5). 

La Romani, ipoteca eră un drept real şi accesoriu, Dr. roman. 
nesupus nici măcar publicităţei rudimentare dela Atenieni (6), stabilit asupra unui lucru, mobil sau imobil, aparţinând debi- 
torului, care permitea ereditorului de a-l urmări în orice 
mână s'ar fi găsit, şi de a-l vinde spre a fi plătit din preţ 
cu preferință, înaintea creditorilor chirografari. 

Inainte de stabilirea ipotecei existau, ca siguranţe reale, 

  

(1) Acearias, Precis de droit romain, |, 284, p. 279 (ea. a 4-a, 1586), (5) Bachofen, Das râmische Pfandrecht, p. 632. 
(6) Vezi, pentru mai multe detalii, în privinţa dreptului grecese, Gillard, op. cit., 5 urm., p. 6 urm.; Pană. fr., 0 ciţ., 42 urm.: Caillemer, Le credit foncier ă Athânes, p. 10 urm., ete. (*) Gillard, op. cit., 7, p. 8 şi 9; Baudry et Loynes, Priuil. et 

hypothegues, Introduction, p. 13 urm. (ed. a 3-a, 1906); Martou, 
op. cit., II, 683, p. 292; Jourdan, De V'hapothegue, p. 148 urm.; 
Grenier, Hypothegues, I, Discours prelimin., p. & (ed. belg. din 
1833). lată ce găsim, în această privinţă, într'un autor care, 
după cum se exprimă Grenier (Tr. des hypothegues, I, Discours 
preliminaire), posedă arta de a aseunde cea mai profundă 
erudiție sub simplicitatea, cea mai elegantă. „Les champs se 
trouvent s6parâs les uns des autres par des haies ou par des 
murailles. C'est une sage institution que de dâsigner, comme 
on fait, ceux qui sont hypothâqu&s, par de petites colonnes 
chargâes d'une inseription qui rappelle les obligations con- 
tractâes avec un premier cer&ancier. De pareilles colonnes, 
places devant les maisons, montrent î, tout le monde qu'elles 
sont engagâes, et le prâteur n'a. point ă craindre que les creances 
obscures fassent tort ă la sienne“. (L/abb Barthelemy, Voyage 
du jeune Anacharsis en Grâce). 

(0) Vezi Gillard et Jourdan, op. şi loco supră că 
() Contră:. Grenier, Hypothegues, |, Discours preliminaire, p. 6, 

text şi nota |.
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înstrăinarea fiduciară (fiducia sau pactum  fiducia) () și 

pPugnus (); însă aceste siguranţe aveau inconvenientul: de a 

desezisa, pe debitor de folosinţa luerului său, şi de a-l împedică 

să afecteze acelaş lucru, ca garanţie, în acelaș timp la, alți 

creditori (2). 
De aceea pretorul Servius, care pe nedrept a fost con- 

fundat cu vestitul Servius Sulpiciuş, contemporan al lui Cice- 

rone, a împuternicit pe arendătorul unui fond rural de a-și 

rezervă, printi”o simplă convenţie un drept de siguranţă asupra 

mobilelor aduse de arendaș, fără ca acesta să peardă pose- 

siunea. mobilelor sale (4, iar pretorii cari au urmat după 

dânsul, generalizând această dispoziţie, au permis oricărui 

creditor de a stipulă printi'o convenţie un drept analog 

asupra lucrurilor aparţinând debitorului lor, fără ca acest 

din urmă să peardă posesiunea, acestor lucruri. Ei sancţionând 

acest drept printr'o acţiune reală, numită quasi-serviană sau 

ipotecară, pactul fiduciar eu timpul a dispărut, însă pignus 

a rămas, devenind, ca şi ipoteea, un drept real). 

Acţiunea ipotecară, gud creditores pignora haypothecasve 

() Opr. Gaius, Instit., II, 59, 60; Pauli Sententie, De lege com- 

missoria, 2, 13. — Debitorul vindeă ereditorului său prin mar- 

cipatio sau in jure cessio luerul menit a-l garantă, cu con" 

diţie ca. ereditorul să-i transmită din nou acest lucru, în urma 
plăţei datoriei sale. 

(2) In această nouă formă a siguranţei, ereditorul primeă numai po 
sesiunea lucrului, rămânând ca el să fie împuternicit de debitor 
a vinde acest lucru spre a fi plătit din preţ, în caz de neplata 
datoriei la timp. Mai târziu dreptul de a vinde Juerul a fost 
conferit ereditorului, după trei somaţii făcute debitorului. Vezi 
Rambaud, Ezplic. €lement. du droit romain, |, p. 445, 445 
(ed. din 1893). 

_(6) Vezi Acearias, Pr. de droit romain, 1, 285, 285 bis, p. 131 
D urm.; Rambaud, op. cit., I, p. 445 şi 459. 
(4) Obiceiul arendaşilor de a afectă ca garanţie proprietarului 

lucrurile aduse de ei pentru exploatarea fondului, eră vechiu 

şi constant la, Romani. Caton (De re rustica, 146) zice, în 
adevăr: „Que. în fundo illata erunt, pignori sunto“. Vezi 
Ortolan, Boplic. historigue des Instituts de Pempereur us 

__tinien, INI, 2088, p. 615, nota 1 (ed. a 7-a). 
(5) Opr. Instit. Justinian, De actionibus, 4, 6, $ 7. Vezi asupră 

acestui text, Ortolan, op. cit., III, 2087 urm.; Duceaurroț: 
Institutes de Justinien nouvellement expliquces, II], 117 urne 
p. 303 urm. (ed. a 5-a, 1836). 
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Perseguuntur, nu este deci decât o extindere a acţiunei intro- 
dusă de pretorul Servius, de care am vorbit mai sus (1). 
Această generalizare a acţiunei serviane pare a fi fost con- 
timporană cu epoca care a urmat războaelor lui Anibal €). 

31l 

Independent de ipotecă, mai existau la Romani și pri- Privilegiile la 
vilegii,. însă această siguranță eră mai puţin energică decât 
ipoteca. 

Privilegiul eră o favoare pe care legea o confereă unor 
creanţe, ce rezulta nu numai din natura, creanței, dar câte- 
odată şi din calitatea persoanelor. 

Privilegiul nu confereă mai întăi creditorului, decât un 
simplu drept de preferinţă, faţă, de creditorii săi chirografari. 

Dacă creditorii privilegiați se găseau în concurenţă cu: 
ereditori amanetari sau ipotecari, aceşti din urmă aveau 
precădere. „Eo gui acceperunt pignora, ciim în rem actionem 
habeant, privilegiis omnibus, quo personalibus actionibus 
competunt, praferri constat“ (?); | 

Privilegiul nu confereă, de asemenea, un drept de urmărire 
în contra, terţiilor detentori, aşa că dacă debitorul înstrăină 
imobilul supus privilegiului, acest privilegiu nu mai există. 

Romani. 

Această stare de lucruri fi sehimbată prin introducerea, Ipotecile pri- 
ipoteeilor privilegiate, care întruneau atât foloasele privile- 
giului cât şi ale ipotecei (£). 

(1) Acţiunea ipotecară se numeşte și pigneratitia (LL. &1, Dig, 
De pigneratitia actione, 13, 1; L. 22, Dig., De pignoribus ei 
hypothecis, 20, 1; 1. 5, Cod, Si aliena res pignori data est, 
8, 16, ete.), cu toate că sub acest nume se înţelege, în genere, 
acţiunea personală care rezultă din pignus, acţiune la care 
părţile sunt supuse, din cauza obligaţiilor lor respective, şi 
care nu trebue să fie confundată cu acţiunea reală (pignera- 
titia în rem actio), de care sa vorbit mai sus. Vezi Duceaurroy, 
op. cit., III, 1178, p. 306, nota 1. 

(2) Vezi Ruben de Couder, Droit romain, II, p. 389, nota 1 (ed. 
a 1-a, 1888). Vezi asupra formaţiunei şi dezvoltărei sistemului 
ipotecar la Romani, Labb6, Disertaţie publicată în Ezplic. 
hăstorique des Instituts de lempereur Justinien, III, Cartea a 
IV-a, Appendice III, p. 918 urm. (ed. a 12-a, 1883). 

(5) 1. 9, Cod, Qui potiores în pignore habeantur, 8, 18. 

vilegiate. 

(*) Ipotecile privilegiate există şi astăzi. Aceste sunt: privilegiile 1 potecile pri- 
speciale asupra imobilelor (art. 1737). Cpr. Planiol, Il, 2543, vilegiate în 
2886 urm.; Beudant, II, 493, p. 2; Guillouard, Privil. et hypo- “1: acia. 
thegues, II, 449; Hureaux, Etudes thcorigues et pratiques sur
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Enumerarea 
ipotecilor pri- 
ivilegiate din 

dr. roman. 

Dr. vechiu fr. 

C. Calimach. 
Art, 584. 

C. Calimach 
Art. 589. 

C. Calimach. 
Art. 1800. 

Deoseb. între 
C. Calimach 

şi C. austriac, 

COD. CIV.— CARTEA IIL.— TIT. XVIII. — CONSIDER. ISTORICE. . 

Ipoteeile privilegiate erau: 1% aceea a, femeei pentru 

restituirea, dotei sale (privilegium dotis); 2” aceea a pupililor, 

a minorilor de 25 de ani, a smintiţilor şi a risipitorilor asupra 

bunurilor tutorilor și euratorilor lor; 3” aceea pentru chel- 

tuelile de înmormântare; 4% şi în fine, aceea a Fiscului (!). 

Creditorii investiţi cu o îpotecă privilegiată erau pre- 

feraţi simplilor creditori ipotecari. 
Am terminat cu dreptul roman. 

Nu vom insistă asupra vechiului drept francez, el fiind 

destul de cunoscut (2), ei vom trece de îndată la dreptul 

nostru anterior. 
In codul Calimach, găsim atât amanetul şi ipoteca cât 

şi privilegiile. Iată, în adevăr, cum se exprimă art. 584 din 
acest cod: „Dacă lucrul este mişeător, se numeşte amanet; 
dacă el este nemișcător, se zice ipotecă“ (5); iar art. 589 
are următoarea cuprindere: 

„Pentru ca să se câştige. într'adevăr dritul amanetului, este 
neapărat ca creditorul ce are vreun titlu, să iă întru a sa păstrare 
luerul amanetat, dacă este mişcător, iar de este nemișcător, să îă 
documenturile lui“ (*). 

Art. 1800 din acelaş cod are. de asemenea, următoarea 

cuprindere: - 

le code civil, |, p. 13, No. | (ed. din 1847), ete. Vezi și infră, 
p. 867, text şi notele 1 şi 2. 

() Vezi asupra ipoteeilor privilegiate, la Romani, Mayanz, Dr. 
„__romain, Î, $ 163, p. 903 urm. (ed. a 5-a, 1891). 

(2) Vezi în privinţa dreptului vechiu francez, Domat, Lois civiles 
"dans leur ordre nalurel, LUI, p. 310 urm. (ed. Carre din 1822); 
P. Viollet, Histoire du droit civil frangais, p. 18% urm. (ed. 
a 3-a); Pand. fr, v0 Priil. et hypothâques, 110 urm.; Maurice 
Poussart, Origines e! transformations de W'hypotheque dans 
Lancien droit franţais (Paris, 1908), ete. o 

(5) Cpr. art. 1, capit. 13 din codul lui Andr. Doniei. Vezi și 
__Supră, p. 241, text şi nota 3. 

(*) Este de observat că acest text modifică art. 451 din codul 
austriac, căci, după acest din urmă text, ipoteca, nu se constitue 
numai prin luarea documentelor, ei prin înregistrarea creanței, 
conform modului de achiziţie al proprietăţei imobiliare (must 
der Glăubiger, acenn die Sache unbeawveglich îst, Seine Forde- 

rung auf die zur Erwerbung des Eigenihums liegender Giiter 
vorgeschriebene Art einverleiben lassen ). Vezi asupra regimului 
ipotecar austriac, legea din 23 Iunie 1871, de care vom vorbi 
mai la vale, p. 319.
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»Toemeala de amanet se numește aceea, prin care datornicul 
sau alteineva în locul lui, dă în faptă la creditor dritul amanetului 
asupra unui lucru, adecă trădă lui amanerarisitul lucrul mişcător, 
sau documenturile lucrului nemișcător“. 

Va să zică, ipoteca se constitueă prin trădarea în mâna 
creditorului a documentelor imobilului ipotecat (1), soluţie 
admisă şi astăzi în legislaţia tuniziană (2). 

Această stare de lucruri n'a fost schimbată, în privinţa, Regul. organic 

locuitorilor din capitală. decât prin anexa litera T'a Regu- îi Moldovei. 
lamentului organic (£), după care actul de ipotecă, trebueă, să 

fie întărit de Divanul apelativ, secţia întăriturilor, eare cer- 
cetă titlurile de proprietate, şi prin mijlocirea tribunalului 
situaţiei imobilului, se evaluă imobilul ce se puneă ipotecă, 
iar actul se, trecei în urmă într'o anumită condică, ţinută 
la acel Divan sau Curte de întărituri (4). 

Sătenii, adecă muncitorii pământului (Regulamentul Neaplie. dis- 
- i A A A ape d 

organic al ţărei româneşti vorbeşte de locuitorii de prin sate), Reg. organic, 
nu erau însă supuşi acestor dispoziţii (0), pentru ca să nu fie sătenilor. 
nici de cum înstânjeniţi în alcătuirile dintre dânşii. 

Codul Calimach recunoaşte patru feluri de ipoteci: ipo- Ipotecile 
os Apa . istente î teca convenţională, aceea legală, acea judiciară și acea tes- CGajimacn. 

tamentară (art. 586 şi 1997) | 

Toate aceste ipoteci erau oculte, ca şi la Romani (9). 

() Cas. rom. Bult. S-a civilă, 1864, consid. dela p. 624. „Con- 
siderând zice, de asemenea, Trib. Ilfov, că în codul Calimach, 
ipoteca eră un contract consensual; pentru ca acest contract 
să fie opozabil terţiilor, se cereă ca constituitorul ipotecei să 
trădeă, creditornlui. titlurile de proprietate sau documentele 
imobilului afectat ea ipotecă, ete.“. Dreptul din 1886, No. 90, 
p. 718, col. 2. „Dându-se doeumenturile moşiei sub zălog, zice 
Andr. Doniei (eapit. 13. $ 25), însăș moșia este zălogită“. 

(2) C. Alger, J. Clunet, anul 1891, p. 223. 
(2) Vezi aceste dispoziţii ale Regul. organice al Moldovei, în Co- 

lecţia Pastia, p. 59 urm. Regul. organice al ţărei românești 
are dispoziţii identice (art. 333 urm). 

(&) Cpr. Trib. Ilfov, Dreptul din 1880, loco supră ct. 
(5) Cpr. C. Foeşani şi Trib. Vâlcea, Dreptul din 1881, No. 79 

şi din 1882, No. 13. , 
(6) Constituirea ipotecei nu eră, în adevăr, supusă la Romani, Lipsa de pu- 

niei unei condiţii de publicitate. Cpr. Ruben de Couder. op. bligitae la 
cit., IL, p. 389, nota 3; Machelard, Des hypothegues (diser- Oman, 
taţie), p. 129 urm. O' Constituţie a împăratului Leon a adus 

foarte târziu un remediu acestui viciu esenţial, cerând pentru
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Regul. organice 
al Moldovei. 

La 1832 vine însă, după cum am văzut, Regulamentul 
organic, eare, prin anexa lit. 7, supune formalităţei in- 
scripţiei într'un registru ad-hoc, numai ipotecile convenţio- 
nale şi acele ale femeilor măritate, aşa că ipotecile judiciare 
şi testamentare au rămas tot oculte(!). 

Privilegiile în 
C. Calimaeh. 

Codul Calimaeh, pe lângă ipoteci, admite şi privile- 
giile. După acest cod, privilegiile confereau un drept de 
preferinţă, pe care îl dădeă calitatea ereanţei. Creanţele pri- 
vilegiate erau: 1% cheltuelile trebuincioase făcute pentru în- 
groparea, debitorului; 2” plata slugilor pentru simbria lor 
pe trei ani (vezi înfră. p. 393, nota 1); 30 şi în fine, erean- 
ţele medicilor, învăţătorilor, hirurgilor şi spițerilor, însă numai 
pentru un an (art. 1995 C. Calimach) 2). 

C. Caragea. Ipoteca, își ave, de asemenea, ființă în codul Caragea 
sub numele de zălog. Ea se constitueă din capul locului, ca 
şi sub codul Calimach, prin remiterea, titlurilor de proprie- 
tate în mâna creditorului (art. 4, partea III, capit. 11), 

Art. 6, partea VI, capit. 2, cerând ca toate toemelile 
scrise să se iscălească de părţile contractante, şi să se ade- 
vereze sau de justiţie, sau cel puţin de doi martori, cari cu 
ochii lor au văzut, sau cu urechile lor au auzit, desigur că 
acest text eră aplicabil şi la ipoteei (2). 

  

constituirea, ipotecei un act publie sau semnătura pe un act 
privat a trei sau mai mulţi martori vrednici de credință, pentru- 
că un asemenea act confirmat de martori echivalează cu un 
act publice. „Tunc enim guasi publice confecta accipiuntur“. 
(L. 11 $ 1, Cod, Qui potiores în pignore habeantur, 8, 18). (1) Cpr. Cas. rom. Secţii-unite, Bult. 1877, consid. dela p. 452 

(*) 

€&) 

şi Dreptul din 1878, No. 2, p. 1. 
Acest text figurează în ultimul titlu al codului Calimach, sub 
rubriea: despre rânduiala concursului creditorilor. 
Vezi D, Negulescu, Teoria privilegiilor şi a ipolecilor, p. 5 (Bucureşti 1902).—A cest studiu a rămas însă neterminat, au- torul explicând numai câteva texte din privilegii. Sperăm că 
amicul nostru se va grăbi să termine această lucrare, ne- imitând pe alţii, cari ajungându-şi scopul ce-și propusese; adecă acela de a fi numiţi profesori, nu mai simt nevoea de 
a lueră înainte. In adevăr, mai toţi tinerii cari se destină În- 
vățământului superior, seriu câteva rânduri spre a vână o ca- tedră, ȘI îndată ce au pus mâna pe ea, leagă cartea de gard, îndeletnicindu-se cu alte ocupaţii. Trist lucru, trist de tot! Cu acest sistem deplorabil Universitățile noastre nu vor ajunge niciodată pe acele străine.
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La 1832, vine însă Regulamentul organic, care cere ca Regul.organie 
ipoteca, spre a fi opozabilă terţilor, să fie constituită prin 2. Munteniei. 
act public, şi adusă la cunoştinţa terțiilor prin înserierea ei 
în registre ad-hoc (art. 333 urm. Regul. organice al Mun- 
teniei). ăi 

Codul Caragea, cunoşteă nu numai ipoteeile, ci şi pri- Fivilegiile în 
vilegiile, sub numele de protimasis; însă, după acest cod al rage 

Munteniei, privilegiul nu eră, ca în codul Calimach, o ca- 
litate a ereanţei, ci derivă din rangul creanţei-şi din voința 
părţilor. 

lată, în adevăr, cum se exprimă art. &, partea III, 
- eapit. ll din acest cod: ia 

„De se va zălogi acelaş zălog în două cursuri de vreme, adecă 
la două epoci deosebite, după cum se exprimă textul grecesc, eic 
5bo Enoyăc, la doi împrumutători, și unuia din ei se vor dă cele 
adevărate sineturi ale acelui lucru, iar celuilalt nu, atunci să se 
protimisească cel ce va aveă sineturile; iar de nu se vor da sine- 
turile, atunei să se protimisească cel dintăiu de pe cursul vremei 
zalogaș“ ; 

Și art. 6, loco cit. din acelaş cod adaugă: 

„Când tot într'o vreme se va zălogi unuia lucrul întreg, iar 
altuia parte din lucru, atunci împrumutătorul cu lucrul întreg se 
protimiseşte la plată“. 

Intre privilegiile pe care le eonfereă codul: Caragea eră şi Privil. Sta- 
| al Statului (datoriile obşteşti şi d i) (art. 20, partea Wei, € acel al Statului (datoriile obşteşti și domneşti) (art. 20, partea - Caragea. 

III, eapit. 8); acel al creditorului amanetar (art. 21, partea 

INI, capit. 8) şi acel al femeei pentru dota ei. 
Pentru garantarea, acestei dote, femeea, aveă, în adevăr, Privil. femeci 

»p. garantarea 
un privilegiu (protimisis) faţă de toţi creditorii chirografari * 'aotei sale. 
ai bărbatului, fie anteriori, fie posteriori contractului de că- 
sătorie, şi faţă de creditorii cu drepturi reale posterioare 
acestui eontract(*). 

() Vezi art. 23 şi 24, partea III, capit. 8. Vezi şi tom. VIII al 
Coment. noastre, p. 417 şi 530 urm.— S'a decis că creanța 
dotală a femeei, căsătorite sub codul Caragea, este privilegiată 
numai faţă cu creditorii chirografari ai soţului, şi că ea nu 
primează privilegiul special al vânzătorului asupra imobilului 

vândut soţului, mai ales atunci când acest privilegiu a fost 

inscris înainte de creanţa dotală. Trib. Ilfov, Dreptul din 1885, 
No. 81.



316 

Dreptul de 
protimisis sau 
protimisire. 

C. Calimaeh 
şi Andr. Do- 
nici, în pri- 
vinţa ipotecei 
femeei mări- 

tate. 

Pactul pro- 
timiseos. 
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Nu trebue să confundăm acest privilegiu al femeei cu 
dreptul de protimisis sau protimistre, de care am vorbit cu 
altă ocazie(!), şi care există în toate leginirile noastre abro; 
gate. Acest drept aparţinea rudelor și chiar vecinilor unui 
vânzător de imobile. Mai înainte! de a-şi vinde imobilul său, 
acest din urmă trebuiă să facă o ofentă de vânzare rudelor 
Şi vecinilor săi; căci, în caz de a se vinde imobilul altuia, 
fără, îndeplinirea acestei formalităţi, rudele sau vecinii vân- 
zătorului erau în drept a revendică imobilul, plătind -însă 
preţul lui (2). | 

Codul Calimach eonfereă însă femeei o ipotecă tăcută asu- 
pra întregei averi a bărbatului, atât pentru zestrea (art. 1640), 
cât şi penţru exopriea ei (art. 1667). Vezi tom. VIII al 
Coment, noastre, p. 237, nota 5 şi p. 417. Vezi şi codul lui 
Andr. Donici, unde se zice: „Fiindcă femeea are facută îpo- 
lecă între toate ale bărbatului, se protimiseşte mai mult decât 
toți creditorii lui, atât cei mai dinaintea însoţirei, cât și cei 
de pe urmă, spre a-şi luă: zestrea“. Cpr.. art. 1646 C. Cali- 
mach. Vezi asupra textelor de mai sus din codul Calimach, 
Cas. rom. Buit. S-a [, 1870, p. 254 urm., iar în privinţa co- 
dlui Caragea, vezi Trib. Vâlcea, Cr. judiciar din 1906, No. 
24 (eu nota d-lui A. I. Suciu). | 
Vezi tom. VIII al Coinent. noastre, p. 617 urm. şi 866. 
Vezi asupra acestui drept, pe care legiuirile noastre anterioare 
care l-au împrumutat dela dreptul bizantin (Harmenopol, De 
emptione et venditione în quo ei de protimisei, LII, 3), P. 
Negulescu, Studii de istoria dreptului, român, p. 171 urm. și 
Etude de la protimis dans Vamcien droit roumain. Nouvelle 
revue historique de droit franţais et ctranger, anul 189, 
No. 2; Nacu, III, p. 179 urm., No. 12. Mai vezi E. Văcă- 
reanu, La” protimesis en droit roumain (teză pentru doctorat, 
Paris, 1909). Cpr. L. 14, Cod, De contrahenda emptione ei 
venditione, &. 35. Vezi asupra dreptului de protimisis, Trib. 
Buzău, Cr. judiciar din 1910, No. 61, p. 521 urm. 

Indepeiident de dreptul de protimisis, care a existat altă 
dată atât în dreptul german (Năherrecht, Nachbarrecht), cât 
și în dreptul vechiu francez, sub numele de retrait lignager 
(vezi tom. VIII al Coment. noastre, p. 618, ad notam şi Jobbs 
Duval, De la condition rtsolutoire e! du retraii lignager), art. 
1439 urm. din codul Calimach (1068 urm. C. austriac) mai 
vorbese încă de dreptul de înapoi-eum părare, cunoscut la Ro- 
mani sub numele de pactun protimiseos. Aceasta eră 0 con- 
venție prin care vânzătorul îşi rezervă dreptul de a-și reluă 
înapoi lucrul vândut, în caz când cumpărătorul primitiv sar 
fi decis a-l revinde. Asemenea convenţie ar fi validă și astăzi
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După ce am examinat privilegiile şi ipotecile în dreptul Dr. străin. 
voman şi în dreptul nostru anterior, vom trece în revistă le- 
giuivile străine cele mai importante asupra regimului ipo- 
tecar, arătând apoi, ca concluzie, modificările cele mai de 
căpetenie ce trebuese introduse în legea noastră. 

Asupra sistemului francez şi acelui belgian, care a Sistemul fi. 
trecut în mare parte şi în codul nostru, avem puţine ob- * "8 
servaţii de făcut, aceste două legislații fiind destul de cu- 
noscute. | , 

lată cum un autor, Martou, rezumă reforma sistemului 
ipotecar, adusă în Belgia, prin legea din 16 Decembrie 1851 (). 

„Caracterul acestei importante reforme poate fi rezumat în- 
tr'un cuvânt. Publicitatea mutaţiunilor imobiliarey-a privilegiilor 
asupra imobilelor, a ipotecilor şi a tuturor sarcinilor reale, de orice 
natură ar fi, aceasta, este ideea generală care dominează dispoziţiile 
legiuirei noi, şi eare este ca cheea bolţei edificiului întreg“. 

Ceeace; distinge deci sistemul actual de acel vechiu, este 
publicitatea şi specialitatea, ipotecei. 

Legislaţia belgiană nu cunoaşte ipoteca judiciară, pe Inezist. ipo- .. 7 . tecei judiciare care n'o cunoaște nici codul nostru. Vom vedeă mai la, vale, n Belgia. 
în concluzia noastră, dacă aceasta este un bine sau un 
rău. (Vezi înfră, p. 327 urm.). 

Art. 44 8 ultim din legiuirea dela 1851, pe care codul Ipoteca testa- 
nostru nu l-a reprodus, înfiinţează ipoteca testamentară, care PRET: 

în baza principiului libertăţei convenţiunilor (art. 969). Vezi 
„tom. VIII al Coment. noastre, p. 617. _ 
() Martou, Prioil. et hypothâgues, |, priface,. p. 9.—Sully expri- 

mase de mult dorinţa în Memoriile sale (cartea 26) „gu'aucune 
personne, de quelque condition ou gualită qu'elle pât &tre, m'eut 
pu emprunter sans qu'il fât dâclare quelles dettes pouvait 
avoir dejă l'emprunteur, ă quelles personnes et sur quels biens:, 
ete. lată, zice un autor, publicitatea ipotecei şi indicarea mo- 
dului de a o organiză (Grenier, Pr. des hapotheques, |, Dis- 
cours preliminaire). Viciul elandestinităţei ipotecilor, eare ca- 
racterizează vechiul regim şi care dădeă loc la atâtea abu- 
zuri şi fraude, a fost seninalat mai târziu şi de către Col- 
beri, Minisirul lui Ludovic al XIV-lea; însă ideile salutare 
ale acestor luminaţi bărbaţi de Stat n'au putut atunci prinde 
rădăcini, pentrucă introducerea regimului publicităţei ar_fi 
adus la sapă de lemn pe curtezanii bătrânei şi putredei Re- 
galităţi. a
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am văzut că există şi în codul Calimach (art. 586), şi care 

are de scop garantarea legatelor făcute de testator(!). 

Ipoteca legală Dar dacă acest text a fost eliminat de legiuitorul nostru, 

a legaterieor. legatarii, independent de asigurarea ce pot dobândi prin 

O. civ. cererea, separaţiei de patrimonii (art. 781 şi 1783), mai au 

şi o ipotecă legală asupra imobilelor moştenirei, ipotecă care 

are de scop asigurarea ultimelor voințe ale testatorului.... ut 

ommnibus modis voluntats ejus satisfiat, şi care se datorește 

lui Justinian ([. 1, în fine, Cod, Commumia de legatis, ete., 

64. 3). Aceasta rezultă din art. 902 $ 26). 

Nu vom semnală deocamdată mai multe dispoziţii din 

legea, belgiană, pentrucă vom aveă ocazia de a le examină 

pe toate în Gursul acestor Comentarii, dacă D-zeu ne va dă 

viaţă şi puterea, de muncă necesară. - 

C. italian. Ca şi legea belgiană din 1851, codul evil italian din 

1866 a îmbunătăţit sistemul ipotecar francez, fără a-i 

schimbă însă bazele sale. 
Art. 1981 şi După acest cod, toate: ipoteeile trebue să. fi aduse la 
2001 C. ita- . .. o. , , 

la. ” cunoştinţa terţiilor prin inscrierea lor (art. 1981). Această 

inscripţie nu este supusă la reînoire, nici după 10 ani, ca 

în codul francez, nici după 15, ca în codul nostru, căci in- 

scripţia primitivă păstrează ipoteca timp de 30 de ani dela 

data ei (art. 2001). | | 

Ipoteca judi- În fine, cu privire la ipoteca judiciară, necunoscută în 

dirt dreptul nostru actual, art. 1986 dispune că ea poate fi în- 

Art. 1986. serisă asupra oricărui imobil al debitorului; cât pentru imo- 

bilele dobândite de dânsul în urma condamnărei sale, în- 

seripția nu poate fi luată decât pe măsura ce ele parvin 

debitorului, a misura che essi pervengono al debitore. 
    

Dr. interna- (1) Legile privitoare la, ipoteci fiind de ordine publică şi, ca atare, 
ional cu pri teritoriale, de aci rezultă că ipoteca testamentară stabilită 
i A Apo printr'un testament făcut în Belgia, de către un testator bel- 

mentară. gian sau român, nu va, ptoduce niciun efect asupra bunu- 

rilor situate în România. Laurent, Droit civil internationali 

VII, 374, p. 438. 
(2) Vezi în acest sens numeroasele autorităţi citate în tom IV 

al Coment. noastre, p. 599, nota 1 (ed. l-a) şi în tom. VIU, 
p 508, nota 1. — Contră: Aubry et Rau, II, $ 264, p. 353, 
354 (ed. a 5-a) şi VII, $ 1722, 'p. 493, textşi nota 24 (ed. 
a 4-a); Nacu, IL, p. 693, No. 201; Trib. imperiului ger 
man, Sirey, 87. 4. 19, ete.
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Privilegiul vânzătorului, acel al comoștenitorilor şi al Alte inovaţii copărtașilor sunt transformate în ipoteei legale (art. 1969); ale C: italian. și codul italian nu recunoaşte alte privilegii asupra imobi- 
lelor, decât acel pentru cheltueli de judecată, per le spese 
del giudizio, şi acel al Statului (art. 1961, 1962) (:), ete. 

În Austria, regimul ipotecar este organizat prin legea, Dr. austriac. 
din 23 Iunie 1871). (Vezi şi art. 447 urm. C. austriac). 

In Austria, ca şi în Germamia, cuvântul Pfandrecht 
(dreptul de amanet) este un termen generic, care se aplică 
atât siguranţelor mobiliare, adecă amanetului (Handpfand), 
cât şi siguranțelor imobiliare, adecă, ipotecei . (Hypothef, 
Grundpfand) €). 

Dobândirea unei ipoteci este supusă îndeplinirei forma- 
lităţilor preserise pentru dobândirea proprietăţei. imobiliare, 
adecă inserierei în registrul fonciar (Grundbuch,). Titlul sau 
creanța nu conferă decât un drept personal contra debito- 
rului; ea nu conferă nici un drept real asupra lucrului (4). 

Această inscriere se face după cererea ereditorului eon- 
semnată, întrun act publie sau privat, cu consimțimântul 
debitorului iinobilului. Capacitatea, părţilor nu trebue să fie 
contestată (art. 26, 31, 32 din Grundbuch geseta). 

Oreditorul ipotecar poate să deă dreptul său ca ga- 
ranţie unui terţiu (Afterpfand), sub condiția de a se face 
în registrul fonciar o inseripţie în acest sens (5). 

Rangul creditorilor se determină prin data inserierei lor 
în Grundbuch. Doi sau mai mulţi ereditori pot să aibă 
acelaș rang, dacă aceasta este declarat în momentul chiar 
al inserierei (art. 103 din Grumdbuch gesetz). 

() Vezi asupra privilegiilor şi ipotecilor în 'codul italian, Chi- 
roni, “'rattato dei privelegi, delle ipoteche e dei pegno (2 vo- 
lume, Torino, 1894). | | 

() Vezi asupra acestei legi (Grundbuchgesetz), Ortlieb, Bulletin 
de la socicle de ltgislation comparte, anul 1875 —1876, p. 
343 urm. Cpr. Guillouard, Priuil. et hypothegues, I, 83, 8%; 
Râpert. Sirey, v Hypothegue, 4545 urm. 

(2) Opr. art. 448 O. austriac, corespunzător cu art. 584 din codul 
Calimach. Vezi asupra acestui text, Stubenrauch, Commentar 
zum osterreichischen allgemeinen biirgerlichen  Gesetabuche, I, 
p. 590 urm. (ed. Schreiber din 1903). | 

(*) Art. 451 C. cir. austriac. Cpr. art. 589 (modificat) şi 590 
C. Calimaech. | 

(9) Art. 454 C. austriac. Cpr. art. 593 C. Calimach (modificat însă).
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_ Incât priveşte Ungaria, regimul ipotecar este cârmuit 

acolo de legea XI din 1840 (6). 

In Germania, regimul ipotecar este astăzi cârmuit de 

art 873 urm. şi 1113 din noul cod civil. A 

După acest cod, a cărui dispoziţii avem să le trecem 

foarte răpede în vedere, ipoteca este un drept real, care 

nu îă naştere decât prin inscrierea ei în registrul foneiar 

(Grundbuch) (art. 873), şi care conferă ereditorului dreptul de 

a urmări şi vinde imobilul ipoteeat, pentru plata creanţei sale. 

Ea, conferă un drept de preferinţă şi, în acelaș timp, un 

drept de urmărire în mâna terţiilor. 

Ipoteea, poate fi constituită pentru garantarea unei creanţe 

viitoare sau condiţionale (art. 1113 $ 2). Mai mult încă, 

însăş ipoteca poate fi condiţională sau cu termen (art. 158 urm.). 

O fracțiune dintr'un imobil nu poate fi ipotecată, decât 

atunei când este o parte indiviză dintro proprietate (art. 

1114); de unde rezultă că proprietarul exelusiv al unui fond 

nu poate să greveze numai o parte din acest fond, iar un 

coproprietar nu poate să greveze decât partea sa întreagă 

Nu se poate constitui o ipotecă asupra uzufruetulu: 

unui imobil, după cum aceasta este cu putinţă în dreptu 

nostru (art. 1750, 29), ci numai asupra însăş substanţe 

imobilului (£). 
Dreptul proprietarului de a-şi ipotecă imobilul său este 

inalienabil. In consecinţă, este nulă convenţia prin care pro 

prietarul sar obligă, faţă de un creditor, de a nu-și înstrăină 

fondul, sau de a nu-l grevă de alte sarcini (art. 1136). 

Ipoteca se întinde la produsele deslipite de pământ și 

alte accesorii ale fondului, precum şi la prețul Jocaţiunei 

sau arendărei, când imobilul este închiriat sau arendat. Ea 

se întinde, de asemenea, la toate prestațiile periodice de care 

fondul se foloseşte, în virtutea unui drept constituit. Dreptul 
creditorului ipotecar consistă, în asemenea caz, în a urmări 

şi vinde fructele şi celelalte prestații datorite proprietarului 

(art. 1120 — 1126). 
La caz de asigurarea imobilului şi accesoriilor ipotecate, 

(1) Vezi Repert, Sirey, v? Hypothegue, No. 4573 urm. 
(2) Vezi Ernst Barre, Birgelichă, Geselabuch un Code civil 

vergleichende Darstellung des deutschen und franzăsischen 

biirgerlichen Gesetzbuchs (ed. din 1897), $ 61, pag. 89 urm
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în folosul proprietărului sau al posesorului cu titlu de pro- 
prietar, ipoteca. se întinde asupra creanţei ce există contra 
asigurătorului, această garanţie încetând de câteori lucrul 
asigurat a fost reelădit: sau înlocuit. printr'o. dâspăgubire 
bănească (art. 1127) (6). 

Când. o creanţă este garantată printr'o ipotecă inserisă Ipoteca soli- 
asupra mai multur fonduri . (ipotecă solidară, Gesamthaypo- dară 
ihek), fiecare imobil garantează creanța întreagă, ereditorul 
putând, după a sa voință (nach seinem Beheben), să urmă- 
rească creanţa sa, în totul sau în parte, âsupra fiecăruia 
din fondurile. ipotecate (art. 1132) $). | | | 

Ipoteca garantează nu numai cieanţa asigurată, dar 
încă dobânzile ei legale, precum şi cheltuelile de denunţare 
și de urmărire (art. 1118). 

Creditorul primește, în genere, o scrisoare ipotecară 
(Hypothekenbrief), dacă eliberarea, acestei scrisori n'a fost 
exelusă (art. 1116). 

Dacă liberarea unei asemenea scrisori n'a fost exclusă, 
de părţi, creditorul nu dobândeşte ipoteca decât prin darea 
ei de către proprietarul fondului (art. 1117). ete. 

Ipoteca se stinge fie prin realizarea judiciară, adecă prin 
vânzarea, imobilului ipoteca; fie prin ştergerea ipotecei ope- 
rată în registrul foneiar, după cererea proprietarului; fie, 
în fine, prin stingerea creanței ipotecate. 
„Ipoteca, poate fi cedată. Odată cu transmiterea creanţei, 

ipoteca trece la noul creditor; însă creanța nu poate fi 
transmisă fără ipotecă, nici ipoteca fără creanţă (art. 1153) (5). 

Ipoteca legală şi acea judiciară nu există în codul Ipoteca legală 
german, ci numai acea convenţională (5. și judiciară, 

In acest cod nu există nici privilegiul vânzătorului de 
mobile sau de imobile neplătite, nici acel al copărtașilor, 

(1) Cpr. art. 1721 din codul nostru, adăogat după art. 10 din legea 
ipotecară belgiană. Vezi înfră, p. 354 urm. explic. acestui text. 

(2) Vezi asupra ipotecei solidare, Er. Barre, op. cit., $ 64, p. 95. 
(2) Acest punet este foarte controversat în dreptul nostru. Vezi 

infră, explic. art. 1744, ab initio. 
(&) Vezi Er. Barre, op. cit., $ 59, ab înitio, p. 87. lată cum se 

exprimă acest autor: „Die geselelichen Hypotheken . . haben 
în das Grundbuchrechi des B. GQ. B. keine Aufnahme. gefun- 
den. Ebensowenig die gerichilichen Hypothehken . des franză- 
sischen Rechis, ete.“. 

31316
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nici acel al împrumutătorului care a dat bani pentru dobân- 
direa unui imobil (1), ete. 

Codul german a înființat însă ipoteca proprietarului 
pe care n'o cunoaşte nici dreptul francez, nici al nostru, și 
aceasta în scopul de a se înlesni creditul fonciar, 

Ipoteca, proprietarului sau asupra sa însuș (Ehgen- 
thiimerhypothek) există atunci când creanţa pentru siguranța 

sa însw. căreia ipoteca fusese constituită n'a luat naștere; când creanța 
se stinge sau când creditorul renunţă la ipotecă (art. 1163, 
1168, 1170 C. civil). In aceste cazuri, ipoteca nu se stinge, 
ci este dobândită proprietarului fondului grevat, iar stin- 
gerea creanței nu are nicio înrâurire asupra, ipotecilor egale 
sau inferioare în rang. Ipoteca, înfiinţată, printr'o  serisoare 
ipotecară (Hypothekenbrief), de care s'a vorbit mai sus, 
aparţine tot proprietarului, pănă la remiterea titlului credi- 
torului 2). 

Iată care este utilitatea, acestei ipoteci. In caz de a se 
vinde imobilul ipotecat, după cererea unei părți interesate, 

  

(1) Ernst. Barre, op. şi loco supră cit. — Printre privilegiile par- 

=
 

ticulare asupra mobilelor, existente în dreptul nostru, numai privilegiul loeatorului asupra mobilelor locatarului san aren- dașului, a fost reglementat de codul german. Câştiurile dato- rite şi acele ale anului curent şi anului următor, sunt garan- tate printr'un privilegiu asupra mobilelor loeatarului sau aren- daşului. Acest privilegiu nu se întinde însă asupra mobilelor femeei, copiilor, nici asupra acelora, cari aparțin terţiilor, ori sublocatarilor. Mobilele care, după art. 715 Pr. civ. germ., nu pot fi urmărite, nu sunt, de asemenea, supuse acestui privi- legiu (art. 559 C. civ.). Locatorul primează pe orice alt ere- ditor, în ceeace priveşte loeaţiunea, ultimului an curent, loca- tarul având însă facultatea de a exelude privilegiul prin darea unei siguranţe (durch Sicherheitsleistung) (art. 562, 563). Pri- vilegiul locatorului este deci mult mai restrâns în codul german decât în dreptul nostru şi acel belgian. — Un alt privilegiu particular asupra imobilelor, este acel al creditorului amanetar (art. 1208 urm.). Pactul comisoriu (lex commissoria,) este nul în dreptul german (art. 1229), ea şi în dreptul nostru. (Vezi supră pag. 268 urm). | 
„ez asupra acesrei ipoteci. îm rumutată, dela lesea prusacă din 5 Mai 1872. Er. Barre, op. cu., $ 65, p. 97 aan, G. C. Stoicescu, De Uhypothegue sar soi-măme considrte comme instrument de credit (teză, pentru doctorat, Paris, 1909), pag. urm.
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proprietarul inscris asupra însuș lucrului său, poate să ii, 
din preţul adjudecărei o sumă egală cu acea a creanţei stinse. 
El poate să menţie inscripţia nu numai în folosul său sau 
al creditorilor săi ipotecari, ei încă so cedeze unui terţiu (1). 

Independent de această ipotecă, codul german mai are 
încă o ipotecă, numită de siguranță sau de garanţie (Sich- 
erungshypothek) art. (1184 — 1190). Această ipotecă este 

supusă inscripției (art. 1184), nu însă predărei unei serisori 
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ipotecare. „Bei der Sicherungshypothek ist die Erieilung - 
des Hypothekenbriefs ausgeschlossen“, zice art. 1185 din 
codul civil. 

Debitorul unei creanţe rezultând dintr'o obligaţie la 
purtător, dintr'o cambie ( Wechsel) sau dintr'o altă făgădu- 
inţă serisă, susceptibilă de strămutare prin gir (oder aus 
einem. anderen Papiere, dass durch Indossament îibertragen 
werden kamn), poate să constitue o ipotecă de siguranţă, 
chiar dacă această calificare nu figurează în registrul fon- 
ciar (Grundbuch) (art. 1187). 

Scrisorile ipotecare nu vor puteă fi puse în circulaţie, 
iar inscripţia în Grundbuch nu va, fi necesară spre a operă 
cesiunea, creanţei (). 

In fine, vom menţionă alăturea, cu ipoteeile de mai sus, 
care le-am semnalat sub diferitele lor forme, o altă desmem- 

brare a proprietăţei imobiliare, cunoseută sub numele de 

datorie fonciară (Grundschuld) (art. 1191 urm.), care face 

abstracţie de persoana debitorului. Aceasta este o sarcină, 
stabilită asupra unui imobil, care conferă acelui în drept 

facultatea de a primi o sumă de bani din produsul acestui 

imobil. Cu alte cuvinte, pe când ipoteca presupune o per- 
soană debitoare, datoria, fonciară presupune un fond debitor (5). 

(5) Vezi Weiss, 7r. thtorique et pratique de droit international 

privt, IV, p. 235, 236. 
(2) Vezi Er. Barre, op. cit., $ 66, p. 99 urm. 
(2) Vezi asupra acestei instituţii, Er. Barre, op. cit-, $ 67, p. 100, 

101; Baudry et L.oynes, Priuil. et hypothoques, ],  Întroduc- 

tion, p. 53 urm. (ed. a 3-a); Weiss, op. cit., 1V, p. 236, 237, 

nota 3; Pand. fr., v0 Privil. et hypotheques, 14051 urm., ete.— 

In Franţa, un decret din 9 Messidor, anul al III-lea, înființase 

această instituție sub numele de „Bon foncier“ sau „delte fon- 

ciore“, însă acest decret n'a fost aplicat niciodată. Vezi Pand. 

fe. vo Prâwl. el huypothegues, 4226. 

Datoria ion- 
ciară.
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“Cam acesta este, în trăsături generale, 'sistemul' ipotecar 
german, admis" prin codul civil din 1896, asupră căruia am 
insistat ceva mai -mulţ, pentrucă' el se deosebeşte: de celelalte 

| ___ sisteme “existente. : a Se 
Dr. spaniol. '*:: In Spania, regimul ipotecar este :cârmuit: de legea ipo- 

| tecară din 8 Februarie 1861; din 21. Decembrie 1869 şi 
din 
(art: 

urm. 

cret 

din 18702). 

1 lulie 1877, la care ne trimite codul eivil din: 1889 
1880)(0). o e 
In Portugalia, regimul ipotecar este cârmuit de art. 888 
'din codul civil dela; '1867, compleetat; printr'un de- 
din 1867 şi un regulament aprobat printr'un decret ş 

Venim în fine la noul cod elveţian, care area.se aplică. 
cu începere dela 1 Ianvarie 1912). 

După art. 793 din „acest cod, gajul imobiliar poate - 
fi constituit sub formă de ipotecă, de ţidulă ipotecară (%, sau 
de scrisori de rentă. Orice altă, formă este oprită. 

() Vezi Repert. Sirey, vw? cit., 4675 urm; Guillouard, Privl, 

€) 

) 

6) 

et hypoiheques, L, 87 urm., ete. 
Vezi Repert. Sirey, 2 ciţ., 5023 urm.; Guillouard, . op. cil., 

, 92. urm., ete. 
Vezi asupra aceștui cod, G. C. Stoicesco, De Phypothegue sur 
soi-mâme (teză supră cit.), p. 155 urm. | 
Cu privire la ţidulele ipotecare, admise şi în Franţa altă- 
dată prin decretul din 9 Messidor, anul al III-lea (v. Pla- 
niol, LI, 2651 care, cu această ocazie, citează Tratatul nostru 
în limba franceză), vom menţionă ipotecile sau garanţiile vo- 
lante, pe care practica judecătorească le admisese şi în Mol- 
dova, deşi ele nu erau consacrate prin nicio lege şi cari tre- 
ceau prin gir din mână în mână. Garanţiile aşă zise volante 
erau deci, după cum foarte bine observă o decizie a Curţei 
din Iaşi în motivele sale (Dreptul din 1901, No. 69, p. 680, 
col. L-a), adevărate obligaţii la, purtător. Vezi Tratatul nostru 
îm limba franceză, p. 465. Cpr. Gr. Vultureseu, Societăţile 
de credit fonciar, p. 242 (Bucureşti, 1899). Aceste garanţii 
se făceau în modul următor: debitorul provocă prin tribunal 
0 expertiză a averei sale imobiliare şi, pe temeiul âcestei ex- 
pertize, se dădeă proprietarului v însemnare scrisă din partea, 
tribunalului, prin care se atestă că reclamantul aveă o avere 
imobiliară evaluată la suma de . .... Cu această însemnare 
proprietarul se prezintă la licitări publice, şi o puneă ca 
garanţie pentru Imerări de antreprize. Cei de al treilea puteau 
să ştie dacă un proprietar de imobile a recurs sau nu la așa 
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Arta 
imobiliar, m | | i 

Cât pentru ipotecă, ea face obiectul art. 824—841 din: 
acest cod. a SE e 

Materia ţidulelor ipotecare și a, serisorilor. de renţă face, Țidulele ipo- 
obiectul art. 842. şi urm. Si . Si ecare, ete, 

Osebii de legislaţiile mai sus expuse, sunt şi altele care Alte legisl. 
ar prezintă oarecare. interes. Ie străine. , 

„794823 din acest cod se ocupă pe larg de gajul 

numitele garanţii volante, pentrucă aceste garanţii se tiieceau. 
- la tribunalul “situaţiei imobilului într'un registru -speeial.: 

„:. Aceste garanţii nu aveuu loe niciodată asupra averei mobile, 
şi ele au încetat odată cu punerea în aplieare a codului civil. 
actual, care a făcut din ipotecă un contrâct solemn; aşa că 
judecătorii desfiinţează astăzi, în camera de consiliu, după 
cererea proprietarului, toate garanţiile volante cari au rămas . 
pe ici pe colea ca sarcine asupra imobilelor. Cpr. Trib. lași, 
Cr. judiciar din 1903, No.2 (eu observ. noastră). Aceste ipo- 
teci sau garanţii volante, care erau adevărate ipoteci asupra; 
însuș şi cari, astăzi, aproape nu se mai întâlnese, sunt o imi- 
taţie a ţidulelor ipotecare înființate prin decretul din Mes- 
sidor, anul al III-lea, de eare am vorbit la începutul acestei 
note şi supră, p. 323, nota 3. Vezi asupra originei acestui de- 
cret, :asupra funeţionărei, precum și astipra ealităţilor şi defec- 
telor sale, lucrarea interesantă a d-lui G. C. Stoieeseu,. De. Phy- 
pothegue sur soi-m&me 'considerte comme instrument. de credit 

„ (Paris, 1909), p.. 72—116. | E 
e baza acestor garanţii volante şi pe unele dispoziţii din Constituirea 

epdul Calimaeh (art.. 1842, corespunzător cu art. 1393, partea, nei obli- la 
finală din codul austriac), se întemeiază unii spre a decide că E făţisitor “ 
obligaţiile la purtător sau înfăţişătnr pot în mod valid fi con- fără arătarea 
stituite şi astăzi, fără arătarea numelui creditorului. Vezi în numelui ere- 
„acest sens: C. laşi, Dreptul din 1901, No. 69 (cu observ. gorun 
noastră. critică). Această soluţie este, după părerea noastră, - 
inadmisibilă, căci contractul de împrumut, astfel cum este 
prevăzut de «codul civil, presupune neapărat, chiar în mo- 
mentul contradtărei, existența a două persoane determinate: 
împrumutătorul şi împrumutatul, aşa că obligaţia în care per- 
soana împrumutătorului este nedeterminată, fiind arătată sub 

„denumirea generală -de în făţișitor, nu este admisibilă în dreptul 
actual, însuș :codul. comercial admițând titlurile la înfăți- 
şitor numai în două -cazuri: exeepţionale: cekul și polița de 

“încărcare. Vezi în acest 'din urmă sens, Trib. lași, Cr. ju- 
„.„ didiar din 1903, No. 81'(eu observ. noastră), precum şi ob- 
”*" servaţia prin care am eriticat decizia, menţionată a Curţei din 

+ Iași (pronunţată numai. în" măjoritate), - publicată” în Dreptul 
- din: 1901, No. 69... j
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Astfel ar fi, de exemplu, legislaţia Angliei, aceea a Ru- 

siei, a principatului Muntenegru (1), ete., însă nu ne putem 

înțtinde asupra lor; aceasta ne-ar conduce prea departe. 

Nu ne vom ocupă, de asemenea, de regimul foneiar 

uzitat în Australia, cunoscut sub numele de Act Zorrens sau 

Real property act, astfel cum a fost organizat printr'o lege 

din 7 August 1871() 
Acum că am semnalat, în privința regimului ipotecar, 

principalele legislații străine, a venit momentul să con- 

ehidem. Concluzia noastră este că, dacă o reformă se im- 

pune și este cerută în Franţa, cu privire la regimul ipo- 

tecar, o asemenea reformă n'ar strică nici la noi. 

Nu vorbim de chestiile de detalii; acestea vor fi sem- 

nalate la fiecare text în parte. Vom atinge numai câteva 

puncte generale. 
Astfel, avem nevoe de un cadastru, care să constitue 

baza proprietăţei foneiare (?). 
De asemenea, ar fi de dorit ea bunurile tatălui și ale 

mamei să fie lovite de ipotecă legală, atunci când ei sunt 

tutori. Cerem deci abrogarea art. 1767 din codul civil, care 
este o inovaţie nenorocită a legiuitorului nostru; căci dacă 
este adevărat că copii găsese o garanţie oarecare în afec- 
țiunea părinţilor, nu mai puţia adevărat este că multe averi 
Sau văzut risipite şi nimicite prin negligenţă, şi de multe 
ori chiar prin reaua credință a unor părinţi denaturaţi (5. 

(1) Vezi asupra legislaţiei Engliterei, Rusiei şi principatului Mun- 
tenegru (C. civil din 1888, art. 865 urm.), Repert. Sirey, w 
cit., 4450, 4923 urm., 5122 urm. Mai vezi asupra legislaţiei 
Suediei, Repert. Sirey, w* cit., 5226 urm., ete. Regimul ipo- 
tecar este cârmuit în Suedia de legea dela 16 lunie 1875 
(Ann. de legislation ctrangere, anul 1876, pag. 814 urm.). 
Unele din textele acestei legi au fost modifieate printr'o lege 
recentă din 1907. Vezi Annuaire de legisl. cirangire din 
1907, pag. 807. 

() Vezi asupra acestui sistem, A. Andr6, Traii€ pratique du rt- 
gime hypothicaire, pag. 28 urm. (ed. a 2-a, 1898). D-l 6.C. 
Stoiceseu, în interesanta sa lucrare, pe care am citat-o mai 
sus, De lhypolhegque sur soi-mâme (teză, Paris, 1909), zice câ- 
teva, cuvinte despre acest sistem (p. 166—168). 

() Vezi asupra necesităţei cadastrului, Baudry et Loynes, Privil. 
, et hypothegues, |, Introduction, pag. 59 urm. (ed. a 3-a). 

(*) Vezi tom. II al Coment. noastre, pag. 681, nota 1 (ed. 2-a). 
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O altă inovaţie, pe care am dori s'o vedem cât de cu- Supunerea tu- 
vând introdusă în legea noastră, este ca tutorul, care nu are torului, Pup 
avere imobiliară, să poată fi supus la darea unei cauţiuni, bile, la darea 
aşa cum dispun anume atât codul Caragea cât şi codul ita-"e eautimni- 
lian (art. 292, 298); căci, faţă de legea noastră, şi din cauza 
laeunei ce cuprinde, de câteori tutorul nu va aveă avere 
imobiliară, sau va aveă o avere neîndestulătoare, minorul sau 
interzisul nu va aveă nicio garanţie reală, sau va aveă o 
garanție insuficientă. In Belgia, cel puţin în asemenea ca- 
zuri, consiliul de familie poate să oblige pe tutor a depune 
banii la, casa de consemnați (art. 55, 56 L. din 1851), ceeace 
la noi este inadmisibil, pentrucă nu se poate înfiinţă o garanţie 
în favoarea unor incapabili fără un anume text de lege(!). | 

O a patra inovaţie, pe care o credem utilă și chiar ne- Ipoteca judi- 
cesară, este introducerea ipotecei judiciare. Această ipotecă, ” 
are mulţi adversari, și desființarea ei s'a cerut acolo unde 
există, de exemplu în Franţa (*). 

Cu toate acestea, nimie nu este mai salutar decât această, Justificarea 
instituţie, căreia uni autori a consacrat, spre a o combate, un al 
volum de 267 pagini (5). Și dovadă de aceasta este că, în 
  

(!) Vezi tom. II al Coment. noastre, pag. 685 (ed. 2-a). 
() Vezi Guillouard, Priuvil. et hypotheques, I, 122 bis; Beudant, 

Sureies personnelles et rceiles, Ll, 613 şi 616; Baudry et Loynes, 
Privil. et hypothegues, |, Introduction, pag. 179 urm.; Baudry, 
Precis, IL, 1574, p. 972, 973 (ed. a 9-a). Cpr. Martor, Privil. 
et hypothegues, II, 698 urm. — Vezi asupra ipotecei judiciare 
în Italia, Chironi, op. cit., IL, 178 urm., p. 302 urm. Ipoteca, 
judiciară a fost desfiinţată în Belgia. Cpr. Martou, op. cit., 
II, 697 urm. Ea nu există, de asemenea, în codul german 
(vezi supră, p. 821, text şi nota 3), în codul neerlandez, în acel 
portughez, în codul spaniol, ete. Cpr. Planiol, II, 2875, care, 
şi cu această ocazie, citează Tratatul nostru în limba franceză. 

(6) Vezi L/hypothegue judiciaire, son passt, son present, son avenir, 
par le vicomte Gabriel de Labroiie de VareiHes-Sommitres 
(Paris, 1871), operă premiată de două ori, în 1869, de către 
facultatea de drept din Poitiers, iar în 1870, de către Aca- 

demia, de legislaţie din Toulouse. Bis în idem! , 
In alte ţări cărţile de drept se premiază; munca unui om 

se apreciază şi se îmbărbătează. La noi, pentru ca să poţi 
dobândi un premiu cât de mic, trebue să faci parte dintro 
gașcă oarecare şi, pe lângă aceasta, să fi seris câteva versuri 

oricât de şehioape, sau să fi adunat câteva documente, fără 
a fi scos măcar o virgulă din crierul tău propriu.
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Belgia, unde ea; a fost desfiinţată, jurisprudenţa caută a o 
reintroduce pe căi piezişe (1). Ci 

„ : Tată cum un autor o justifică. 
: 

„Mulţi ereditori se mulțumese cu un titlu chirografar, pentrucă, 
ştiu că vor dobândi ipoteca judiciară atunci. când vor voi, şi în- 
dată, ce au obținut-o, ei se mulțumesc cu ea şi nu împing lucrurile 
pănă la urmărire. Dacă se va desființă ipoteea judiciară, creditorii 
vor cere mai totdeauna o ipotecă convenţională, şi debitorii vor fi 
mai des urmăriţi. Mai mult încă, când un debitor vede că este în 
ajunul de a fi urmărit şi executat, el îşi înstrăinează imobilele sale, 
şi ipoteca judiciară apără adeseori pe creditori în contra acestor 
acte de: rea credință, căci ei nu au nevoe de a dovedi frauda şi 
de a exercită acţiunea pauliană pentru a anulă aceste înstrăinări, 
ipoteca judiciară dându-le un drept de urmărire care îi apără în 
contra lor“ (2). | 

Se pretinde că această ipotecă care, după unii, ar fi 
existat și la Romani, sub numele de pignus judiciale(?), ar 

Plin de iluzii, am depus şi noi, spre premiare, cărţile noa- 
stre la Academia română care, dragă doamne, are menirea 
de a îmbărbătă pe acei puţini ce se îndeletnicese cu munea 
în țara noastră. Care a fost însă rezultatul? Premiul cerut nu se 
acordă, ci se trece la economii, sau mai bine zis, se afectează 
la plata diurnelor membrilor doetului corp, din cari unii rau 

_seris nici un: rând măcar, căci deși cartea este bună şi mo- 
__ numentală (astfel se exprimă, după cât suntem informat, ra- 
portul în chestiune), totuş ea nu întră în vederile testatorului 
(eră vorba în specie de marele premiu Năsturel). 

(1) Vezi Planiol, LI, p. 894, nota 2 (ed. a B-a). „LPhypolhâque 
Jjudiciaire, qui ne. passe pourtani pas. pour un phenizx; venait 
ainsi de ses cendres“, zice acest autor. _ 

(2) Planiol, II, 2873, p. 894 (ed. a 5-a). Vezi şi considerentele 
rezoluţiunei adoptate de congresul proprietăţei clădite (congris 
de la propridtt bâtie), reproduse de Baudry et Loynes, op. cil. 
Î, Introduction, p. 79 urm. (ed. a 3-a). 

(5) Vezi Grenier, Tr. des. hypothegues, I, p. 250 urm. (ed. belg. 
„din 1833). Adevărata origină a ipotecei judiciare este însă 

vechiul drept francez: „Par: V'edit de Moulins, Phapothâgque a 
lieu sur les biens du condamnt du jour de la sentence con- 
firmee par arrât“, zice Loysel (Institutes coutuimires, |, p. 
482, No. 504, ed. Dupin et Laboulaye dir 1846). Aşa 
-dar, ipoteca judiciară nu există în dreptul-roman. Ea îşi trage 
origina sa din art; 53 al ordonanţei din Moulins dela. 1566. 
lată cum se exprimă acest text. „Des lors -et ă Pinâtant de 
la condammnaţion: donnte eni:dernier ressori, et du jour. de la 
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fi. nedreaptă, pentrucă “stabileşte o preferință între creditorii 
cei mai deligenţi, cari dobândesc o ipotecă generală : asupra 
bunurilor debitorului lor, atunci când acesta n'a voit să le 
confere. nici măcar o ipotecă specială. Se mai zice că această 
ipotecă este dăunătoare însuș debitorului, întrucât ca îm pe- 
dică lichidările amiabile. In fine, se vai adaosă că, în mo- 
mentul insolvabilităţei unui debitor, toţi :ereditorii se aruncă, 
ca corbii, „asupra averei “sale, spre a avea primul rang). 

Aceste consideraţii nu sunt tocmai exacte şi, în orice 

caz, exagerate. De aceea, în ultimele timpuri, Senatul francez 
a menţinut, cu oarecare schimbări, ipoteca judiciară, şi întru 
aceasta, după părerea noastră, n'a greșit, fiindcă, de bine 
de rău, această ipotecă oeroteşte interesul creditorilor. 

lată cum un orator (Th. Girard) a apărat această, în- 
stituţie în Senatul francez: 

„Ipoteca judiciară nu pune, după cum pe nedrept se pretinde, 
nicio piedică creditului public, căci creditul unui debitor este com- 
promis prin urmărirea averi sale, fie că hotărîrea dobândită de 
creditor conferă sau nu conferă o ipotecă. Din eontra, desfiinţarea, 
ipotecei judiciare ar aduce mieşorarea, creditului publie Şi 0 atin- 
gere situaţiunei debitorului. În adevăr, creditorul ne mai având la 
îndămână, mijlocul de a luă garanţii serioase contra relei credinţe 
a debitorului său, va fi mai cireonspect şi mai puţin, dispus a-şi 

  

promiontialion, seră aeguis € la partie droit d'h ypothăque sur 
les biens du condamne, pour Veffet et extcution du Jjugemenit 
ou arrât sur lui, obtenus“. 

(0) lată în ce termeni, expunerea de motive a proiectului de lege, Expun. de 
care :a cerut în „Franţa desfiinţarea ipotecei judiciare, con- motive a pro- 
damnă această instițuţie: „Juridiceşte vorbind, după prinei- Stii Pie 
piile generale ale dreptului nostru, ipoteca trebue să aibă pus, în Franta, 
numai două izvoare: legea și convenţia părţilor. Menţinerea” desfiinţarea 
ipotecei. judiciare nu se explică deci din punctul de vedere ipotecei ju- 
teoretic. Ea, nu se explică nici din punctul de vedere practic. MCare, 
In adevăr, această ipotecă lovind, pe de o parte, toate bunu- 

„rile 'prezente' şi viitoare ale debitorului; ea opreşte în-. drum 
"regula specialităţei, care este ocrotirea" teiţiilor; pe de altă 
parte, ea dobândindu-se de; către creditorii cei mai nerăbdă- 
tori, eari câte odată sunt şi cei mai puţin demni de interes, 
face să se nască cauze de. preferință . neprevăzute, şi pune 
într'o, situaţie defavorabilă pe.unii din creditorii chirografari 
cari, ca şi ceilalţi, şi-au pus încrederea în debitorul lor, şi cari 

- adeseori. au prioritatea, datei“. Vezi Baudry et Loynes, 9. cit., 

|, Introduction, p. 79 (ed. a 3-a). Sa
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expune capitalurile sale în afaceri. Desființarea ipotecei judiciare 

ar fi, pe de altă parte, dăunătoare însuş debitorului; căci, sub im- 

periul legei actuale, creditorul care, în timp util, a luat o inscripţie 

judiciară, va fi fireşte înclinat a acordă termene de plată debito- 

tului său. Din momentul însă ce el va fi expus a-şi pierde avutul 

său. interesul îl va face a nu mai fi binevoitor, a deveni mai exi- 

gent, a nu mai acordă termene de plată, a execută fără întârziere 

urmăriri riguroase; într'un cuvânt, a realiză fără nicio milă ac- 

tivul debitorului său. Aceasta va aduce, de bună-samă, ruina imediată 

a debitorului, şi-l va face să piardă orice speranţă de a redobândi o 

situaţie mai bună. Legea noastră actuală, trebue s'0 recunoaștem, 

are tendința de a apără prea mult îmteresul debitorului și de a 

micşoră garanţiile creditorului. Socotim că aceasta este o greşală,. 

Cel mai bun mijloc de a asigură creditul debitorului, este de a 

conferi. creditorului cea mai mare siguranță. Creditorul nu merită 

mai, puţin interes decât debitorul, și are și el dreptul de a fi apărat 
în avutul său, ete.“|(1). 

Aşa dar, ipoteca judiciară trebue introdusă cu o oră 

mai înainte şi la noi. Dacă desfiinţarea ei sa cerut în Franţa, 
cauza este că acolo ea este rău organizată. Prin urmare, so 
îmbunătăţim şi s'o organizăm cum se cuvine, pentru ca să 
poată dă roadele așteptate. 

Acestea nu sunt singurile modificări ce sar puteă 
aduce legislaţiei noastre. Mai sunt încă multe altele; nu 
le putem însă trece aci în revistă pe toate. Am arătat numai 
câteva, din lacunele legei noastre, pentru a dovedi că re 
forma, în privinţa regimului ipotecar, se impune şi în ţara 
noastră. 

Cu cât regimul ipotecar al unei ţări lasă mai puţin de 
dorit, cu atât creditul acelei ţări este mai mare, şi cu atât, 
prin urmare, acea ţară este mai bogată. 

“ Nu putem mai bine termină această scurtă dare de samă 
istorică, decât reproducând următoarele cuvinte ale lui Real, 
pline de adevăr (2). 

„ Materia ipotecilor este, fără îndoială, cea mai însemnată din 
toate acele care trebue să intre în compunerea unui cod civil. In 
adevăr, ea, interesează averea mobiliară şi imobiliară a tuturor ce- 

(4) Vezi Revue trimestrielle de droit civil, anul al 8-lea (1909), 
No. 25, 26, pag. 218 urm. (articol de Lerebours-Pigeonniăre 
şi Julliot de la Moranditre). 

(2) Raport” către Consiliul de Stat, şedinţa din 12 pluvi6se, anul 
al XIl-lea. 
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tăţenilor, precum şi toate tranzacţiile sociale. După, modul cum 
această materie va fi tratată, ea va dă viaţă și mișcare creditului 
public şi particular, sau va fi mormântul lor“. 

CAPITOLUL 1 

Dispoziţii generale asupra privilegiilor şi ipotecilor. 

Drepturile creditorilor, în genere, asupra bunurilor debito- 
rului lor. 

Art. 1718. — Oricine este obligat (+) personal este ţinut de a în- 
deplini îndaturirile sale cu toate bunurile sale, mobile şi imobile, 
prezente și viitoare. (Art. 1719, 1824 urm., 1826 urm., 1831 C. civ. 
Art. 406 urm., 492 urm. Pr. eiv. Art. 2092 C. fr. Art, 7 L. ipotee. 
belgiană din 1851) (). 

Art. 1719.— Bunurile unui debitor servese spre asigurarea co- 
mună a creditorilor săi, şi preţul lor se împarte între ei prin ana- 
logie, afară de cazul când există între creditori cauze legitime de 
preferinţă. (Art. 1718, 1720, 1824 C. eiv. Art. 450 urm., 477 urm., 
578 urm. Pr. civ. Art. 786 urm. C. com. Art. 2093 C. fr. Art. 8 
I.. ipotee. belg. din 1851) (2). 

Art. 1720. — Cauzele legitime de preferință sunt: privilegiile 
și ipotecile. (Art 494, 771, 1377, 1574, 1619, 1685 urm., 1722 
urm., 1746 urm. C. civ. Art. 2094 C. fr. Art. 8 L. ipotee. belgiană 
din 1851). 

  

() Textul corespunzător francez zice: oricine se obligă, şi autorii 
francezi critică această redacţie, pentrucă ea se referă numai 
la obligaţiile convenţionale, pe când este vorba în specie de 
orice obligaţii în genere, fie ele isvorite din eontracte, quasi- 
contracte, delicte sau quasi-deliete, şi chiar din lege. Textul 
nostru este deci mai bine redactat decât acel francez. El re- 
produce termenii art. 7 din legea ipotec. belgiană. Cpr. Guil- 
louard, Privil. et hypothegues, |, 134; Baudry et Loynes, Î, 255; 
Planiol, II, 180; 'fP. Huc, XIII, 1; Vigi€, III, 1222; Acollas, 
III, pag. 648, 649; Mourlon, III, 1236; Delbeeque, Revision 
du regime hypothtcaire, 11; Cloes, Privil. et hipothâgues, I, 
255, pag. 148 (ed. din 1861); Nacu, III, pag. DT, No. 3. 

() Aceasta nu este decât o consecinţă a principiului că bunurile 
debitorului nu cuprind decât ceeace rămâne după plata, da- 
toriilor. Bona non intelliguntur, nisi deducto cre alieno. 
Vezi și L. 11, în fine, Dig., De jure fisci, 49, 14, unde se 
zice: „Id enim bonorum cujusque intelligitur, quod wri alieno 
superest“. , , 

(6) Cpr. L. 6, Cod, De bonis auctoritate judicis :possidendis, ete., 
7. 72. 

331 

Deoseb. de 
redacţie de 

C. francez.



"38832 COD. CIV. — GARTEA [IL — TIT. XVIII. — CAPIF. 1. = ART. 1718 — 1720 

Qui s'oblige, Patrimoniul unei persoane se-compune din toate diep- 
obhige le sie țurile şi acţiunile ce-i aparţin. De câteori cineva este per- 

sonal obligat, fie prin contract, quasi- contrâet, “delict sau 
quasi-delict, ete., întregul său patrimoniu este prin aceasta 
însuş obligat la plata datoriilor sale. Qui s'oblige, oblige le 
sien, zice un: vechiu adaj, pe care art. 1718 şi 1719 lau 
transformat în lege. 

Averea debi- 
torului este 

Acest drept de gaj tacit (î), eare aparţine creditorului 
gajul tacit alasupra tuturor bunurilor debitorului său, ce nu sunt scoase 
creditorului. din comerţ,. îşi are temeiul său în dreptul natural, iar nu în 

dreptul civil €). Est lez nata, sed non scripta. Această 
lege, zice 'Proplong, este una, din acelea gus ont leurs racines 

dans les entrailles de Phumanită. - 

Aşa dar, în baza acestui principiu, toate căile de ur- 
mărire: acea mobiliară ca și acea imobiliară; poprirea în 
mâna, terţiilor debitori, ete., se consideră ca fiind convenite 
între părţi, ea și cum ele ar fi fost stipulate prin obligaţia 
contractată personal de către debitor. 

6 Deşi, envântul gaj nu figurează. în textul: nostru, după cum 
figurează îni art. 8 din: legea ipotedără, belgiană dela 1851 şi 
în: art. 2093 din codul francez, totuş termenii. art. 1719 au: 
toriză această denumire. Cuvântul gaj nu este însă aci luat 
în sensul său teenie de drept real, ci în sens de garanţie, 
siguranţă sau asigurare (art. 1719). Cpr. Planiol, ÎI, 180-pas. 66 

„(ed. a 5-a); Valette, Privil. et hypothogues, 4, pag. 5 (ed. din 
1846), şi toţi autorii. — Cu privire la Tratatul fostului. nostru 

„ profesor Valette, asupra privilegiilor şi: ipotecilor,- vom observă 
că această însemnată operă a eruditului jurisconsult, a rămas 
neterminată, oprindu-se la pag. 288, în mijlocul unui cuvânt. 

„Avem însă satisfacția de a posedă un exemplar din această 

„€) 

operă. (singurul care există), în care materia este scrisă şi 
continuată cu însăş-pana lui Valette, pănă la pag. 369, unde, 
din nefericire, s'a oprit mâna tremurândă a, ilustrului profesor. 
Troplong, Privil. et hypothoques, I, 1; P. Pont, Jdem, |, &; 
Mourlon, Examen critigue ei pratigue du Comment. de Trop- 
long sur les privileges, 1, 1 (ed. din 1855). —— De aceea'sa 

— şi decis, eu drept cuvânt, că drepturile ce rezultă din art.1718, 
| 119 se-aplică tuturor creditorilor, chiar şi străinilor, Trib. 
B&ziers, : Dreptul din '1910, No.:63 (eu observ. noastră). — Vezi 

"însă Toullier-Duvergier, Le droit. civil frangais, ll, partea a 

Jirea, legilor 'pozitive,. bunurile debitarului, 
2-a, 402, pag. 261, care pare a crede că numai după stabi- 

oziti y au devenit: gajul 
comun al creditorilor săi. 
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: „Oreditorul. poate. deci, în baza art. 1718,.1719,:să îă 
toate măsurile ce ar erede: necesare pentru păstrarea, şi rea- 
lizarea' ;dreptului :său.. E Ma . 

„.. Oreditorul ipoteear. poate, înainte chiar de a urmări îmo- Art. 188. 
bilele -afectate.-lă -plata; creanţei sale, să urmărească orice altă 
avere mobiliară. a: debitorului. său, să popreaseă sumele ce 
i-ar datori terţi, ete., căci art. 1828, care este de strictă: inter- 
preiare, oprește numai urmărirea imobilelor neipotecate înainte 
de urmărirea acelor ipotecate. (V. înfră, explic. arţ. 1828). 

„ Afectarea întregului patrimoniu al debitorului la plata da- 
toriilor sale, atrage pentru dânsul următoarele îndatoriri: | 

1" El nu poate să înstrăineze nimie din acest patrimoniu Acţ. pauliană. 
în dauna şi în frauda creditorilor săi; căci, la din contra, Art .975- 
aceștia au la dispoziţia lor acţiunea pauliană (art. 975). Ore- 
ditorii chirografari nu au însă un gaj tacit asupra bunu- 
vilor eşite fără fraudă din patrimoniul debitorului lor (!). 

Dacă debitorul, comiţând o altfel de fraudă, şi-a înstră- Acţ. în simu- 
inat averea sa în mod aparent sau simulat, creditorii lui lati: 
sunt în drept a dovedi sim ulaţia, prin orice mijloace, martori 
sau prezumpții, independent de orice început de probă 
serisă (*), şi a face ca justiţia să declare că bunul pretins 
înstrăinat n'a eșit niciodată din patrimoniul său (£). | 

2 Debitorul, păstrând administraţia bunurilor sale, trebue Acţ. oblică. 
să facă să intre în patrimoniul său tot ce face parte din îrt 94 
e, căci altfel el ar mieşoră. siguranţa ereditorilor săi, ŞI 
aceştia ar puteă, în baza art. 974, să exercite, în numele 
debitorului lor, toate actele care nu i-ar fi exelusiv personale. 

3 Debitorul trebue, în fine, să-și plătească pe creditorii Plata dato- 
săi, căci altfel aceştia pot să recurgă, la exproprierea silită. fiilor: 

Creditorii, cari au un titlu executor, pot de îndată să 
proceadă la, expropriere, pe când acei cari au în contra de- 
bitorului numai o simplă creanţă, trebue mai întăi s'o li- 

(:) Cas. rom. Dreptul din 1910, No. 80. . 
() Cas. rom. Cr. judiciar din 1910, No. 68; Trib. Tecuci, Cr. 
“Judiciar din 1905, No. 42, precum şi multe alte autorităţi 

citate în tom. V al Coment. noastre, p. 275, nota | şi tom. VII, 
pag. 156, 157. Mai vezi, în privința dovedirei simulaţiei din 
partea creditorilor, în ealitatea lor de terţii persoane, C. din 
Turin, D. P. 98. 2. 398 și Cr. judiciar din' 1900, No. 14. 

() Cpr. Cas. rom. Bult. 1888, pag. 321. — Vezi asupra acţiunei 
în simulaţie, tom. V al Coment. noastre, pag. 265 urm.
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chideze și, numai după ce vor dobândi o hotărâre judecă- 
torească, rămasă definitivă, s'o aducă la îndeplinire. 

Punnrile vii Art. 1718 face aluzie la acest drept al ereditorului, 
bitorului, când zice că debitorul este obligat a-și îndeplini îndatori- 

rile, cu toate bunurile sale, mobile şi imobile, corporale şi 
incorporale, prezente și viitoare. Aceasta însemnează că dreptul 
de gaj tacit, pe care îl are creditorul, loveşte nu numai bu- 
nurile ce debitorul posedă în momentul contractărei obligaţiei 
sale, ci şi acelea pe care el le-ar dobândi mai în urmă. Masa 
bunurilor debitorului se apreciază deci după cousistenţa ce 
ea are în momentul urmărirei ereditorului. 

Poprirea unei Din împrejurarea că nu numai averea prezentă, dar şi 
tuale. acea viitoare a debitorului formează gajul creditorilor săi, s'a 

Controversă. ţras concluzia că aceştia pot popri nu numai o creanţă 
actuală, dar şi o creanţă eventuală, adecă a cărei existență 
atârnă de un eveniment viitor şi necert (?). , 

Formula întrebuințată de lege e însă prea generală, căci 
nu toate bunurile debitorului servese drept gaj creditorilor. 

Astfel, sunt lucruri, pe care, întrun interes de umani- 

tate, legea. le sustrage dela urmărirea creditorilor (art. 406- 
410 Pr. civ., art. 110 L. judec. de ocoale din 1907). 

Art 29 Art. 407 din Pr. eiv. dispune, în această privinţă, că 
„nu se vor puteă urmări şi vinde, decât numai în lipsă de 

alte bunuri C), şi numai pentru datorii de alimente, de chirii, 
avenzi sau alte creanţe privilegiate asupra imobilelor (), ur- 
mătoarele obiecte: 

1% Instrumentele de arat (&); 

Art. 406 urm. 
Pr. civ. 

(1) Cas. fr. Pand.- Period. 95. 1. 493; D.P. 98 1. 40; Cas. rom. 
şi C. Galaţi, Dreptul din 1907, No. 35 şi din 1906, No. 74. 
Cpr. Trib. Ilfov şi Cas. rom., Dreptul din 1907, No. 86 şi 
din 1910, No. 76. Garsonner, Tr. theorigue et pratique de 
procedure civile, III, $ 600, p. 714 (ed. i-a) şi IV, $ 1404, 
p. 359 (ed. a 2-a); Glasson, Jdem, IL, p. 204; D. Negulescu, 
Teoria poprirei, pag. 43 (ed. a 3-a, 1908); V. G. Cristofor, 
Dreptul din 1910, No. 16, pag. 132. — Contră: C. Craiova, 
Dreptul din 1900, No. 32; Dodo, Thtorie et pratique de la 
saisie-arrăt, 19, pag. 24, 25. Vezi asupra acestei chestiuni, 
tom. VI al Coment. noastre, pag. 53, nota 2, în fine. 

() Cpr. C. Iaşi, Or. judiciar din 1901, No. 51. 
() Cpr. Trib. laşi, Dreptul din 1900, No. 69. 
(*) Sa decis. că, prin dispoziţia de mai sus, legiuitorul a înţeles 

să apere de urmărire numai instrumentele de arat, adecă plu- 
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2 Animalele, seminţele și îngrășământul deştinat pentru 
cultura pământului (*); | 

3 Făina, mălaiul și alte mici produete trebuitoare 
pentru hrana debitorului şi a familiei sale în timp de o lună; 

40 O vacă, sau doi boi, sau cinei capre, sau patru 
râmători, sau zece oi, după cum va alege debitorul; 

5” Tot nutreţul trebuitor în timp de o lună pentru 
hrana animalelor ce nu s'au urmărit; 

6“ Uneltele lucrătorilor și meșterilor; 
7 Mașinile în lucrare şi instrumentele trebuitoare unei 

fabrici sau industrii (); 
8” Carul sau căruța, sacaua şi alte unelte de muncă; 
9 Stupii cu miere, gândacii de mătasă, frunzile de 

duzi pe timpul creșterei lor; | 
10* Instrumentele sau cărţile (?), trebuitoare pentru ştiinţa, 

arta sau profesia ce practică ori exercită debitorul. Astfel, 
nu se poate urmări pianul unui debitor, atunci când acesta 
este profesor de piano, pentrucă acest instrument serveşte la 
exercitarea profesiei debitorului. (Trib. Geneva, Dreptul din 
1910, No. 75, p. 604). 

gurile, iar nu şi maşinele de trierat, semănat, ete., căci altceva, 
este a ară şi altceva a semănă şi trieră, deşi toate acestea, 
contribuese la exploatarea agricolă. In adevăr, art. 407 Pr. 
civ, fiind o excepţie dela regula generală stabilită de art. 1718 
și 1719 C. civil, este de strictă interpretare şi, ca atare, nu 
poate fi întins prin analogie la alte cazuri. C. Galaţi, Bule- 
tinul judiciar din 24 Oetombrie 1910, No. 9, p. 149 urm., 
(revistă care apare la Galaţi, sub direcţia d-lui C. G. Popeseu). 

() Sa decis că instrumentele agricole şi animalele afectate la 
serviciul și exploatarea unui fond dotal nu pot fi urmărite, 
fiindcă, prin destinaţia lor, sunt considerate ca imobile, conform 
art. 467, 468 C. civil. Cas. rom. Bult. S-a 1, 1883, pag. 755. 

() Maşinile de lueru, precum sunt acele de tipografie, nu pot fi 
urmărite şi vândute. Cas. rom. Bult. S-a 1, 1887, p. 149. — 
Nu pot, de asemenea, fi urmărite şi vândute fierăstrăile şi 
mașinile fără care nu se poate tăiă şi fasonă lemnele din 
pădurea, ce se exploatează, nu însă şi drumurile de fier înfiin- 
țate pentru înlesnirea scoaterei şi transportărei lemnelor din 
pădure, care pot fi înlocuite prin alte mijloace de tracţiune, şi 
care, deși înlesnesc transportarea lemnelor, totuşi nu sunt in- 
dispensabile la exploatarea pădurei. O. Iaşi, Or. judiciar din 
1901, No. 54.—Contră: Trib. Iaşi (în privinţa maşinelor de fa- 
sonat lemnele, locomobilei, şinilor, ete. Dreptul din 1900, No. 69. 

() In ceeace priveşte cărţile debitorului, Ministrul justiţiei (D-] 
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. Oreditorul urmăritor este responsabil de daune-interese 
către debitor, din cauza urmărirei îndreptate asupra unor 
lueruri apărate de lege (. a ş | 

-- Dreptul de uz şi de abitaţiune s6 consideră, 'de -ase- 
menea, ca afectate trebuinţelor titularului lor şi, ea atare, 
nu pot fi -urmărite (art. 571, 573 C.civ)Q). 
„Art. 1718 din codul civil, cu toată generalitatea ter- 

menilor săi, mai sufere o: restricţie din cauza art. 1248 a 
aceluiaș cod. In adevăr, după acest din urmă text, obliga- 
țiile contractate de femeea dotală, în timpul căsătoriei, nu 

pot fi urmărite asupra fondului ei dotal, nici în urma des- 
facerei căsătoriei, când dota nu mai există, chiar atunei când 
femeea s'ar fi căsătorit din nou, căci dacă fondul ei dotal 
ar puteă fi urmărit în urma desfacerei căsătoriei, pentru da- 
torii contractate în timpul căsătoriei, s'ar validă o înstrăi- 
nare indirectă, consimţită la o epocă când înstrăinarea di- 
rectă eră interzisă şi, cu chipul acesta, sar violă întreaga 
economie a regimului dotal (5). 

In fine, în privinţa imobilelor, mai sunt şi alte restricţii 
admise, la, titlul exproprierei silite prin art. 1825- 1831, 
pe care le vom examină când vom interpretă, aceste texte. 

Am văzut că creditorul, care are un titlu executor contra 

C. G. Dissescu) a declarat în Senat, cu ocazia discuţiei art. 
407 Pr. civ., că este vorba, în specie, numai de cărţile tre- 
buitoare exerciţiului profesiunei, debitorului. Vezi Em. Dan, 
Codul de procedură civilă adnotat, p. 501. (București, 1910). 
— Se decide, în genere, că şi partea din salariul unui funeţi- 
onar privat, necesară existenţei sale, nu poate fi urmărită, 
căci dacă legea interzice de a se urmări ceeace. este necesar la 
exerciţiul profesiunei debitorului, a fortiori ea, înţelege a seoate 
de sub urmărire ceeace este necesar la, întreţinerea și existența 
sa. Vezi Em. Dan, op. cit., p. 511, No. 47. 

(Q) Cas. rom. Bult. 1892, pag. 192; Rev. Jurisprudenţa din 1910, 
No. 34, p. 536 şi Dreptul din 1910, No. 16. 

() Opr. Planiol, II, 184, pag. 68 (ed.a 5-a); T. Huc, XIII, 7; 
Baudry et Loynes, Privil. et hypothegues, |, 259.—Vezi însă, 
în privinţa abitațiunei, excepţia, admisă de legiuitorul nostru 
prin art. 572 $ 2. 
Cpr. C. București, Cas. rom. şi Trib. Argeş, Or. judeiar din 
1894, No. 4 şi din 1903, No. 21 (două decizii); Bult. 1908, 
pag. 1715 şi Dreptul din 1909, No. 7; Cr. judiciar, din 1910, 
No. 18 (cu observ. noastră), ete. Vezi şi tom. VIII al Co- 
ment. noastre, pag. 240, 241, text şi nota 1. 

e 

—
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debitorului său, poate, în baza art. 1718 și 1719, să ur- 
mărească orice. avere a acestui din urmă, afară, bine înţeles, 
de acea apărată de lege. 

Se admite însă de unii o excepţie importantă dela această 
regulă în folosul persoanelor morale publice, precum : Statul, 
comuna, judeţul, ete., nu doar că aceste persoane ar fi scu- 
tite de a-și îndeplini obligaţiile lor, ei pentrucă ele le înde- 
plivesc în anumite forme. prin inscrierea sumelor datorite 
în bugetele lor (*). | 

Aceeaș soluţie se aplică, în genere, în Franţa şi în 
Belgia, bunurilor posedate acolo de către un guvern străin (?). 

Unii ar voi ea nicio folosinţă legală să nu poată fi ur- 
mărită de către creditorii părintelui uzufruetuar (2). Se ad- 
mite însă în genere, cu drept cuvânt, că creditorii părin- 
telui uzufructuar pot să urmărească fructele şi veniturile 
acestui uzufruet, deducându-se sumele necesare la creşterea 
și educarea copiilor (%), soluţie care este admisă şi în pri- 
vința, averei femeei măritate sub regimul dotal (5). 

(0) Cpr. T. Huc, XIII, 3; Martou, Priuil. ei hypothegues, IL, 248, 
Nacu, III, pag. 579, No. 6; Dalloz, Nouveau C. civil annoi, 
IV, art. 2092 urm., No. 58 urm. și autorităţile citate acolo. — 
Contră: Cas. rom. Bult. S-a I, 1880, pag. 135.— S'a decis că 
averea acestor persoane de drept publie nu poate fi urmărită, 
nici pe calea poptrirei în mâna terţiilor debitori. C. Paris, 
D. P. 91. 2. 96. Cpr. Dodo, Thtorie et pratigue de la saisie- 
artei, 253. — Averea stabilimentelor de utilitate publică al 
căror patrimoniu nu este supus regulelor contabilităţei Sta- 
tului şi care nu au bugete, poate însă fi urmărită pe calea 
poprirei. Dodo, op. cit., 254, pag. 242.—Art. 88 din legea de 
la 1873 pentru Creditul fonciar român dispune însă că niei- 
un sechestru nu poate fi pus pe âverea mobilă sau imobilă a 
societăţei Creditului foneiar. 

() Vezi Martou, Privil. et hypothiques, L, 249, pag. 273 urn.; 
Dalloz, op. și loco cii., No. 68; Cas. fr. D.P. 49.1. 5; Sirey 
49. 1. 81. — Coniră: Demangeat, Revue pratiqut de droit 
franţais, | (anul 1856), pag. 394 urm. Tot în acest din urmă 
sens se pronunță şi Barbeyrac. „Judecătorul trebue” să exa- 
mineze ceeace este permis, iar nu ceeace este avantajos“, zice 
acest autor (Traite du juge competent des ambassadeurs, p. 39). 

(5) Baudry et Loynes, Privil. et hypothegues, I, 259; P. Pont, 
Idem, |, 10; Dodo, op. cit., 9%, pag. 99, ete. 

() Vezi tom. II al Coment. noastre, pag. 517 (ed. a 2-a). 
() Vezi tom. VIII al Coment. noastre, pag. 229. Cpr. Trib. Ia- 

lomiţa, Dreptul din 1909, No. 13. 
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civ. 
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Art. 197, 
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Mai sunt sustrase dela urmărirea creditorilor: pămân- 
turile rurale ale sătenilor (art. 110 L. judecăt. de ocoale din 
1907) (4), şi chiar veniturile lor (2); bunurile şi drepturile cari 

sunt exclusiv personale debitorului, în sensul art. 974 C. eiv (6), 
precum sunt: scrisorile misive ce i sunt adresate (î); manus- 

crisele unui autor (9); titlurile, portretele şi suvenirele de fa- 
milie (6), ete. 

După art. 409 din Pr. civ., modificat prin legea din 
1 lunie 1905, pensiile de retragere, recompensele naţionale, 
lefile și diurnele ecleziasticilor, militarilor şi tuturor func- 
ționarilor plătiţi de Stat, judeţ, comună şi instituţiile de bi- 
nefacere, ale căror bugete se votează de Cameră, nu pot fi 
cedate nici în total nici în parte. Ele nu pot fi urmărite 
decât pănă la o treime pentru datorii către Stat, penalităţi 
prevăzute de lege, pentru chirii (7) şi creanţe alimentare, pre- 
cum şi pentru creanțele privilegiate prevăzute de ast. 1729 
C. civil; pănă la jumătate în ceeace privește plata dotei soţiei 
legitime, precum și alimentele acordate de lege soţiei, co- 

-piilor și ascendenţilor (5). 
  

(1) Vezi tom. III, partea I-a, al Coment. noastre, p. 133, ad notan. 
(2) Vezi tom. III, suscitat, loco supră cil. 
(9) T. Hue, VII, 209 şi XIII, 9. Cpr. Cas. fr. D.P. 19.1. 7%, 
(£) Serisorile care cuprind valori pot însă fi poprite, în Franţa, 

în mâna administraţiei poştelor, fără a se violă secretul acestor 
serisori. Dalloz, op. și loco cât., No. 83. — Vezi însă Dodo, 
op. cit., 9%, pag. 100. — La noi, art. 197 din legea telegrafo- 
poştală dispune că niciun sechestru nu poate fi pus pe obiec- 
tele încredințate poştei. 

(5) Dodo, op. și loco supră cit.; Roger, Saisie-arret, No. 205 bis, 
p. 185 (ed.a 2-a, 1860); Demolombe, XV, 700, 701; Lau- 
rent, X, 339. — Contră: C. Paris, D. P. 97. 2. 54. - 

() Vezi Dalloz, op. cit., IV, art. 2092 urm., No. 81 urm. ; Dodo, 
op. cit., 96, pag. 100. — Vezi însă C. Angers, D. P. 69.2. 
139.— Creditorul unui autor ar puteă însă să urmărească în 
mâna terţiilor, sumele ce sar datori acestui din urmă, în baza 
unui contract de editură. Dodo, op. şi Loco supră, cil. 

(7) Cpr. art. 22 L. proprietarilor din 1 Aprilie 1903. 
(6) Inaintea legei din 1905, care a modificat art. 409 Pr. civ., 

pensiile şi lefurile funeţionarilor nu puteau fi urmărite pentru 
alimente datorite de pensionari san funcţionari, ascendentilor, 
ci numai pentru acele datorite soţiei şi copiilor, ceeace eră o 
nedreptate pe care legea din 1905 a făcut-o să dispară. Vezi 
tom. I al Coment. noastre, pag. 1720, ad notam (ed. a 2-a). 
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Această lege mai dispune că indemnizările de chirie Idemanizările 
ce se acordă unor funcţionari, precum sunt acei ai căilor le chirie: 
ferate, sunt neurmăribile şi necesibile în mod absolut, ele 
neputând fi urmărite şi cedate decât numai pentru chiria 
datorită pe semestrul la, care acele indemnizări sunt aferente 
(L. din 1 lunie 1905, $ ultim) (). 

Nu poate de asemenea fi urmărită, de către eredi- art. 1279. 
torii femeei, creanţa ce ea are în contra, moștenitorilor băr- 
batului, cu titlu de doliu (art. 1279), cu excepție însă în 
privinţa creditorilor cari ar fi procurat femeei hainele ei de 
doliu pe credit, căci aceştia ar aveă o acţiune contra moşte- 
nitorilor bărbatului (2). | 

Pot însă fi urmărite, în marginile fixate de judecători, Art. 405 Pr. 
rentele constituite cu titlul gratuit și declarate neurmăribile, “i”: 
însă numai pentru datorii de alimente, chirii şi alte creanţe 
privilegiate asupra mobilelor (art. 405 Pr. civ.)(?). 

Jetoanele de prezenţă ce o persoană încasează dela o Jetoanele de 
societate sau dela o instituţie oarecare, pot, fi urmărite, pentrucă Prezentă 
ele nu sunt date cu titlu de alimente, ci reprezintă serviciile 
prestate acelei instituţii. 

Aceeaș soluţie o credem aplicabilă diurnelor Deputaţilor Diurnele De- 
şi Benatorilor, pentrucă aceștia nu pot fi consideraţi ca fune- Piatilor: ete. 
ționari publici (%). 

Dreptul ereditorului asupra bunurilor debitorului său Indivizivili- 
este indivizibil. El poate, după cum am văzut, să-l exercite în (at2 dreptu- 

lui eredito- 
întregimea, lui asupra unui singur bun, sau asupra tuturor rului. 

  

() Cpr. Trib. Ilfov, Dreptul din 1908, No. 84, pag. 690. — 
Inaintea promulgărei acestei legi, jurisprudenţa admiteă în 
mod aproape constant urmărirea indemnizărilor de chirie. 
Vezi autorităţile citate în tom. IL: al Coment. noastre, loco 
supră cit. (ed. a 2-a). Mai vezi D. Negulescu, Teoria po- 
prirei, pag. 49 urm. (ed. a 3-a, 1908) şi Em. Dan, Codul de 
procedură, civilă adnotat (Bucureşti, 1910), p. 505, No. L urm,, 
precum și autorităţile citate acolo. 

€) T. Huc, Tr. de la cession et de la transmission des: creances. 
I, 120, pag. 163 (ed. din 1891). , , 

() Cas. rom. Dreptul din 1910, No. 21 (eu observ. noastră). Vezi 
supră, pag. 113. | 

(*) Vezi to II, partea I-a, al Coment. noastre, pag.. 187, ad 
notam. Cpr. Dalloz, op. și loco cit., No. 109. — Contră: D. 
Negulescu, Teoria poprirei, pag. 48 (ed. 3-a, 1908); Eni. 
Dan, op. ciţ., p. 511, No. 49.



340; COD. CIV. zi CARTEA; IL, 2 TIT, XVI. —CAPIT, 1.-— ARIE. 4748 — 1120. 

„„„. - «bunurilor, sale, mobile şi imobile;-'eorporale şi ineorporale, 
prezente și. viitoare. (art. 1718). a 

Urmărirea :.  Debitorul ar puteă însă, după unii, printi”o anume eon- 
numai 3 ale, Venţie, făeută cu creditorul său, să restrângă dreptul. general 
debitorului. al. acestui. din -urmă numai la unele bunuri ale. sale, sau să 

reglementeze ordinea urmăririlor (1). DR a 
Condiţiile ce- . Pentru ca art. 1718 să fieaplieabil, adecă pentru ea debi- 
me p plic. torul să.poată fi urmărit asupra tuturor bunurilor sale, legea 

” „cere ea el să fie obligat personal; de unde rezultă că acei cari nu 
sunt obligaţi decât propter rem possessam (2), de exemplu: de- 
tentorul unui imobil ipotecat (art. 1791), fidejusorul care, fără 
a se obligă personal, a constituit în folosul unui terţiu o ipotecă 
asupra unui imobil al său, ete., nu pot fi urmăriţi asupta tu- 
turor bunurilor lor, ei numai în marginele bunurilor ce deţin; 
Dacă aceste bunuri au perit prin caz fortuit, sau dăcă ei le-au 
abandonat creditorilor, obligaţia lor este stinsă (6). 

Art. 593, 600, Aceeaş soluţie este admisă în cazurile art. 593, 600 
632 C. ci. şi 632 C. civil), | 
Capacitatea. .. „Din art. 1718 rezultă că, pentru a puteă conferi ere- 
ce trebue să iba debitorul, ditorilor săi dreptul de gaj general ce rezultă din acest text, 

nu este nevoe ea debitorul să aibă capacitatea de a înstrăină, 
fiind suficient ca el să aibă, pe aceea, de a se'obligă, adecă 
de a contractă. Afectaţiunea, patrimoniului debitorului nu 
este, în adevăr, un act de înstrăinare, ei o consecinţă nea- 
părată a obligaţiei contractate de dânsul. | 

Astfel, mandatarul general, eare nu are 6apacitatea de 

  

(2) P. Pont, Priwi. ei hypothegues, |, 15; Guillouard, idem, 1, 141; Baudry et Loynes, Idem, |, 272; Mourlon, Examen cri- 
ique du Comment. de Troplong sur les privileges, |, 7, p. l? urm.— Contră: 'T. Hue, XIII, 1. Vezi asupra acestei contro- 
verse, Dalloz, op. cil., IV, art. 2099 urm.;, No. 36 urin. _(2) Vorbim şi noi, ca toţi autorii; de obligaţii propter rem, cu toate că Acollas (III, pag. 649, nota 1) zice că aceasta este o logomabhie. : 

() Mourlon, Examen critique du Comment. de Troplong sur les „Privilges, 1, 3, pag. 5; Guillouard, op. cit., |, 143; P. Pont, i Idem, Î, 9; Martou, Idem, I, 242; Baudry et Loynes, Idem, Il, 254; Laurent, XXIX, 269; Planiol, Il, 186 urm.; Cloes, Privil. et hapothegues, I, 256, pag. 144 (ed. din 1861); Pand. fr., v0 Privil. et hypothegues, 15, ete. | | - (*) Cpr. T. Huc, XIII, l, pag. 8. | 
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a înstrăină (art. 1536), ei nuinai acea dea administră,' obligă 
toate bunurile mandantului prin actele ce el contiactează în 
mod valid, în numele acestui din urmă. i | 

“Tot astfel, ereditorul unui. minor care are capacitatea Minorul care 
de'a se obligă, poate să urmărească ţoate bunurile acestui din &* cupacita- 
urmă, chiar şi acelea. pe cari tutorul nu le poate înstrăină  obligă.. 
decât “eu anumite forme. i 3 

Femeea separată de bunuri fie judecătoreşte, - fie prin Femeea sepa- 
contrașt, care are capacitatea de a-şi administră averea, obligă rată de bu- 
prin actele sale, făcute în “limitele acestei capacităţi, toate 
bunurile sale, chiar și imobilele, pe care ea nu le poate 
înstrăină decât cu autorizarea, bărbatului sau a justiţiei 
(art. 1265) (). | 

De câteori nu există decât un singur creditor, aplicarea Cazul când 
art. 1718 nu dă loe la nieio dificultate. Ce se va întâmplă - eistă mai 
însă când vor există mai mulți creditori? La această între- ri. Art,1719, 
bare răspunde art. 1719, care tiu este decât un corolar al 
principiului statornicit de art. 1718. “Poţi ereditorii, având 
un drept egal, toate bunurile debitorului formează gajul lor 
comun, orieare ar fi data ereanţei lor, destul 'este ca ereanţa 
să fie serioasă şi reală. Aceste bunuri econstituese o masă co- 
mună și indiviză, care se îm parte între ei prin analogie, adecă 
în proporţie fiecare cu creanța sa respectivă; de unde rezultă 
că dacă nu există destulă avere spre a se plăti pe toţi. ere- 
ditorii, fiecare va, suferi o pierdere proporţională. 

„Când împrumutătorii vor primi spre izbrănirea dato- c. Caragea. 
viei averea unui dator, zice codul Caragea, de nu se izbră- 
DD 

() Baudry et Loynes, Privil. ei haupothegues, ÎI, 256; P. Pont, 
dem, |, 16; Guillouard, Idem, |, 142 şi Contrat de mariage, : 
Ii, 1199; Rodiâre et Pont, Contrat de 'mariage, LII, 2193; 

" Baudry et Surville, Idem, III, 1505; Aubry et Rau, V,$ 516, 
pag. 409, text și nota 78 (ed. a 4-a), cari revin asupra primei 
lor opiniuni;. Mourlon, op. cit., |, 6, ag. 6 urm.; Laurent, 

„> XXII, 809urm. şi XXIX, 268; Planiol, (1, 183 şi III, 1457; 
» D. Hue, IX, 281.gi XIII, 8; Demolombe,1V, 161; Thiry, III, 

-- 883; Colmet de Banterre, VI, .101 :bis VIL*şi XII;  Dalloz, 
„Nouveau C. civ.: annoit, LV, art. 2092 urm., No. 15 urm. — 

Contra: Marcade, 'V, art. 1449, No. 3; Odier, Contrai de ma- 
riage, |, 413, p. 387, 388 (ed. din 1847); Zacharie (ed. Mass6 

„- “Verg6), IV,8 649, p.:150,ete. Vezi tom. 1 al Coment. noastre, 
„+ Papu: 1786 (ed. a 2-a) şi tom. VIII, pag.. 395, text şi. nota 2.
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nese toţi pe toema, să-și izbrănească datoria după analogia 
capetelor“. (Art. 7, partea III, capit. 8). 

Art. 1720, La principiul egalităţei între creditori se face excepție 
în cazurile când există cauze legitime de preferinţă. Aceste 
cauze de preferinţă sunt, după art. 1720, privilegiile şi ipoteeile, 

Speciile de Avem deci trei specii de ereditori: 19 Oreditorui chiro- 

creditori e grafari, adecă acei cari nu au nicio siguranţă reală, ci o 
ereanţă simplă; 20 creditorii privilegiați, adecă, cari au un 

privilegiu; şi 30 creditorii ipotecari, adecă cari au o ipoteră. 
La aceştia se mai adaugă o a patra specie de creditori, și 

anume: creditorii cărora legea le conferă un drept de retenţie, 

şi cari nu pot fi siliţi a se desezisă de lucrul ce deţin, cât 
timp creanța lor nu este plătită. Dreptul de retenţie este deci 
o siguranţă. reală. | i 

ceeaitori, | Creditorii chirografari nu sunt plătiţi decât în “urma, 
"acelor privilegiați şi ipotecari. Ei sunt plătiţi în proporţie 

cu ereanţa lor:(au marc le franc) (1). Înstrăinările ce debi- 
torul a făcut de bună credință desfiinţează dreptul de gaj 
ce el aveau asupra bunului înstrăinat. Ei nu au deci dreptul 

de a urmăii bunul eșit, din patrimoniul debitorului lor şi 
trecut în acel al achizitorului. | 

Creditorii pri- | Creditorii privilegiați primează, în genere; pe creditorii 

os chirografari şi ipotecari (?), chiar dacă privilegiul lor s'a născut 
în urma ipotecei. Între ei, acela din ereditori primează pe 
ceilalţi care are un privilegiu de o calitate preferabilă celor- 
lalte. privilegii (art. 1723). Dacă doi sau mai mulţi credi- 
tori au acelaş privilegiu, în acelaș rang, ei au de opotrivă 
drept la plată, oricare ar fi data, acestor privilegii (art. 1724). 

Deoseh. între Privilegiile imobiliare conferă, ca şi ipotecile, un drept 
nobiliare şi de urmărire asupra imobilului, în contra terțiilor detentori 
acele mobi- (art. 1790), pe când privilegiile mobiliare nu conferă acest 

"drept de urmărire (6). (Vezi înfră, p. 364, 365 şi 368). 

() Se susţine însă, că se poate întâmplă ca un creditor chirografar 
să fie plătit integralmente, pe când ceilalţi creditori tot chirogra- 
fari să nu dobândească decât un dividend sau să fie excluşi cu de- 
săvârşire. Vezi Mourlon, Fizamen critigue ei pratigue du Com- 

„ment. de Troplong sur les priviloges, |, 12 urm., p. 28 urm. 
() Sunt însă cazuri în care ipoteca primează privilegiile. Vezi 

infră, pag. 363, nota 1. 
(5) Cpr. “Trib. Făleiu, Cr. judiciar din 1905, No. 66. —Vezi însă 

„„. Oexeepţie dela acest prineipiu în art. 686 C. com. şi în art. 1730, 
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Creditorii ipotecari vin înaintea acelor chirografari şi  Creditorii 
după acei priviligiaţi. Ei sunt plătiţi cu preferință după "Poteca. 
rangul inscripţiei lor, acel întăi inseris trecând înaintea celor- 
lalţi, şi aşa mai departe. Ei urmărese imobilul în mânile 
terțiilor detentori, ea şi creditorii privilegiați (art. 1790), 
așa că înstrăinările, chiar de bună credinţă, făcute de de- 
bitorul lor, lasă să subziste ipoteca inserisă asupra imobi- 
lului trecut în patrimoniul altuia. 

Art. 1720 dispune că cauzele legitime de preferinţă aute cauze de 
între creditori sunt numai privilegiile și ipotecile, însă la preferință 
aceste cauze de preferinţă trebue să adăogăm” antichreza, (!) prevăzute de 
și dreptul de retenţie, în genere, creditorii cărora legea le art 1720 
conferă aceste drepturi având şi vi o precădere oarecare; 
căci, după cum am observat mai sus, ei nu pot fi siliţi a 
se desezisă de luerul ce deţin, cât timp ereanţa lor nu este 
integralmente plătită. | | 

Astfel, de exemplu, deși creditorul antiehrezist nu areDr. de reten- 
un privilegiu asupra imobilului supus antiehrezei, totuși (ie 2lcredi- 
dreptul de a reţine imobilul, ce-i conferă art. 1700 din  chrezist, 
codul civil, face ca el să fie. plătit. înaintea celorlalţi credi- 
tori, cărora antichreza este opozabilă (2). 

Vom expune deci aci teoria generală a dreptului de 
retenţie, despre care am avut ocazia de a vorbi de mai multe 
ori pănă acum. 

Teoria generală a dreptului de retenţie (*). 

Dreptul de retenţie, a cărui origină se găsește în dreptul Definiţie. 

  

19 Cod. eiv. — Conservarea privilegiilor mobiliare nu este, de 
asemenea, supusă la nicio inscripţie. Cpr. Trib. Roman, Dreptul 
din 1902, No. 85. Vezi în/ră, pag. 364 şi 865, text şi nota 
2, precum și p. 367. , , 

(1) Nu vom menţionă aci amanetul, pentrucă el conferind eredi- 
torului un privilegiu (art. 1686 urm. C. eiv., 480 C. com.) 
intră în cazurile de preferinţă de care vorbeşte art. 1720. Cpr. 
Baudry et Loynes, op. cit., 1, 278. , 

() Vezi supră, pag. 307, nota 1. Cpr. Baudry et Loynes, op. cit., 
I, 211; Planiol, II, 2553. Vezi şi infră, pag. 346. N 

() Vezi asupra acestei delicate materii, plină de dificultăți Bibliografie. 
şi de controverse, Ep. Seuli, Dreptul de retenție (teză, pentru 
licenţă), lucrare pe care d-l Seriban o califică de excelentă, şi
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Echitate. 

Dr. de re- 
tenţie con- 
venţional. 
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roman (4), poate fi definit: dreptul în virtutea căruia un 
creditor reţine, pănă la plata creanţei sale, lucrul ee apar- 
ţine debitorului sau câteodată unui terţiu, şi pe care creditorul 
îl ave în posesiunea sa (*). 

Acest drept se întemeiază pe echitate (5). Dreptul de 
retenție este convenţional sau legal. 

Dreptul de retenţie convenţional rezultă din amanet 
(art. 1694), din antiehreză (art. 1700), precum şi din orice 
altă convenţie care ar consțată voinţa părţilor; căei, în afară 
de aceste două contracte, debitorul poate să confere eredi- 

în care materia e tratată aşa cum ştie să lucreze un spirit 
jJuridie şi cult (Cr. judiciar din 1909, No. 30, nota 5); P. 
Pogonat, Du droit de retention (teză pentrn doctorat, Paris, 
1909); Cesar loneseu, Du droit de retention (teză pentru doc- 
torat, Paris, 1909); Şt. Seriban, Soluţiile Casaţiei în privința 
dreptului de vetenţie, Or. judiciardin 1909, No. 30; C. Botez, 
Doctrina asupra dreptului de retenţie, Pagini juridice din 
1910, No. 56, etc. Mai vezi asupra dreptului de retenţie, Giorgio 
Giorgi, Teoria delle obbligazioni, nel diritto moderno italiano, 
II, 376—432, pag. 444—506; Troplong, Privil. ei hypotht- 
ques, “L;- 255—264; Dalloz, Nouveau G. civil annote, LV, art. 
2094, pag. 1244 urm., No. 8 urm.; Cabrye, Du droit de ri- 
țention (1860); Glasson, Du droit de retention (15362); Mazelie, 
Etude sur le droit de râtention en droit romain gt en droii 
franţais (teză pentru doetorat 1868); Nicolas, Du droit de 
retention d Rome et en France (teză, pentru doctorat,: Caen. 
1871); Zacharie, Handbuch des Franzăsischen Civilrechts, LI, 
Ş 275, pag. 214 urm. (ed. Crome din 1894) (Retentionsrechi 
oder Zuriickbehaltungsrecht). Mai vezi asupra acestui drept, 
care necontestat constitue o garanţie reală, Boissonade, Pro- 
Jet de code civil pour Vempire du Japon (art. 1096—1101), 
IV, p. 186 urm. (Tokio, 1889), etc. aa 

(0) Cpr. L. 29 $ 2, Dig., De pignoribus ei huypothecis, 20, 1; L. 
1 $2, Dig. De dot mali et metis ezxceptione, 44, 4, ete. Vezi 
asupra originelor istorice ale acestui drept, Guillouard, Droit 
de retention, 3 urm.; R&pert. Sirey, Petention (droit de), 2 
urm.; Planiol, II, 2517, 2518 (ed. a 5-a), ete. . 

(2) Credem, după maţură, reflexie, că această definiţie este prefe- 
rabilă acelei pe care am dat-o în tom. III, partea IL, al Co- 
ment. noastre, pag. 280, nota 4 (ea. a 2-a). 

(2) In-adevăr, acel care reelamă restituirea, luerului său, refuzând 
| de a plăti ceeace datorește din cauza acestui lucru, se face 

eulpabil de dol. Dreptul de retenţie este de drept natural, 
zice Curtea din Orlans (D. P. 99. 2, 63). Opr. Înstit., Jus- 
tinian, $ 30, De divisione rerum, 2, 1. 
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torului un drept de retenţie asupra lucrului său mişcător 
sau nemişeător. .. îi: | o a e 

Validitatea unei asemenea convenţii nu. 'poate fi con- 
testată încât priveşte raporturile personale dintre creditor şi -. 
debitor (Î. i 

Dreptul de retenţie convenţional este deci . un contract Contract ne- 
nenumit, valid în virtutea principiului libertăţei convenţiu- . Mit 
nilor (art. 969), care, ea atare, este cârmuit de regulele ge- 
nerale ale obligaţiilor €). i 

Dreptul de retenţie convenţional va fi opozabil şi ter- Opunerea, dr. 
țiilor, de câteori va fi vorba de un lucru mobil, fiind dle retenţie, 
suficient ea convenţia care-l stabilește să aibă dată certă - 
(art. 1182) 6). | 

Dreptul de retenţie convenţional ar fi opozabil, după unii, Cazul când 
terţilor, chiar când ar aveă de obieet un imobil, de câteori 4” de retentie 
acești terții n'au dobândit, înainte de convenţie, un drept de un imobil. 
preferinţă asupra, imobilului în' chestiune. Şi pentiru aceasta, Controversă- 
ese iarăș suficient ca convenţia să aibă dată certă, ea 
neavând nevoe de a fi transerisă, întrucât art. 722 din pro- 
cedura civilă nu preserie această formalitate în privinţa drep- 
tului de retenţie (?). 

Dreptul de retenţie legal este acela pe care legea îl Dr.aeretenție 
conferă în anumite cazuri. legal. 

Acest drept de retenţie eră necunoscut în veehia noastră Dr. nostru 
legislaţie, căci art. 615 din codul Calimach (471 ab initio pe 
C. austriac) nu-l conferea, decât în virtutea unui amanet sau Calimach. 
unei alte convenţii, şi numai în ţimpul cât ţinea această 
convenție (5). o E 

Acest drepț esțe un drept accesoriu. El trăgându-şi exis- Dr. accesoriu. 
fența sa din ereanţa debitorului, se stinge neapărat odată cu 
stingerea, creanţei ce garantează (0. (Vezi. înfră, p. 353). 
IN ARN ! 

(1) Opr. Guillouard, Droit de.rdtention, 33; Nicolas, dem, 181, ete. 
(2) Cp. Guillouard, op. cit., 34. .: = | 

() Glasson, Droit de retention, p. 48; Gnillouard, Idem, 34, ete. 
() Guillonard, ap. cât, 34, 35; Glasson, Idem, pag. 105. — 
__Contră: Nicolas, op. cât., 161. Vezi şi supră, p. 268%. a 

€) Cpr. Planiol, 11,.2538 care, în treacăt, se ocupă de legislaţia, 
austriacă, cc Da - 
() Cabrye, Droit de râtention,.17; Glasson, Idem, pag. 32; Râpert. 

Sirey, v Râtention, 24; T. Huc, VII, 171; Baudry et Loy- 

nes, Privil. et hypotheques, 1, 250, ete... 

ce
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Cedarea dr. Dreptul de retenţie, neputând să aibă o existenţă in- 
de retenție. dependentă de creanţa debitorului, nu poate fi cedat decât 

odată cu ea (?). 
Indivizibili- Dreptul de retenție este, ca amanetul şi ipoteca, indi- 
ea de vizibil, în acest sens că creditorul nu poate fi silit a restitui 

luerul, cât timp creanța sa nu este plătită în totul €), 
Aplice. art. Falimentul sau insolvabilitatea debitorului nu are, în 

1838. principiu, nicio înrîurire asupra exerciţiului dreptului de 
retenţie, care aparţine creditorului (analogie din art. 1333) (6), 

Cazurile în - Cu toate că dreptul de retenție are, după cum am 
cari diebiul văzut, de bază echitatea şi, ca atare, derivă din dreptul 
este admis. natural, totuşi el nu poate să existe fără un anume text de 
Controversi. Jeye, Or, legea noastră nu-l conferă în mod general în toate 

cazurile în cari creanța îşi trage origina sa din însuș lucrul 
deţinut, ci numai în unele cazuri excepţionale, de exemplu: 
în cazurile art. 509, 771, 1322, 1823, 1377, în fine, 141, 
1618, 16191694, 1700 C. civ., 590, 815 C. com, ete. 

Dr. de reten- Deşi acest drept nu este un privilegiu propriu zis (Î), 
ai ea totuşi el constitue pentru detentorul lucrului o garanţie, o 
propriu zis. precădere, un guasi-privilegiu, dacă ne putem exprimă 

astfel, pentrucă creditorii proprietarului lucrului reţinut nu 
pot să. obţie restituirea lui decât plătind retentorului ceeace 
i se datorește (?); şi ştiut este că o garanţie, oricât de echi- 

() Guillouard, op. ciz., 32; Râpert. Sirey, v cit., 25; T. He, 
VII, 171; Dalloz, Nouveau C. civil annotă, LV, art. 209%, 
No. 30, ete. 

&) T. Hue, Joco cit.; Planioi, II, 2534; Guillouară, op. cil., 26; 
Baudry et Loynes, op. cit., |, 244; Beudant, Sunetes person- 
nelles et rcelles, 1, 252; Mourlon, Examen critique du Com- 
ment. de Troplong sur les privileges, IL, 215, pag. 663; C. Botez, Pagini juridice din 1910, No. 56, pag. 440, ete. 

(5) Dalloz, op. cit., IV, ast. 2094, No. 329 urm. 
(*) Vezi Mourlon, III, 1245 şi Zzamen critique du Comment. de Troplong, Il, 220, pag. 677 urm.; Planiol, II, 2531, 2582, 

ete. — Ceeace dovedeşte că retentorul nu are un adevărat pri- 
vilegiu este că, la caz dea se vinde lucrul reţinut de dânsul, 
el nu are precădere asupra prețului acestui lucru, precum ar 

-aveă un creditor privilegiat, ei vine asupra acestui preţ ca un simplu creditor chirografar. Cpr. Cas. rom. Bult. 1890, p. 809; 
Planiol, II, loco cit. (ed. a 5-a; C.. Botez, Pagini juridice 

„din 1910, No. 56, pag. 440, ete. - 
) Cpr. Planiol, II, 2533. Vezi şi supră, pag. 343.
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tabilă ar fi, nu poate fi înființată fără un text de lege 
pozitiv (4). 

Cu toate acestea, majoritatea, autorilor şi jurisprudenţa 
se pronunţă în sens contrar, acordând dreptul de retenţie 
în toate cazurile în cari există o conexitate intimă între 
creanţă și lucrul reținut (un..debitum cum re junctun) (£), 
după cum dispun anume unele legiuiri străine (). 

Cu un asemenea sistem, dreptul de retenţie devine o Chestie de 
chestie de apreciere a instanţelor de fond, după cum decide apreciere: 
jurisprudenţa în mod constant ($). Unde este însă textul de 
lege care conferă. judecătorilor o putere atât de disereţionară, 
şi de exorbitantă ? : 

Conform teoriei pe care o combatem, s'a decis că dreptul Posesor de rea 
. . . . „  credintă. 

de retenţie aparţine, pentru motive de echitate, nu numai controversă. 

posesorului : de bună credinţă, dar chiar şi acelui de rea 

(1) Vezi.în acest sens, numeroasele autorităţi citate în tom. III, 
"partea Î, al Coment. noastre, pag. 281, nota 2 (ed. a 2-a), 

la care trebue să adăogăm, Vigi€, III, 1225; Daniel de Fol- 
leville, Considerations gentrales sur lacquisiton ou la libera- 
tion par lefet du temps, No. 55; 'Thiry, IV, 347, pag. 313, 
ete. — Se admiie însă, în genere, dreptul de retenţie în contac- 
tele sinalagmatice, pentrucă rezoluţia acordată de art. 1020, 
1021, presupune tocmai existenţa acestui drept. Cum s'ar puteă, 
în adevăr, cere restituirea unui lucru datorit în baza unui 
contract, atunci când partea care cere restituirea acestui lucru 
nu-şi îndeplineşte ea însăş obligaţiile 'izvorite pentru ea din 
acest contract ? Partea dela care se cere, în asemenea împre- gxcepţia nou 
jurări, restituirea lucrului, va reţine deci acest lueru, invocând adimpleti con- 
excepţia non adimpleti contractii, care există şi astăzi, cu  tractis. 
toate că nici un text de lege n'o menţionează. Vezi Thiry, 
loco cil.; Planiol, II, 949 şi 2520; Vigi€, III, 1230; T. Huc, 
VII, 167; Larombiăre, Oblig., LII, art. 1186, No. 37 (ed. din 
1885); R6pert. Sirey, v* Retention, 76 urm.; Colmet de San- 
terre, IX, 5 bis V. Cpr. art. 273 $ 1 şi 820, 322 C. german. 

() Vezi autorităţile citate în tom. III al Coment. noastre, pag- 
282 text şi nota 2 (ed. a 2-a). Mai vezi Dalloz, Nouveau 0. 
civil annole, IV, art. 2094, No. 34 urm.; Aubry et Rau, III, 
$ 256 bis, pag. 189, text şi nota 4 (ed. .a B-a); C. Botez, 
Pagini juridice din 1910, No. 56, p. 441; C. Galaţi, Dreptul 

“din 1909, No. 32; 0. Craiova şi Cas. rom. Dreptul din: 1910, 
No. 59 şi 63 (eu nota d-lui S. Rădulescu), ete. 

(9) Vezi tom. III suscitat, pag. 282, nota | (ed. a 2-a). 
() Vezi tom. III săscitat, pag. 382, nota 2. Cpr. Cas. rom. Bult. 

1908, pag. 1078 şi Or. judiciar din 1908, No. 69, ete.
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credinţă (?), cu toate că chestiunea este, în- această privinţă, 
foarte îndoelnică. o 

Dreptul de Conform acestei teorii, drepțul de retenţie se mai con- 
retonte al * feră oomodatarului ), mandatarului (2), și chiar gerantului 
mandatarului, de afaceri (î); bărbatului. asupra imobilelor datale ale femei 

“sale, mai ales în privința. impenselor nedesare (5), și chiar 
aceluia care nu este creditor decât în baza unei. obligaţii 
naturale (6), ete. 

Dr. de re - Cei mai mulţi autori conferă aceluia eare -a, făcut chel- 
aeiiuiie ae tueli pentru conservarea unui lucru, dreptul de a reţine acest 
a conservat lucru, dacă el se găseşte în mânile lui, pănă când i se va 

Iuerul. plăti ceeace i sa datorește (). | 
Art Constit. De asemenea, străinul care a moştenit, fie ab -intestat, 

| fie prin testament, un imobil rural, având, după o juris- 
prudenţă constantă (8), dreptul la.-valoarea acestui: imobil, 

(1) Oas. rom. Cr. judiciar din 1910, No. 8; Dreptul din acelaş an, 
No. 9; Bult. 1909, p. 1124. Opr. Demolombe, [X,682.—Contră: 
C. laşi (Dreptul din 1885, No. 85), care nu eonferă, dreptul de 
retenţie decât posesorului de bună credinţă. Tot în acest din urmă 
sens se pronunţă şi j urisprudența franceză. Vezi deciziile citate 
de Planiol (1I, 2528). Acest'autor (pag. 794, nota 2, ed. a 3-a), 
citează decizia menţionată a Curţei din laşi, referindu-se la 
părerea noastră. Vezi asupra acestei controverse, Dalloz, Nou- 
veau O. civil annoie, LV, art. 2094, No. 117. urm. 

(2) Vezi autorii eitaţi pro şi contra în tom. IX al Comentariilor 
noastre, pag. 661, nota 2. a 

€) Aubry et Rau, III, $ 256 bis, pag. 190 (ed. a 5-a). Vezi 
tom. IX suscitat, pag. 589 şi. 631, nota 5 iii -() Vezi tom. V al Coment. noastre, pag. 342, text şi nota |. „€) Aubry et Rau, loco cit, pag. 191, 192 (ed. a 5-a); Trib. Ilfov, "Or. judiciar din 1005, No. 19, consid. dela pag. 150, col. 1 
(eu observ. noastră). Vezi tom. VII al Coment. noastre, pag. 281, 282, ad notam şi tom. VIII, pag. 443, 444. Opr. şi D. D. Stoenescu, Dreptul din 1908, No. €. pag. 5l, care se pro- __nunţă în sensul părerei noastre. . Ia 

(%) Massol, Obkg. naturelles, pag. 248 (ea: din: 1858). — Vezi 
- însă tom. VI al Coment. noastre, pag. 17. -. -- () Vezi înfră, explice. art. 1730, 4. | 

(8) Uitima decizie a Curţei de easaţie, care consacră această teorie, „aşa zisă a valoiei, este din 16 Martie 1910. Vezi Dreptul din 
1910, No. 41, pag. 327 urm. Mai vezi şi alte. deeizii tot în acest sens, citate în tom. E al Coment. noastre, pag. 342, ad 
notam (ed. a 2-a), şi în tom. V, p. 277, ad notam, unde am combătut teoria Casaţiei, e 
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deși este incapabil de a-l posedă în natură, va; aveă de bună: 
samă, ca 0 consecință a, acestei teorii, dreptul de a reţine 
imobilul, pănă când i se va dă valoarea lui în bani. Noi 
nu putem însă admite. nici dreptul străinilor la valoarea 
imobilelor. rurale, nici dreptul de retenţie. 

Aceeaş controversă şi discuţie există în privinţa naturei Natura şi 
şi: efectelor dreptului de retenţie. Acest drept este el real “estele dr- 
sau personal ? Unii, precum: Laurent, 'Lroplong, “Larom= Controversă. 
bire, ete., sunt partizani ai personalităţei (1), iar cei mai 
mulţi, precum: Guillouard, Valette, Mourlon, ete., ai rea- 
lităţei dreptului de retenţie. 

Am susţinut altă dată (*), şi susţinem și astăzi, că dreptul Realitatea ar. 
de retenţie nu este un drept real în puterea cuvântului, deși (9 retentie 
el este opozabil reprezentanţilor eu titlu particular ai debi: 
torului; căci; pe lângă că el nu poate fi opus decât pe cale 
de excepţie, apoi, el nu conferă nici un drept de urmărire 
și nu este supus transerierei. i 

„Dacă dreptul de retenţie n'ar fi opozabil „reprezentan- Opunerea dr. 
ților cu titlu particular ai debitorului, între cari intră şi dle retentie 
creditorii săi chirografari (?), ar. fi sufieient ca debitorul să; chirogratari 
instrăineze lucrul posedat -de creditor, pentru a desfiinţă 2i debitorului. 
pi 

. ” ” ” . 

() Vezi, în privința personalităţei dreptului de retenţie, o sentinţă 
a Trib. din Chambery (sub C. Chanibery), Sirey, 65. 2. 48. 
Cpr. Planiol, II, 2536, (ed. a 5-a). 

0) Vezi diseursul de deschidere al anului judecătosese 1899-1900 
te am pronunţăt, în calitate de procuror general, la Curtea 
de apel din laşi, publicat în Dreptul din 1899, No. 52 şi în 
Cr. judiciar din acelaş an, No. 31.—Anmiieul şi fostul nostru 
elev, d. Ştefan Scriban, a semnalat această părere a ioastră 
în Cr. judiciar din 1909, No: 30, voind a ne pune în con- 
tradicţie cu cele scrise de noi îh volumele hoastte ulterioâte. 
Adevărul este însă că, în voluinele posterioare ăvestui discurs, 
nu ne-am dat părerea, mărginindu-ne îumai a semhală dife- 
ritele opiniuni care s'au ivit ăsupră atestei grave chestiuni. 

€) Cpr. Planiol, II, 2536. — Dreptul de retenţie nu poate însă, Neopunerea 
după părerea generală, fi opus creditorilor privilegiați sau ipo- dr, de retenţie 
teeari cati sunt îâvestiţi cu un drept reâl' -propriu zis asupra privilegiați 
imobilului reținut. Cpr. T. Huc, VII, 172, în fine; Massol,sau ipotecari. 
Oblig. naiurelles, pag. 65, nota | şi pag. 247, 248, nota 
Cpr. L. unică, Cod, Etiam 6b thirographariam pecuniam 
pignus teneri posse, 8, 21. — Cu toate acestea, chestiunea este 
controversată. Vezi Dalloz, Nouveau 0. civil annotă, LV, art. 
2094, No. 317 rm.
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garanţia acestuia (!). Dreptul de retenţie este deci un drept 
sui, generis de o natură specială €). 

Lucrurile Dreptul de retenţie nu poate fi exereitat decât asupra 
trebue să fie lucrurilor, mobile sau imobile, ce sunt în comereiu şi în 

” posesiunea, ereditorului, care voeşte a-l exercită (€). 
Pusesiunea Această posesiune nu are nevoe de a fi însoțită de 
eta aa animus domini, o posesiune precară fiind suficientă pentru 

cară. a exercită dreptul de retenţie. Dovadă de aceasta sunt art, 
1444 și 1619, cari conferă acest drept locatarului şi depv- 
zitarului, adecă unor posesori cu titlu precar (art. 1853)(5. 

Posesor de rea Mai mult încă, am văzut, supră, p. 947, eu toată contro- 
credință versa, ce există asupra acestui punct, că jurisprudenţa noastră 

conferă dreptul de retenţie chiar posesorului de rea, eredinţă. 
Perderea, dr. Dreptul de retenţie nu conferă, în principiu, după cum 
de retenție. am văzut mai sus, nici un drept de urmărire asupra lu- 

erului pe care creditorul este :în drept a-l reţine (5); de unde 
rezultă că acest drept se stinge prin perderea  detenţiunei, 
dacă ea este: voluntară sau provine din culpa ori negligența 
acelui interesat, fără ea el să renască dacă lucrul va intră 
din nou în mânile detentorului primitiv (6). 
  

(1) Opr. Beudant, Suretţs personnelles et râelles, 1, 2417, p. 223. 
„(£) Vezi autorii citați în tom. III, partea l-a, al Coment. noastre, 

pag. 220, nota &. Cpr. Planiol, II, 2536;  Beudant, op. cit, |, 
259 urm.; T. Huc, VII, 173. Tot acolo sunt citați atât par- 
tizanii personalităţei cât şi acei ai realităţei acestui drept. Intre 
aceşti din urmă trebue să adăogăm pe d. C. Botez, Pagini 
Juridice din 1910, No. 56, pag. 441: Vezi asupra acestei con: 
troverse, Dalloz, Nouveau C. civil amnoie, 1V, art, 2094, 
No. 44—52. 

(5) Guillouard, op. cit., 44; Dalloz, op. cât., IV, art. 2094, No. 107. 
(*) Cpr. Guillouard, op. cit. 45; C. Montpellier, D. P. 71.1. 

218 (motive). — Retentorul nici nu este chiar un adevărat 
posesor; de aceea el trebue să deă socoteală de fructele ce 
percepe în timpul detenţiunei sale. De aici mai rezultă încă că retentorul nu poate niciodată să prescrie lucrul ce reţine (art. 1853), după cum nici creanța sa nu poate fi preserisă 
cât timp el îl reţine. Vezi T. Huc, VII, 171; Dalloz, op. cit IV, art. 2094, No. 369, şi autorităţile citate acolo. Cpr. L. 1 $5, Cod, De prescriptione 30 vel 40 annorum, 1, 39. — Contră.: Cabrye, Droit de retention, 98. 

() Vezi Dalloz, op. cit., IV, art, 2094, No. 122, și autorităţile 
citate acolo. 

() Aubry et Rau, III, $ 256 bis, pag. 195 (ed. a 5-a); T. Hue, 
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“De câteori însă retentorul a fost deposedat de lucrul Exercit. din 
deținut, în contra voinţei sale, prin faptul proprietarului parea reten 
sau al unui terţiu, el poate să exercite acţiunea în reven- în revendicare 
dicare, dacă este vorba de mobile (*), și acţiunea posesorie mega 
în reintegrare, dacă este vorba de imobile, fiindcă o simplă 
detenţiune ajunge pentru exercitarea acestei din urmă acţiuni(?). 

Contestaţiile privitoare la dreptul de retenţie, aparţinând Compet. trib. 
dreptului civil, sunt de competinţa tribunalelor civile, chiar “i: 
dacă litigiul este angajat între comercianţi (). 

Cât pentru chestiunea de a se ști ce lege se va aplică, Dr. interna- 
în caz de conflict de legislații, ea este controversată, unii  tioră!- 
aplicând, atât în privinţa mobilelor cât şi asimobilelor, legea, 
situațiunei bunului care face obiectul acestui drept (*), iar 
alții făcând distineţie între mobile şi imobile (2). 

Dreptul de retenţie. poate fi exereitat, în. cazurile în Lucrurile în 
cari el este admis de lege, în privinţa tuturor luerurilor, ta 
mobile sau imobile, de care se poate dispune, și aceasta exercită dr. 
chiar de către ereditorii Statului sau ai unei comune, dacă exer- %* retentie: 
citarea acestui drept nu stinghereşte nici un serviciu publie (5). 

  

VII, 174; Guillouară, op. cit., 98; Râpert. Sirey, v” Reten- 
tion, 236, ete, 

0) Aubryiet Rau, III, $ 256 bis, pag. 195; Guillouară, op. citi, 
100; Glasson, Jdem, 99; Cabrye, Idem, 83; Nicolas, Idem, 
182; Thâzard, Privil: et hypothegues, 26, in fine, pag. 39 (ed. 
din 1880); Baudry et Loynes, op. cit., I, 251; T. Hue, VII, 
174; Dalloz, op. cit., 1V, art. 2094, No. 124 şi 342 urm. 

() 7. FHuc, loco cit.; Baudry et Loynes, op. şi loco cit.; Thâzard, 
Idem, loco cit.; Cabrye, Idem, 83; Glasson, Idem, pag. 9%; 
Guillouard, Idem, 101; Dalloz, op. cit., IV, art. 2094, No. 
125 şi 345 urm., ete. — Cât pentru chestiunea de a se şti Acţ. în cum- 
dacă retentorul are acţiunea în complângere, de câteori este plângere, Con 
turburat în posesiunea sa, ea este controversată, unii confe- 
rindu-i şi această, acţiune (Guillouard, 102; Cabrye, 95, ete.), 
iar alţii refuzându-i-o, pentrucă el este posesor cu titlu pre- 
car (Nicolas, op. cit., 178), ete. 

() C. Caen, D. P.61.1. 328; Sirey, 61. 1. 865; Nicolas, op. 
cil, pag. 239, nota 1. 

(*) Vezi tom. III, partea I-a, al Coment. noastre, pag. 221, ad 
notam; Dalloz, op. cit., IV, art. 2094, No. 252 urm. 

(6) Vezi Dalloz, op. şi loco cit., Ne. 357 urm. Cpr. Laurent, 
Droit civil international, VIlL, 407. | 

(6) Guillonara, op. cit., 43; Nicolas, Idem, 168; Glasson, Idem, 
pag. 68 urm., ete.
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Luer. scoase : : Imerurile scoase desub urmărire, nu pot însă face obiectul 
de sub nrnăr drâptului de retenţie. S'a decis că nici. fondul dotal nu poate 

iface obiectul acestui drept, din cauza inalienabilităţei sale(?), 
Bunurile De asemenea, nu pot fi reţinute de către creditori, în 

asupra cărora detrimentul uzuarului sau abitatorului, bunurile asupra că- 
drept de uz roia există un drept de uz sau de abitaţie, de câteori aceste 
san de abi- drepturi au fost constituite cu titlu gratuit, pentrucă aveste 

| drepturi au, în asemenea caz, un caracter alimentar (2). 
Cazurile când Dacă dreptul de uz sau de abitaţie a fost constituit cu 
vi Sa ebi-titlu oneros, numai proprietarul poate să exercite dreptul 
constituite cu de retenţie în detrimentul uzuarului sau abitatorului, afară 
titlu oneros. ge cazul, bine înțeles, în care titlul constitutiv ar autoriză 

cesiunea dreptului de uz sau de abitaţie (8). 
Creanţe. Dreptul de retenţie nu poate fi exercitat nici asupra 

creanţelor, pentrucă ele nu sunt susceptibile de posesiune (%). 
Ordinea pu- In fihe, retenţiunea nu este permisă de câteori este con- 

pică trară ordinei publice şi bunelor moravuri. 
Imposibili- Astfel, directorul unei şcoli n'ar puteă să reţie elevul 

tatea d e : Sa , ip . exeraită dr. Al cărui părinte n'a plătit preţul convenit pentru creșterea 
de retenţie şi învăţătura lui (5). Aceasta ar fi o executare asupra per- asupra unei A a € .. e » persoane. soanei nepermisă de legile noastre; unde nu avem nici măcar 

constrângerea corporală (€). 
Registrele Tot astfel, s'a decis, că nu se poate exercită, dreptul 

unui comer- 4, . - IEI . . . i “iat. de tetenţie asupra registrelor unui comerciant (). 

(1) Cas. rom. Dreptul din 1911, No. 4. 
() Goillouard, op. cit., 29; Glasson, Jdem, pag. 71; Nicolas, 

Idem, 157; Demolombe, X, 786, 789. — Contră: De Moly, 
Du droit de retention, pag. 17. 

(5) Cpr. Dalloz, op. cit. 1V, art. 2094, No. 137 urm.; Guil- 
louard, loco cit., ete. _ 

(*) Guillouard, op. cit., 28; Nicolas, Idem, 155; Glasson, p. 70. (5) Cpr. Trib. Châteauroux, Dreptul din 1910, No. 29, p. 2%. | Vezi și Dalloz, Nouveau C. civil annote, LV, art. 2094, No. 1. C. Andr. Do- (6) In codul lui Andr. Donici, există însă închisoarea, pentru 
pre datorii (art. 16, eapit. 8, despre datorii de bani). Opr. D. 
re patut Negulescu, Dreptul din 1910, No. 25, pag. ca şi Peecu 

datorii. iunea silită, I, pag. 18 (Bucureşti, 1910). Acest autor citează 
un document în care se spune că Iliaș Vodă eră așa de mi- lostiv, încât când veneă cineva, şi se rugă de el ca să pue pe 
un debitor la închisoare, sau să-i plătească datoria, acest 
Domn scoteă bani din buzunar şi plăteă el însuș pe creditor. 

(7) Vezi Dalloz, op. cut. IV, No. 143; Cas. fr. D. P. 74. 1. 18
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Sa decis însă că un avocat poate, ca orice creditor Exereit. dr. 
care deţine lucrul ce formează dreptul creanţei sale, să reţie de retenţie 

de un avocat. 

actele încredințate de clientul său, pănă la plata onorariului Controversă. 
ce i se cuvine (*). 

Dreptul de retenţie încetează prin stingerea sau no- Stingerea dr. 
varea creanței; prin abandonarea voluntară sau silită a lu- 
crului deţinut; prin abuzul folosinţei, şi chiar prin simplul 
fapt că retentorul s'a servit de lucrul supus acestui drept; 
căci, ea și depozitarul, el nu este în drept a-l întrebuinţă 
la uzul său personal, el fiind obligat a îngriji de lucrul 
reținut ca un bun proprietar (art. 1080). 

În acest caz se cere însă o hotărire judecătorească, care 
să declare că retentorul este decăzut din dreptul său (). 

Incât priveşte preseripţia, am văzut că ea nu stinge 
dreptul de retenţie. 

Aceasta este, în rezumat, teoria generală a dreptului 
de retenţie, asupra căruia s'ar puteă scrie şi sau seris chiar 
volume. 

Despre despăgubirea la care creditorii privilegiați şi ipo- 

tecari au drept, în caz de distrugerea. lucrului grevat, 

atunci când acest lucru a fost asigurat. 

Art. 1721. — Câna un imobil, recolte sau alte bunuri mobile 
vor fi asigurate contra incendiului, sau în contra oricărui alt 
caz fortuit, suma ce se va datori de către asigurâtor va trebui, 
dacă nu va fi fost cheltuită la reparaţiunea obiectului asigurat, 
să fie afectată la, plata creanţelor privilegiate şi ipotecare, după 
rangul fiecăreia din ele. 

Asemenea se va urmă şi cu orice deepăgubire va fi datorită, 
de către o a treia persoană, pentru perderea totală sau deteriora- 
ţiunea obiectului însărcinat de un privilegiu sau ipotecă. (Art. 1606 
O. civ. Art. 448, 679 C. com. Art. 15 $2 L. din 1 Aprilie 1894 
p. înființarea unei Bănci agricole. Art. 10 L. ipotee. belgiană din 
1851) (e). 

  

0) C. Aix, Sirey, 1906. 2. 99; Garsonnet, Zr. thcorique ei pra- 

tique de proctdure civile, |, $ 255, p. 462 (ed. a 2-a); Baudry 

et Wahl, Mandat, 784. — Contră: Trib. Tunis, Repert. Sirey, 

vo Avocat, 443; C. Alger, Sirey, 1910, 2. 14; Aubry et Rau, 

III, $ 256 bis, pag. 191, nota 9, în fine. 
() Guillouard, op. cit., 104, 108 şi 126. _ 
(2) O dispoziţie anuloagă există în codul german (art. 1127), în 
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Principiul inscris în art. 1721 din codul nostru, ne- 
existând în Franța pănă la legea din 19 Februarie 1899, 
cu drept cuvânt se decideă acolo, înainte de această lege, 
conform rigoarei principiilor, că creditorii privilegiați sau 
ipotecari nu aveau nici o preferinţă asupra despăgubirei da- 
torite de asigurător, când lucrul grevat eră distrus prin 
sinistrul în contra căruia el fusese asigurat. Această des- 
păgubire se împărțea, deci, în asemenea caz, între toţi ere- 
ditorii debitorului, fără nicio deosebire, afară de cazul când 
debitorul cedase despăgubirea creditorilor săi privilegiați sau 
ipotecari, sau când însuş creditorul asigurase imobilul (art. 
448 C. com.)(). Creditorii ehirografari se foloseau astfel de 
sinistrul întâmplat debitorului, luând o parte din despăgu- 
birea datorită de societatea, de asigurare, cu toate că ei nu 
ar fi avut nici un drept la prețul imobilului asigurat, dacă 
acest imobil ar fi fost vândut. 

Această soluţie era însă atât de nedreaptă şi de con- 
trară creditului publie, în cât unii autori și unele hotăriri 
judecătoreşti se pronunţau în sens contrar, conferind eredi- 
țorilor privilegiați şi ipotecari o preferinţă, după rangul lor, 
asupra despăgubirei datorită de companiile de asigurare). 

Oricât de echitabilă ar fi fost această din urmă soluţie, 
totuși ea eră, în genere şi cu drept cuvânt, respinsă, ea, fiind 
contrară principiilor riguroase ale dreptului; căei distruge- 
rea imobilului aduceă pso facto desfiinţarea, ipotecei și, în 
consecinţă, a dreptului de preferință al creditorilor : „Re 
corporal extincta, hapotheca, perit“, zice legea romană (). 

  

acel italian (art. 1951), şi astăzi chiar în Franţa, în urma 
legei din 19 Februar 1889 (art. 2 şi 3). Vezi asupra textului 
din codul italian, Ricei, Corso teorico-pratico di diritto civile, 
X, 61 urm. (ed. din 1907), iar în privinţa legei franceze, 
vezi Baudry et Loynes, op. cit., I, 283 urm. 

() Vezi Baudry et Loynes, Priuil. et hupotheques, 1, 281 urm. şi III, 2267; Troplong, Jdem, IV, 890; Martou, Idem, 1, 2%1; Cloes, Idem, IL, 264 (ed. din 1861); Aubry et Rau, III, $ 288, p. 665, nota 10 (ed. a 5-a), ete. | (2) Vezi Boudousqui€, Assurances contre Vincendie, 316, p. 363 urm. (ed. din 1829) şi deciziile citate de acest autor, între altele, aceea a Curţei din Colmar dela 25 August 1826, ete. 
, Opr. Labb6, Revue critigue, anul 1876, Nouvelle scrie, V, p. 682. 

6) L. i Era Dig., Quibus modis pignus vel hpotheca, solri- 
ur, 20, 6.
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Spre a curmă orice discuţie, şi spre a dă o desvoltare 
mai mare creditului ipotecar prin mărirea siguranţei împru- 
mutăţorilor, legea ipoteeară belgiană a adăogat, după propu- 
nerea Ministrului justiţiei Zesch, dispoziţia art. 10('), care, 

după cum am văzut, a trecut neschimbat şi în legislaţia 
noastră, (art. 1721). 

După acest din urmă text (1721), companiile de asi- 
gurare sunt puse în situaţia unor terţi: dobânditori de imo- 
bile grevate de inscripții. In caz de sinistru, ele trebue să 
plătească despăgubirea ce datorese, ereditorilor privilegiați şi 
ipoteeari, conform rangului fiecăruia din ei (2). 

Această soluţie este nu se poate mai dreaptă. În adevăr, 
dacă imobilul ar fi fost vândut, preţul ar fi aparţinut ere- 
ditorilor privilegiați sau ipotecari. Este deci just ca şi va- 
loarea lucrului distrus să le aparţie tot lor, pentrucă această 
valoare nu este decât echivalentul preţului. De aceea, acest 
principiu a fost consacraţ, la noi, prin mai multe legi 
speciale (*). 

Acest. principiu sufere însă o excepţie, sau mai bine 
zis, o restricţie. În adevăr, despăgubirea datorită de compa- 
niile de asigurare nu este afectată la plata creanţelor in- 
scrise, decât atunci când ea n'ă, fost întrebuințată la repa- 
rarea obiectului asigurat. 

Aceste cuvinte nu sunt tocmai clare; de aceea ele au 
dat loe la diseuţie. Se susţine, în adevăr, că companiile 
de asigurare nu pot, în loc de a plăti despăgubirea, să re- 
pare sau să reclădească imobilul distrus decât atunci când 

  

(1) Acest text a fost primit în Belgia de Camera reprezentanţilor, 
fără nicio discuţie de principiu, ci numai după 0 scurtă dis- 
cuţie relativă la unele chestii de redacţie ale articolului. Vezi 
Delbeeque, Reâvision du râgime hapothcaire, p. 80, 81 (ed. 
din 1852). 

() Astfel, în caz de arderea imobilului ipotecat Creditului fon- 

ciar, Compania, asigurătoare trebue să plătească despăgubirea 
datorită Creditului, în calitate de creditor ipotecar, iar nu 
proprietarului imobilului. Trib. Ilfov, Or. judiciar din 1896, 
No. 26, p. 212. . , 

€) Vezi art. 47 din legea dela 1864 pentru regularea proprie- 

tăţei rurale; art. 25 L. de expropriere pentru cauză de utili- 
tate publică din 1864; art. 15$2 al legei din 1 April 1894, 
pentru înfiinţarea unei Bănci agricole, ete. Cpr. D. Negu- 
lescu, Teoria privilegiilor şi ipotecilor, P. 9, nota 10. 
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această facultate a fost anume stipulată prin poliţa de asi- 
gurare (1). 

Soluţia contrară este însă mult mai juridică, pentrucă 
termenii art. 1721 lasă a înţelege că dreptul de a repară 
sau reclădi imobilul rezultă, în specie, din lege, iar nu din 
convenţia părţilor. Textul menţionat vorbește, în adevăr, de 
întrebuințarea, în repararea obiectului asigurat, a sumei da- 
torite de asigurător. Ori de câteori repararea sau recons- 
truirea imobilului este rezultatul unei convenţii, această re- 
parare sau reclădire este substituită despăgubirei, şi asigu- 
rătorul nu mai datorește nicio sumă de bani). 

Dreptul ere- Despăgubirea datorită de companiile de asigurare este 
aria de 9 afectată la plata creanţelor inscrise asupra, imobilului, fie 

bilul. “că acest imobil a fost asigurat de însuș proprietarul lui, 
fie de creditorul privilegiat sau ipotecar. Dreptul creditorilor 
de a asigură imobilul rezultă în adevăr, la noi, din art. 
448 din codul de comerţ(?). Iată cum se exprimă acest 
din urmă text: 

Art. 448 C. com. — Asigurarea se poate face nu numai de 
proprietar, dar şi de creditorul. care are vreun privilegiu sau o ipotecă 
asupra lucrului şi, în general, de oricine are un interes învederat 
şi legitim sau vre-o răspundere pentru conservarea lucrului“. (Art. 

„121 C. civ. Art. 423 C. com. italian). 

Cazul cână Rămâne însă bine înţeles că ipoteza de mai sus nu creditorul n'a » A . ..-. ._. asigurat îzho- trebue confundată cu cazul în care creditorii inserişi n'ar fi 
bilul, cinumai asigurat însuș imobilul grevat, ci numai creanța lor, căci 
creanta *- atunei asigrurătorul nu mai este un negotiorum gestor, ei lu- 

crează în numele său propriu și în interesul său exclusiv; 
de unde rezultă că, în asemenea, caz, asigurarea este străină 
proprietarului şi celorlalţi creditori (6). 

(2) Cloes, Privil. et hymothe ues, Î, 267 urm., p. 152 urm. Opr. C. Besangon, Sire 46. Ş 359. p- 15 ' (2) Martou, op. cit., I, 263, p. 299 urm.; Laurent, XXXI, 410. 
Cpr. Thiry. IV, 451, p. 392. „Afectarea la ipotecă a, ereanţei contra asigurătorului încetează, zice art. 1127 $ 2 din codul 
german, „când lucrul asigurat este reclădit sau înlocuil prin altul, wen der versicherte Gegenstand wiederhergestelit oder Ersata fir ihn beschaffi îsi.“ Vezi supră, p. 321. (2) In Belgia, chestiunea este controversată. Vezi Laurent, XXĂI, , 411. Cpr. Martou, op. cit., 1,264, p. 304 urm. (*) Martou, op. cii., |, 265, p. 306; Cloes, op. cit., LI, 276, p. 185.
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Și este indiferent, pentru aplicarea art. 1721, dacă asi- 
gurarea a fost anterioară sau posterioară, privilegiului sau 
constituirei ipotecei (î). 

Mai mult încă, art. 1721 este aplicabil chiar în caz Cazul când 
când despăgubirea datorită de compania de asigurare ar fi Aespăgubirea 
fost cedată unui terţiu printr'un act anterior titlului eredi- fost cedată 
torilor înscrişi, pentrucă legea pune această despăgubire ui terţiu- 
pe aceeaș treaptă cu prețul eșit din vânzarea imobilului 
grevat (). 

A forhiori, deci, nici cesiunea, despăgubirei făcută unui Situaţia cre- 
terţiu, niei poprirea chiar validată în mod definitiv asupra pie 
acestei despăgubiri nu este opozabilă creditorilor privilegiați de cesiunca 
sau ipotecari anterior înscriși, pentrucă, în privinţa, lor, des- despăsubirei. 
păgubirea datorită de compania de asigurare reprezintă imo- 
bilul grevat: Subrogutum sapit naturam. subrogati (?). 

Cesiunile acestei despăgubiri consimţite înainte de pu- Aplie. art. 1 
nerea în lucrare a actualului cod civil nu sunt supuse art. C. cv, 
1721, prin aplicarea principiului neretroaetivităţei legilor 
(art. D$) 

Nu mai rămâne, de asemenea, nicio îndoială că ere- 
ditorii privilegiați sau ipotecari anteriori punerei în luerare 
a codului civil, nu pot să invoace art. 1721 din acest cod, 
pentrucă, efectele unui drept câștigat în privinţa privilegiilor 
şi ipoteeilor nu pot fi nici restrânse, nici întinse printr'o 
lege posterioară (5). 

Art. 1721 nu prevede numai cazul asigurărei unui Cazul asigu- 
imobil, ci şi acel al asigurărei recoltelor şi al altor lucruri ete eta. 
mobile (*). 
O 

  

() Martou, op. cit., IL, 266, p. 306. , 
(2) Marton, op. cit., L. 267, p. 807. — Contră: Cloes, op. cit., |, 

274, p. 154. | _ 
(2) Cloes, op. cit., I, 275, p. 154, 155. Cpr. Cas. fr. Sirey, 52. 

|. 272. Vezi şi Martou, op. cit., IL, 273. 
(*) Martou, op. cit., 1, 268, p. 308. 

5) Martou, op. cât. 1, 269, p. 308. NR , 
() Astfel, se decide, cu drept cuvânt, că privilegiul vânzătorului 

unui lucru mobil neplătit (art. 1730, 5-a) şi asigurat se în- 

tinde, la caz de distrugerea acestui lucru prin incendiu, asupra 
despăgnbirei datorită de compania de asigurare. Andr6, 7r. 
pratique du regime hypothicaire, 240, p. 109 (ed. a 2-a); 
Baudry et Loynes, op. cit., |, 499. Mai vezi o aplicare a ace-
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Art, 1721 $2, Mai mult încă, acest text întinde beneficiul ce conferă 
creditorilor, la orice despăgubiri datorite de terţii pentru 
perderea totală sau deteriorarea lucrului însărcinat de un 

privilegiu sau ipotecă (art. 1721 $ 2). 
Asigur, recol- In privinţa recoltelor fondului ipotecat, cât timp aceste 
telor prinse recolte nu sunt deslipite de fond, principiile de mai sus sunt 

necontestat aplicabile, pentrucă aceste recolte sunt imobile 
prin incorporaţie, sunt pars fundi (!). 

Asigur. lueru- Cât pentru recoltele deslipite de fond, care sunt mobile, 
rilor mobile, şi celelalte lucruri mişcătoare asupra cărora poate să existe 

un privilegiu, se susține că, pentru a-şi păstră privilegiul 
asupra despăgubirei datorite de compania de asigurare, cre- 
ditorul trebue să aducă dreptul său la cunoştinţa âsigură- 
torului printr'o notificare; căci altfel, acest din urmă sar 
-puteă liberă în mod valid, plătind despăgubirea în mânile 
debitorului asigurat, de vreme ce el a putut să ignoreze 
existența acestui privilegiu (2). 

Art. 1721, nefăcând însă nicio deosebire între asigurarea 
unui mobil şi aceea, a imobilelor, nu se poate, cu toată lacuna 
legei, impune ereditorului investit eu un privilegiu imobiliar, o 
formalitate neimpusă aceluia care are un privilegiu imobiliar(?). 

Art, 1721 $ 3. Trecem acum la ultimul paragraf al art. 1721, după 
care despăgubirea datorită de terţii pentru perderea totală 
sau deteriorarea obiectului însărcinat de un privilegiu sau 

„ipotecă, este afectată la plata, creanţelor privilegiate sau ipo- 
tecare, după rangul fiecăreia din ele. 

Art. 998, 999. Știm că, prin aplicarea principiului general al respon- 
sabilităței omului (art. 998, 999), se poate întâmplă ca o 

luiaş principiu în art. 15 $2 a] legei din 1 Aprilie 189%, 
pentru înființarea unei Bănci agricole. 

() Vezi tom. III, partea 1-a, al CGoment. noastre, p. 146, text 
şi nota 2 (ed. a 2-a). | 

- (2) Oloes, op. cil., 1, 278, p. 156; Casier, Fiudes et Commentaires 
sur la lovi hypothtcaire, 120; Laurent, XĂXXI, 412. 

() Martou, op. cit., |, 274, p. 310, 311. Această lacună nu mai 
există în privința privilegiului Creditului agricol şi Băncei 
agricole, căci contractele de gaj constituite în favoarea lor 
sunt supuse intabulărei în registrul special ţinut în fiecare 
comună. Vezi supră, p. 284. Mai vezi art. 728 Pr. civ. şi 
art. 480 C. com., modificat prin legea din 15 lunie 1906, re- 
produs supră, p. 282, 283.
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altă persoană decât o companie de asigurare să datorească 
o despăgubire din cauza perderei sau deteriorărei lucrului. 

Astfel, după art. 1435, locatarul răspunde de incendiu, Art. 1435. 
dacă nu dovedește că incendiul este rezultatul unui caz for- 
tuit, al unui defect de construcţie, sau că focul a fost co- 
municat dela o casă vecină (1). 

De asemenea, art. 1483 şi 1902 din codul civil de- Ant. 1483 și 
clară pe arhitecţi și antreprenori responsabili, timp de 10 1% 
ani, de clădirea unui edificiu, sau facerea unui alt lucru 
însemnător, dacă acestea, au perit în totul sau în parte din 
cauza unui vieiu de construcţie, sau unui viciu al pămân- 
tului (2), ete. ete. | 

Ei bine, în aceste cazuri și în altele de asemenea na- 
tură, daunele datorite proprietarului luerului distrus sunt 
afectate la plata creditorilor privilegiați sau ipotecari, dacă 
debitorul despăgubirei n'a întrebuințat această despăgubire 
la repararea sau reclădirea lucrului deteriorat sau distrus. 
Este adevărat că $ 2 al art. 1721 nu face această rezervă, 
însă trebue să aplicăm în specie dispoziţia $ 1 a aceluiaș 
text, din cauza, relaţiunilor strânse ce există între aceste două 
dispoziţii (€), | 

Art. 1951 $ 3 din codul italian dispune că mai sunt Ciitalian. Art. 
afectate la plata creanţelor privilegiate sau ipotecare, sumele 1%! $ 3 
datorite din cauza unei exproprieri silite pentru utilitate 
publică. sau din cauza unei servituţi impusă de lege(?). 

Aceeaş soluţie este admisă şi la noi, în privinţa expro- Expropr. 
prierei pentru cauză de utilitate publică, în baza art. 25 din fu publică. 
legea dela 20 Octombrie 18646). 

() Vezi tom. IX al Coment. noastre, p. 168 urm. Mai vezi 
şi un alt caz de responsabilitate a locatarului, edictată de 
art. 1434 din C. civil. Vezi tom. IX suscitat, p. 162 urm. 

() Vezi tom. IX al Coment. noastre, p. 304 urm. 
() Cpr. Martou, op. cât, [, 276, p. 311, 312; Laurent XXXI, 

413, ete. 
() „Sono altresi, vincolate al pagamenio dei crediti privilegiati 

ed ipolecari le somme dovule per causa di spropriazione 
forzata per pubblica utihită o di servită, imposta dalla lege“. 
Vezi asupra acestui text, Ricei, Corso teorico-pratico di diritto 

civile, X, 12. Opr. C. apel Trani, La Legge din 1885, 1, 589. 
() Opr. D. Negulescu, Teoria privilegiilor și îpotecilor, p. 9, 

nota, 2. 
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CAPITOLUL II 

Despre privilegii). 

Capitolul II din titlul de faţă se ocupă despre privi- 
legii, iar capitolul III despre ipoteci. 

Noţiunea şi definiţia privilegiului. 

Art. 1722. — Privilegiul este un drept ce dă unui creditor 
calilatea creanţei sale de a fi preferat celorlalți creditori, fie chiar 
ipotecari. (Art. 1686 urm., 1723 urm., 1138, 1790, 1800 C. cir. 
Art. 887, 405, 437, 480, 678 urm. C. com. Art. 2095 C. fe. Art. 
12 L. ipotee. belgiană din 1851) (2). 

Definiţia pri- 
vilegiului. 

Legea definește privilegiul un drept, pe care numai că- 
litatea creanţei, adecă favoarea ce această creanţă are dela 
lege (5), îl conferă unui creditor de a fi preferat altora (art. 

1722) (4). Prin calitatea creanţei nu se înţelege deci aci nici 
obiectul, nici modalitatea ei, nici prioritatea datei, nici per- 

0) 

) 

6) 

() 

Cuvântul privilegiu este traducerea cuvântului latinesc pri- 
vilegium, care şi el derivă dela privata lex, legea particulară 
a unei creanţe. Vezi Boissonade, Projet de C. civil pour Lem- 
pive du Japon, IV, p. 2417, nota a. 
Cpr. Domat, Lois civiles, III, p. 443, No. 1, care se exprimă în 
modul următor: „Le privilege d'un creancier est le droit dis- 
tingut que lui donne la qualite de sa ertance, qui, le fait 
preferer auz autres creameiers, et mâme auz hypothtcaires, 
guoique anterieurs*. 
Vezi însă înfră, explie. art. 1738 cu care art. 1722 pare a 
fi în discordanţă. Cpr. Beudant, Surets personnelles ei râel- 
les, II, 553, p. 54 
Această definiţie este împrumutată dela Domat (vezi nota 2), 
care şi: el a extras-o din L 32, Dig., De rebus auctoritate ju- 
dicis, ete., 42, 5, unde se zice: „Privilegia non ez tempore 
astimantur, sed ex causa“. Această, definiţie nu este exactă 
decât în privinţa privilegiilor generale prevăzute de art. 1729, 
nu însă şi în privinţa, privilegiilor speciale vrevăzute «de art. 
1130 şi 1737; căci, în privinţa acestor din urmă, rangul lor 
atârnă, de o chestie de dată şi de posesiune. Planiol, 1], 2547, 
Apoi, sa mai observat că această definiţie nu poate fi apli- 
cată privilegiului creditorului amanetar, care este independent 
de calitatea creanţei. Mourlon, Ezramen critigue el pratique 
du Comment. de Troplong sur les privileges, |, 21, p. 75.
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soana, creditorului, ci causa sau faptul juridic care a dat 
naştere creanţei (1). . 

Ipoteca, este, din contra, un drept real, în virtutea că- 
ruia un lucru imobiliar este afectat la plata unei obligaţii, 
independent de calitatea creanţei (art. 1746)(). 

Din această definiţie rezuită, că privilegiul nu poate să 
rezulte decât din lege, el neputând, în genere, fi conven- 
țional (5), pe când ipoteca poate, din contra, să rezulte nu 
numai din lege (ipotecă legală), dar şi din convenţia păr- 
ților (ipotecă convenţională). 

Această regulă sufere însă excepţie în privința ama- 
netului, căci privilegiul creditorului amanetar își are ori- 
gina sa în convenţia părţilor, pe care legea o sancţionează ($). 

O altă regulă necontestată este că privilegiile, fiind o 
excepţie dela principiile generale, după care toate bunurile 
debitorului formează gajul comun al creditorilor săi (art. 
1718, 1719), sunt de strictă interpretare, şi nu pot fi în- 
tinse prin' analogie dela un caz la altul 0). (V. înfră,p.392). 

(1) Cpr. art. 1136 din Proectul codului japonez. Vezi Boisso- 
nade, op. ciţ., IV, No. 268, p. 241. 

(2) Incât priveşte etimologia cuvântului ipotecă, vezi supră, p. 
308, nota 1. 

() Cpr. Twib. Vlaşea, Or. judiciar din 1903, No. 86. — Părţile 
nu au deci facultatea de a creă un privilegiu pe care legea 
nu-l cunoaşte, nici de a face să renască un privilegiu care 
este stins. Cpr. Cas. rom. Bult. 1885, p. 464; Cas. fr. D.P. 
89. 1. 427; C. Turin, Dreptul din 1908, No. 83 şi nume- 
roasele autorităţi citate acolo în observ. noastră; Chironi, Prat- 
tatto dei privilegi, delle îpoteche e del pegno, I, 156, p. 330, 
(ed. din 1894); Planiol, II, 2544 (ed. a 5-a), ete. 

(€) Cpr. T. Buc, XIII, 17; Dalloz, Nouveau CO. cicil annote, IV, 
art. 2095, No. 13, şi autorităţile citate acolo. Vezi şi supră 
pag. 250. 

() Pand. fr., vo Privileges et hypotheques, 4380 urm.; Planiol, II, 
2544; Trib Iaşi, Cr. judiciar din 1901, No. 61; C. Turin, 
Dreptul din. 1908, No. 83, p. 684, şi numeroasele autorități 
citate acolo în observ. noastră. -— n baza acestor principii In- 
contestabile, se decide, cu drept cuvânt, că privilegiul conferit 

de art. 1730, 6 hangiilor asupra lucrurilor călătorului aflătoare 
în ospătăria sa, nu aparţine cârciumarilor. Martou, Privil. 
et hypothegues, IL, 499; Guillouară, Idem, IL, 42%; Troplong, 
Idem, |, 202; Laurent, XXIX, 506, ete. Vezi înfră, explic. 
art. 1780, 60, Vezi o altă aplicaţie a aceluiaș prinerpiu supră, 

p. 24, nota 3. 

361 

Definiţia ipo- 
tecei. 

Privilegiile 
nu pot să 

rezulte decât 
din lege. 

Privil. credi- 
torului ama- 

netar. 

Privilegiile 
sunt de drept 

strict,
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Cheltuelile Cu toate că privilegiile sunt de strictă interpretare, se 
făcute de cre- - a , . a . ditorul privi. decide totuşi, în genere, că cheltuelile făcute de creditorul 
legiat plata privilegiat pentru a dobândi plata creanţei sale sunt și ele 

ereanței sale. pyivilegiate, ca un accesoriu al creanţei principale (1). 
Altă deosebire O a doua deosebire între privilegii și ipoteci este că 
„intre Pi privilegiul poate să greveze atât mobilele cât şi imobilele 
“tecă. (art. 1726), pe când ipoteca nu mai poate astăzi, în genere, 

fi constituită decât asupra imobilelor (art. 1750, 17506). 
Deoseb. între Privilegiul se mai deosebește încă de ipotecă în aceasta 
e A că, în privinţa ipotecei, prioritatea, rangului se determină 

privința prio-prin prioritatea timpului ; pe când în privința privilegiului, 
nete rangul, ea şi existența a însuş dreptului, derivă din cauza 

Ă ereanței. Cu alte cuvinte, rangul creditorilor privilegiați se 
determină, în principiu, după gradul de favoare conferit de 
lege creanţelor lor, fără a se aveă în vedere data acestor 
creanţe (art. 1723)(%); pe când rangul creditorilor ipotecari 
se determină, în regulă generală, după data inseripţiilor lor 
(art. 1745, 1778)(5. Qui prior est tempore, potior est jure. 

() Guillouard, Priuil. et hapothegues, I, 174; Baudry et Loynes, 
Idem, |, 314; P. Pont, /dem, |, 67; C. Orlâans, D. P. 50.2. 
59. — Contră: Laurent, XXX, 336 şi XXX, 14, ete. Ipotecarea (7) La această regulă se face însă excepţie în privinţa vaselor por mobile. plutitoare (corăbiilor), care pot fi ipotecate, deşi codul de co- uxceptţie dela » . . ) principiile merţ le proclamă lucruri mobile (art. 490 C. com). Cpr. Beu- 

generale. dant, op. cit., |, 309, p. 266. Este adevărat că codul nostru 
comereial vorbește numai de gajul acestor vase (art. 495 urm.), 
însă aceasta este o adevărată, ipotecă mobiliară, fiindcă ereditorul 
este în drept a urmări vasul în mâna terţilor (art. 686 C. com.). 
De asemenea, gajul fără deplasarea, luerului (art. 480 C. com., 
art. 25 IL. din d lunie 1892; art. 6, Il,ete. L. dini Aprilie 
1894, etc.), nu este în realitate decât tot o ipotecă. Cpr. Beudant, 
op. şi loco cit., p. 261. Vezi şi Trib. Vaslui, Dreptul din 1910, 
No. 47 (cu observ. noastră). In privinţa dreptului străin, vezi Daeniker, “Die Mobilier hypothek im modernen, schuveizerischen 
und franzăsischen Rechi (teză pentru doctorat, Zurich, 1908). 
„Cu toate că mobilele nu sunt, în genere, susceptibile de 
i potecă, se poate întâmplă ca un privilegiu sau o ipotecă sta- 
bilită mai întăi asupra unui imobil, să fie, în urma perirei 
imobilului, transportată, asupra valorei imobilului prin efectul 
unei subrogări admisă de lege. Acest caz este prevăzut de 
art. 1721... Vezi supră, p. 854 urm. Cpr. Thiry, IV, 451. 

(2) Cpr. O. Iaşi, Dreptul .din 1894, No. 43. (*) Cpr. Aubry et Rau, INI, $ 258, p. 201 (ed. a 5-a) și auto-
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In fine, privilegiul conferă creditorului un drept de Dreptul de 
preferinţă față de creditorii chirografari sau ipotecari(!), cu Preferință- 

rităţile citate acolo; Dalloz, op. cit., IV, art. 2095, No. 37. 
(1) Cpr. C. ași, Dreptul din 1894, No. 43. Vezi şi supră, p. 342. 

Cu toate că privilegiul primează, în genere, chiar ipotecile Cazurile în 
mai vechi, totuşi sunt cazuri în cari ipoteca primează privi- care, prin ex- 
legiul. (Cpr. art. 1725 $ 2). Vezi Mourlon, Fzamen critigue <eptie, ipoteca 
du Comment. de Troplong sur les privileges, IL, 29, p. 16; Pe” 
Troplong, Privil. et hypothegues, LI, 28; T. Huc, XIII, 21; 
Baudry et Loynes, op. cit., |, 301; Guillouară, Jdem, 151, ete. 

Astfel, în caz când cineva vinde un imobil grevat mai 
înainte de o ipotecă, privilegiul vânzătorului nu se va exercită 
decât în urma acestei ipoteci. Cpr. Acollas, III, p. 654; P. 
Pont, Prâiil. et hypothegues, I; 126; Thiry, IV, 435, p. 870, ete. 

Tot astfel, atunci când, în virtutea dreptului de urmărire 
care rezultă din privilegiile imobiliare, concursul se stabileşte . 
între un creditor privilegiat al debitorului urmărit, proprietar 
actual, şi creditorii ipotecari ai proprietarului anterior al 
acestui imobil urmărit, creditorul privilegiat al ereditorului 

" actual, oricare ar fi calitatea creanţei sale, nu poate primă pe 
creditorii ipoteeari ai proprietarului anterior; de unde rezultă 
că principiul după care privilegiile conferă o preferinţă chiar 
faţă de creditorii ipotecari, precum şi principiul în virtutea 
căruia calitatea creanţei determină singură rangul privilegiului, 
nu sunt riguros aplicabile decât atunci când concursul există 
între creditori ai aceluiaș debitor, ai aceluiaș proprietar al 
imobilului; când însă, în virtutea dreptului de urmărire ce 
aparţine creditorilor privilegiați şi ipoteeari, concursul se sta- 

- bileşte între: creditori ai proprietarilor succesivi ai imobilului 
urmărit, atunei rangul creditorului privilegiat al ultimului 
proprietar, faţă de ereditorii ipotecari ai unui proprietar anterior, 
se determină după data naşterei creanţei privilegiate, căci pri- 
vilegiul nefiind decât o însuşire a ereanţei, nu poate să existe 
înainte de nașterea a însăș creanţei. Singurele. creanţe privi- 
legiate, eare primează ipotecile constituite de proprietarii ante- 
riori, sunt numai creanţa pentru eheltueli de judecată şi ereanţa 
constructorului. C. Iaşi, Cr. judiciar din 1900,: No. 60. Cpr. 
şi Cas. rom. Bult. 1900, p. 1187. i 

lată un alt caz în care sa decis, cu drept cuvânt, că pri- 
vilegiul este primat: de ipotecă: cumpărătorul unui cazan îl 
aşează într'o fabrică a si, făcându-l astfel să devie imobil 
prin destinaţie (art. 468). Asupra acelui imobil eră însă luată 
mai înainte o inscripţie ipotecară. Or, ipoteca întinzându-şi 
efectele sale asupra tuturor accesoriilor imobilului ipotecat, 
în specie deci, şi asupra cazanului în chestiune (art. 1750, 
11777), eu drept cuvânt s'a decis că vânzătorul acelui cazan



364 

Deoseb. între 
privilegii şi 

ipotecile con- 

Transmiterea, 
privilegiilor 

şi ipoteeilor la 

Drept real. 

Art. 1909. 

Dr. roman. 

COD. CIV. — CARTEA III. — TIT, XVIII. — CAPIT. II. — ART, 17%, 

deosebire de ceeace se întâmplă la Romani (Î), chiar faţă de 
ceilalţi creditori privilegiați, dacă cauza privilegiului acestora 
este mai puţin favorabilă, şi aceasta fără a, se avea, în vedere 
data creanţei lor; pe când creditorii ipoteeari nu sunt pre- 
ferați decât creditorilor ipotecari posteriori şi ereditorilor 
chirografari. 

Afară de deosebirile mai sus semnalate între privilegii 
și ipoteci, trebue să mai menţionăm că privilegiile se deo- 

venţionale. sebese de ipotecile convenţionale în aceasta că achiziţia celor 
dintăi nu este supusă nici unei forme particulare, numai 
conservarea privilegiilor imobiliare fiind supusă unor con- diţii speciale. 

Atât privilegiile cât și ipoteeile se transmit, ca, accesorii 
a creanţelor ce ele garantează, moștenitorilor. şi cesionarilor, 

moştenitori. (art. 1744) (2), şi ele pot fi exercitate de către creditori, în 
numele debitorului lor, conform art. 974 C. civil (€). 

După părerea generală, privilegiul conferă, ca, și ipoteca, 
un drept real, chiar când el se exercită asupra unui lucru 
mobil (*). 

Cu toate acestea, privilegiile asupra mobilelor nu conferă un drept de urmărire contra terţiilor, din cauza dispoziţiei 

  

() 

*) 

(2) 
(%) 

nu-și mai poate exercită, privilegiul său, precum l-ar fi putut exercită faţă de creditorii chirografari, căci dreptul de pre- ferinţă acordat de lege creditorului ipotecar asupra accesoriilor imobilului eată să primeze dreptul de privilegiu, drept simplu şi personal al vânzătorului. Trib. Ilfov, Dreptul din 1882, No. 20. Vezi asupra acestei chestiuni, Aubry et Rau, III, Ş 284, p. 670, text şi nota 4 (ed. a 5-a). Vezi şi înfră, explie. art. 1730, 50. 
la Romani, în adevăr, privilegiile nu primau decât pe cre- ditorii chirografari, nu însă pe acei ipotecari. L. 9, Cod, (ui poliores in pignore habeantur. 8. 18. Cpr. Valette, Privil. et hypothegues, 15, p. 16. Vezi supră, p. 311. Cpr. Pand. fr., vo Prâvil. er hypothegues, 453; Guillouard, Idem, |, 154; Aubry et Rau, Il], $ 258, p. 201 (ed. a 5-a). Aubry et Rau, loco supră cit. 
Baudry et Loynes, Priwil. et hapothâgues, I, 302; Martou, - Idem, 1. 294, 310; Guillouara. Îdem, |, 173; Beudant, Sw- vetes personnelles et rcelles, I, 261, 262; Laurent, XXLX, 34; Pand. f., 2 cit., 450 urm.; Cas. rom. Bult. 1905, p. 1683 (motive). — Contră: Aubry et Rau, III, $ 256, p. 185, 18; Planiol, II, 2548 (în privinţa privilegiilor asupra mobilelor).



  

DETERMIN. PRIORITĂȚEI ÎNTRE PRIVILEGII. — ART. 1723, 1724. | 365 

art. 1909 C. civil (), afară de cazul prevăzut de art. 1730, 
1, în fine, despre care ne vom ocupă mai la vale £). 

Privilegiul este, ca și ipoteca (art. 1746), indivizibil. Indivizibili- 
Îsi tota în toto et tota in gualibet parte (9). atea, Pivile- 

Determinarea priorităţei între privilegii. 
Art. 1723. — Intre creditorii privilegiați, preferința se regu- 

lează după diferitele calități ale privilegiilor. (Art. 1724, 1'729 
urm., 173l urm. C. civ. Art. 678 urm. C. com. Art. 209 C. fe. 
Art. 18 L. ipotee. belgiană din 1851)(4). 

Art. 1724. — Creditorii privilegiați, cari au acelaş rang, au 
deopotrivă drept la plată. (Art. 1723, 1779 C. civ. Art. 789 C. 
com. Art. 2091 C, fr. Art. 14 L. ipotec. belgiană din 1851)(5). 

Se poate întâmplă ea bunurile debitorului să nu ajungă Art. 1723. 
nici măcar la plata creditorilor săi privilegiați. In asemenea, 
caz, neexistând conflict între creditorii privilegiați şi. acei or- 
dinari, ci numai între creditorii privilegiați, se naște în- 
trebarea: care creditor privilegiat va, fi plătit întăi, şi care 
mai în urmă? La, această întrebare răspunde art. 1723. 

Fiindcă privilegiile îşi datorese origina lor favoarei cu 
care legea priveşte creanţa, este firesc lucru ca ele să nu fie 
plătite cu preferință după data lor, ci după gradul mai mie 
sau mai mare de favoare cu care legea le privește. „Pru- 
ulegia non ea tempore cestimantur, sed ex causa“, zice juris- 
consultul Paul (6), şi un vechiu autor exprimă aceeaş idee 
când ziceă: „Les plus privilegies entrent en ordre les pre- 
miers“ ('). Loysel ziceă, de asemenea, în âcelaș sens: „Les 

  

() Martou, Privil. et hypothegues, |, 311; Baudry et Loynes, Idem, 
1, 304; Beudant, op. cit., |, 264 şi 364. Cpr.“Trib. Fălciu, 
Cr. judiciar din 1905, No. 66, p. 527. Vezi supră, p. 342. 

() Privilegiile asupra mobilelor nu sunt supuse, pentru conser- 
varea lor, nici unei publicităţi. Cpr. Trib. Roman, Dreptul 
din 1902, No. 85. Vezi supră, pag. 343, ad notam, şi înfră, 
pag. 367, 368. 

6) Cpr. Baudry et Loynes, op. cii., I, 302 bis; Beudant, Suretes 
personnelles et rcelles, IL, 275 urm.; C. Bordeaux, D. P. 97. 
2. 400, ete. , , _ 
Cpr. L. 32, Dig., De rebus auctoritate judicis possidendis, 42, 5. 
Cpr. L. 32, Dig., loco supră cil. , , _ 
L. 32, Dig., De rebus auctoritate judicis possidendis, 42, 5. 
Loyseau, Traitt des offices, cartea III, capit. 8, No. 88. 

(%) 
(5) 
(*) 
() 7
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L. de urmă- 
riri. Art. 7, 

Art. 678 urm. - 
C. com. 

Art. 11924 
C. cir. 

Art, 1179. 

Art, 1744. 

COD. CIV. — CARTEA II[. — TIT. XVIII. —CAPIT. II. — ART. 1793, 1724, 

premiers vont devant“ (1). Legea determină deci ea însăș 
ierarhia, privilegiilor. | 

Prin aplicarea acestui principiu, art. 7 din legea de 
urmăriri dispune că, în caz de concurenţă între Stat, judeţ, 
şi comună, sau numai între două din ele, Statul va avei, 
primul rang, judeţul al doilea rang şi comuna al treilea rang. 

De asemenea, privilegiile stabilite de art. 678 urm. 
C. com. tree înaintea oricărui alt privilegiu general sau 
special, stabilit prin codul civil, ete. 

Se poate întâmplă ca mai mulţi creditori privilegiați 
să aibă acelaș rang, adecă să fie privilegiați cu acelaș titlu, 
să aibă o creanţă de aceeaş calitate. Pentru acest caz art. 1724 
dispune că ei au deopotrivă drept la plată, par concurrence, 
după cum se exprimă textul francez şi acel belgian, sau în 
proporție cu creanţa, lor, după cum se exprimă art. 1954 
din codul italian. Aceasta nu este decât aplicarea, principiului 
cunoscut: „Privilegia non ex tempore cestimantur, sed ex 
causa; et si ejudem titul, fuerint, concurrumt, licet diversi- 
tates temporis în his fuerint“ (2). 

Asttel, dacă presupunem doi creditori privilegiați în 
acelaş rang, pentru suma de 10000 lei fiecare, debitorul 
având numai 10000 lei avere, fiecare din acesti ereditori 
va luă câte 5000 lei. 

Motivul acestei dispoziţii este că creanţele ambilor ere- 
ditori având aceeaş favoare, privilegiile lor se distrug unul 
prin altul. Privilegiatus contra, cegue privile giatum, non utitur 
privilegio. Aceeaș soluţie este aplicabilă şi în materie de 
ipoteci, căci ipotecile inscrise în registre în aceeaş zi au 
acelaș rang (art. 1779). 

Din cele mai sus expuse rezultă că, între mai mulți 
cesionari ai părţilor unei creanţe privilegiate, nicio preferință 
nu există întie ei, cu toate că cesiunea unuia ar fi anterioară 
cesiunei celuilalt. Cesionarii, exercitând drepturile cedenţilor pri- 
vilegiaţi în locul acestora, au drepturi egale şi nu pot pre- 
tinde nicio preferinţă unul asupra altuia (art. 1744)(). 

() Loysel, Institutes coutuniidres, I, No. 492, p. 429 (ed. Dupin et Laboulaye din :1846). | 
(2) L. 82, Dig,, loco cit. 42, 5. 
(*) Troplong, Privil. el hypotheques, 1, 89 şi 366; Oloes, dem, I, 291, p. 161 (ed. din 1861), ete.
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Impărțirea privilegiilor. 

Art. 1726. — Privilegiile pot fi atât asupra mobilelor cât şi 
asupra imobilelor. (Art. 1728 urm., 1737 urm. C. civil. Art. 2099 
C. fr. Art. 16 L. ipotee. belg. din 1851). 

Art. 1726 stabileşte două categorii de privilegii: 1% pri- Trei categorii 
vilegiile asupra mobilelor; şi 2% privilegiile asupra imobi- (e Privilesii. 
lelor (!). In realitate există însă trei categorii de privilegii: 
1” privilegiile generale care se întind asupra tuturor mobi- 
lelor și imobilelor debitorului (art. 1727); 2” privilegiile care 
se întind asupra mobilelor debitorului (privilegii generale 
asupra mobilelor (art. 1729) şi privilegiile speciale asupra 
unor anume mobile) (art. 1730); 3" şi în fine, privilegiile 
asupra imobilelor (art. 1737). 

Privilegiile speciale asupra imobilelor sunt adevărate Ipoteei privi- 
ipoteci privilegiate (art. 1745) ). (Vezi supră, p. 311, nota 4),  lesiate: 

Există două deosebiri principale între privilegiile asupra Deoseb. între 
imobilelor și acele asupra mobilelor, deosebiri pe care le mai privi egiile 
sernnalăm încă odată: şi acele 

1? Conservarea celor dintăi este supusă publicităței mobiliare. 
(art. 1738 urm.), pe când conservarea celor de al doilea, 
afară de unele cazuri prevăzute prin legi speciale, nu este 
supusă la nicio publicitate (£); 

2 Privilegile asupra imobilelor conferă atât un drept 

() Rămâne bine înţeles că numai mobilele şi imobilele eare sunt Imobilele prin 
în comerţ pot fi grevate de un privilegiu. Privilegiile se exer- destinație. 
cită însă asupra imobilelor prin destinaţie. Astfel, vânzătorul 
unui imobil are privilegiu asupra animalelor afectate la cultura 
fondului. 'Troplong, Privil. et hypothegues, I, 107; Laurent, XXIX, 312, ere. 

Cât pentru imobilele, care nu sunt susceptibile de ipotecă, imobilele ne- 
ele nu sunt susceptibile nici de privilegii, pentrucă privilegiul suscepti ile asupra imobilelor nu este alteeva, decât o ipotecă privilegiată. “€ iPotecă- 
Vezi supră, p. 311, nota &. 

() Cpr. Planiol, II, 2543, 2886 urm.; Baudry et Loynes, op. 
cit., I, 302; Mourlon, /zamen, critique du Comment. de Trop- 
long sur les privileges, IL, 61, p. 123; Guillouard, Privil. et 
hypothegues, II, 449; Pand. f., v Privil. et hpothâgues, 2229; 
Beudant, op. cât., II, p. 493, p. 2, ete. Vezi şi supră, p. 31|, 
nota 4 

() Vezi supră, p. 343, ad notam şi p. 365, text şi nota 2. Vezi 
şi înfră, explie. art. 1738.



368 

Dr. roman. 

Art. 1753, 3 
şi 1768. 

Art. 1730, 8. 

COD. CIV. — CARTEA III. — PIT, XVIII. — CAPIT. II. — ART. 11725, 

de preferinţă cât şi un drept de urmărire (droit de sote) 
contra terţiilor; pe când privilegiile asupra mobilelor nu con- 

feră decât un drept de preferinţă. (Vezi supră, p. 342, 364 
şi 865). Vom vedeă însă că, prin excepţie, privilegiul mobi- 
liar al locatorului conferă un drept de urmărire (art. 1720, 
10 în fine). Aceeaş soluţie este, în genere, admisă și în pri- 
vința privilegiului hangiilor (art. 1730, 6%9(). 

Despre privilegiul Tezaurului public (Statul sau Fiscul). 

Art. 1725 din codul civil dispune că privilegiile Te- 
zaurului publie şi ordinea în care ele se exercită, sunt de- 
terminate prin legi speciale €). 

lată în adevăr cum se exprimă acest text: 

Art. 1725. — Privilegiile tezaurului public şi ordinea în care 
ele se exercită, sunt regulate: prin legi speciale. 

Tezaurul public nu poate obţine un privilegiu în contra drep- 
turilor persoanelor al treilea, dobândite mai înainte. (Art. 1, 1730, &, 
1753, 50 C. civ. Art. 2098 C. fr. Art. 15 L. ipotee. belg. din 1851). 

Aceste privilegii sunt de prima necesitate, pentrucă fără 
ele, creanţele Statului ar fi rămas de cele mai multe ori 
iluzorii. De aceea ele existau și la Romani: „Respublica cre 
ditriz omnibus creditoribus chirographariis prafertur“, zice 
legea 38 $ 1, Dig.,De rebus auctoritate judicis possidendis, 
ete., 42, 5 (9). 

Pe lângă aceste privilegii, art. 1753, 80 şi art. 1768, 
mai conferă încă Statului, comunelor şi stabilimentelor pu- 
blice o ipotecă legală asupra imobilelor perceptorilor și ad- 
ministratorilor comptabili sau publici, după cum se exprimă 
art. 1768, iar nu central, după cum din eroare dispune 
art. 1753. 

Apoi, art. 1730, 80 mai conferă atât Statului cât și 
panticularilor un privilegiu pentru creanţele rezultând din 
abuzurile și prevaricaţiunile comise de unii funcţionari pu- 

  

(1) Vezi Mourlon, Ezamen critigue, ete. IL, No. 60, p. 123 și 
No. 144, p. 446. Vezi iînfră, explic. art. 1730, 10 şi 6. 

() Vezi asupra acestui privilegiu în Franţa, And:6, Tr. pratigue 
du regime hypoihecaire, 163 urm., p. 85 urm. (ed. a 2-a, 1898). 

() Mai vezi L. L. 17, 28 şi 37, Dig., De jure fisci, 49, &; L. 
4, Cod, De privilegio fisci, 7, 13, ete. ie
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blici, precum: grefierii, portăreii, ete., asupra cauţiunei lor și asupra, dobânzilor produse de această cauţiune. 
Care sunt legile speciale, la care ne trimete art. 172571. p. consta- : 4 i * 9 qi . „ tare şi per- Vom cită mai întăiu art. 79 $ 2 din legea, pentru consta cepeze in tarea și perceperea contribuţiilor directe din 10 Martie 1882. 182 Art. 79, 

lată cum se exprimă acest text: 

„Pentru orice deficit sau rămăşiţe constatate asupra percep- torilor, provenind din orice contribuţii, taxe sau venituri, Fiscul se va despăgubi din orice avere a perceptorului, cu preferință înaintea oricărei datorii particulare, fără ca, în privinţa imobilelor să fie supus la formalitatea inscripţiunei, afară de sareinile inscrise îna- inte de numirea lor în funcţiune“ (1). 

O altă lege care conferă Statului un privilegiu asupra L. asupra 
averei mânuitorilor de bani publici, este legea asupra comp- ei tie 
tabilităței publice din 21 Martie 1903. lată, în adevăr, cum din 1903. 
se exprimă art. 27 din legea, menţionată : Art, 27, 

„Statul, județele, comunele și toate instituțiunile publice și age- 
zăminlele de binefacere, au de drept privilegiu asupra averei (2) 
oricărui funcționar mânuitor de bani publici, în ordinea mai sus enunțată (5), fără ca una din aceste autorităţi să poată recurge în 
contra celeilalte pe motivul că funeţionarul mânuitor de bani pu- 
blici eră prepusul sau fusese numit de dânsa. — Statul, judeţele 
  

  

() S'a decis că acest text se aplică nu numai în cazul când de- 
ficitul pentru Fise provine din neîneasarea contribuţiilor de că- 
tre perceptor, dar şi atunci când pereeptorul a îneasatimpo- 
zitele, însă şi le-a însuşit în propriul său folos, de oarece 
existând în specie un deficit pentru Fise, legea nu face nici 
0 distincţie în această privinţă. Cas. rom. Bult. 1907, p. 104 
şi Cr. judiciar din 1907, No. 18.—0ontră: C. Bucureşti (de- 
cizie casată), Or. judiciar din 1903, No. 36 (cu observ. noastră). 
— Sa mai decis că casierul general răspunde în mod absolut şi 
necondiţionat pentru delapidările perceptorilor numiţi după a lui 
propunere; el nu răspunde însă de acele delapidări, dacă per- 
ceptorul n'a fost numit după propunerea sa, decât numai atunci 
când sar stabili că casierul a fost negligent în controlul ce 
trebuiă, să exercite asupra perceptorilor. Cas. rom; Secţii-unite, 
decizia No. 6 din 9 Aprilie 1910. Re. Jurisprudență din 
1910, No. 17, p. 261. Vezi şi Or. judiciar din 1910, No. 42. 

(2) Se înțelege asupra oricărei averi, fie mobiliară sau 'imo- 
biliară. 

) Aceasta, însemnează că mai întăiu vine Statul, apoi judeţul, 
în al treilea loe comuna şi, în fine, instituţiile publice şi aşe- 
zămintele de binefacere. 

1316 i 24
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comunele și toate instituţiunile publice și aşezămintele de binefa- 
cere au facultatea de a înscrie oricând privilegiul lor asupra ori- 
cărei averi a funcţionarului în deficit“. 

O altă lege, care mai conferă un privilegiu Statului, 
este legea pentru urmăriri din 27 Martie 1877. lată cum se 
exprimă art. 7 din această lege: 

„Statul, judeţul şi comuna au privilegiu înainte de orice da- 
torie particulară (1), pentru contribuţiunile de orice natură şi amenzi 
asupra întregei averi a debitorului, mobilă şi imobilă, fără ca, în 
privinţa imobilelor, să fie supus la formalitatea inseripţiunei, şi fără 
ca prin vânzarea silită a lui să se purgheze acest privilegiu, în 
ceeace priveşte impozitul fonciar (2). 

„In caz de concurenţă între Stat, judeţ şi comună, sau numai 
între două dintrânsele, Statul va aveă primul rang, judeţul al do- 
ilea rang şi comuna al treilea rang. 

„Pentru arenzile datorite, privilegiul Statului se regulează 
după dispoziţiile codului civil. 

„Casa, de lichidare are asemenea privilegiu, înainte de orice 
datorie particulară, asupra productelor de pe locurile date sătenilor 
prin legea rurală, pentru despăgubirea elăcei“. 

In fine, art. 83 din actuala, lege a timbrului (L. din 24 
  

() Cpr. C. laşi, Dreptul din 1894, No. 43.— Acest privilegiu al 
Statului există şi sub codul Caragea. „Ohbşteştele şi domneş- 
tele datorii, zice art. 20, partea III, capit. 8 din acest cod, 
se protimisese a se plăti mai întâin decât cele particulare“. 
Este însă de observat că, sub acest cod, Statul nu aveă nici 
un privilegiu pentru delapidările comise de mânuitorii de bani 
publici. Cas. rom. Bult. 1874, p. 273 şi Dreptul din 1875, 
No. 10. Mai vezi asupra privilegiului de mai sus, conferit Sta- 
tului de codul Caragea, Cas. rom. Bult. 1872, p. 340, Vezi 
şi art. 1997 din codul Calimaeh, eare confereă Statului un 
privilegiu pentru dările fiscale şi vamale. Cpr. Cas. rom. Bult. 
S-a 1, 1814, p. 96. Bult. S-a 1, 1883, p. 1202, ete. 

() Sa decis, cu privire la acest text, că privilegiul Statului, ad- 
mis printr'o lege specială, precum este în speeie legea de ur- 
măriri, primează toate privilegiile menţionate în art. 1729, 
1730 C. civil, fiindeă din art. 1725 rezultă că acest cod pre- 
supune existenţa, privilegiului Statului. Statul trebue deci să 
fie preferat, încât priveşte plata impozitelor, tuturor acelor 
cari au un privilegiu general sau special prevăzut de codul 
civil, şi acelor creditori privilegiați pentru cari art. 15 din 
legea Băncei agricole dela 1894 face anume rezerve, așă că 
Statul are, pentru plata impozitelor, preferinţă şi faţă de 
Banca agricolă, când aceasta urmăreşte plata creanţei din vân- 
zarea unui Obiect amanetat. Cas. rom. Bult. 1907, p. 892. 
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Februarie 1900, modificată prin mai multe legi posteri- 
oare) (%), dispune că: 

„Statul are privilegiu pentru sumele datorite din timbru, în- 
registrare şi amenzi, asupra întregei averi mobiliare sau imobiliare 
a debitorului, fără ea, în privinţa imobilelor, să fie supus la for- 
malitatea, inseripţiunei“ (2). 

Acestea, sunt legile principale cari, între altele, statornicese 
privilegiul Statului, la care ne trimete art. 1725 din C. eiv. 

Ultimul paragraf al acestui text dispune că Fiscul nu 
poate dobândi un privilegiu în contra drepturilor celor de 
al treilea, dobândite mai înainte. Care este sensul acestei 
dispoziţii ? 

Sa susținut că, pe baza acestui text, este suficient spre 
a se primă privilegiul Fiseului, de a se invocă un titlu an- 
terior în dată(?). Adevărul este însă că textul de mai sus 
nu este decât o aplicare a principiului neretroactivităţei le- 
gilor, inseris în art. 1 C. civil. El însemnează deci că le- 
pile care determină privilegiul Fiscului, ca toate legile în 
genere, nu pot să atingă drepturile dobândite de terţii îna- 
intea promulgărei lor(%). Odată însă legea privitoare la pri- 
vilegiul Fiscului promulgată şi publicată, Fiscul, afară de 
cazul unui text de lege contrar, își exercită privilegiul său 
fără u se opri la anterioritatea datei creanţelor născute în 
urma publicărei acestei legi (9). 

  

(!) Vezi asupra acestei legi, Coment. d-lui C. Botez, Legea asupra 
taxelor de timbru şi înregistrare (ed. a 3-a, Bucureşti, 1908). 

() Cpr. C. Iaşi, Dreptul din 1894, No. 43. Vezi asupra acestui 
text observaţiile d-lui C. Botez, Legea asupra tazelor de tim- 
bru și îmregistrare, p. 310 (ed. 3-a, 1908).— Sa decis că 
taxa de înregistrare pentru transmiterea unei moşteniri, ne- 
plătindu-se decât asupra activului net al moştenirei, după 
deducerea tuturor datoriilor defunetului, de aici rezultă că 
privilegiul Statului pentru plata acestei taxe nu primează da- 
toriile ipotecare ale defunctului. C. Iaşi şi Cas. rom. Cr. ju- 
diciar din 1900, No. 60 şi Bult. 1900, p. 1187. — Contră,: 
Trib. Fălciu, Cr. judiciar din acelaş an, No. 35 (sentinţă in- 
firmată de Curte prin decizia de mai sus). 

() Cpr. Trib. Ilfov, Dreptul, din 1908, No. 19, p. 149. 
(*) Opr. Cas. rom. Bult. S-a 1, anul 1877, p. 192 şi anul 1878, 

p. 262. Mai vezi Cas. rom. Bult. S-a I, 1874, p. 9%, etc. 

(5) Martou, Privil. et hypothgues, II, 309; 'Troplong, dem, 1, 
90; C. Paris, Sirey, 39, 2. 136, ete. 

Art. 1725 

$ ultim.
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Diferitele categorii de privilegii stabilite de codul civil 

Privilegiile sunţ stabilite: 10 de codul civil și de pro- 
cedura civilă (art. 421)(1); 2” de codul de comerţ (2); şi 3) de 
uhele legi speciale. 

Știm că, după art. 1726, privilegiile pot fi exercitate 
atât asupra mobilelor câţ şi asupra imobilelor. 

Codul nostru se ocupă mai întăiu despre privilegiile 
cari se exerciță asupra mobilelor şi a imobilelor (art. 1727); 
apoi, de acele cari se exercită asupra mobilelor (1729); și 
în fine, despre privilegiile asupra imobilelor (art. 1737). 

Vom urmă și noi această împărţire. 

SECȚIUNEA 1 

Despre privilegiile care se întind asupra mobilelor 
şi imobilelor. (Cheltuelile de judecată). 

Art. 1727. — Cheltuelile de judecată sunt privilegiate atât asupra mobilelor, cât şi asupra imobilelor, în privinţa, tuturor ere- ditorilor în interesul cărora au fost făcute, (Art. 723,.919, 172%, 19, 1731, 1737 C. civil. Art, 683, 10, 685, 10, 687, 10, 689, Lc. com. Art, 17 L. ipotee. belgiană din 1851) (5). | 

  

(0) Art. 421 Pr. eiv. conferă, în adevăr, un privilegiu custodelui pentru plata salariului ce i se cuvine (o precădere) asupra preţului lucrurilor urmărite. Vezi infră, p. 376. (2) In cât priveşte codul comercial, vezi art. 387 urm. (privile- giul mandatarului); art. 405 (privilegiul comisionarului); art. 437 (privilegiul cărăuşului); art. 480 (privilegiul ereditorului gajist); art. 673 (privilegiul pentru despăgubirea datorită per- soanelor moarte sau rănite printr'un abordagiu, adecă din cauza lovirei unor vase); art. 685 (privilegiul asupra navlului); art. 783, 10 (privilegiul lucrătorilor şi al servitorilor între- buinţaţi de falit); art. 183, 30 (privilegiul vânzătorului de _. maşini agricole), ete. 
(2) Cpr. L. $, în fine, Dig., Depositi, vel contra, 16, 3, unde se zice: » Plane sumptis causa, Qui necessarie factus est, scmper proccedit ; nam, deducto eo, bonorum calculus subduci solet“.— L. 72, Dig. ad legem Falcidam, 35, 2, zice, de asemenea: » Quantitas pairimonii, deducto etiam, €o Quidquid explican- darum venditionum causă, impenditur, cestimatur“.  
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Acesta este singurul privilegiu care, afară de acel con- Deoseb. de c. ferit Fiscului prin legi speciale, se exercită, la noi, în acelaş fr. timp asupra mobilelor și imobilelor debitorului (1). 
Acest privilegiu există faţă de toți creditorii în inte- persoanele 

resul cărora cheltuelile au fost făcute, adecă în interesul față de care 
masei creditorilor, cari ar fi trebuit să le facă pentru a, privilegiu. 
dobândi plata creanţei lor. 

EI se întemeiază, pe echitate. În adevăr, cheltuelile de Temeiul ju- , . . . . . . ridie al Judecată fiind făcute în interesul comun al creditorilor, pentru acestui privi- a conservă şi lichidă averea debitorului lor, adecă gajul  legiu. 
lor comun, este Just ca acel care le-a făcut să fie plătit cu 
precădere din averea debitorului. De aceea, acest privilegiu 
există şi în vechiul drept francez. „Za crdance la plus pri- 
vilegice, ziceă, Pothier, est celle des frais de saisie, de garde 
e de vente, car îls sont fuits pour la cause commune de 
tous les creanciers“ (2). 

Astfel, s'a decis, eu drept euvânt, că acest privilegiu Cheltuelile 
garantează cheltuelile făcute de un custode rânduit de justiţie ficuie de cus 
după cererea tuturor creditorilor, atunci când aceste cheltueli de justitie. 
au avut de rezultat conservarea și utilizarea gajului comunal 
tuturor creditorilor (5). „Privilegiul cheltuelilor de judecată, 
zice eu drept cuvânt Curtea de casaţie din Franţa, se întinde 
la toate cheltuelile făcute în interesul comun al creditorilor 
pentru conservarea, lichidarea și realizarea bunurilor debi- 
torului“ (4), - 

Pentru ca acest privilegiu să aibă loe trebue, deci, ca Interesul 

() In Codul francez, toate privilegiile prevăzute de art. 2101, Deoseb. de 
(1729 al nostru) se întind asupra mobilelor şi imobilelor (vezi gedaotie 
înfră, p. 399, nota 1), pe când, la noi, toate privilegiile pre- 
văzute de art. 1729, afară de acel al cheltuelelor de Judecată 
(art. 1727), pe care îl reaminteşte art. 1729, 10, se exeraită 
asupra mobilelor şi, numai în subsidiar, asupra imobilelor: 
(art. 1729 $ ultim). Cu toate acestea legiuitorul nostru, uitând 
această deosebire însemnată de codul fr., seuteşte de pu- 
blicitate, prin art. 1739, privilegiile statornicite de art. 1729, 
adecă nişte privilegii eare nu sunt supuse publicităţei. Vezi 
înfră explie. art. 1739. N () Pothier, Zr. de la proced. civile, X, 481, p. 225. Vezi şi Domat, 
Lois civiles,. II, p. 459, No. 25 (ed. Carr din 1822). 

(0) Cas. fr. D. P. 75. 1. 471. 
(%) Caz. fe. Sirey, 90. 1. 513; Pand. Ptriod. 90. 1. 276; D. P. 

91. 1. 364. .
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cheltuielile să fi fost făcute în interesul masei ereditorilor, iar 
nu numai în interesul unuia sau unora din ei (4). 

Cheltualile Astfel, nu sunt privilegiate cheltuelile făcute de un ere- 
făcute de m ditor numai în interesul său exclusiv, pentru a face, de 
interesul său exemplu, să i se recunoască dreptul său, ori pentru a dobândi 
e un titlu executor (0). „Cheltuelile de judecată, care nu sunt 

giate. — făcute în interesul tuturor creditorilor, nu pot fi considerate 
ca privilegiate“, zice foarte bine Curtea din Bucureşti (*). 

Cheltuelile . De asemenea, dacă un creditor gajist a făcut cheltueli 
fleute de ro pentru vânzarea lucrului amanetat, aceste cheltueli nu. vor 

netar. fi privilegiate asupra celorlalte bunuri ale debitorului, ci 
numai asupra preţului lucrului amanetat. In adevăr, chel- 
tuelile nefolosind, în specie, decât ereditorului amanetar, nu 
pot fi privilegiate decât asupra lucrului afectat la garanția 
sa, iar nu asupra întregului patrimoniu al debitorului ($). 

Urmărirea, Tot astfel, sa decis că atunci când se urmăreşte averea 

falit după ce- IMObiliară a unui falit, după cererea creditorilor ipotecari, 
rerea credito- singurele sume ce trebuese inscrise în tabloul de ordine al 

rilor, ipote- ereditorilor, eu preferinţă faţă de creditorii ipoteeari, sunt 
cheltuelile de urmărire propriu zise, făcute în interesul co- 

mun al-creditorilor, iar nu şi cheltuelile făcute cu ocazia 

(0) Cpr. Artnz, IV, 1665; Cas. fr. Pand Period. 1901. L. 230 
şi 274; Pand. Ftriod. 1907. 1. 342; D. P. 1908..1. 44; C. 
Rouen, Pand. Piriod. 1901. 2. 150, ete. 

() Cpr. Martou, Privil. et hapothegues, II, 316, 317, p. 24 urm;; 
Baudry et Loynes, Jdem, I, 314; P. Pont, Idem, 1,67; Aubry et 
Rau, III, $ 260, p. 208 (ed. a 5-a); Dalloz, Nouveau C. ctsil 
anno, IV, art. 2101, No. 101 urm.; Persil, Regime hypo- 
thtcaire, |, pag. 62, No. 1 (ed. din 1833); Trib. Covurlui, 
Dreptul din 1895, No. 12; Cas. fr. D. P. 1900. 1. 220 și 
510, ete. a | 

Art, 685, 10 (3) C. Bucureşti, Cr. judiciar din 1903, No. 66, p. 574. — „Sunt 
şi 687 C. com. privilegiate asupra navlului, zice art. 685, 10 din codul de 

comerţ: cheltuelile de judecată făcute în interesul comun al 
creditorilor, pentru acte de conservare şi urmărire; iar art. 687, 
1% din acelaș cod declară privilegiate asupra vasului, cheltuelile 
de judecată făcute în interesul comun al creditorilor, pentru 
acte de conservare și urmărire ale vasului“. Vezi şi art. 683, 
1% din acelaş cod. 

(%) Arntz, IV, 1665; Thiry, IV, 351, p. 319; “Bauâry et Loynes, 
Privil. et hypotheques, 316; Chironi, Trattato dei privilegi, delle ipoteche e del pegno, |, 82, p. 167, 168 (ed. din 1894); D. 
Negulescu, Teoria privilegiilor și îpotecilor, p. 13, nota |, ete.  
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administrărei falimentului, nici cota de 3%, cuvenită Sta- 
tului după codul comereial (1). 

Am văzut că eheltuelile de judecată, declarate de lege creditorii faţă 
privilegiate, sunt acele cari au fost făcute în interesul comun de cari e 
al creditorilor, pentru conservarea, realizarea, sau lichidarea decată suut 
gajului lor. Dacă aceste cheltueli au fost făcute în interesul Privilegiate. 
tuturor ereditorilor, ele vor fi privilegiate faţă de toţi; dacă 
ele au fost, din contra, facute numai în interesul unei categorii 
de creditori sau în interesul exclusiv al unuia ori al unora 
din ei, cheltuelile nu vor fi privilegiate decât faţă de aceşti 
din urmă €), privilegiul neputând fi opus acelora din creditori 
cărora cheltuelile făcute nu aduc niciun folos. 

Astfel, privilegiul general pentru cheltueli de sigilare, 
de inventar, de administrarea unei moșteniri beneficiare sau 

a unui faliment, ete. nu poate fi opus creditorilor eari au 

un privilegiu special întemeiat pe ideea de gaj expres sau 
tacit, precum sunt: creditorul amanetar, locatorul, hangiul, 
cărăușul (art. 1730), ete. (0). 

Se naşte însă întrebarea: Ce trebue să înţelegem prin sensul cuvin- 
cheltueli de judecată? Prin cheltueli de judecată, făcute (0 cetei 
în interesul comun al creditorilor, se înţeleg cheltuelile de 
pază, de sigilare, de inventariare, de timbru (taxe, eitaţii, 
ete.), de urmărirea, vânzarea şi administrarea bunurilor 
expropriate, ete. (£). 

(1) Trib. laşi şi Ilfov, Cr. judiciar din 1901, No. 61 şi din 
1902, No. 4.— Contră: Cas. rom. Bult. din 1901, p. 1676 
şi Or. judiciar din 1902, No. 4, cu observ. critică a d-lui N. 
Mandrea (Junius), eare a luat parte la pronunţarea acelei decizii. 

(2) Beudant, Suretes personnelles et rcelles, I, 366; P. Pont, 
Privil. et hypothegues, I, 67; Baudry et loynes, ]dem, |, 
317: Martou, Idem, II, 321; Aubry et Rau, III, $ 260, p. 
209 (ed. a 5-a). Cpr. Cas. fr. D. P. 97. 1. 103, ete. 

(2) Aubry et Rau, loco cit. şi autorităţile citate acolo în nota 7, 
p. 209 (ed. a 5-a). _ 

(%) Cpr. Aubry et Rau, III, $ 260, p. 206, 207 (ed. a 5-a); 
Arntz, IV, 1665; Thiry, 1V 351; Laurent, XXIX, 322 urm.; 
Beudant, op. cit., I, 366 urm.; Martou, op. cit. II, 316; 
Baudry et Loynes, op. cil. [, 311; Cloes, Priuil. et huypothe- 
gues, Î, 345 urm.» p. 193 urm. (ed. din 1861); Irib. Suceava, 
Dreptul din 1904, No. 48, ete. — Cheltuelile pentru o impăr- 
ţeală benevolă, făcută între moștenitori, fie chiar beneficiari, 
fără intervenirea vreunui creditor, nu intră însă în categoria
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Art. 421 Salariul cuvenit custodelui, rânduit după cererea credito- 
Pr. ci”. rilor, intră necontestat în cheltuelile de care vorbeşte art. 1727. 

De aceea, art. 421 Pr. civ. conferă custodelui un privilegiu 
pentru plata onorariului său (4). 

Exercit. pri- Când cheltuelile de judecată au fost făcute în interesul 
i n comun al creditorilor, pentru conservarea şi realizarea în 
tional atât bani a bunurilor debitorului, privilegiul se exercită în mod 

asupra mobi- i A , . „A . , . , lelor eât şi Proporțional atât asupra mobilelor cât şi asupra imobilelor, 
asupra imo- iar nu asupra mobilelor mai întăi și, la caz de neajungere, 
"el asupra, imobilelor, Această soluție echitabilă rezultă și din 

lucrările pregătitoare ale textului belgian, pe care legiuitorul 
nostru l-a. reprodus fără nicio schimbare, căci Senatul a 
eliminat dispoziţia votată de Camera, reprezentanţilor, după 
eare privilegiul se exercită mai întăi asupra mobilelor şi, în 
subsidiar, asupra imobilelor €). 

Privil. chel- Cheltuelile de judecată venind, după art. 1731, înaintea 
pată Se tuturor creanţelor pentru care an fost făcute, de aci rezultă 
mează privil, că privilegiul acestor cheltueli primează privilegiul chiriilor 

sau arenzilor prevăzut de art. 1730, 1%). 

SECȚIUNEA II 

Despre privilegiile asupra mobilelor.  - 

Art. 1728 împarte privilegiile asupra: mobilelor, în 
privilegii generale și speciale, unele afectând universalitatea 
mobilelor debitorului, iar celelalte neputând să se exercite 
decât asupra unor mobile determinate. Iată, în adevăr, cum 
se exprimă art. 1728. 

cheltuelilor privilegiate. Guillouard, Privil. er harpothâques, Î+ 190; Baudry et Loynes, Jdem, I, 312; Laurent, XXIX, 341; 
Aubry et Rau, [II, $ 260, p. 207; Dalloz, Nouveau C. civil 
annoie, IV, ast. 2101, No. 194 urm.; Cas. fr. D. P.5. 
1. 82, ete. 

(1) Vezi supră, p. 372, nota 1. 
() Vezi Thiry, IV, 351, p. 319; Arntz, IV, 1666; Martou, op. cite UI, 49, 350, p, 57, 58; Laurent, XXIX, 352, 353; Del- 

ecque, hevison gi care, £ . 
deeane, A u regime hypothtcaire, 94, p. 90, 91 (ed 

€) Trib. Brăila, Dreptul din 1885, No. 73, p. 600. Vezi şi în/ră, explic. art. 1731, 
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Art. 1728. — Privilegiile sunt sau generale, sau speciale asupra 
unor mobile. (Art. 1729, 1730 C. civ. Art. 2100 C. fr. Art. 18 L. 
ipotee. bela. din 1851). 

$ 1. — Despre privilegiile generale asupra mobilelor. 

Art, 1729.—Creanţele privilegiate asupra tuturor mobilelor sunt 
cele mai jos arătate, şi se exercită în ordinea următoare (art. 461, 
412 urm., 1723, 1730 urm., 17839 C. eir.): 

1 Cheltuelile de judecată făcute în interesul comun al ere- 
ditorilor (art. 123, 919, 1727, 1731 C. eiv.; art. 683, 10, 685, 10, 
687, 10, 689, 10 C. com.); 

2 Cheltuelile îngropărei în raport cu condiţiunea și starea 
defunetului (art. 1735 C. eiv.)(); 

3 Cheltuelile boalei celei de pe urmă făcute în curs de un 
an (art. 339, 40 C. eiv.) (2); | 

4 Salariile oamenilor de serviciu pentru un an trecut şi restul 
datoriei din anul curent (art. 1471, 1472, 1904, 1905 C. civ.; 
art. 685, 3%, 687, 40, 689, 50 C. com.); 

Salariul de șase luni al calfelor de prăvălie și salariul pe o lună 
al lucrătorilor cu ziua (art. 1471 C. civ. Art. 183, 10 C. com.) (5); 

5 Preţul obiectelor de subzistență date debitorului şi familiei 
sale, în curs de şease luni (+). | 

Când valoarea imobilelor n'a fost absorbită de creanţele pri- 
vilegiate și ipotecare, partea din preţul lor ce mai rămâne se va 
afectă cu preferinţă la plata creanţelor arătate prin prezentul articol. 
(Art. 1725 C. civ. Art. 786 CO. com. Art. 2101 C. fr. Art. 191, 
ipot. belg. din 1851). 
  

(') Textul fr., nevorbind de condiţia socială şi de averea defune- 
tului, unii autori nu admit această restrieţie în Franţa (T. Huo, 
XIII, 29), iar cei mai mulţi o admit, din contra. Vezi în 
acest din urmă sens, Baudry et Loynes, op. cit., 1, 320, p. 322 

(ed. a 3-a); Troplong, Privil. et hypothegues, IL, 185; Guil- 
louard, Jdem, IL, 207; Valette, Idem, 26. P. Pont, Idem, LI 
72; Aubry et Rau, III, $ 260, p. 212 (ed. a 5-a); Trib. Paris, 
Pand. Period., 90. 2. 41; C. Bordeaux, Sirey, 1904. 2. 64; 
D. P. 1904. 2. 326, ete. 

() Textul fr., modificat prin legea din 30 Noembrie 1892, zice: „Chel- 
tuelile de orice natură ale ultimei boli, orieare ar fi sfârşitul ei, în 
concurenţă cu toţi acei la eari aceste cheltueli sunt datorite“. 

() Acest paragraf, care lipseşte în codul fr., reproduce întoemai 
textul belgian, afară de cuvintele cu ziua, eare srnt adaose 
de legiuitorul nostru. | 

(*) Textul belgian mai are încă un $, nereprodus de legea noastră 
în următoarea cuprindere: „Termenele arătate la cele trei 
paragrafe precedente sunt acele care preced moartea, desezi- 
sarea sau urmărirea mobilierului“. 

1
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C. C.—CART. III.—TIT. XVIII.—CAP. 11.—S-a [1 $ 1.—CHELT. DE ÎNMOR. 

- Despre privilegiile generale asupra mobilelor. . 

O observaţie importantă, pe care trebue s'o facem încă 
dela începui. este că textul art. 1729 nu se mulţumeşte de 
a enumeră privilegiile cari se exercită asupra generalităţei 
mobilelor debitorului, fie aceste mobile corporale sau incor- 
porale, ci clasifică aceste creanţe privilegiate, așa că fiecare 
din aceste creanţe va trebui să fie plătită după ordinea in- 
dicată. În adevăr, art. 1729 dispune că privilegiile menţio- 
nate se exercită în ordinea următoure. | 

Acest punct este important, şi vom aveă ocaziunea de 
a reveni asupra lui, când vom vorbi de clasificarea privile- 
giilor asupra mobilelor (art. 1731 urm.). 

Trecem acum la fiecare privilegiu general. în pârte. 

12 Cheltuelile de judecată făcute în interesul comun al creditorilor. 

„Acest privilegiu este prevăzut de art. 1727, pe care 
l-am explicat supră, p. 373 urm., şi art. 1729 cuprinde, 
în această privinţă, o repetiţie inutilă, pe care 0 reproduce 
şi textul belgian (1). a 

20 Cheltuelile de înmor mântare (art. 1729, 20), 

| Cheltuelile de înmormântare, potrivite cu condiţia s0- 
cială şi averea defunctului, sunt privilegiate. astăzi, după 

şi dreptului CUM erau altă dată, atât la Romani(?), cât şi în dreptul 
nostru ante nostru anterior (art. 1995, 1996 din codul Calimach), 

Dr. 

rior, 

roman. 

pentrucă dacă acela care şi-a împrumutat banii săi spre a a a A A . : inmormântă pe altul n'ar avei 0. garanţie reală care să-i 
asigure plata creanţei sale, nu sar mai găsi nimeni care, 

  

() Privilegiul cheltuelilor de judecată este scutit de publicitate. 
In acest sens trebue să înţelegem art. 1789. care este o inad- 

, vertenţă, a legiuitorului nostru. Vezi infră, explic. acestui text. 
() Opr L. 72, Dig, Ad legem Falcidiam, 35, 2; L. 29 $9, „Cod, De Jure deliberandi, ete., 6. 30. Vezi şi L..45, Dig 

De religiosis et sumptibus funerum, ete., 11, 7, unde se zice: 
„Impensa funeris semper ex hereditate deducitur; qua eliam 
omne credilum sole pracedere, cm bona solvendo non sint“. 
Paul zice, de asemenea, în Sentinţele sale (1, 23, De sepuleris 
et lugendis, $ 16): »Quidquid în - funus erogatur, inter €5 alienum primo loco deduciturt. .  
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la un caz de nenorocire, să aducă asemenea servicii, şi morţii 
var fi îngropaţi cu înlesnire, et corpora insepulta jacerent (1); 
ceeace ar fi contrar nu:numai bunei cuviinţe, dar chiar sa- 
lubrităţei publice (2). 

Prin cheltueli de înmormântare trebue să înţelegem tot Ce se înțelege 
a m : i pi . . . . ef prin cheltueli & sa cheltuit eu această ocazie, guidguid împensum est ema 

propter funus (5), bine înţeles în raport eu condiţia socială tare. 
și starea defunctului (5, după cum prevăd anume atât textul 
nostru cât şi acel belgian (0). 

Astfel, sunt privilegiate: sumele cheltuite pentru paza, Paza, ridi- 
ridicarea și transportarea cadavrului; pentru serviciul reli- odata cala 
gios şi rugăciunile obişnuite (€), şi după unii, chiar pentru vrului, ser- 
concesiunea terenului necesar înmormântărei şi ridicărei unui iul rel 
monument, aceste din urmă cheltueli nefiind decât un com- - - 
plement al înmormântărei (). . 

(1) „Sic enim fieri, ne însepulta corpora .jacerent, neve quis de 
:. alieno funeretur“ (L. 11 $ 3, Dig., De 'religiosis et sumplibus 
fumerum, ete., 11, 7). 

(2) Cpr. Boissonade, Projet de code civil pour l'empire du Japon, 
IV, 281, p. 257 (Tokio, 1889). . 

(9) „Pumeris sumptus accipitur, Quidquid corporis causa, veluti 
ungentorum, erogatum est, et pretium lâci în quo defunetus 
humatus est; et si gua vectigalia sunt, vel sarcophagi, et vec- 
tura; et guidquid corporis causa, anteguam ' sepeliatur, con- 
“sumptum est, funeris împensam esse existimo“. (L...'37, Pr., Dig., 
De religiosis et sumptibus funerum, Ll, 7). 

(*) „Sumptus funeris arbitrantur pro facultatibus, vel dignilate 
defuncli..... ex causa, ex tempore et ex bona fide“. (|. 12 $ 
5, şi L. 14 $6, Dig., De religiosis et sumptibus funerum, ll, 
1). Mai vezi L. 32, Dig., loco cit.; L. 113 Ş 5, Dig. De le- 

:  gatis, XXX, 1, ete. | 
(5) Aceeaş soluţie este, în genere, admisă și în Frânta, deși textul 

francez nu vorbeşte, ca al nostru, de condiţia și starea defun- 
etului. Cpr. C. Bordeaux, D. P. 1904. 2. 326; Planiol, II, 
2556, p. 803 (ed. 5-a.); Guillouard, Privil. et hypotheques, I, 
207; Baudry et Loynes, Idem, L, 320.—Contră: TF. Hue, XIII, 

29, 30; 'Trib. Paris, Sirey, 90. 2. 47. Vezi supră, p. 317, nota |. 

(6) Colmet de Santerre, IX, 16 bis II; Guillouard, op. cit, -» 
204; Baudry et Loynes, dem, I, 319; Arntz, IV, 166%; 

Thiry, IV, 355; Cas. fr. D. P. 97. 1.438.—0ontră: Laurent, 
XXX, 357, ” 

() 'Phezard, Privil. et: haypothâgues, 374; P. Pont, Idem, I, 13.— 
Contră, (în privinţa monumentului funerar, oricât de modest 

ar fi, Persil, Regime hpolhecaire, IL, p..66, No. 3 (ed. din
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Arderea ca- Dacă sar admite şi la noi, ca în alte ţări, arderea 
davrelor. sau cremaţiunea cadavrelor, lucru la care deocamdată se 

opun preseripţiile religioase, nu mai rămâne nicio îndoială 
că cheltuelile făcute cu vcazia acestei ceremonii vor fi pri- 
vilegiate (!). 

Autopsia ca- Nu sunt însă privilegiate cheltuelile făcute cu ocazia darului, în- autopsiei cadavrului, având de obiect descoperirea cauzei 
lui, ete.  morţei defunctului, nici acele făcute cu ocazia inbălsămărei 

cadavrului, înbălsămarea fiind considerată ca un lux (), ete, 
Art. 1279, Se decide de asemenea, cu drept cuvânt, că cheltuelile Controversă, a. . „_ . . . pentru abitaţiune şi hainele de doliu, datorite femeei văduve 

de succesiunea bărbatului (art. 1279), nu fac parte din chel- 
tuelile de înmormântare și, ca atare, nu sunt privilegiate (5). 

  

1833); Planiol, II, 2556; Laurent, XXIX, 358; Aubry et Rau, III, $ 260, pag. 211, text şi nota LI (ed a 5-a); Baudry et Loynes, op. cit., I, 319: Guillouard, Jdem, ], 205, ete.; Trib, Paris, D. P. 7.3.8. Cpr. 1. 37 $1, Dig., De religiosis et sumptibus funerum, 11, 7. 
(1) Cpr. Boissonade, op. cit., IV, 280, p. 256. (*) Boissonade, op. şi loco supră, cit. Cheltuelile Ya decis, de asemenea, că nu sunt privilegiate eheltuelile făcute în N ocazionate cu facerea de liturghii, parastasuri, ete., la timpu- turghii, pa- rile anume hotărite de religie şi obiceiuri, pentru odhina sufle- rastasuri, tului defunctului, nici eu ocazia. meselor sau praznicelur ce se praznice, ete. obişnuese uneori. 'Trib, Villefranche, Pand. fr., v0 Privil. «i hypothegues, 619. Cpr. 'Thiry, IV, 355; Bandrv et Loynes, op. şi loco cit.; Guillouard, Idem, L, 204, în fine, ete. Construirea Sa mai decis că nu sunt privilegiate cheltuelile extraor- unei paele de dinare făcute pentru construirea unei racle de lux, în scopul ” de a servi la transportarea cadavrului dintrun loc întraltul. Trib. şi O. de justiţie din Geneva, Sirey, 85. 4. 24 şi Sirey 86. 4. 7: Nu admitem a priori această, tarifare a înmormân- tărei omului. 

Transportarea Ce trebue să decidem în privinţa cheltuelilor făcute cu cadavrului. ocazia transportărei cadavrului dintr'un loe într'altul? Fi-vor ele privilegiate? Totul atârnă de condiţia socială şi mai ales de averea lăsată de defunet.— Vezi însă Pand. fr., 0 cit., 633. Baudry et Loynes, Privil. et hypothegues, |, 321; Valette, dem, 26, p. 28; Martou, Idem, IL, 357; Troplong, Idem, |, 136: Thezard, Idem, 374; Guillouard. dem, I, 206; Beudant, Su- retes personnelles et rcelles, ], p. 318, ad notam; Mass6-Vergt, V. $ 790, p. 132, text şi nota 5; Acollas, Manuel de droit civil, LII, pag. 657; Andr6, Praiţe pratique du regime hypo- ihcoaire, 145, pag. 80 (ed. a 2-a, 1898); Aubry et Rau, ÎI], 

—
 C,  
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Incât priveşte cheltuelile de înmormântare cari sunt Persoanele 
privilegiate, acest privilegiu aparţine nu numai acelora cari a aer 
au îndeplinit actele privitoare la înmormântare, precum sunt, vilegiu. 
de exemplu: antreprenorii pompelor funebre, miniștrii cul- 
tului, etc., dar încă şi acelora cari ar fi comandat şi plătit 
acele cheltueli, cu intenţia de a le cere înapoi dela moşte- 
nitori (?). 

Dacă mai mulţi creditori invoacă acest privilegiu, nici Aplie, art 
unul nu va fi preferat celuilalt, ci toţi vor veni de o po- E 
trivă (art. 1724). RI 

O ultimă chestie ne-a mai rămas de discutat asupra Privil. de mai 
acestui privilegiu şi anume: Numai cheltuelile făcute pentru sus, Se aplică 
înmormântarea, debitorului sunt privilegiate față de ceilalţi tuelile făcute 
creditori ai săi, sau şi ceheltuelile făcute de o. persoană E... efuae 
pentru înmormântarea unei rude, unui prieten sau chiar unui tului. Contro- 
shăin, sunt ele privilegiate faţă de creditorii personali ai vers 
acestei persoane? 

Unii autori, întemeindu-se pe dreptul roman, care nu 
mărgineă, privilegiul numai la, cheltuelile de înmormântare 

  

$ 260, p. 241, text şi nota Il (ed. a 5-a); Planiol, II, 2256; 
T. Huc, XIII, 30, în fine; Laurent, XXIX, 358; D. Negu- 
leseu, - Teoria privilegiilor, p. 13, nota 3; Cas. fr. D. P. 97. 
1. 280; Sirey, 97. 1. 438; Trib. Paris, Pand. Period. 95. 2. 
221; Trib, Prahova, Cr. judiciar din 1903, No. 72.— Contră: 
Persil, op. cit., |, pag. 66 urm., No. 4; Duranton, XIX, 48; 
P. Pont, Privil. et hypothegues, I, 73; Roditre et Pont, 0on- 
trat de mariage, II, 1032 şi III, 1950. Cpr. Mourlon, Examen 
critigue du Comment. de Troplong sur les privileges, L, 10, 
p. 176 urm.; Nacu, III, p. 592, No. 30; C. Caen, Sirey, 37. 
2, 229. Vezi tom. VIII al Coment. noastre, pag. 420, nota 1 
şi pag. 458. Această din urmă soluţie eră admisă şi în vechiul 
drept francez. Cpr. Pothier, Zr. de la communautț, 678; Rous- 
seau de Lacombe, v” Deuil, ete. Vezi asupra, acestei controverse, 
Dalloz, Nouveau C. civil annott, LV, art. 2101, No. 104 urm. 

() Troplong (Privil. et hapotheques, |, 136 bis şi 141 bis) Sus- 
ține că, atât în privința cheltuelilor de înmormântare, cât şi 
a acelora ale ultimei boli, persoana care a plătit aceste chel- 
tueli cu intenţia de a face un împrumut, poate cere înapoi 
banii împramutaţi, eu privilegia, deși nu a stipulat o subro- 
gaţie convenţională, însă părerea acestui autor este combătută 
de Mourlon (op. cât, |, 77, pag. 203 urm.). Opr. Martou, 
Privil. ei hypothegues, IL, 359. Vezi însă în sensul părerei lui 

Troplong, C. Bucureşti, Dreptul din 1903, No. 48, p. 3%.



382 

At, 707 C. 

com. 

Dr. roman. 

Declararea în 
stare de fali- 
ment a mino- 
rilor unui €0- 
merciant de- 
cedat. Contro- 

versă. 

COD. CIV.—CART, IUL.—TIT. XVIII.—CAP, II.—S-a II $ 1.—ART. 1729, 2 

ale debitorului (*), şi pe împrejurarea că nici art. 1729 din 
codul actual nu cuprinde asemenea limitare, întind privile- 
giul la cheltuelile făcute de o persoană pentru înmormân- 
taxea, altuia (2). 

Această părere este însă inadmisibilă, pentrucă de 
câteori legea înţelege a aplică un privilegiu, atât pentru 
membrii familiei debitorului cât și pentru persoana sa, ea o 
spune anume (cpr. art. 1729, 5%); de unde rezultă că, afară 
de cazurile anume determinate în acest sens, privilegiul re- 
lativ la, eheltuelile de înmormântare se referă numai la per 
soana debitorului, fiindeă toate privilegiile sunt de strictă 
interpretare. Legea vorbind, în specie, numai de condiţia și 
starea defunctului, acest privilegiu trebue să fie restrâns 
numai a. înmormântarea, debitorului, săvârșit din viață în 
stare de insolvabilitate, deşi poate ar fi fost de dorit ca 
sistemul contrar să fie consacraţ €). 

Un comerciant putând, după art. 707 din codul co- 
mereial (703 vechiu), să fie declarat falit după moartea sa, 
în decursul unui an dela acest eveniment (?), se înţelege că, 

0). pEt hoc jure utimur, ut quicunque sit funeratus, sd est, sie 
îs cujus de bonis agitur, sive guid is debuit, guod reddere 
cum, si viverei, funeraria actione cogi  oporterei, privilegio 
locus sit“. (L. 17, Pr., Dig., De rebus auctoritate judicis pot 
sidendis, scu vendundis, 42, 5). Vezi şi LI. 2, Dig, De pri vilegiis creditorum, 42, 6. 

() Opr. Bendant, op. cit., 1, 370, p. 318; Valette, op. cit. 26, pag. '29, 30; Aubry et Rau, III, $ 260, p. 241, text şi nota 12; Guillouard, op. cit., I, 202; Thâzard, Jdem, 374, p. 490; 
Colmet de Santerre, IX, 16 bis III; Andr6, op. cât., 146, p. 8, 81; Acollas, III, p. 657; Nacu, III, p. 591, 592, No. 2, ete. Art. 1144 din proeetul codului civil japonez, elaborat de pro- fesorul Boissonade, este expres în această privinţă. (6) Vezi în acest sens, singurul juridie după părerea noastră, Persil, 
Regime hypothecaire, 1, p. 66, No.2; Martou, op. cit., II, 358, pag. 66; Laurent, XXIX, 329; Mourlon, op. cit. I, 7, p: 178 _urm.; Baudry et Loynes, op. cit., |, 322; Arntz, IV, 
1667; Mass6-Vergg, V, $ 790, p.132, ete. Vezi asupra, acestei controverse, Pand. fr., vo Priwl. et hypothegques, 642 urm. 

(4) Sa decis că şi minorii unuj comereiant decedat cari, cu au- 
torizarea tribunalului, au continuat comerţul părintelui lor; 
pot fi declaraţi în stare de faliment, când încetarea, de plăți a fost pentru datoriile defunctului, cu seadență ulterioară: 
pentrucă ei intrând în activul succesiunei, pasivul nu poate  
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în asemenea caz, cheltuelile înmormântărei sale vor fi puse, 
eu privilegiu, între datoriile falitului (4). 

Aceeaș soluţie este admisibilă şi în caz când comer- Cazul când 
ciantul sa, săvârşit din viaţă în urma deelarărei falimentului *erciantul 
său, însă în asemenea caz, cheltuelile înmormântărei vor fi urma decla- 
ordonate de sindie, pentrucă el administrează averea fali- "ei falimen- 
mentului (*). 

Acesta este privilegiul cheltuelilor de înmormântare, C. Calimaeh. 
care există şi în codul Calimach (art. 1995, 1996). 

Acest privilegiu trece înaintea tuturor celorlalte privi- Art. 1735. 
legii generale sau speciale, legea noastră neadmiţând nicio 
excepţie în această privinţă (art. 1735) €). 

S'a decis că cheltuelile de înmormântare și acele ale Dreptul copi- 

ultimei boli, de cari vom vorbi mai la vale, constituind piste care a 
pentru copiii defunctului o obligaţie naturală, dela care ei elile de înmor- 
nu se pot sustrage prin renunţarea la moştenirea părintelui alei asa 
lor, de aici urmează că copilul care a primit moștenirea, şi de a cere dela 

a plătit aceste cheltueli din banii săi proprii, este în dreptatii si re 
să ceară dela fraţii săi renunțători partea lor contributorie, partea or con- 

de câteori în moştenire nu se găsesc banii necesari pentru tibutorie: 
acoperirea acestor cheltueli (*. 

Și fiindcă vorbim de înmormântare, să ne fie permis Regul. mo- 
de a menţionă aci o frumoasă decizie a Curţei de. casaţie tului înmor- 

mântărei. 

  

să cadă decât tot asupra lor. Cas. rom. C. București şi Lrib. 
Ilfov, Dreptul din 1909, No. 11 şi Cr. judiciar din 1908, 
No. 38 şi din 1909, No. 21 (cu observ. d-lui 0. N. Toneanu). 
Mai vezi asupra acestei chestiuni, foarte controversată, Trib. 
Vlaşea şi C. Bucureşti, Cr. judiciar din 1909, No. 8, şi din 
1908, No. 38 (cu -observ. d-lui C. N. Toneanu), precum 
şi P. Vasilescu, Or. judiciar din 1909, No. 14; C. Craiova, 
Pagini juridice din 1910, No. 58 (eu nota d-lui D. D. Stoe- 
nescu în sens contrar), ete. 

(?) Martou, op. cit., II, 360, p. 69; Mass€, Le droit commercial 
dans ses rapporis avec le droit des gens et le droit civil, IV, 
2936 (ed. a 2-a); Renouard, Tr.des faillites, II, p. 253 (ed. 
a 3-a); Pardessus, Tr. de droit commercial, II, 1193 (ed.:a 
6-a din 1857); Râpert. Sirey-Carpentier, vo Paillite, 83122, ete. 

() Vezi autorii citați în nota precedentă. , 
(2) Opr. art. 25 din legea ipotecară belgiană, asupra căruia vom 

reveni mai târziu, şi care este altfel redactat. 
(0) Trip. Nancy, Revue du notariat, anul 1905, p. 259, No. 11632 

și Cr. judiciar din 1906, No.13, p. 104 (eu observ. noastră).
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din Belgia, pe care am publicat-o în Dreptul din 1910, 
No. 16, pag. 131. Această remareabilă decizie pune în prin- 
cipiu că omul este în drept a regulă el însuş modul cum 
va fi înmormântat. 

Această manifestare a libertăţei individuale şi a liber- 
tăţei de conștiință nu constitue numai un simplu interes 
moral, fără nicio garanţie şi sancţiune, ci este un drept al 

“defunetului, susceptibil de a fi urmărit în Justiţie, şi această 
facultate, care este de drept natural, nu are nevoe de a fi 
recunoscută printr'o lege pozitivă. 

Spre a fi obligatorie, nu este însă nevoe ca voința 
defunctului să fie tradusă într'o formă determinată, ei poate 
fi dedusă, din orice indicii, cari se apreciază în mod suveran 
de către judecătorii fondului. Prin urmare, în caz de con- 
flict între acei cari își dispută dreptul dea determină modul 
de înmormântare al defunetului, judecătorul trebue să asi- 
gure observarea strictă, a, voinţei acestui din urmă, și dacă 
această voință a variat și este îndoelnică, el trebue să cer- 
ceteze şi să aprecieze care a, fost, în această privință, voinţa 
ultimă și definitivă a defunetului. 

Aşa dar, omul, :bine înțeles capabil, este în drept să reguleze condiţiile înmormântărei sale Şi să aleagă locul unde 
el voeşte ca rămășițele sale să se odihnească (%), Pai apartin Alta este insă chestiunea de a se ști cui aparţin, în mântesti dle lipsa, unei dispoziţii speciale din partea defunctului, rămă- omului. Con- șițele pământeşti ale omului. Această chestiune controversată * dă adeseori loe la desbateri pasionate înaintea tribunalelor, 
cu toate că pasiunile omenești ar trebui să dispară înaintea 
majestăţei morţei. S'a decis de către Curtea de apel din Trani (Italia) și de judecăt. ocol. II din Ploeşti (judecător Ștef. Seriban), că dreptul de a determină locul înimormân- tărei unei femei măritate, săvârşită din viaţă ab intestat și fără copii, aparţine bărbatului supraviețuitor, cu precădere 
înaintea familiei defunctei (2) 

  

() Vezi Râpert. Sirey, YO Imhumation ei sepulture, 15 urm. precum şi observaţia ce am publieat asupra unei frumoase decizii a Curţei de apel din 'Trani (Italia), în Cr. judiciar din 1902, No. 19, pag. 167, 0) Vezi Or. judiciar din 1902, No. 19 şi din 1904, No. 19 (ambele hotăriri cu observ. noastră). Cpr. Planiol, III, 1705,  
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Adnotând decizia menţionată a Curţei de apel din Trani, 
ne exprimam în modul următor: | 

„De câteori este vorba de înmormântarea femeei, bărbatul 
are căderea de a revendică dreptul de a alege locul unde ea trebue 
să fie înmormântată, în calitatea sa de cap al familiei şi al aso- 
ciaţiei conjugale; dacă este vorba de înmormântarea bărbatului, 
văduva lui se poate întemeiă pe legătura care o uneă cu defunctul. 
Unul din soți fiind confidentul cel mai de aproape şi mai firesc al 
celuilalt, depozitarul ultimelor voințe şi intenţiuni ale defunctului, 
nimic nu este mai natural decât ca acel rămas în viaţă, care a 
avut durerea de a perde pe tovarășul vieței sale, să aibă şi mân- 
gâerea de a-și îndeplini ultima, sa datorie, către acel care lasă un 
gol atât de simţitor în inima și în existenţa lui. Unitatea de exis- 
tență și participarea comună la interesele morale şi materiale ale 
asociațiunei conjugale, creează pentru fiecare din soţi o stare de 
lucruri excepţională, care trebue să aibă precădere înaintea altor 
afecţiuni şi înaintea, căreia, orice consideraţie de ordine morală trebue 
să dispară; şi în această privință, nicio deosebire nu este de făcut 
între bărbat și femee (1). 

Dar de aci rezultă oare, așa cum hotăreşte judecătoria, Cine plătogte 
ocol. Il din Ploeşti €), că bărbatul, care este în drept de a, pheliuelile de 
hotări locul de înmormântare al soției sale, este obligat a ale femeei. 
suferi şi cheltuelile înmormântărei, fără a le puteă cere dela Controversă- 
moştenitorii femeei ? 

Dacă femeea, nu are nicio avere, necontestat este că, 
bărbatul are obligaţia de a o înmormântă, potrivit rangului 
și poziţiunei sale sociale, așa cum dispune anume codul Ca- 
limach, prin art. 1654. lată, în adevăr, cum se exprimă 
acest text: 

C. Calimach. „Acel ce are drit să iă zestrea după moartea femeei, sau să, Art. 1664 0 moştenească, este dator să facă după cuviinţă cheltuelile îngro- 
părei şi a grijilor obişnuite, sau să le întoarcă bărbatului, dacă 

Nae 

8, p. 330, 331 (ed. a 5-a), şi deciziile pro şi contra citate 
de acest autor. NI 

() Vezi Or. judiciar din 1902, No. 19. Cpr. Justiţia de pace 
din Lyon şi Trib. Vervins, D. P. 1906. 5. 47, 48; 0. Paris, 
Sirey, 1903. 2. 73 (eu nota lui E. H. Perreau, profesor la 
Montpellier). | Aa 

2) Vezi Cr. judiciar din 1904, No. 19, precum şi Cr. judiciar 
din acelaş an, No. 23, în care amicul nostru, d. Seriban, îşi 
susține. foarte bine hotărîrea sa, confirmată de altfel, de către 

Trib. Prahova, prin adoptarea de motive. 

34346 25
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Dr. roman. 

Dr. vechiu » 
francez, 

C, C—CART, II.—TEL, XVIINI,—CAPIT. II.—S-a I1.—$ 1.—ART. 1129, 2, 

sau făcut dela dânsul; iar dacă femeea va fi neînzestrată și să- 
racă, dator este bărbatul să le facă din ale sale“. 

Dacă femeea are însă dotă sau altă avere, nu vedem 

pentru ce cheltuelile înmormântărei ei ar fi în sarcina băr- 

batului. Nimie mai echitabil, în adevăr, decât ca acel care 
ieă averea să aibă şi sarcinile ce grevează această avere. 
„Secundum naturam est, commoda cujusque rei eum sequi, 
guem sequentur incommoda“ (î). Nimie nu este mai just, zice 
o altă lege din Digeste, decât ca femeile să fie înmormân- 
tate cu bunurile ce ele le lasă la moartea lor: „In cum ad 
quem dotis nomine quid, pervenerit, dat pretor funerariam 
actionem: cequissimum enim visum est veteribus, muleres, 
quasi de patrimonuis suis, ita de dotibus funerari; et eum 

qui morte mulheris dotem lucratur, în funus conferre debere: 
stive pater mulkeris est, sive maritus“ €). 

Este adevărat că, după unele cutume franceze, precum 
eră, de exemplu: la coutume d' Auvergne (art. 4, tit. 14), 
bărbatul care supravieţuia femeei, fie că rămăsese sau nu 
copii, dobândeă în deplină proprietate paturile, hainele, al- 
biturile, cuferele şi juvaerurile ei, sub îndatorirea de a o 
înmormântă, după rangul şi poziţia ei (0). Aceste cutume fiind 
însă abrogate, se decide astăzi, fără controversă, că bi 
batul care ar fi avansat cheltuelile de înmormântare, ar 
puteă să le ceară dela moştenitorii femeei sau să le deducă 
din dota ce el trebue să restitue. 

| Bărbatul nu trebue să sufere, în adevăr, decât sar- 
cinile căsătoriei; or, căsătoria fiind desfăcută prin moarte, 
aceste cheltueli nu mai sunt în sarcina, lui, ci în aceea & 
moștenitorilor. In acest sens se pronunţă toţi autorii cari se 
ocupă de chestiune (*), și această soluţie rezultă din art. 774 

  

() L. 10 Dig., De diversis regulis juris antigui, 50, 17. 
(2) J. 16, Dig., De _religiosis et sumpltibus fre, 11, 7. Vezi 

şi L. 18 şi 19, Dig., loco cit., unde se zice: „Impensa enim 
funeris as alienum dotis est: ideogue etiam dos sentire hoc as 
alienum debet“. 

6) Vezi Roussilhe, Tr. de la dot, 172  Sacase 

din 1856). o » pag. 128 (ed. Sacas 

(*) Vezi Roussilhe, op. cît., p. 128, nota 1 şi p. 412, No. 561, 

în fine; Toullier-Duvergier, Le droit civil framţais, Vll, 

partea II, 351, p. 251; 'Tessier, Zr. de la doi, IL, pag. 19, 
193 (ed. din 1835); Merlin, Râpert., v Doi, $ 3, No. 4; 
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şi 777, după care moștenitorii plătesc sarcinile moștenirei, 
şi contribuesc la aceste sarcini, în proporţie cu partea lor 
ereditară. Or, cheltuelile de înmormântare sunt necontestat 
o sarcină a moştenirei, fiindcă ele au luat naștere în urma, 
morţei soţiei, ab herede ceperunt (!). In zadar se invoacă în 
teoria opusă art. 339, $ 4 din codul civil, care pune în 
sareina uzufruetuarului” ebeltuelile de înmormântare; căci 
acest text nuare sensul ce ise dă. Nu este vorba în adevăr, 
în specie, de cheltuelile înmormântărei copilului a cărui 
avere a aparținut în uzufruet părintelui, pentrucă, aceste ehel- 
tueli nu pot grevă decât moștenirea sa, iar nu averea unui 
uzufruetuar a cărui drept este acuma stins. In art. 339 
este, deci, vorba de înmormântarea persoanei pe care copilul 
a moştenit-o și a cărei moarte a dat loe la dreptul de fo- 
losință legală (7). Prin urmare, art. 339 nu poate fi aplicat 
bărbatului uzufruetuar al dotei (art. 1243). Dar cartea, de 
judecată, a judecătoriei ocol. II Ploeşti insistă, zicând că soţul 
înmormântându-și soţia a, executat o obligaţie naturală care, 
prin unmnare, nu mai este supusă repetiţiei (art. 1092, $2) 6). 
La aceasta răspundem că:o obligaţie naturală nu poate să 
existe decât în favoarea unei ființe care se găsește în viaţă, 
iar nu în favoarea memoriei unei persoane. Şi apoi, ce fel 
de obligaţie naturală este aceasta, care este garantată printr'un 
privilegiu, căci art. 1729 $ 2 declară privilegiate eheltue- 
lile de înmormântare făcute de oricine, prin urmare, chiar 
și de bărbat în raport cu condiţia și starea defunctei, pro 
facultatibus et dignitate defuncte (L. 14, $ 6, Dig., De 
religiosis et sumptibus funerum, 11, 7). 

De câteori femeea are avere, bărbatul nu poate deci 

  

Benoit, Tr. de la dot, II, 256, p. 461 (ed. din 1829); Râpert. 
Sirey, v? Dot, 2821. Vezi şi tom. VIII al Coment. noastre, 
pag. 444, 

(1) Vezi tom. III al Coment. noastre, p. 547 (ed. a 1-a). 
() Vezi în acest sens, Planiol, I, 1701 (ed. a, 5-a); T. Huc, III, 

194 şi toţi autorii, afară de Delvincourt şi Taulier. Cpr. tom. 
II al Coment. noastre, p. 523, text şi nota 2 (ed. a 2-a). | 

() Acelaş argument se găseşte și într'o sentinţă a Trib. din Paris, 
publicată în Dreptul din 1904, No. 17. Tribunalul pune, în 
adevăr, în principiu că bărbatul care înmormântează pe con- 
cubina, sa, își îndeplineşte o obligaţie naturală. Sentința Trib. 

nu este însă motivată, 
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C. german. 
Art. 1968. 

Bărbatul 
trebue să su- 
fere cheltue- 

lile ocazionate 
cu boala so- 

ției sale, 

Dr. roman şi 
dr. nostru 
anterior, 

C. Calimach. 

C. C.—CART. IL—TPIT. XVIIL—CAP. 1l.—S-a I1.—$ 1.—ARF. 1729, 20 ȘI 30, 

fi condamnat a plăti cheltuelile de înmormântare ale soției 
sale, această sarcină apăsând numai asupra moștenitorilor 
ei, care primind dota dela bărbat, trebue s'o primească cu 
toate sareinele ce o grevează. „Moştenitorul plăteşte cheltu- 
elile înmormântărei defunctului, conform cu rangul acestuia“, 
zic« art. 1968 din codul german (Î). Această soluţie, con- 
sacrată printr'o sentinţă a tribunalului Argeş (2), se impune 

în legea noastră, ca una ce este conformă atât echităţei, 
cât și tradiţiei, adecă: dreptului roman şi dreptului nostru 
anterior, pe care le-am arătat mai sus. 

Dar dacă bărbatul nu este dator să sufere cheltuelile 
de înmormântare ale soţiei sale, el trebue să sufere acele 
ocazionate cu căutarea sănătăței sale, pentrucă ele constituese 
o sarcină a, căsătoriei. Cheltuelile necesitate de îngrijirea 
sănătăţei soţiei, nu pot stinge sau mieşoră obligaţia de res- 
tituire a dotei, de oarece bărbatul este dator să subvină 

tuturor sarcinilor căsătoriei, fără ca femeea să fie obligată 
a contribui la aceste sarcini cu mai mult decât venitul dotei 
sale (5). Acestea ne par. şi acum după matură reflexie, a fi 
adevăratele principii. 

3 Cheltuelile ultimei boliţ(art. 1729, 3%), 

Art. 1729 face să figureze, în al treilea. loc, între 
creanţele privilegiate asupra tuturor mobilelor, cheltuelile 
boalei celei din urmă, făcute în curs de un an (%). 

() „Der Erbe trăgt die Kosten der standesmăssigen Beerdigung 
des Erblassers*. 

() Vezi Or. judiciar din 1902, No. 31 (cu observ. amieului 
nostru, d-l Î. N. Cezăreseu). 

() Vezi tom. VIII al Coment. noastre, p. 442 şi 445. Cpr. 0. Bu- 
cureşti, Dreptul din 1902, No. 13; Repert. Sirey, v Dobh 2823; Benoit op. cit, II, 261, p. 464; Roussilhe, op. cit, B6L, p. 4&l l. — Im vechiul drept francez, jurisprudenţa Parlamentelor 
nu eră uniformă asupra acestui punct. Vezi Benoit, op. și 
loco supră cit. 

(4) Acest privilegiu este străin de dreptul roman, cu toată părerea 
contrară a lui Baldus -şi Paul de Castro, citați de 'Troplong 
(Privil. et hypotheques, I, 138). Cpr. Martou, 1dem, LL, 362.—ln 
cât priveşte codul Calimach, deşi art. 1995 $ ultim din acest 
cod vorbește de pretenţia medicilor, hirurgilor şi spiţerilor, 
pentru un an, totuş art. 1996 din acelaș cod se grăbeşte â 
adăogă că: „dacă averea datornicului nu va ajunge spre de- 
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Acest privilegiu aparţine medicilor, hirurgilor, moașelor, Persoanele 
farmaciștilor, poşlujnicelor, surorilor de caritate, ete. cari îâre se Ducură 
au căutat pe un bolnav şi i-au dat cele trebuitoare la ul- vilegiu. 
tima sa boală (4). 

Astfel, privilegiul de mai sus garantează cheltuelile ul- Cheltuetile 
timei boli, precum : vizitele medicale, preţul medicamentelor (2), Sarantate prin 
eheltuelile de pază şi de tratament întrun stabiliment termal. lega. 
ete. El nu garantează însă deplasarea unei celebrități medi- 
cale, nici cheltuelile de pură fantazie ale bolnavului, niei 
acele care nu-și au de cauză directă tratamentul boalei (5). 

Astfel, doctrina este unanimă spre a decide că fur- Igiena gene- 
niturile care au de scop igiena generală a sănătăței, mai 7ală a sân 
ales când nu exsistă o boală propriu zisă, nu sunt privilegiate. | 

De aceea s'a, şi decis că furnitura unui aparat dentar Purnitura 
(dinţi falși), neputând fi cuprinsă în cheltuelile boalei celei e ppaai 
de pe urmă, dentistul care a procurat cuiva un asemenea 
aparat, nu are un privilegiu care să asigure plata lui (4%. 

Motivul acestui privilegiu este următorul: dacă el n'ar Motivele pri- 
vilegiului.   

  

plină îndestulare acelor prevăzuţi în textul precedent (servitorii, 
medicii, hirurgii, ete.), ei vor luă după analogie dritul lor, 
fără nicio protimisire, afară numai de cheltuelile îngropărei “. 

() Cpr. Judecăt. ocol. IV Bucureşti, Or. judiciar din 1904, 
No. 83; Baudry et Loynes, op. cîț., 1, 324; Martou, Idem, II. 
364; P. Pont, dem, Î, 78; T. Huc, XIII, 31; Laurent, 
XXIX, 362; Planiol, II, 2560, şi toţi autorii. — Tribunalele 
îşi arogă dreptul de a reduce notele medicilor, în caz când 
sunt exagerate, ceeace după jurisprudenţă coustitue o chestie 
de apreciere. Cpr. Planiol, II, p. 804, nota 1 (ed.a 5-a). Vezi 
şi Trib. Paris, Sirey, 95. 2. 175.— Vezi însă Guillovard, op. 
cit, |, 217. , 

() Astfel, s'a decis că farmacistul are privilegiu pentru medi- 
camentele furnizate debitorului în cursul ultimei sale boli. Trib. 
Tulle, Pand fr., Supplement, « Privil. et hypothegues, 30. 

() Andr6, Pr. pratique du regime hypothtcaire, 143, pag. 81 
(ed. a 2-a, 1898); Baudry & Loynes, op. cit., |, 324; P. 
Pont, Privil. et hypothegues, |, 18.— Vezi însă Aubry et Rau, 
III, Ş 260, p. 214, text şi nota 17 (în privinţa cheltuelilor de 
fantazie provocate de însăș boala debitorului). Cpr. în acest 
din urmă sens, Guillouard, Privil. et hypotheques, Î, 2117; Lau- 
rent, XXIX, 362, ete. : 

() Trib. com. S-t Etienne, Sirey, 1910 (Bulletin des sommaires), 
- 2, p. 12; D. P. 1910. 5. p. 30 şi Dreptul din 1910, No. 30, 

p. 244.
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fi exsitat, ar fi fost poate de temut ca o persoană, în pri- 
mejdie de moarte, să nu găsească sprijinul și ajutorul necesar. 

„N'ar trebui să credem, zice cu drept cuvânt un autor, 

că acest privilegiu a fost înfiinţat în interesul medicilor, far- 
maciștilor, ete., căci el are de cauză serviciile aduse atât de- 
bitorului cât şi masei creditorilor săi. Prin conservarea sau 
prelungirea vieţei debitorului, medicul, farmacistul, ete. se 
consideră că au gerat afacerea creditorilor săi“(1). 

Cond, socială Toate cheltuelile făcute. oricât de mari ar fi, cu ocazia; 
a bolnavului 
Controversă. "ultimei boli a debitorului, sunt privilegiate, căci nu se are 

în vedere, în specie, condiţia socială şi averea bolnavului (). 

Subrogaţia, de Se poate întâmplă ca un terţiu să fi avansat banii 
tvorsă necesari la căutarea unui bolnav. În asemenea caz, acest 

terțiu va aveă privilegiul de care vorbeşte art. 1729, 30, însă 

el nu este, după unii, de drept subrogat în locul ereditorilor 
privilegiați cari au fost plătiţi de dânsul (5). 

Aplie, art Dacă sunt mai mulţi creditori privilegiați pentru chel- 

Cazul când 
bolnavul a 
murit de o 
boală ero- 

nică, 

„Art, 1904. 

tuelile ultimei boli, şi averea debitorului nu ajunge spre a-i 
plăti pe toţi integralmente, toţi vor fi plătiţi în proporţie 
cu creanța lor, fără nicio precădere, conform art. 1724. 

Privilegiul pentru cheltuelile ultimei boli nu există decât 
pentru un an; de unde rezultă că dacă debitorul a avut 
o boală cronică care, după mai mulţi ani, i-a adus moartea, 
numai cheltuelile făcute în ultimul an, vor fi privilegiate (. 

Dacă în timpul acestui ultim an, debitorul a avut mai 
multe boli, toate cheltuelile făcute pentru căutarea acestor 
boli vor fi privilegiate. | 

Legea n'a admis acest privilegiu decât pe un an, fiindcă 

| . . A - ANR | Projet de C. civil pour Pempire du Japon, IV, 

() Cpr. Guillouard, op. şi loco. cit.; Martou op. cit., UI, 364: Nacu, III, p. 594, No. 35.—Contră: Duranton. XIX 94, v. ST (ca a ei Ai 1894) ntră: Duranton, XIX, 54, p 

() Pand. fe., v* Privil. et hypothoques, 148; Martou, Idem, LI, 
369; Baudry et Loynes, Îdem, ], 329; Mourlon, Examen cri- 
tique du Comment. de Troplong sur les prâvileges, IL, '11.— 
Contră.: Troplong, Privil. et hypothegques, | „141; Duranton, XIX, 51. Ştim că aceeaş controversă există şi în privinţa, eheltuelilor 
de înmormântare. Vezi supră, p. 381, nota 1. (*) Thiry, IV, 352, p. 322; Aubry et Rau, III $ 260, p, 214, 
text şi nota 18 (ed. a 5-a). ! i 
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creanţa medicilor, hirurgilor şi farmaciştilor, pentru vizite, ope- 
raţii, medicamente, ete. se preserie tot printrun an (art. 1904, 
$ 1). Legea n'a putut admite privilegiul de mai sus pe mai 
mult de un an, fiindcă ceilalţi creditori ar fi opus preseripţia 
edictată de art. 1904. Un privilegiu statornieit în această ma- 
terie pe mai inult de un an ar fi fost deci inutil, pentrucă 
el sar fi stins odată cu preserierea aeţiunei. 

A venit acum momentul să ne întrebăm: ce se înţelege Ce se înţelege 
prin cuvintele: boala cea de pe urmă (1)? Dal mama 

După unii, ar fi vorba, în specie, de boala de care — veruă. 
debitorul a murit (2), iar după alţii, de aceea care a precedat 
falimentul sau insolvabilitatea lui, pentru cuvântul foarte 
temeinie că medicul, care a avut norocul de a tămădui pe 
bolnav, nu trebue să fie mai rău tratat, decât acela sub 
a cărui îngrijire bolnavul a murit (€). 

Legea fr. din 30 Nov. 1892 a curmat controversa în 
acest din urmă sens. Aceeaș soluţie este admisă şi în Bel- 
giu. lată, în adevăr, cum sa exprimat, în această privinţă, 
raportorul legei în Camera reprezentanților: 

„Cuvintele boala cea de pe urmă nu însemnează numai boala 
de care debitorul a murit, ci şi aceea care a precedat falimentul 
sau insolvabilitatea lui (*).% 

() Planiol (II, 2559) observă, eu drept cuvânt, că ar fi fost mai 
„bine ea legea să nu vorbească de boala cea de pe urmă, con- 

ferind numai un privilegiu pentru cheltuelile boalei, făcute în 
ultimul an. Art. 1955, % din codul italian declară privilegiate 
cheltuelile boalei, făcute în cele şease ultime luni ale vieţei 
debitorului (le spese d'infirmită fatie mele ultimi sei mesi 
della vita del debitore); iar art. 1145 din proectul codului 
japonez, elaborat de profesorul Boissonade, dispune că, în caz 
de o boală lungă, privilegiul cheltuelilor făcute sub acest titlu 
este mărginit la acele ale ultimului an. , 

(2) Valette, Privil. et hypotheques, 27; Mass, Droit comercial, IV, 
2938; Aubry et Rau, III, $ 260, p. 131 (ed.a 4-a); Laurent, 
XXIX, 361; Planiol, nota în D. P. 91. 2. 121; Cas. fr. D. 
P. 92. 1. 376, ete. | 

() P. Pont, Privil. et hypothegues, I, 16; Colment de Santerre, 
IX, 17 bis 1; Mourlon, op. cit., |, 73, p. 181 urm.; Thiry, 
IV, 356, p. 322; Arntz, 1V, 1663; Cpr. D. Negulescu, Teoria 
privilegiilor, p. 14, ete. Cpr. art. 1145 din proeetul codului 
civil japonez, elaborat de profesorul Boissonade. Sa 

(*) Vezi Thiry, IV, 356, p. 322; Delbecque, Revision du regime 
hypothtcaire, 103, p. 97, 98 (ed. din 1852).
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Apoi, textul belgian, prin aliniatul adaos în urma $ 5 al 
art. 19, curmă chiar orice discuţie în termeni expreși. Deși 
legiuitorul nostru n'a reprodus, nu înțelegem pentru ce, acest 
paragraf, totuş credem că aceeaș soluţie poate fi admisă și 
la noi. 

Moartea _fali- Dacă falitul a murit în timpul falimentului de boala 
(nimbul de care eră atins pe când încă nu eră falit, părerea, ge- 

nerală, este că privilegiul își are ființă (Î). | 
Aplie. art. 162 Dacă boala nu s'a ivit decât în urma declarărei fa- 

O. com. limentului, privilegiul nu va exsistă, după rigoarea prin- 
eipiilor, însă sindieul va puteă să plătească, cheltuelile ei cu 
titlu, de ajutor acordat falitului, după art. 762 din codul 
comercial (2). 

Art. 1729, 30 Ultima chesție ce ne-a mai rămas a discută asupra 
se reieră numai laboala A€6stui privilegiu, este aceea de a se şti dacă el poate fi 

debitorului. exereitat pentru ultima boală a debitorului, sau și pentru 
Controversă. aceea a persoanelor care sunt în sarcina lui, precum sunt: 

copiii săi sau persoanele cărora el datoreşte alimente, ete. 
Deși și această chestie este controversată, totuşi se decide 

în genere, cu drept cuvânt, că art. 1729, 30 nu se referă 
decât la ultima boală a, defunetului. Privilegiile fiind, în 
adevăr, după cum ştim, de strietă interpretare, nu pot fi 
întinse prin analogie (5). Or, în textul menţionat, cuvintele 
„cheltuelile boalei celei din urmă“ nu pot fi aplicate decât 
unei persoane determinate, şi această persoană nu poate fi 
decât aceea a debitorului (4. 
    

() 'Troplong, Priwil. et hu pothegues, I, 137; Repert. Sirey-Car- 
pentier, v? Fasllite, 3794. 

(*) Marton, op. cil., IL, 368; Pardessus, Tr. de droit commercial, II, 1194 (ed. a 6-a, 1857); Renouard, Zr. des faillites. Il, 
p. 253; Repert. Sirey, vo Faillite, 3125, ete. , "(5) Vezi asupra acestui principiu incontestabil, Trib. Paris, Pand. 
Period. 1904. 2. 16. Vezi şi supră, p. 361, : (*) Vezi în acest sens, Baudry et Loynes, op, cif., |, 328 bs; Martou, Jdem, II, 365; Aubry et Rau.. III, $ 260, p. 216, text şi nota 16 (ed. a 5-a); Vigi6, III, 1245; T. Hue, XIII, 35, p. 46; Pană, fe. Supplement, v Privil. et “haypothâgues, 
No. 28, şi deciziile citate acolo; Mourlon, op. cit. I, 16; Laurent, Supplâment, VII, 390, p. 451; Nacu, III, p. 5%, 
No. 32; Trib. Le Hâvre, Sirey, 97. 2. 251, nota a;.Cas. fr. P. 
D. 98. 1. 394; Sirey, 1900. 1. 39; Trib. Gand, Sirey, 1907. 
4. 32 şi Or. judiciar din 1908, No. 26, p. 208 (eu observ.
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4 Salariile oamenilor de serviciu, caltelor şi lucrătorilor (art. 1729, 40). 

Avt. 1729, 4 declară privilegiate asupra generalităţei: 
mobilelor: salariul oamenilor de serviciu, calfelor. de pră- 
vălie şi lucrătorilor cu ziua. e _ 

Motivul acestui piivilegiu, necunoscut la Romani, unde Motivele 
robia înlocuiă domesticitatea de astăzi (1), este că persoanele 2%. Prin” 
cărora el le este acordat nu au, în genere, alte mijloace de - 
existență decât salariul lor. Apoi acest privilegiu nu poate 
să jignească dreptul celorlalţi creditori, pentrucă, în genere, 
salariile de care este vorba în specie sunt mici. 

Prima categorie de persoane cărora textul de mai sus Oamenii de 
le conferă un privilegiu, cuprinde mai întâi oameni de ser- 
dciu, sau servitorii propriu zişi, adecă acei cari, pentru o 

plată (simbrie), își pun serviciile lor la dispoziţia unei per- 

soane sau unui stabiliment, fie în orașe sau la ţară, cu ziua, 
cu septămâna, cu luna, cu. anul, ete. (art. 1 L. pentru ser- 
vitori din. 16 Iunie 1892). 

Apoi, în această. categorie intră necontestat argaţii, Argatii, pris- 
ficiorii boerești, pristavii, cehelarii, isprăvniceii de moşii (2), fe ai 
păzitorii de recolte, păstorii sau ciobanii, ete. 

noastră); Dreptul din 1910, No. 49, p. 396; “Îrib. Tour- 
coing, D. P. 1907. 2. 393. — Contră: Planiol, II, 2559; Colmet 
de Santerre, IX, 17 bis Li; Guillouard, Privil. et hapothegues, 
I, 216; Andre, Regime hypothtcaire, 150, p. 82; Trib. Cher- 
bourg, Sirey, 97. 2. 251, ete. In acest din urmă sens este re- 
dactat art. 1145 din proeetul codului japonez, elaborat de pro- 
fesorul Boissonade. 

(1) Codul Calimach admite, din contra, .privilegiul numitelor slugi C. Calimaeh. 
pentru simbria lor, pe. trei ani (art. 1995). Vezi supră, p. 314. Art 199%. 

(2) „Considerând, zice Curtea din Bucureşti, că apelantul pre- 
„tinde că, prin expresiunea „oameni de serviciu“, legea a în- 

țeles numai pe servitori, nu însă şi pe isprăvniceii de moșii, 
cari nu sunt slugi în înţelesul propriu al cuvântului, ci. o 
specie de intendenţi ; considerând că înţelesul termenilor 

„0ameni de serviciu“ nu este determinat în. mod precis de 
“lege, şi'că el poate fi aplieat la toţi acei cari-şi angajează 
„„munea pe pieţ fix şi cari, într'un mod. sau altul, se pun sub 

abtoritatea mai mult sau mai puţin absolută a stăpânului lor; 

că, în vechiul drept francez, acest privilegiu eră exclusiv 
acordat numai servitorilor, si pentru acest sfârșit expresiunea 

„slugă“ eră sconsacrată; că redactorii codului fr. substituind 
acestei: expresii pe, acea. de. joameni de serviciu“, care a trecut
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Secretarii, 
scriitorii, gra- 
maticii, ete. 

Artiştii dra- 
matiei, ete. 

Calfele de 
prăvălii. 

Lucrătorii cu 
ziuas 

Art. 783, 10 
C. com. 

C. C.—CART; IIL.—PIT. XVIIL—CAPIT. II.—S-a H. $ 1.—ART. 179, 4, 

Secretarii, seriitorii, grămătieii, bibliotecarii, institutorii, 
guvernorii, etc., nu intră însă în categoria servitorilor, şi 
deci, nu sunt privilegiați (?). 

Nu intră, de asemenea, în categoria oamenilor de ser- 
viciu: artiștii dramatici, muzieanţii orhestrei teatrelor (2), nici 
coreetorii tipografiilor (€), nici reporterii unui ziar (4), ete. 

A doua categorie de persoane care au privilegiul stator- 
nicit de art. 1729, 4% sunt: calfele de prăvălii sau magazii, 
adecă persoanele care lucrează în prăvălii sau vând marfă; 
contabilii, scriitorii, casierii, ete. (6). 

In fine, legea conferă un privilegiu lucrătorilor cu ziua 
(cuvintele cu ziua lipsese din textul belgian, şi sunt adaose 
de legiuitorul nostru). 

  

*) 

€) 

4 

) 

şi în codul nostru, trebue să conehidem că, s'a, înţeles a se acordă, această favoare a privilegiului la toți acei cari se găsesc într'o condiţie egală de sarcină si de dependință către stăpânul lor, ete“. Dreptul din 1885, No. 25, p. 197, col. 1%. Cpr. Ch. Beudant, Suretes personnelles et rcelles, I, 315. »Expresiunea oamenii de serviciu este vagă, zice acest autor; 
prin ea trebue să înțelegem toate persoanele atașate servi- 
ciului altuia, atât în oraşe cât şi la ţară, toţi acei careși închiriază serveiile lor eu anul, cu luna, ete.“ Baudry et Loyoes, op. cil., |, 385, p. 835; Valette, op. cil, 33, p. 371; Guillouară, Idem, |, 226; Aubry et Rau, III, $ 260, p. 216 (ed. 5-a).— Vezi însă Troplong, Priâvil. et hypo- thegues, 1, 142; Colmet de Santerre, IX, Î8 bis |. Cpr. Andr6, Tr. pratigue du regime hypothecaire, 15%; Pla- niol, II, 2566; Cas. fr. D. P. 1910.11. 38; Trib. şi C. Rouen, D. P. 1909.2. 271 (în privinţa artiştilor dramatici); dem, C. Aix, Sirey, 62. 2. 299. TPrib. Tunis, Sirey, 98. 2. 285 (în privinţa €lovnilor unui teatru sau unui cire.— Contră: C. Montpellier, Sirey, 62. 2. 260 (în privinţa actorilor unui teatru). Anăre op. şi loco cit.; C. Pau, Sirey, 66. 2. 289; D. P.6T. , ete. 

| 
) Trib. Paris, Pand. Period. 1904. 2. 16. In unaterie de faliment, art. 183, 10 din codul comercial dis- 

pune, în această privinţă, următoarele: „Salariul datorit lu- 
crătorilor întrebuinţaţi de-a dreptul de către falit, în timpul lunei care. a precedat declaraţia falimentului, se va admite între creanţele privilegiate, în acelaş rang ca privilegiul sta- bilit în art. 1729 din codul civil, pentru salariile datorite oamenilor de serviciu. Salariul datorit băeţilor din prăvălie 
ŞI comișilor, pentru cele șease. luni care au precedat decla- rarea falimentului, se va admite cu acelaș rang“.
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Salariul servitorilor, şi numai acest salariu, nu însă şi Numai sala- 
altă creanță ce servitorul ar aveă contra stăpânului său, pile servite 
este privilegiat pentru un an trecut şi restul datoriei din şi alte creanţe 
anul curent (1); acel al calfelor este privilegiat pe şease luni, sint privile- 
iar acel al lucrătorilor eu ziua, pentru o lună. Ă 

Termenele de mai sus au fost calculate după modul 
obișnuit de plată al acestor creditori. In adevăr, unii servi- 
tori sunt toemiţi cu anul; calfele se plătesc în genere la 
trimestru sau semestru, iar lucrătorii, în fiecare săptămână, 
sau cel mai târziu la 15 zile. | | 

In Belgia, aceste epoci sunt, acele care preced moartea, L. belg. din 
desezisarea sau urmărirea mobilelor debitorului (2). 1881. 

Trebue să observăm că, după art. 1904 $ -ultim C. Art. 1904 
civ., acţiunea servitorilor, eari se toemese cu anul, se pres- A De 
erie, încât privește simbria lor, printr'un an. Dacă stă- mântului. stă- 
pânul va invocă această” prescripţie scurtă, servitorul. va pl 
puteă deferi jurământul decizor stăpânului în privinţa plăţei 
salariului său. Știm, în adevăr, că la aceasta nu se opune 
art. 1472, după care patronul se crede pe cuvânt pentru 
câtimea salariului și pentru plata acestui salariu, pe anul 
expirat şi pentru aconturile date pe anul -curgător (*). 

5 Furniturile de subzistență date debitorului şi familiei sale, pe “timp 

de şease luni (art. 1729, 50). 

Ai cincelea şi ultim privilegiu general asupra mobilelor 
este acel statornieit de lege pentru preţul obiectelor de sub- 
zistență, date debitorului şi familiei sale în curs de şease 
luni (art. 1729, 59), 

Acest privilegiu, despre care Pothier nu vorbește, și Motivele 
care eră necunoscut şi la Romani (*), este stabilit mai mult aces peri 
în interesul debitorului decât în acel al creditorului. El a 

  

() Cpr. Trib. Dorohoiu, Dreptul din 1896, No. 59, p. 512. Aceşti 
ani se numără din ziua intrărei în serviciu. Planiol, II, 
2564.— Curtea din: Bucureşti zice că este vorba, în specie, de 
anul decesului sau deconfiturei stăpânului. Dreptul din 1885, 
No. 25, p. 197. 

(*) Martou, op. cit., II, 375, p. 77. 
(9) Vezi tom. IX al Coment. noastre, p. 269 urm. 
(*) Vezi Baudry et Loynes, op. cit., I, 342.
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fost conferit de codul actual, pentru ca debitorul să gă- 
sească la un moment dat, eu uşurinţă, obiectele necesare 

"existenţei sale. | 
Ce se înţelege Ce trebue însă să înţelegem prin cuvântul subzistență, pe 
i ete. care î întrebuinţează atât textul francez cât şi acel belgian (!) ? 

versă. După unii, prin subzistență s'ar înţelege numai lucrurile 
de-ale mâncărei (2), ceeace Românii numeau cibaria. Această 
părere se întemeiază pe împrejurarea că legea nu întrebuinţează 
cuvântul alimente, ci subaistență. Or, zie. autorii de mai 
sus (*), dacă alimentele cuprird subzistenţa, subzistența nu 
cuprinde alimentele. 

Este mai logie însă de a se înţelege prin subeistenţă, 
toate lucrurile necesare la alimenţarea şi consumarea zilnică; 
prin urmare; nu numai productele alimentare, ci şi furnitu- 
rile de lemne, cărbuni, lumânări, săpun, ete.; întrun cuvânt, 
tot ce este necesar la traiul omului şi al familiei sale, iar 
nu numai ceeace se consumă în mod direct prin nutrițiune, 
In adevăr, fără căldură şi fără lumină, omul nu poate trăi. Lă 

In acest sens se pronunţă, cu drept cuvânt, majoritatea 
autorilor (?. 

Băuturile Sa decis însă că băuturile de lux precum: licorurile 

  

de lux.  rachiul, ete, nu intră în expresia subaistenţă (5). 

C. italian. (1) Art. 1956 din codul italian curmă discuţia, întrebuinţând Art. 1956. expresia furnituri de alimente (le somministrazioni di alimenti). 
Art. 1147 din proeetul codului civil Japonez este redactat în acelaş sens. Vezi Boissonade, op. cit., 1V, No. 291, pag. 263. (2) Cpr. 'Froplong, Privil. et hypotheques, L, 146, p. 207; Cloes, Idem, IL, 403, p. 220; Mass6, Droit commercial, LV, 2943 (ed. a 2-a), ete. | 

(9) Vezi, între alţii, Massc, Droiţ commercial, LV, loco cil. (*) Vezi Baudry & Loynes, Priwil. er hypothegues, 1, 343; P. Pont, Idem, 1, 92; Valette, Idem, 35, p. 39; Thâzard, Idem, 377; Guillouard, Idem, 1, 244; Andre, Tr. pratique du rt- gime hypoihtcaire, 158, p. 83, 84; Beudant, op. cit, 1, 3%; Acollas, III, p.' 661; Colmet de Santerre, IX, 19 dis |; Thiry, 1V, 360; Planiol,. II, 2511; Aubry et Rau, III, $ 
260, p. 219, 220 (ed. a 5-a); Pand. fr., vd Privil. et hypothă- E ducă Pre eter 184 a 

*) Cas. fr. D. P. 93. 1. 184; Sire » 93. 1. 188; Pand. Piriod. 
94. 1. 292; Anar6, op. cit. 1582 Contră: Mourlon, Examen critigue du Comment. de Troplong sur 1 vilă I, 81, 
p. 220 urm. P 19 Sur tes prioil es
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Aceeaş soluţie se admite, în genere, şi în privinţa vi- Vinurile fine. 
nurilor fine (Î). 

Furniturile produselor farmaceutice nu se consideră, de Medicamen- 
asemenea, ca furnituri de subzistență, în sensul art. 1729, 506), tele 

Nu intră, de asemenea, în prevederile acestui text, Furniturile de 
furniturile de haine (6), nici chiria localului ocupat de. de- paine. chiria 
bitor (%. Cuvântul subaistenţă nu are, în adevăr, întinderea, Controversă.. 

ce are cuvântul alimente, care cuprinde atât hainele cât şi 
locuinţa. „Legatis alhmentis, cibaria et vestibus, et habitatio 
debebitur, guia sine his ali corpus non potest, (?). 

Pentru a puteă reclamă acest privilegiu, trebue ca Ce se înţelege 
furniturile făcute să fie necesare la traiul personal al de- PP familie: 
bitorului și al familiei sale, ceeace cuprinde soţia și copiii 
săi, servitorii şi toţi acei cari trăese cu el sub acelaș aco- 
perământ (6). 
  

(1) Vezi deciziile citate în Pand. fr., 2 'cit., 911; Andr6, loco, Vinulordinar. 
cit. — Laurent (XXIX, 371) exelude chiar vinul în genere, Controversă. 
pentrucă el n'ar fi necesar la existența omului, și ar fi un 
obiect de lux. Planiol (II, 2571) observă însă, cu drept cuvânt, 
că Laurent serie într'o ţară în care nu există vii. În adevăr, 
acolo unde există vii, vinul este băutura tuturor. Cpr. Guil- 
louard op. cit, ], 240; Pand. fr, 2? cit., 914, ete. 

(2) Cpr. Pand. fr., v0 'Privil. et hypothegues, 917. 
() Vezi Beudant, op. cit., |, 379, p. 326; Baudry et Loynes, 

op. cit., IL, 343; Guillouard, I, 244; Mourlon, op. cit., 1, 82, 
p. 223; Aubry et Rau, III, $ 260, p. 220, nota 26; Laurent, 
XXIX, 371; Troplong, op. ett., I, 146, p. 206 urm.; Thiry, 
IV, 360; Anar€, op. cit., 158, p. 84.-—- Contră: Colmet de 
Santerre, IX, 19 bis 1; Martou, op. cit., II, 377, p. 79. După 
acești din urmă autori, şi furnitura de ghete poate fi consi- 
derată ca o furnitură de subzistență, pentru care legea acordă 
un privilegiu. Vezi în acest din urmă sens art. 1924, 20 lit. 
e din codul spaniol, care vorbeşte de avansuri făcute în co- 
mestibile, haine și încălțăminte (en comestibles, vestido 6 calzado ). 

() Cpr. Thiry, loco cât.; Beudant, op. şi loco cit.: Mourlon, op. 
şi loco cit.; Pand. fr., 20 cit., 903; Baudry et L.oynes, op cil., 
I, 843, ete. E 

€) L. 6, Dig., De alimentis vel cibariis legatis, 34, 1. Cpr. art. 
1610 O. german, art. 171 C. portughez, ete. Vezi tom. I al Co- 
ment, noastre, p. 700, 701 (ed. a 2-a) şi tom. VIII, p. 295. 
Cpr. Beudant, op. cit., L, 379, p. 326. 

(*) Cpr. 'Thiry, IV, 360; Aubry et Rau, III, $ 260, p. 220, text 
şi nota 28 (ed. a 5-a); T. Huc, XIII, 4; Planivl, Il, 2572; 
Acollas, III, p. 661; Pand. fr,, vo Privil. et hypothâques, 926
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Prietenii de- - Prin cuvântul familie nu se înţeleg însă prietenii de- 
birui. piţorului, chiar dacă ei ar trăi cu dânsul sub acelaş aco- 

perământ (Î), nici chiar copiii cari ar aveă un domiciliu şi 
o gospodărie a parte (?). 

Persoanele Presoanele care se bueură de acest privilegiu nu sunt 
Ce acest cui numai comercianții, ca în codul francez (art. 2101, 5) 

vilegiu.. .* dar orieine a făcut o furnitură de subzistență necesară de- 
bitorului sau familiei sale (). 

Aplic. art, Dacă, debitorul nu are destulă avere pentru ca toate 
112% furniturile de subzistență să fie plătite în întregimea crean- 

țelor existente, fiecare din creditori va fi plătit în proporţie 
cu creanţa sa (art 1724) 

Directorii de Directorii de şcoli sau pensionate nu au însă niciun 
școli, sau Pen” brivilegiu pentru furniturile de hrană, cărţi, hârtie şi altele, 

făcute elevilor lor (*. Textul belgian, pe care l-a tradus 
legiuitorul nostru, nu reproduce, în adevăr, dispoziţia art. 
1201, 50 din codul francez, care asimilează furnisorilor en 
gros, les maitres de pension. 

Purniturile Acest privilegiu nu garantează decât furniturile celor lor 61 i . . = . 
ă Î 

“di urmă Şease luni din urmă, ŞI aceasta pentru ca el să nu devie din urmă, 
prea oneros pentru ceilalţi creditori. 

Cum se cal- După penultimul alineat al textului belgian (art. 19), culează ter- menul de 6 termenele arătate în cele trei paragrafe precedente, adecă mmi- privitoare la cheltuelile boalei de pe urmă, la salariile 
oamenilor de serviciu; ale ealtelor de prăvălie şi ale lucrătorilor 
cu ziua, precum şi la furniturile de subzistență, se calcu- 
lează dela moartea, desezisarea sau urmărirea mobilelor de- 
bitorului. Deși acest text a fost eliminat de legiuitorul nostru, 
totuși se decide, în genere, că termenul de şease luni, de 
care vorbeşte art. 1729, 5% se caleulează dela începerea ur- 
mărirei contra debitorului (5). 

  

urm. — Vezi însă Laurent (XXIX, 372), care înţelege prin familie numai rudele cărora, debitorul datorește alimente. C) Laurent XXIX, 372. — Vezi însă Trib. Paris, sentinţă citată 
în Pand. fr., 2 cit. 935, pe care n'am putut-o eontrolă. (2) Pand. fe., w% cit., 928. 

(2) Martou, op cii., II, 381, p. 80. 
„(%) Cloes, op cit., L, 406, p. 222; Delbeeque, Revision du râgime 

hypothecaire, 111, p. 99, 100; 'Thiry, 1V, 360; Martou, op. 
cit., IL. 383, ete. ” 

(5) Cpr. Naev, III, p. 597, No. 45.



FURNITURILE DE SUBZISTENȚĂ. — ART. 1729, 50, 

Am terminat explicarea celor cinci privilegii, care se 
exercită asupra generalităţei mobilelor debitorului 

Venim acum la ultimul! paragraf al art. 1729. Acest text 
dispune că, dacă valoarea, imobilelor n'a fost absorbită toată de 
creanţele privilegiate asupra imobilelor şi de acele ipotecare, 
partea din preţul imobilelor ce mai rămâne se va afectă cu 
preferință la plata, creanţelor arătate de art. 1729, 20—50. 

Aceasta, însemnează că privilegiile generale asupra mo- 
bilelor pot fi exercitate și asupra preţului provenit din vân- 
zarea, imobilelor debitorului, însă numai atunci când din 
acest preț mai rămâne ceva după plata, creanţelor privile- 
giate asupra imobilelor şi acelor ipotecare, ceeace dovedeşte 
favoarea, privilegiilor statornicite de art. 1729 (4). 

Această dispoziţie de favoare se aplică numai privile- 
şiilor prevăzute de art. 1729 $ 2—5, căci privilegiul re- 
lativ la cheltuelile de judecată, de care vorbeşte prin re- 
dondență art. 1729 $ 1, se întinde de drept, după art. 
1727, asupra mobilelor şi imobilelor debitorului. 

Acestea sunt privilegiile care se exercită asupra tuturor 
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Art, 1729 
$ ultim. 

mobilelor debitorului; altele nu pot să existe, pentrucă, după 
cum am spus-o de mai multe ori, privilegiile sunt de strictă 
interpretare şi nu pot fi create decât prin lege. (Vezi su- 
pră, p. 361). 

  

(1) Această dispoziţie este reproducerea ad liiteram a paragra- 
fului ultim din art. 19 al legei ipotecare belgiane. Acest text 
nu există în codul fr., însă art. 2104 din acest din urmă cod 
dispune că „privilegiile care se întind asupra imobilelor sunt 
acele prevăzute de art. 2101 (al nostru 1729)*; de unde re- 
zultă că, după textul francez, creanțele prevăzute de art. 1729 
au precădere asupra preţului imobilelor, chiar față de cere- 
ditorii privilegiați şi ipotecari asupra acestor imobile; pe 
când, după textul nostru, aceste creanţe nu sunt | privilegiate 

asupra preţului imobilelor decât faţă de creditorii chirogra- 
fari. Cpr. 'Thiry, LV, 362, în fine, p.. 325, 326. Textul nostru 
lasă deci intact gajul creditorilor cari au drepturi reale 
asupra imobilelor, şi nu conferă un drept asupra prețului 
acestor imobile, decât atunci când creditorii cu drepturi reale 
asupra lor sunt pe deplin satisfăcuţi, ceeace este foarte echi- 
tabil, de oarece nu eră nicio rațiune de a nu se dă acestor din 
urmă o preferinţă faţă de creditorii chirografari. Cpr. Trib. 
Ilfov, Dreptul din 1906, No. 82, p. 654 urm. (eu observ. 
noastră). 

Deosebire de 
C. francez.
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Alte privilegii La aceste privilegii, legea franceză din 23 Decembrie 
eistente în 1874 mai adaogă, prin art. 14, privilegiul doicelor pentru 
inexistente hiana. copiilor de ţâţă (î); iar legea din 9 Aprilie 1898 
„1* o adaogă ereanţele victimelor unui. accident profesional pentru 

cheltuelile medicale, farmaceutice, funerare, precum şi des- 
păgubirele alocate acestor victime, din cauza unei incapa- 
cități vremelnice de muncă (?). 

Asemenea dispoziţii vor trebui, de bună-samă, intro- 
duse și la noi, atunci când va veni momentul mult aşteptat 
ca, legiuitorul nostru să organizeze contractul de muncă (Î). 

$ 2. — Despre privilegiile asupra oarecăror mobile (privilegii speciale 
mobiliare). 

Privil. spe- Alăturea cu privilegiile cari se exercită, asupra gene- 
ciale mobi- valităţei mobilelor, despre care ne-am ocupat pănă acum, 

"unele privilegii se exercită numai asupra unor mobile de- 
terminate. 

Cauzele pri- Aceste privilegii speciale se referă la două cauze prin- 
viegiilor spe- cipale. Unele au drept cauză un gaj expres sau tacit, şi 

liare. se întemeiază chiar pe ideea de gaj, iar altele se înteme- 
jază pe împrejurarea, că creditorii cărora, ele sunt conferite 
au făcut să intre şi au păstrat în patrimoniul debitorului 
mobilele care fac obiectul acestor privilegii. 

Privilegiile Fae parte din prima categorie: 19 privilegiul ceredito- 
eiază pe rului amanetar sau gajist (*); 20 privilegiul loeatorului asu- 
ideea de gaj. pra mobilelor casei închiriate şi al arendătorului asupra 

pojijiei moşiei arendate; 3% privilegiul hangiului; 49 privile- 

(1) Salariul persoanelor care îngrijesc un copil nou născut în 
afară de domiciliul părinţilor săi, este, după această lege, 
privilegiat asupra tuturor mobilelor părinţilor acestui copil. „Dacă doica  locueşte la, părinţii copilului, salariul ei este 
privilegiat ca persoană de serviciu, soluție admisibilă și la 
nOi, în baza art. 1729, 40, Cpr. Andr€, op. cit., 151, p. 82. (2) Vezi asupra acestei materii, în Frauţa, Pand. fr.; v0 Travail, 
4033 urm. şi Supplement, vo Privil. e hypothegues, 55. () Vezi asupra acestei materii, interesanta, lucrare a distinsului 
nostru fost elev, d-l. C. Jorneseu, Contractul de muncă (prima teză pentru doctorat, laşi, 1910). 

(4) In asemenea caz, gajul este expres.
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giul cărăușului (5), 5 şi acel care garantează creanţele re- 
zultând din abuzurile şi prevaricaţiunile comise de către 
funcţionarii publici, în exerciţiul funeţiunei lor (2). 

Fac parte din a doua categorie: 10 privilegiul arendă- Privil. cari 
torului asupra recoltei arendaşului pe anul curent(); 20 pri- fac parte din 
vilegiul care garantează creanțele datorite pentru seminţe, — gorie. 
recolte și instrumente de arătură şi cultură; 30 privilegiul 
pentru cheltuelile făcute spre conservarea unui lucru; 4 şi 
în fine, acel al vânzătorului unor lucruri mobile neplătite. 

Toate aceste privilegii sunt prevăzute de art. 1730 C. 
civ., însă în altă ordine decât acea stabilită mai sus. 

Privilegiile întemeiate pe ideea de gaj. 

].— Privilegiul creditorului amanetar sau gagist. 

Art. 1730, 30 declară privilegiată creanţa pe amanetul 
ce este în posesiunea creditorului. lată, în adevăr, cum se 
exprimă acest text: 

Art. 1730.—Creanţele privilegiate asupra oarecăror mobile sunt : 
3 Creanţa pe amanet ce este în posesiunea creditorului. 

(Art. 1686 urm., 1751, 1909 C. civ. Art. 480 C. com. Art. 2102 
C. fr. Art. 20 L. ipotee. belgiană din 1851). 

Art. 1730, 30 reamintește că ereditorul amanetar are, 
sub anumite condiţii, un privilegiu asupra luerului ama- 
netaţ. Acest privilegiu, cure își avea fiinţă şi în dreptul 
roman, a fost studiat supră, p. 245 urm., şi nu mai avem 
nevoe de a reveni asupra, lui (%). 

  

() In privinţa cărăuşului, chestiunea este însă controversată. Vezi 

infră, explie. art. 1730 C. civ., 487 C. com. p. 431, 432, , 

(2) In toate aceste cazuri, gajul este tacit, ceeace însemnează că 

locatorul şi ceilalţi creditori sunt presupuşi a aveă posesiunea 

lucrurilor asupra, cărora ei îşi exercită privilegiul lor, deşi 

nu 0 au în realitate. Cpr. Planiol, II, 2402, 2466 (ed. a 5-a). 

() Vezi înfră, p. 418 urm. Ă 

(*) Incât priveşte privilegiul creditorului amanetar în codul ger- Dr. german. 

man (art. 1208 urm.), vezi Ernst Barre, Bărgerliches Gesetz- 

buch und Code civil, $ 69, p. 102 urm. Vezi şi supră, p. 

322, nota 1. 

4316 26
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Deoseb. de 
redacţie de 
textul fr. şi 
de acel bel- 

gian. 

COD. CIV.—CARTEA JIL.—TIT. XVIIIL.—CAP. I1.—S-a II.—ART. 1730, 1, 

II. — Privilegiul locatorului,. 

Art. 1730. — Creanţele privilegiate asupra oarecăror mobile 
sunt: 

19 Chiriile şi arenzile. Când contractul este autentic, sau are o dată certă, proprietarul are privilegiu pentru toată chiria sau arenda pe anul curent, precum şi pe tot timpul ce rămâne pănă la, expirarea contractului. 
Când contractul nu e autentic, sau nu are dată certă, pro- prietarul are privilegiu numai pentru chiria sau arenda pe anul viitor. (Art. 1416 C. civ.). 
In cazul dintăiu (1), dacă prin contractul de ârendare sau în- chiriere nu va fi fost expres proibită subarendarea sau subinchi- rierea (2), ceilalţi creditori ai debitorului pot reînchiria casa sau rearendă moşia pentru timpul ce mai rămâne a curge după con- tract; dar sunt obligaţi de a plăti proprietarului tot ce-i este datorit. Obiectele asupra cărora se exereită privilegiul sunt: Pentru casă, toate mobilele din ea. Pentru moşie, toată recolta anului curent, precum şi tot ce serveşte la, exploatarea, moşiei. Acelaş privilegiu are loe pentru reparaţiunile locative şi pen- îru tot ce priveşte execuţiunea contractului. (Art. 1421, 1429 urm,, 1447 urm. C. civil). 
Proprietarul poate sechestră mobilele care se află în casa sa sau pe moşia sa, când ele au fost duse în alt loc, fără consimţi- mântul său, și proprietarul conservă, privilegiul său pe aceste mo- bile, întrucât timp le-a, revendicat, adecă: când sunt în chestiune mobilele unei moşii, dacă a, făcut cererea sa în patruzeci zile, şi când sunt în chestiune mobilele unei case, în termen de eincispre- zece zile. (Art. 972, 1171, 1176, 1182, 1416 urm. 1421, 1429, 1446 urm. 1455 urm., 1909 C. civ. Art. 610, Gil Pr. civ. Art. 783, 2 C. com. Art. 2102, 10 C. fe. Art, 20, 19 L. ipotee. belg.). 
Art. 783 $ 2 C. com. — Dispoziţiile codului civil, privitoare 

  

() Adecă: când contractul este autentic, certă, în care cazuri loeatorul are privilegiu pentru toată chiria pe anul curent, precum şi pe tot timpul ce rămâne pănă la expirarea, contractului. După textul belgian, dreptul de reînchiriere sau rearendare există în ambele cazuri, fie că contractul are sau nu are dată certă, ceeace este logic. Cpr. Martou, op. cit., Il, 396; Guillouard, Jdem, 1, 322, în fine. (2) Cuvintele: dacă prin contractul de arendare sau închiriere nu va fi fost expres proibită subarendarea sau subinchirierea, | lipsese, atât în textul fr. cât şi în acel belgian, şi sunt adaose de legiuitorul nostru. Art. 1958 din codul italian prevede, din contra, că dreptul de subloeaţiune aparţine celorlalţi credi- tori ai locatarului, cu toate că contractul mar permite sub- închirierea sau subarendarea. 

sau are cel puţin dată



PRIVIL. LOCATORULUI. — ART. 1730, 1 C. CIV. 610, 611 PR. CIV., ETC. 

la, privilegiile asupra -mobilelor, se aplică şi în materie de faliment, 

cu rezerva dispoziţiilor speciale cuprinse în acest cocă, şi cu modi- 

ficările următoare: 
20 Privilegiul locatorului, prevăzut” de art. 1730 C. eiv., nu 

se întinde asupra mărfurilor eşite din magazine sau din locurile unde 

locatarul îşi exercită comerţul sau industria sa, dacă cei de al treilea 

au dobândit drepturi asupra lor, afară de cazul de sustracţiune 

frauduloasă. Privilegiul are loc şi pentru despăgubirea datorită lo- 

catorului după dispoziţiile art. 721 (1). (Art. 1730, 1 C. eiv.). 

Art. 610 Pr. civ. — Proprietarii, principalii chiriaşi sau aren- 

dași vor puteă, pentru chiriile sau arenzile neplătite şi datorite, să 

sechestreze, printr'o simplă petiție dată .către autoritatea judecăto- 

rească locală, lucrurile şi fructele care se vor află în casă, moşie 

sau pământul închiriat ori arendat. 

Ei vor putea să sechestreze şi averea mişcătoare care se află 

în casă sau pe moşia lor, dar care sa transportat în alt loe fără 

consimţimântul proprietarului; şi proprietarul păstrează privilegiul 

său pe această avere, întrucât timp a revendieat-o potrivit art. 1730 

din codul civil. 
Acelaş drept îl au proprietarii, principalii chiriaşi şi aren- 

daşi cari nu au contract seris; sunt însă îndatoraţi ca, odată cu 

cererea de sechestru, să prezinte dovada de chemare în judecată şi 

'să deă o cauţie fixată de autoritatea judecătorească. (Art. 6l1 Pr. 

civ. Art. 1730, 10 C. civ.). 

Art. 614 Pr. civ. — Lucrurile subchiriaşilor şi subarendaşilor, 

cari se vor află în locurile ocupate de dânşii, şi fructele pămân- 

tului ce li sa subarendat, se vor puteă sechestră pentru plata ehi- 

riei sau arenzei ce datoreşte chiriaşul sau arendașul principal. Li 

se vor ţine însă în samă chiriile sau arenzile ce ei au plătit de 

bună credință pentru termenii trecuţi, nu însă şi plăţile ce vor fi 

făcut înainte de vreme. (Art. 610 Pr. civ. Art. 1730, 1 C. civ.). 

“Art. 18 L. proprietarilor din 1903. — Lmerurile eşite din casă 

sau după moşie, a căror cerere de readucere s'a făcut în termenii 

prevăzuţi de art. 1730 O. civil, sau se vor sechestră și depune în 

casă sau pe moşie, ori se vor păstră în alt loe fixat de prezident. 

Aceeaş măsură va fi luată şi pentru lucrurile locatarului, în 

caz de expulzarea lui, când el nu ar voi să le ridice, sau când vor 

fi sechestrate pentru neîndeplinirea obligaţiunilor sale. 

Sub aceste texte ne vom ocupă: Î” despre origina pri- 

vilegiului locatorului; 2” despre persoanele cari au acest 

privilegiu; 3% despre creanţele garantate prin privilegiul lo- 

eatorului; 4% despre dreptul de reînchiriere sau rearendare 

  

(2) In privinţa art. 721 O. com., vezi tom. LX al Coment. noastre, 

p. 222 urm. 
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al creditorilor locatarului sau arendașului; 5% despre lueru- 
rile asupra cărora se exercită, privilegiul loeatorului; şi, în 
fine, 6” despre dreptul de revendicare conferit loeatorului, 

1 Origina privilegiului locatorului. 

Dr, roman în Privilegiul locatorului de imobile își are origina sa în 
privinta fon- dreptul roman. In adevăr, după edictul pretorului, locatorul bane. de case ave, pentru garantarea ereanţei sale, o ipotecă tacită 

asupra mobilelor aduse. în casă de locatar, ipotecă care nu 
există asupra mobilelor sau instrumentelor de exploatare 
aduse de către arendaş pe moşia arendată (0). 

In privinţa In privința fondurilor rurale, proprietarul loeator avei, fondurilor numai un drept de gaj tacit asupra fructelor culese ale 
fondului arendat (2) şi, în lipsa unei convenţii contrare, el 
eră presupus că sa mulțumit cu această siguranță, Dr. vechiu fr. Ipoteea, tacită din dreptul roman a, trecut şi în vechiul 
drept francez, în provinciile de drept seris, transformându-se cu timpul într'un privilegiu. In provinciile cutumiere, însă, cele mai multe cutume au întins acest privilegiu la mobilele şi instrumentele de cultură ale arendașului (5). C. Calimach, Codul Calimach are, în această privinţă, următoarele 
dispoziţii : 

Art. 1478 (corespunzător cu art. 1101 din codul austriac): „Spre siguranţa banilor chiriei, are închirietorul casei dritul ama- netului asupra pojijiei şi altor lucruri mișcătoare, care sunt a însuș chirierului ori subehirierului, ori sau încredinţat lor de către un al treilea cineva, şi care se găsesc în casă la, vremea, dărei jălobei, pănă ce se va dovedi că lucrurile sunt drepte a acestui al treileat. 
„Art. 1479 (corespunzător tot eu art. 1101 C. austriac, partea finală): „Dătătorului moşiei în posesie se cuvine dritul amanetului 

  

() „Eo jure utimur, ut gue în predia urbana inducta, illata suni, pignori esse credantur, quasi îd tacit? convenerit. În pradiis rusticie, contra observatur“. (L. 4, Pr., Dig., In guibus causis pignus vel hypotheca tacită contrahitur, 20, 2). () pln pradiis rusticis fructus qui bi nascuntur, tacute intel- liguntur Dignori esse domino finali locati, etiam si nominatim id non convenerit“. (L. 7, Pr, Dig., loco cit.). Cpr. Domat, , Lois civiles, III, p. 450, No. 12 (ed. Carr din 1822). () Cpr. Pothier, 7r. de la procedure civile, X, 482, p. 221 (ed. Bugnet); Valette, Priuil. « haypothâgues, 51, p. 56, ete.
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asupra, vitelor posesorului ce se află pe moşie, şi asupra rodurilor 
şi asupra înărmărei moşiei“ (1). 

20 Persoanele cari se bucură de privilegiul locatorului. 

Privilegiul loeatorului, care este independent de stipu- Exercit. priv. 
laţiile părţilor şi de modul de plată al câştiurilor, aparţine”, i 
oricărui locator de imobile în genere, fie el român sau străin (?), 
fie imobilele urbane sau rurale, fie că pe aceste imobile se 
găsese sau nu se găsesc clădiri (£). 

Este adevărat că art. 1730, 10 vorbeşte de proprietar,  Locatarul 
însă acest cuvânt este sinonim cu locator. Astfel, locatorul, Principal: 
fie el proprietar, posesor, uzufruetuar, ete. sau chiar locatar 
principal, se foloseşte de acest privilegiu. In adevăr, art. 16 
din legea proprietarilor dispune că drepturile pe care le are 
proprietarul faţă de loeatarul principal, le are și orice locatar 
faţă de sublocatarii sau cesionarii cari vin în urmă. Apoi, 
art. 610 Pr. civilă conferă locatarilor sau arendașilor prin- 
cipali dreptul de a sechestră mobilele sublocatarilor. Or, 
acest, sechestru nu are alt scop decât acela de a asigură pri- 
vilegiul conferit de art. 1730, 194). 

(5) Mai vezi art. 1997, lit.j C. Calimach, asupra căruia cpr. Cas. 
rom. Bult. S-a I, 1870, p. 254 urm. Cpr. art. 579, 585 C. 

civii german, ete. Vezi asupra art. LlOL din codul austriac, 
Stubenrauch, Commentar zum ăsterreichischen allgemeinen biir- 

gerlichen Gesetabuche, IL, p. 333 urm. (ed. a 8-a, 1903); Mattei, 

I paragrafi del codice civile austriaco, avvicinati dalle leggi 

romane, framcesi e sarde, LV, p. 429 urm. (Venezia, 1854), ete. 

(2) Privilegiile nu atârnă, în adevăr, de calitatea persoanelor cari 

le invoacă, ei sunt stabilite întrun interes general de credit 

publie. Vezi tom. IX al Coment. noastre, p. 329, text şi nota 

4. Vezi şi infră, rubrica: Privilegiile în dreptul internațional 

rival. 

6) Op Pand. fr., vo Privil. et hypotheques, 1027. — Astfel, Curtea 
din Aix a acordat un privilegiu locatorului unui teren gol 

asupra tribunelor stabilite de locatar, spre a primi, pentru un 

preţ determinat, persoanele doritoare de a asistă la o serbare 

- publică. Sirey, 65. 2. 33; D. P. 66.2. 9. Cpr. C, Caen, Sirey, 

94. 2. 312. Vezi Baudry et Loynes, Priuil. et hypothegues, |, 

356; Guillouard, Idem, Il, 264; Laurent, XXIS, 381; . Hue, 

XIII, 48; Planiol, II, 2469 (ed. a 5-a). — Contră: Aubry et 

Rau, III, $ 261, p. 141, nota 12 (ed. a 4-a). 1 

(%) Cpr. Planiol, II, 2467; Thiry, IV, 368; Aubry et Rau, III,
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Aşa, dar, privilegiul statornieit de art. 1730, 1 apar- 
oricărui locator de imobile urbane sau arendător de 

imobile rurale (!). | 
El nu aparţine însă aceluia care ar fi concedat abitaţia 

gratuită a unui imobil, sau eu titlu de comodat (?). 
Privil. nu mai : 

aparţine pro- h 
prietarului care 

Se decide de asemenea, cu drept cuvânt, că proprietarul, 
a vândut imobilul închiriat sau arendat, nu se mai 

care a vândut bucură de privilegiul locatorului, nici chiar pentru câștiurile 
imobilul în- 

chiriat. 
ce-i erau datorite înainte de înstrăinare, fiindcă acest privi- 
legiu întemeindu-se pe ideea de gaj, gajul în specie nu 
mai există pentru dânsul din momentul perderei posesiunei 
imobilului, de oarece noul proprietar, iar nu acel vechiu, 
este presupus a, aveă posesiunea mobilelor cari garnisese 
acum imobilul (£). 

Quid în pri- 
vinţa fruete- 
lor recoltei 

Dar dacă aceasta, este adevărat în privinţa mobilelor 
cari garnisese casa închiriată, nu tot astfel este în privinţa 

anuluicurent? fructelor recoltei anului curent. In adevăr, acest privilegiu 
ne mai întemeindu-se pe ideea de gaj, ei locatorul fiind 
mai mult un creditor, care a pus o valoare (recolta) în pa- 

(0) 

(2) 
„€) 

$ 261, p. 226, text şi nota 3 (ed. a 5-a); Mass6-Verg6, V, 
$ 791. p. 136; Colmet de Santerre, IX, 28 bis II; Laurent, 
XXIX, 382; Baudry et Loynes, op. cit., 1, 356; P. Pont, Idem, 
I, 117; Martou, Jdem, II, 388; 'Thezard, Idem, 336; Cloes, 
Idem, IL, 422, 423; Pand. fr., v? cât., 106 urm.; Beudant, 
Săretes personnelles et rcelles, I, 407, p. 347; C. Metz, D. 
P. 70. 2. 139; Sirey, 70. 2. 237, ete. 
Privilegiul locatorului san arendătorului nu autoriză însă pe 
acesta să, împedice vânzarea averei mobile a loeatarului sau 
arendașului, cerută de alţi creditori (art. 478 Pr. cir.). Trib. 
Covurlui, Cr. judiciar din 1907, No. 2. — S'a decis de ase- 
menea, cu drept cuvânt, că nici dreptul de retenţie al credi- 
torului amanetar nu poate fi opus celorlalţi creditori, eari pot 
urmări şi vinde lucrurile constituite în gaj de către debitorul 
lor, rămânând ca creditorul gagist să fie inscris cu preferinţă 
la tabloul de distribuirea preţului rezultat din vânzarea ga- 
jului. 'Trib. Vaslui, Dreptul din 1910, No. 47 şi din 191|, 
No 7. Vezi supră, p. 267, 268 şi 285, ad notam. 
Cloes, Privil. et hypotheques, I, 431, p. 259. 
Thiry, IV, 368; Baudry et Loynes, op. cit., 1, 358; Pand. fr. 
vo cît. 1038 urm. Cpr. C. Orleans şi Cas. fi. Sirey, 39. 2. 
421; Sirey, 93. 1. 169; Pand. Period. 94. 1. 281; D.P.9% 
1. 265. — Vezi însă C. Caen, D. P. 54. 5. 603 (decizie eri: 
ticată de autori). Cpr. Pand. fr., v0 cât, 1045 urm.
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timoniul debitorului său, este just ca el să fie plătit din 

această valoare, cu preferinţă înaintea, celorlalţi creditori ai 

aceluiaș debitor. Fructele moşiei arendate, zice foarte bine 
Domat, sunt presupuse a aparţine proprietarului moşiei 
pănă la plata arendei sale (*). 

Privilegiul ne mai fiind deci supus, în specie, unei con- 
diţii de posesiune, poate fi exercitat de către locator asupra 
acestor bunuri, chiar dacă el a perdut posesiunea, imobiluiui (2). 

Privilegiul statornicit de art. 1730, 1% ar puteă fi recu-  Locatorul 

noseut, după unii, și locatorului unui apartament mobilat, „sent Ati 

dacă loeatarul a introdus în acest apartament mobile asupra, Controversă. 

cărora, privilegiul poate fi exercitat (2), deși este de principiu 

că art. 1446, care obligă pe locatar a mobilă îndeajuns 
casa închiriată, nu se aplică la închirierea apartamentelor 
mobilate (*). 

Cât pentru loeaţiunile de mobile, ele n'au părut destul Locatorul de 

de importante spre a se conferi locatorului un privilegiu. |Nere osie 

Asemenea, locatori nu se vor folosi deci de privilegiul sta-  vilegiu. 

tornicit de art. 1730, 106). 

3 Creanţele garantate prin privilegiul locatorului. 

Acest privilegiu garantează chiriile şi arenzile (art. 1730, 

al. 1% ab înitio), şi chiar dobânda lor convenţională, această 
A = . : . ._. «. . 6” . 

dobândă fiind un accesoriu al chiriei sau arendei ('), precum 

() Domat, Lois civiles, III, p. 450, No. 12 (ed. Carre). Vezi şi 

Persil, Regime hypothecaire, |, p. 88, No. 1 (ed. din 1833). 

(2) Colmet de Santerre, IX, 28 bis III; Pand. fr., v cit., 1056; 

Baudry et Loynes, op. cit. I, 359; P. Pont, Idem, I, 133, 

p. 94 (ed. a 3-a, 1883); Guillouard, /dem, 1, 291. — Contră: 

Laurent, XIX, 428 urm.; T. Hue, XIII, 63. , 

(2) Cpr. Baudry et Loynes, op. cit., |, 356, îm, fine; Guillouară, 

Idem, |, 286; Pand. fr.. vw cit., 1069 și 1337 urm. — Vezi 

însă în sens contrar, Trib. Bruxeles, D. P. 67. 3. 19; Trib. 

Paris, Dreptul din 1910, No. 30; T. Huc, XIII, 50, ete. 

() Vezi tom. IX al Coment. noastre, p. 183. 

() Thiry, IV, 368, in fine; Cloes, op. cit. I, 424; Baudry et 

Loynes, op. cit., |, 357; Guillouard, Idem, 1, 263; P. Font 

1dem, |, 146; 'Thezard, dem, |, 336; T. Hue, XIII, 49; Pand. 

fr., vo cit., 1028 urm.; Laurent, XXIX, 380, şi toţi autorii. 

(6) C. Bucureşti, Dreptul din 1901, No. 27 şi Cr. judiciar din 

1903, No. 66.
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și reparaţiile locative şi toate obligaţiile cari decurg din 
clauzele contractului, deci şi despăgubirile pentru daunele 
aduse imobilului de către locatar sau arendaș (art. 1730, 
10, în fine), 

Garant. defi- In baza, acestui principiu s'a decis că privilegiul loca- 
i pura torului se aplică şi deficitului ce ar rezultă atunei când, rezi- 
zierea imobi- |iându-se contractul din culpa locatarului sau arendașului, 
ret ei ate, Sar închiriă sau arendă imobilul în contul fostului chiriaş 

| sau arendaş, cu un preţ mai mie decât acel al contractului 
primitiv (2). 

Garant, bani- Se decide, în genere, că acest privilegiu există și în 
a ratati privinţa banilor avansați de către arendător, arendașului, 
arendaşului. atunci când aceste avansuri au fost făcute în baza unei 
Controversă, obligaţii izvorite din contract ($), şi după unii, chiar dacă 

aceste avansuri n'ar fi fost făcute în baza contractului (6), 
Variarea, în- In ceeace priveşte chiriile şi arenzile, întinderea privi- 
erei Pr legiului variază după cum contractul este autentic sau are 

măcar dată certă, ori este verbal sau scris, însă fără dată 
certă (5). 

  

() Cas. rom. Bult. S-a I, 1881, p: 575 şi Dreptul din 1881, No. 
64. Cpr. Baudry et Loynes, op. cit., I, 394; P. Pont, Idem, 
I, 124: Colmet de Santerre, IX, 28 bis XII; Laurent, XXIX, 
406; Beudant, Sâretes personnelles et reelles, I, 413, ete. Dr. roman. Și la Romani, ipoteca, tacită conferită loeatorului garantă, 
pe lângă chirii şi arenzi, toate creanţele cari puteau să derive 
din contractul de locaţiune, de exemplu: despăgubirile datorite 
de locatar din cauza abuzurilor sale de folosinţă, non solum 
pro pensionibus, sed et si deteriorem habitationem fecerit culpa 
sua înguilinus. (L. 2, Dig., In Quibus causis pignus vel hy- potheca taciti contrahitur, 20, 2). 

() Cas. rom. Bult. 1894, consid. dela p. Bâl şi Or. judiciar din 
1894, No. 25, p. 197. , 

() Cpr. Pothier, Louage, IV, 254; Cloes, Privil. et haypothăgues; 1,432; Durauton, XVII, 177 şi XIX, 96; C. Douai, Sirey, 

(*) Pothier, 0p. și loco cit.; Troplong, Privil. es hapothâgues, |, 154; Duranton, XIX, 97; Beudant, op. cit., |, 413, p. 357.— 
__ Contră: Cloes, op. și loco supră căt. 

(2) De fapt contractele scrise vor aveă în totdeauna dată certă, din cauza, vizărei exemplarului care se găseşte în mâna loca- 
tarului sau arendașului de către administraţia financiară (art. 40 
din L. timbrului). Cpr. Cas. rom. Bult, 1894, consid. dela pag. 541.
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In cazul întăi, adecă, când contractul este autentic sau Cazul când 
are măcar dată certă, locatorul sau arendătorul are privi- con izaetul este legiu pentru toată chiria sau arenda pe tot timpul ce rămâne are dată certă. 
a curge pănă la expirarea contractului (1). 

Acest privilegiu nu se poate pierde printr'un fapt Falimentul 
posterior, care ar puteă să survie în averea şi starea de I9€atarului. 
fapt a loeatarului, cunoscută proprietarului, şi asupra căreia 
el a înțeles să-și exereite privilegiul său la facerea contrac- 
tului. Deci, în caz de faliment al locatarului, chiar dacă 
sa fixat o cotă eoncordatară pentru toate datoriile sale, 
către alţi creditori, privilegiul ce loeatorul are asupra mo- 
bilelor chiriașului său nu poate fi pierdut, nici mieşorat, 
chiar dacă el n'ar fi intentat nicio acţiune, sau nu sar fi 
prezentat cu creanţa, chiriei sale la, verificare (2). 

Când legea, conferă, locatorului dreptul la toate câștiu- Anticiparea 
rile viitoare, ea îl autoriză prin aceasta însăş a cere plata, termenului 
unei datorii înainte de scadenţa ei. Această anticipație se 
justifică, zice Troplong (9), prin natura privilegiului, care 
afectează atât de mult lucrul constituit drept siguranţă a 
plăţei, încât legiuitorul a preferat să, anticipeze termenul 
datoriei, spre a nu compromite interesele cereditorului pri- 
vilegiat, 

În cazul când contractul este verbal sau scris, însă fără Cazul când 
dată certă, locatorul sau arendătorul are privilegiu numai contractul este 
Pentru chiria sau 'arenda, pe anul curent, adecă;: pe anul în scria fară 
care sa produs faptul care face ca locatarul sau arendașul aa certă 
să fie insolvabil, și care a dat loc la un concurs de ceredi- 

() Pe lângă chiria sau arenda pe anul curent şi aceea viitoare 
pănă la expirarea contractului, locatorul sau arendătorul are 
privilegiu nu numai în privinţa, câştiurilor ajunse la seadenţă, 
după ce contractul a dobândit dată certă, dar chiar şi în pri- 
vinţa, acelora cari au gevenit exigibile înainte ca contractul 
să fi dobândit dată certă, exceptându-se, bine înţeles, cazurile 
de fraudă și de exercitare a acţiunei pauliene. Cpr. Baudry 

et Loynes, op. cit., I, 401; Valette, op. cit., 62; Guillouard, 
dem, L, 312; Mourlon, zamen critigue du Commen. de 
Troplong sur les privileges, L, 102, p. 283. — Vezi însă P. 

Pont, Privil. et hypothăgues, |, 126. Vezi asupra acestei con- 
îroverse, Pand. fr., vo Privil. et hypothegues, 1439 urm. 

() Cas. rom. Bult. 1902, p. 746 urm. i 
') Troplong, Privil. et hypothegues, L, 155. Cpr. Cloes, Idem, 

439, )
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tori (1), şi pe anul viitor (art. 1730, 1 $ ab initio), el ră- 
mânând. pentru rest un creditor chirografar. 

Motivul Legea, are deci mai multă încredere în contractele au- 
aa ars iai entice sau măcar cu dată certă, decât în acele verbale sau 
multă, încre- serise, însă fără dată certă, pentrucă aceste din urmă au putut, 
(dere în con” eu cea mai mare uşurinţă, să fie făcute de ocazie, după o 

tice sau cu înțelegere prealabilă între locator și locatar sau arendaș, spre 
dată certă. a fraudă pe creditorii acestui din urmă (?). 

Pierde, pie Legiuitorul, ocupându-se numai de anul curent și de 
pentru anii acei viitori, chestiunea este de a. se şti dacă locatorul poate 

trecuţi. Oon- invocă privilegiul său pentru anii trecuţi, a căror chirie sau 
„arendă n'a fost îneasată, admiţându-se, bine înțeles, că aceste 

chirii sau arenzi n'au fost preserise conform art. 1907 din 
codul civil. Afirmativa este neîndoelnică : 1% pentrucă art. 1730 
declară privilegiate, în termeni generali, chiriile şi arenzile; 
şi 2% pentrucă, distincţia făcută de acest text, între contrac- 
tele autentice sau. cu dată certă şi acele fără dată certă, se 
referă numai la anii viitorii; 3% in fine, pentrucă art. 610 
Pr. civ. permite proprietarilor şi principalilor locatari sau 
arendaşi să exercite privilegiul lor pe cale de sechestru pentru 
chiriile sau arenzile neplătite şi datorite €). | 

pt De câteori, la expirarea unui contract autentie sau sub 
caţie. — semnătură privată având dată certă, locatarul rămâne și este 

lăsat în posesiune, atunci se îndeplineşte o tacită relocaţie 
sau reconducţie care, după art. 1437 C:' civ., se consideră 
ca un nou contract, însă fără termen de astă dată. 

Existând deci, în specie, un contract de locaţie, se în- 

() C. Bucureşti, Dreptul din 1901, No. 27 şi din 1902, No. 2%; 
Cr. judiciar din 1903, No. 66; Beudant, op. cît., Î, 420, ete. 

(2) Cpr. Beudant, op. cit., I, 420, p. 363; Thiry, IV, 370, p. 329; 
Baudry et Loynes, op. cit., |, 400; Guillouard, Idem, |, 3ll; 
Mourlon, op. cit., I, 90, p. 248; D. Negulescu, Teoria pr 
vilegiilor,. p. 20, No. 19, ete. 

(5) Cpr. D. Negulescu, op. ci, pag. 21, No. 20. — Cu toate 
acestea, chestiunea, este controversată. Vezi în diferite sensuri, 
Beudant, op. cit., I, 420, p. 363 urm.; Valette, op. cit» 63, 
p. 73 urm;; Baudry et Loynes, op. cit., |, 405; Thezară, Idem, 

381, p. 453 urm.; Guillouard, Idem, I, 316; Aubry et Raw 
III, $ 261, p. 239, text şi nota 27 (ed. a B-a); C. Metz, D. 
P. 59. 2. 8; Sirey, 59. 2. 129. Vezi asupra acestei contro- 
verse, Pand. fr., v0 Privil. et hapotheques, 1449 urm.
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țelege că tacita relocaţie va, fi garantată prin privileviul loea- 
torului (5); însă -fiindeă, în specie, acest nou contract nu este 
nici autentic, nici măcar cu dată certă, privilegiul se va - 
exercită numai pentru chiria sau arenda pe anul curent și 
pe anul viitor (2). 

4 Dreptul de reînchiriere sau rearendare al creditorilor locatarului 
sau arendaşului. 

De câteori contractul este autentice sau are măcar dată, Justficarea , , RIS . .. . .. „  dispoziţiei: certă, şi locatorul primește plata anticipată a anilor viitori, case permite 
locatarul sau arendaşul are drept a se folosi de imobilul în- ereditorilor .. . A Ay locatarului de chiriat sau arendat pentru tot timpul ce rămâne încă a curge. ini 
El nu se poate însă folosi de acest drept, fiindeă-l presu- imobilul. 
punem falit sau insolvabil. De aceea legea conferă eredito- 
rilor săi dreptul de a reînchiriă casa sau de a rearendă moșia 
pentru timpul ce mai rămâne a curge după contract, şi de 
a se folosi de acest contract, sub îndatorirea însă de a plăti 
locatorului tot ce i se datorește. Această dispoziţie este foarte 
echitabilă. Ea este pentru creditori o compensație a preju- 
diciului ce sufăr prin plata anticipată a câştiurilor şi un 
mijloe de a împedică pe locator de a aveă în acelaş timp 
și beneficiul câştiurilor și folosinţa imobilului închiriat sau 
arendat (). 

Pentru ca creditorii să poată uză de această dispoziţie Nooprireasub- 
echitabilă, se cere însă ca subinehirierea sau subarendarea, inchirierei san 
să nu fi fost oprită prin contract, textul nostru fiind chiar prin contract. 
expres în această privinţă (5. . 

  

(1) Vezi toin. IX al Coment. noastre, p. 187, ad notam. 
() Martou, Privil. et hapothegues, II, 393; Nacu, III, pag. 604, 

No. 54. — Contră: 'L'roplong, Privil. et hapothâgues, |, 157, 
cae aplică tacitei relocaţii aceleași principii ca şi la contrac- 
tele autentice, sau având dată certă. Cpr. Pand. fr., v0 cit., 
1468 urm. 

() Vezi Cloes, op. cit., I, 440; Pand. fr., v0 cit., 1547, şi auto- 
ritățile citate acolo. | 

(*) In Belgia şi în Franţa se decide însă, în genere, contrariul. 
Vezi Martou, op. cit., II, 397; Cloes, op. cut., I, 440; Valette, 
op. cit. 64, p. 78; 'Troplong, op. cit., Î, 155; Thiry, IV, 372; 
Aubry et Rau, II], $ 261, p. 244 (ed. a 5-a). — Contră: C. 
Paris (24 Februarie 1825), R&pert. Dalloz, vo Louage, p. 409, 
ad notaim.
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Renunţarea la Se susţine însă că proprietarul care uzează, în contra 
beneficiul cla- . . o e . 
uzei proihitive sublocatarului sau subarendaşului, de privilegiul ce-i conferă 
din contract. legea, fiind presupus că a renunţat la :beneficiul clauzei proi- 

bitive din contract, nu poate opri pe creditorii chiriașului 
sau arendașului de a subînchiriă sau subarendă imobilul în 
folosul lor, pentru tot timpul cât contractul mai este încă 
lucrător (1). 

Creditorii cari Am văzut că creditorii, cari uzează de facultatea ce le 
uzează de fa- A .. Î. . 
cultatea ce le conferă legea de a reînchiriă sau rearendă imobilul, trebue 

dă legea, tre-să plătească proprietarului tot ce i se datorește. Astfel, dacă 
tească lcbato- presupunem că erau datoriţi doi ani trecuţi şi trei ani viitori, 

zalui tot coca şi că vânzarea, mobilelor afectate la privilegiul locatorului 
reşte. nu A ajuns spre a se plăti decât cei doi ani trecuţi şi un 

an viitor, creditorii cari voese să reînehirieze sau să rearen- 
deze imobilul, vor trebui să plătească locatorului cei doi 
ani viitori, plus reparaţiile locative şi, în genere, tot ce loca- 
tarul datoreşte cu ocazia executărei contractului. Reinchiriând 
sau rearendând imobilul, ei se obligă personal faţă de locator(). 

Plata, câştiu- Chestiunea, este însă de a se ști dacă, atunci când preţul 
eee mobilelor afectate la acest privilegiu nu ajunge decât la plata 

troversă. unei părţi din anii viitori, ereditorii pot sau nu să reînchi- 
rieze sau să rearendeze imobilul pentru numărul anilor vii- 
tori cari au fost plătiţi, fără a plăti câştiurile celorlalți ani. 
Afirmativa, este admisă de unii (?), însă chestiunea este foarte 
controversată. 

5 Lucrurile asupra scărora se exercită privilegiul locatorului. 

Lucrurile -asupra, cărora se exercită privilegiul locato- 
rului sunt, pentru casă, toate mobilele din ea (£), iar pentru 

() Vezi tom. IX al Coment. noastre, p. 78, text şi nota |. 
(2) Cpr. Thiry, IV, 373; Martou, op. cit., Il, 398, ete. 
(2) Vezi Martou, op. cit., II, 400; Valette, op. cit., 64, p. 8; 

Mourlon, Examen critigue du Comment. de Troplong sur ls 
privileges, L, 95, p. 250; Duranton, XIX, 91.— Vezi însă 

Aubry et Rau, III, $ 261, p. 243, text şi nota 30 (ed.a 5-a); 

Baudry et Loynes, op. cit., L, 439; Guillouard Idem, I, 324; 
Laurent, XXIX, 402; Thiry, IV, 374. Vezi asupra acestei 
controverse, Pand. fr., vo ciț., 1565 urm. Vezi și Cloes, op 

_Cib IL, 44, ete. 
(*) Cpr. art. 1478 C. Calimaeh (1101 C. austriac).
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moșie, toată recolta anului curent şi tot ce serveşte la ex- 
ploatarea, ei (4). 

Loeatorul nu are însă privilegiu asupra unei sume de Banii datoriţi 
bani ce locatarul ar aveă să primeaseă dela cineva (2). Ioeatarului. 

Dacă, odată cu un imobil, s'au închiriat si mobile Mobilele prin 
prin destinaţie, precum ar fi, de exemplu, mobilierul unui destinație. 
otel, chiria lor este plătibilă cu privilegiu, ca şi chiria 
otelului din care aceste mobile fae parte integrantă (9). 

Prin cuvântul general casă (tectorium) se înțelege nu Ce se înţelege 
numai o casă de locuit, ei și o prăvălie, o magazie, o Pr ogie, e 
uzină, un grajdiu, ete. şi chiar un şopron sau o şură sub 
care sar pune trăsuri, cai, ori alte lucruri (5; iar prin 
moşie se înţelege orice fond rural, fie că ar există sau nu 
ar există pe el clădiri (5). 

Prin mobilele casei se înţeleg toate acele: cari o gar-ce „se înțelege 
nisesc, precum: mesele, seaunele, oglinzile, tablourile, patu- prin mobile, 
rile, cărţile cari compun o bibliotecă, o galerie de ta- 
blouri sau o colecţie de medalii ori alte antichităţi, tacâ- 
murile și serviciile de masă, lucrurile depuse în pod, în 
pivnițe sau în alte locuri, fie că servese sau nu la consu- 
mație, și chiar hainele, rufele, albiturile şi instrumentele 

() Cpr. art. 1480 C. Calimach (1101 C. austriac). — Proprie- 
tarul nu este însă obligat a urmări întreaga recoltă, el pu- 
tând urmări numai o parte din ea. Trib. Roman, Dreptul din 
1902, No. 85, 

(?) Cas. rom. Bult. 1889, p. 419 şi Dreptul din 1889, No. 37, 
p. 292. 

(6) C. Bucureşti, Dreptul din 1901, No. 27, eonsid. dela p. 213 
coloana 2 

(*) Cpr. Pand. fr., vw cit., 1077; Troplong, Privil. et hypothegues, 
I, 153; Oloes, Idem, Î, 445, ete. lată cum se exprimă în 
această privință, Domat (Lois civiles, III, p. 454, No. 18): 
»Ce privilige des proprittaires des maisons sur les meubles 
des locataires, s'ttend auz proprittaires des boutigues, des 
greniers et de tous autres lieuz, sur les meubles que les loca 
taires de ces lieu peuveni y avoir“. „Si horreum fuit conduc- 
tum, vel diversorium, vel area, tacitam conventionem de in- 
veciis illatis, etiam în his locum habere putat Neratius. Quod 
verius est“. (L. 3, Dig., In quibus causis pignus, vel hypotheca 
tacite contrahitur, 20, 2). 

(5) Cpr. Beudant, Suretes personnelles et relles, 1, 440, p. 387, 
text şi nota 1.
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- CC, german 
Art. 559. 

Art. 405 urm. 
Pr. eiv. 

Banii, juva- 
erele, crean- 
ele, ete. Con- 

troversă. 

Costume, de- 
coruri, etc. 

COD. CIV.—CARTEA III.—TIT. XVIA.—CAP. II—S-a II—ART. 11730, 1, 

necesare la exerciţiul profesiunei locatarului, afară bine în- 

ţeles de acele lueruri cari, după lege, nu pot fi urmărite ((). 
Art. 559 din codul german dispune anume că dreptul 

de gaj al locatarului (das Pfandrecht) nu se întinde la 
luerurile ce nu pot fi urmărite 2). 

"Poate aceste lucruri, afară de acele sustrase dela ur- 

mărirea ereditorului (art. 406 urm. Pr. civ. şi art. 110 L. 
judecăţ. de ocoale din 30 Decembrie 1907), sunt. lovite de 

privilegiul locatorului. 
Nu intră însă în această categorie, după părerea ge- 

nerală admisă în Franţa (5): banii (%), juvaerele ce se gă- 
sesc în casa locatarului sau sublocatarului (5), nici -creanțele 
sau titlurile la purtător(0), nici brevetele de invenţie(!), ete. 

(1) Cpr. Planiol, II, 2468; Pand. fr., vO cit., 1095 urm,, şi au- 
torităţile citate acolo. — Contră: (în privinţa hainelor și ru- 
felor), Thâzard, Privil. et hypotheques, 343, p. 456. 

(2) „Es erstreckt sich nicht auf die der Pfăndung nichi unteru- 
orfenen Sachen“. Vezi supră, p. 322 nota 1. 

(5) Trebue însă să observăm că, la noi, art. 1730, 10 nu vo- 
beşte, ca textul corespunzător francez, de mobilele care gar- 
nisese casa închiriată, ci de toate mobilele din ea. :. 

(*) Cpr. Trib. Ilfov, Dreptul din 1908, No. 40, p. 325. 
(5) Pand. fr., v* Bail en gentral, 1321 şi Privil. et hypothâgues, 

1102; 'T. Huc, XIII, 55; Martou, Privil. et hypothăgues, II, 
408; Guilouard, Idem, 1, -279, 280; Baudry et Loynes, Iden; 
1,366; Laurent, XXIX, 413; Aubry et Rau, III, $ 261, p- 
228, text şi nota 8 (ed. a B-a); Thiry, IV, 377; Colmet de 
Santerre, IX, 28 bis IV; Andre, Zr. pratique du regime 

haypothtcaire, 116, p. 90; Persil, Regime hypothecaire, IL, No- 
5, p. 93; D. Negulescu, Teoria privilegiilor, p. 18, ete. — 
Contră (în -privinţa juvaerelor), Planiol, II, 2468 (ed.a 5-a); 
Baudry-Lacantinerie, II, 1377 (ed. a 9-a); P. Pont, Pravil. 

et “hypothegues, I, 121. Cpr. Pothier (Louage, IV, 248, 250), 
care admite privilegiul locatorului asupra Juvaerelor, nu însă 

asupra banilor ce sar găsi în casa închiriată. 
Incât priveşte costumele şi decorurile de teatre, rezi Ţ, 

„Hue, XIII, 55. 
(5) Vezi Pothier, op. ciît., IV, 251; Mourlon, III, 1277, îm fine, 

şi autorii citați în nota precedentă. Cpr. Trib. Ilfov, Dreptul, 
__ din 1908, No. 40, p. 325. | 

() Aubry et Rau, III, $ 261, p. 228 (ed.a 5-a); C. Lyon, Siref: 
64. 2. 232; D. P. 64. 2. 234. —S'a decis, de asemenea, că 
privilegiul loeatorului nu poate fi exercitat asupra produselor 
băneşti provenite din industria locatarului continuată de sin- 
die. C. Paris, D. P. 61. 5. 386, No. 1.
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Privilegiul locatorului există însă, asupra mărfurilor Mărfurile 1o- 
aflătoare în prăvălia, locatarului, ea şi asupra, obiectelor prime “atarului află- 
şi acelor manufacturate ce se găsese în fabrici, pentrucă, vali fe 
aceste lucruri au menirea de a fi consumate sau vândute Priciete: 
şi înlocuite prin altele (4). 

„În caz însă când comerciantul locatar şi-ar vinde toată 
marfa, lichidând comerţul său, locatorul ar fi în drept a luă 
măsuri pentru a-şi asigură privilegiul său (2). 

Loecatorul își exercită privilegiul său nu numai asupra, Exercit. pri- 
mobilelor locatarului, ci și asupra acelora ale sublocatarilor „til: a5uPra 
săi, după cum dispun anume atât art. 1478 din codul Cali- "i ocatarilor. 
mach, cât şi art. 611 din procedura civilă actuală, însă bine 
înțeles numai pănă la concurenţa preţului sublocaţiunei, căei 
altfel locatarul principal ar fi făcut, prin sublocaţiune, acest 
privilegiu iluzoriu (£). | 

Mai mult încă, privilegiul statornicit de art. 1730, 10 Asupra lueru- 
se exercită, în principiu, şi asupra mobilelor aparţinând ter- E apart 
iilor, dacă se stabileşte că, în momentul încheirei contrac- | 
tului, locatorul credeă, de bună credinţă, că aceste mobile 
aparţineau locatarului său (*). 
  
  

(0) Cpr. Pothier, Louage, IV, 249; Baudry et Loynes, Privil. et 
huypothegues, 1, 365; Guillouard, dem, 1, 274, în fine ; 'Thiry, 
1V, 37%; Laurent, XXIX, 416; Colmet de Santerre, IX, 38 
bis V; Pand. fr., vo cii., 1106; Trib. Brăila, Dreptul din 
1883, No. 86; C. Paris, D. P. 87. 2. 52; Sirey, 87.2. 
203, ete, 

Incât priveşte mărfurile eşite din magaziile loeatarului Art. 783, 2 
ep merciant, declarat în stare de faliment, vezi art. 783, 29 C. com. 

. com. 
(€) Baudry-Lacantinerie, Preeis, II, 1877, în fine (ed. a 9-a). 
(2) Vezi autorităţile citate în tom. IX al Coment. noastre, p.70, 

11, nota '3.' Cpr. Planiol, II, 2471; 'Thiry, 1V, 380; Pand. fr, 
v0 ciţ., 1377 urm.; Cas rom. Bult. S-a 1, 1884, p. 4Il, ete. 
In codul german, privilegiul sau dreptul de gaj al loeato- C. german. 
rului nu se întinde, din contra, asupra mobilelor aparţinând Art. 55%. 
terţiilor sau sublocatarilor (art. 559). Vezi Ernst Barre, Bir- 
gerliches Gesetabuch und Code civil, $ 58, 'în medio, p. 86. 
Vezi și supră p. 822, nota 1. 

(*) Cas. rom. şi C. Galaţi, Bult. 1890, p. 248 şi Dreptul din 
1888, No. 16; C. Orlâans, Pand. Period. 1907. 2. 42; Pand. 
Period. 1900. 2. 342. Cpr. Trib. Covurlui, Cr. judiciar din 

1907, No. 2 (motive); Planiol, II, 2399, 2470; Guillouard, 
Privil. et hypothegues, |, 282; Thiry, LV, 378, 379; Pand.



416 COD. CIV.—CARTEA III.—TIT. XVIN.—CAP, II.—S-a II—ART. 1730, 1, 

Pentru aceasta trebue însă ca mobilele terţilor să nu 

A fost aduse de locatar în treacăt, cu titlu de depozit(!), 

sau numai pentru un timp determinat (2). 

Mobilele do- In baza acestui principiu se decide, cu drept cuvânt, 

tale ale fe- deși chestiunea este controversată, că mobilele dotale intro- 

troversă. duse în imobilul închiriat de bărbat, sunt supuse privile- 

giului locatorului, dacă acest din urmă este de bună ere- 

dinţă, adecă dacă el n'a fost încunoştiinţat că aceste mo- 
bile aparţineau femeei (?). 

Art. 1730, 80, Tot în baza aceluiaș principiu sa mai decis că pri- 

vilegiul locatorului primează pe acel al vânzătorului lu- 

cerului (art. 1730, 5%), atunei când cel dintâiu era de bună 

credință, adecă, n'a știut că preţul luerurilor introduse [2 
el de către locatar sau arendaș, era încă datorit(*). 

Aducerea la Cei de al treilea, cari adue mobile în casa locatarului, vor 
e tința lo- . . A 

unoşințe 19 face deci foarte bine de a preveni despre aceasta, pe Locator, 

mobilele apar- fie printr'o somaţie extrajudiciară (aceasta ar fi încă cel mai 

tin terţilor. pun mijloc), fie printr'o serisoare recomandată, fie altfel. La 

nevoe, terţii ar putea chiar să dovedească prin martori că 

ei au adus faptul la cunoștința locatorului (0). 

fr., vw cit., 1964 urm., 1270 urm., şi autorităţile eitate acolo. 
Vezi şi tom. IX al Coment. noastre, p. 131, text şi nota 2. 

(1) Cpr. O. Bordeaux, Pand. Period. 1905. 2. 33. 
(2) Cpr. C. Alger, D. P. 94. 1. 182. — Vezi însă Guillouard, op 

și loco supră cit. 
(5) Cas. rom. Bult. 1907, p. 1352; Cr. judiciar din 1907, No. 

64 şi Dreptul din 1907, No. 78 (eu observ. noastră), precum 
şi alte autorităţi, citate pro şi contra în tom. IX al Coment: 
noastre, p. 131, nota 2. 

(*) Cas. fr. D. P. 1909. 1. 57. Vezi şi înfră explicarea art: 
1730, 5, 

(5) Beudant, Suretes personnelles et rdelles, 1, p. 856. — Ches- 
tiunea de a se şti dacă terţiul, care pretinde a fi proprie 
tarul mobilelor ce se găsesc în casa locatarului, a adus sâu 
nu la cunoștința loeatorului drepturile ce el pretinde a aveă 
asupra, acestor mobile, este o chestie de fapt de suverana pre 
ciere a instanţelor de fond. Cas. fr. Sirev, 83. 1. 360; D.P. 
83. 1. 448; Cas. rom. Bult. 1905, p. 1684 (motive). —In 
orice caz, cunoştinţa locatorului despre aceasta se Ya putea 
dovedi conform dreptului comun, adecă: 10 prin notificarea 

sau scrisoarea ce i s'a făcut; 20 prin mărturisirea sau jură- 

mântul locatorului; 3% prin martori, fiindcă această dovadă 

este de drept comun, de câteori este vorba de un fapt Ma”
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Nu sunt însă supuse acestui privilegiu: lucrurile unei Lucrurile ne- 
persoane, pe care locatarul a primit-o la el, dându-i ospi- Puse privi 
talitatea, în calitate de rudă sau amie(%). sm 

Privilegiul locatorului nu se întinde, de asemenea, asupra Mărfurile 
, OI ._. A străine află- mărfurilor pe care un comisionar locatar le are în casa sa cane neo. 

spre a fi vândute în socoteala comitentului său (2). . misionari, 
Sunt însă cazuri excepţionale în cari locatorul poate să Cazuri excep- 

știe că lucrurile aflătoare în imobilul închiriat sunt; străine. (90210 în cari ocatorul ştie 
Aceasta se va întâmplă mai cu samă pentru micii profe- că luerurile 

- sioniști, precum sunt, de exemplu: ceasornicarii, în privinţa, 5t străine 
ceasornicelor depuse la dânşii spre a fi reparate; spălătore- 
sele, în privinţa, rufelor ce li se încredinţează spre a fi spă- 
late; bangiii sau otelierii, în privinţa luerurilor călători- 

lor, ete. (2). 
Locatorul nu va exercită, de asemenea, privilegiul său Lucrurile 

. . Ș . pierdute sau - 
asupra lucrurilor pierdute sau furate, introduse de locatar lisate. Art. 
în imobilul închiriat, proprietarul acestor lucruri putând să — 1909. 
le revendice în timp de trei ani din ziua pierderei sau fu- 
rărei lor (art. 1909) (6. 

terial; 4 şi in fine, prin prezumpţii grave, precise şi con- 
cordante (art. 1203). Cpr. Bendant, op. cit., Î, 412, p. 356, 
nota 2; Baudry et Loynes, op. cit, IL, 380; Cas. rom. Bult. 
1905, p. 1684 (motive), ete. - 

(1) Duranton, XIX, 82, în fine. lată cum se exprimă, în această 
privinţă, Domat (Lois civiles, III, p. 453, No. 17): „Si un 
locataire reţoit et loge gratuilemeni une auire personne dans 
la maison qu'il tient ci louage, les meubles de cette personne 
ne seront pas affectes pour les loyers du logement dont le 
locataire lui aura fait part“. „Pomponius scribii: si gratuitam 
habitationem conductor mihi, pruestiterit, invecta a me domino 
insule pignori non esse“. (L. 5, Dig., In guibus causis pignus 

vel hypotheca. tacite contrahitur, 20, 2). , 

(2) Duranton, XIX, 84. — Quid juris în privinţa mobilelor unei 
persoane căreia, locatarul ar fi acordat o abitaţie gratuită în 
casa închiriată ? Vezi Duranton, XIX, 83. 

() Cpr. Pothier, Louage, IV, 245; Planiol, II, 2399 şi 2410; 

Duranton, XIX, 82; Beudant, op. cit., I, p. 356, nota 2, in 

fme; Arntz, LV, 1673; Pand. fr., vo cit., 1848 urm. şi auto- 

rităţile citate acolo; Cas. fr., Sirey, 73. 1. 121; D. P. 4. 

1. 442. Vezi şi L. 32, în fine, Dig., De pignoribus et hypo- 

thecis, 20, 1. , 
(£) Thiry, 1V,: 379, in fine; Arntz, IV, 1673, in fine; Baudry 

et Loynes, op. cit., |, 381; Guillouard, Idem, I, 283; Valette, 

31346 2
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Privil. aren- Am vorbit pănă acum numai de privilegiul ce loca- 
dorul pat torul are asupra mobilelor din casa închiriată. In privința 
care nu ser- moşiilor sau altor fonduri rurale în genere, art. 1730 dis- 

vesc la exploa- - . vi - - “n : . tarea maşiei PUDe Că arendătorul are privilegiu asupra tuturor mobilelor 
axendate. cari servesc la exploatarea moșiei, precum: vitele, instru- 

mentele de cultură, etc., după cum dispune anume şi art. 1480 
din codul Calimach (1101, în fine C. austriac). 

Asupra recol- Independent de acest privilegiu, care se întemeiază pe 
curent.“ ideea de gaj, arendătorul mai are încă un privilegiu asupra 

întregei recolte a anului curent (*), adecă a anului în care 
sa produs concursul de creditori, iar nu însă şi a anilor 
precedenţi, fie că această recoltă este culeasă sau încă prinsă 
de rădăcini (). 

At, 464 urm Cât timp recolta, se găsește încă prinsă de rădăcini, 
„ea fiind elasifieată de lege între imobile (art. 465 C. civ.), 

locatorul nu poate so urmărească, spre a-şi exercită privi- 
legiul său, decât conform art. 467 urm. Pr. civ. (saisie- 
brandon) (). 

penelul uri Privilegiul asupra recoltei nu se mai întemeiază, ca 
asupra re privilegiul asupra mobilelor casei închiriate şi a pojijiei 

coltei- moşiei arendate, pe ideea de gaj, ei pe împrejurarea că 
arendătorul este acela care a pus recolta în patrimoniul 

Idem, 56; Thezard, Idem, 344; Martou, Jdem, II, 418; Lau- 
rent, XXIX, 425; Aubry et Rau, III, $ 261, pag. 236 (ed. 
a 5-a); Mourlon, Examen critigue du Comment. de Troplony 
sur les privileges, IL, 86. Cpr. Planiol, II, 2400. — Contră: 
Colmet de Santerre, IX, 28 bis VIII. 

() Plata arenzei fiind privilegiată asupra recoltei, sau mai bine 
zis asupra preţului recoltei, nu se scade din ea im pozitul 
fonciar, atunci când acest impozit este pus în sarcina -aren- 
daşului. Trib. Ilfov, Dreptul din 1882, No. 26. — In Franţa, 
se decide . că privilegiul arendătorului se exereită şi asupra 
anilor trecuți, dacă recoltele au fost înmagazinate pe moșia 
arendătorului, nu însă pe altă moşie, fie străină, fie a aren- 
daşului. Cpr. Planiol, II, 2621; Thiry, IV, 381, ete. 

(2) Cpr. C. Besangon, Repert. Dalloz, Supplement, vo Priwl. el 
hypotheques, 80, nota Î. —. Prin recolta unei vii, nu trebue 
înţeles numai rodul viei, ei şi vinul care este produsul acestui 
rod. Troplong, Privil. et hypothigues, IL, 158,-4n. fine; Rolland 

9) ae Vilargues, piper de notarial, vo Privilege, 93, ete. 
pr. Martou, 1"ral. et ; 0thegues : t Lo- 

ynes, Idem, I, 384, ete. vpottigques, ÎL, 425; Baudry e
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arendașului, căci dacă el nu i-ar fi dat moşia în arendă, 
arendaşul n'ar fi avut nicio recoltă (1). 

Privilegiul asupra recoltei anului curent subzistă, chiar Cazul când 
dacă ea a fost transportată de pe moşia care a produs-o, edit 
căci acest privilegiu nu este supus condiţiei revendicărei întrun de pe moșie. 
termen hotărît, după cum este supus privilegiul asupra mobi- 
lelor ce se găsesc în casa închiriată sau pe moșia arendată (2). 

În caz de pierderea recoltei prin forță majoră, dacă Aplice. aut. 
ea a fost asigurată, privilegiul arendătorului se întinde, con- Anal Ce iv, 
form axt. 1721 C. civil, asupra despăgubirei datorite aren- 
daşului de către compania de asigurare (î). 

In caz de vânzare de bună voea recoltei, unui terţiu, Cazul când 
.. . . yu A . ; recolta a fost 

privilegiul asupra acestei recolte subzistă cât timp ea n'a vândută unui 

fost predată cumpărătorului, pentrucă arendătorul nu-şi poate  tertiu. 
pierde dreptul său prin singurul efect al voinţei debitorului (%). | 

Odată însă recolta predată cumpărătorului, privilegiul Apic. art. 
arendătorului se stinge din cauza principiului inseris în 
art. 1909, dacă arendătorul nu-şi exercită dreptul său de 
revendicare (5). 

(0) Cpr. Thiry, 1V, 381; Planiol, II, 2472 şi 2621: Beudant, op. 
cit., I, 440, p. 387; C. Craiova, Cr. judiciar din 1902, No. 22, 
p. 188 (motive). Vezi şi supră, 400 şi 401. 

(2) Râpert. Dalloz, Supplement, vw Priuil. et hapothegues, 80; C. 
Besancon, Repert. Dalloz, Supplement, 0 şi loco supră cii., 
pag. 23, nota |. a 

(2) Cpr. Baudry et Loynes, op. cit., 386 urm.; Baudry-Lacantinerie, 
II, 1378 (ed. a 9-a). Vezi explie. art. 1721, supră, p. 353 urm. 

(%) Cpr. C. laşi, Dreptul din 1902, No. 28 (eu observ. noastră). 
Această decizie pune în principiu că dreptul de revendicare 
este conferit locatorului fără nicio deosebire, oricare ar fi 

scopul strămutărei averei mişcătoare de pe moșie, fie că ea 

a fost înstrăinată, fie că ea a fost numai strămutată în inte- 

resul arendaşului, şi loeatorul o poate revendică în toate ca- 

zurile pentru a o readuce pe moşie, spre a-şi exercita asupra 

ei privilegiul său. , . 
45) Râpert. Dalloz, Supplement, v? cit., 82. Opr. Martou, op. ci. 

II, 426.—Se susține chiar de unii, că revendicarea nu poate 

fi exercitată contra unui cumpărător de bună credinţă, [2 

câteori este vorba de fructe şi recolte care, prin natura lor, 

sunt destinate a fi vândute. Vezi Râpert. Dalloz, Supplement, 

YO cit... 133, şi autorităţile citate acolo. Cpr. Baudry et Lone, 

Prioil. et hypothegues, IL, 456; C. Bucureşti, Dreptul din 1902, 

No. 58.
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60 Dreptul de revendicare conterit locatorului. 

Dr. de zeven- ' Art. 1730, 1 nu se mulţumeşte a conferi locatorului 
dicare: fane un privilegiu asupra mobilelor aflătoare în casa închiriată 

sau pe moșia arendată, ci, ca sancţiune, îi conferă un drept 
de urmărire (droit de suite) asupra susziselor mobile (?). 

Loeatorul se poate deci opune la ridicarea mobilelor 
loeatarului, având un drept de retenţie asupra lor (2). 

Faptul de a fi dat lucrurile la reparat nu se consi- 
deră ea o ridicare sau deplasare a lor (2). 

Cazul când S'a decis însă, cu drept cuvânt, că art. 1730, 10 este mobilele chi- . . . . .. . riaşului au aplicabil atunci când mobilele chiriaşului au fost puse amanet, 
fost puse aşa că locatorul este în drept a le revendică dela ereditorul 

" amanetar, când acest din urmă le-a ridicat în mod ilegal 
din imobil (*). 

Revend, loca- Dacă, mobilele care servese locatorului drept gaj pentru torului. 

  

Origina dzep- (1) În dreptul vechiu francez, deplasarea mobilelor loeatarului, 
tului de re- fără consimţimântul loeatorului, eră considerată ca un furt vendicare al . : =: : : loeatorului, al posesiunei, ceeace astăzi nu mai este admis. Dreptul de re- Cutuma Pa- vendieare al mobilelor locatarului sau arendaşului, consacrat risului. Art, de art. 1730 1%, este împrumutat dela ut. 171 al cutumei 

Parisului. lată, în adevăr, cum se exprimă acest text: „Les 
proprittaires peuvent suivre les biens de leurs locatifs ou fer- mers exâculea, encore qu'ils soient transporteat. Cpr. Planiol, 
II, 2478 (ed.a 5-a); Thiry, IV, 382. Această revendicare, zice 
Beudant (op. cit, |, p. 377, nota 2), îşi trage origina sa din 
acţiunea, serviană şi quasi-serviană a dreptului roman, care dădeau locatorului mijlocul de a pune în mișcare ipoteca sa 
tacită, ea putând fi îndreptată chiar în contra unui dobânditor 
de bună credinţă. Cpr. Pană. tr., 10 Privil. et hypothegues, 1597. (2) Cpr. Cas. rom. Bult. 1889, p. 9Il. — Cât timp recolta n'a 
fost ridicată de pe moşie şi dusă în alt loc, locatorul îşi exer- 
cită dreptul său de preferință, înaintea altor creditori, fără ea cumpărătorul ei, fie chiar în baza unui act autentic, să se poată opune la, aceasta, pe motiv că loeatorul ar fi trebuit 
so revendice în termen de 40 zile. Cas. rom. Bult. 1891, pag. 427; Martou, op. cul., II, 426. () Andre, Tr. pratique du rtgime hypothăcaire, 113, pag. 92 (ed. a 2-a). — Astfel, loeatorul îşi conservă privilegiul său 
asupra trăsurilor pe care locatarul le-ar fi dat la reparat. C. Paris, Sirey, 79. 2. 245. 

(*) Cas. rom. Bult. 1908, p. 639 şi Cr. judiciar din acelaş an, No. 33. Cpr. Baudry et Loynes, op. cit., IL, 446.
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siguranța sa, au fost ridicate de pe loc fără consimţimântul 
său (1), el poate să le revendice (vindicatio pignoris), spre 
a-şi exercită asupra lor privilegiul său, dacă a exercitat 
-această revendicare în termen de 40 de zile, când este vorba 
de mobilele unei moşii, şi în termen de 15 zile, când este 
vorba, de mobilele unei case (art. 1730, 10 $ ultim) £), sub 
pedeapsă de a-şi pierde privilegiul său, şi de a veni asupra 
acestor mobile în concurenţă cu ceilalţi creditori ai locata- 

rului sau arendaşului (au marc le franc) 6). 

(1) Acest consimțimânt poate fi atât expres cât şi tacit. Trib. Manifest. con- 

Brăila (motive), Dreptul din 1883, No. 85, p. 708; C. Bu- simţimântului 
cureşti, Dreptul din 1885, No. 62. — Chestiunea de a se şti loeatorului. 

dacă există sau nu consimțimânt este o chestie de fapt, care 

rezultă din împrejurări şi care se apreciază în mod suveran 

de instanţele de fond. Martou, op. cit., II, 433. Câteodată 

consimţimântul locatorulvi este presupus, de exemplu: în pri- 

vinţa, recoltelor anilor precedenţi înmagazinate pe moşia aren- 

dată, ete. Cpr. Th&zard, op. cil., 349, p. 463, 464; Laurent, 

XXIX, 445; Baudry et Loynes, op. cil., |, 449; Martou, 

op. cit. II, 434; Guillouară, Jdem, I, 343; Colmet de San- 

terre, LX, 28 bis XXXI, Aubry et Ran, III, $ 261, p. 252 

(ed. a 5-a); D. Negulescu, op. cit., p. 22, nota I, ete. 

(2) Opr. Cas. rom. Bult. S-a 1, 1878, p. 282; Bult. 1885, pag. Caracterul 

719; Bult. 1908, p. 639. — Această revendicare nu este acea rovendicărei 

ordinară, întemeiată, pe dreptul de proprietate; ea tinde numai  jocatorul. 

la redobândirea posesiunei mobilelor deplasate şi la readu- 
cerea, lor în casă sau pe moşie, pentru ca locatorul să le poată 

-vinde spre a-şi exercită privilegiul său asupra preţului eşit 

din vânzarea lor. Thiry, IV, 382, în fine; Arntz, IV, 1674; 

Duranton, XIX, 100 bis, etc. 
(9) Cpr. Trib. Brăila, Dreptul din 1888, No. 86, p. 708 (mo- 

tive); T. Huc, XIII, 77; Thâzard, op. cit., 348; Baudry et 

Loynes, op. cit., I, 459; Guillouard, Idem, 1, 35%; Pand. fr., 

vo cit. 1630; Aubry et Rau, III, $ 261, p. 150 (ed. a 5-a); 

C. Lyon, Sirey, 36. 2. 414. —Dacă locatorul a lăsat să treacă, 

termenul de 40 sau 15 zile, fără a-și exereită acţiunea sa, el 

nu mai are la dispoziţie decât exereiţiul acţiunei pauliene. 

Beudant, op. cit., |, p. 319, ad notam. 
" Sa decis însă că acţiunea în revendicare prevăzută de art. Cazurile cân 

1730, 1% poate fi exercitată de locatorul privilegiat şi în urma locatorul 

expirărei termenelor statornicite de acest text, dacă lucrurile Po: Sat în 

au fost strămutate după urmărirea făcută de alţi creditori Şi sevendicare | 

se află încă sub custodia ordonată de justiţie, destul fiind în urma exp 

numai ca el să fi intervenit la urmărire şi să fi poprit în rărei termen 

mânile creditorilor sechestranţi suma, ce i se cuvine, înainte Or legale.
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Motivele deo- Termenul în care loeatorul trebue să exercite reven- 
sebirei terme- dicarea, este mai lung în privinţa mobilelor ridicate de pe nelor de re- 

vendicare. moșie decât acel statornicit pentru revendicarea mobilelor 
ridicate din casă, pentrucă proprietăţile rurale fiind presu- 
puse mai depărtate de domiciliul locatorului, după toate 
probabilitățile, el va fi mai târziu informat de ridicarea lor 
de pe moșie. 

De când curge 
termenul. 

Acest termen curge dela ridicarea mobilelor din casă 
sau de pe moşie, dacă ele au fost ridicate pe faţă (1), sau 
din momentul de când loeatorul a luat cunoștință de această 
ridicare, dacă ea a fost făcută prin ascuns sau în mod 
fraudulos (2). 

Proba că acţiunea în revendicare a fost exercitată în 
termenul legal, incumbă locatorului, pentrucă în calitatea sa 
de reclamant, el trebue să dovedească tot ce cere şi afirmă 

Controversă. 

Aplice. art, 
1168, 

(art. 

() 

() 

1169) 6). 

de distribuirea preţului. 'Trib. aşi, Dreptul din 1898, No. 59, 
p. 478 urm. (sentință pronunţată numai în majoritate). Ră- 
mâne însă bine înţeles că, în toate cazurile, locatorul poate 
să ceară daune dela detentorul mobilelor locatarului, care, 
prin mijloace frauduloase, l-a pus în imposibilitate de a-şi 
exercită privilegiul său. Cpr. C. Caen, Sirey, 94. 2. 229. 
Guillouard, op. cit., IL, 350; Baudry et Loynes, Idem, |, 453; 
Laurent, XXIX, 444; Planiol, II, 2479; 'T. Hue, XIII, 75, ete. 
C. Bucureşti, Dreptul din 1902, No. 53; Baudry et Loynes, 
op. cil., |, 453; Thezard, Idem, 350; Goillouard, idem, |, 352; 
Duranton, XIX, 100; Anaărg, Regime hypothecaire, 18%; Aubry 
et Rau, III, $ 261, pag. 253, nota 4i (ed. a 5-a); Laurent, 
XIX, 444. Cpr. Cas. fr. Sirey, 95. 1. 88; Pand. Period. 
96. 1. 43.—Contră: Valette, op. cit., 6î, în fine, p. 85; Thiry, IV, 383, p. 336; P. Pont. op. cit, 1, 131; Vigi6, III, 1267. După aceşti din urmă autori, termenul ar curge în mod in- 
variabil dela ridicarea mobilelor din casă san de pe moşie. Cpr. şi P, Huc, XIII, 16. In caz de ridicarea mobilelor de pe 
loc, zic acești din urmă autori, termenul este mai lung (40 
de zile) toemai pentru ca locatorul să poată luă cunoştinţă 
de ea. Prelungirea acestui termen n'ar aveă nicio rațiune de 
a fi, dacă termenul ar curge numai din momentul de când 
locutorul a luat cunoştinţă de deplasarea mobilelor. Vezi Thiry, loco cit. Am susţinut şi noi altă dată această părere (Dreptul 
din 1902, No. 28, p. 227), însă acum, după matură reflexie, 
ne-am schimbat părerea. 

() C. Bucureşti, Dreptul din 1902, No. 58.
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Pentru ca revendicarea locatorului să poată avea loc, Condiţiile ce- 

se cer trei condiţii: | rute, pentru 
0 . , „__„ exerciţiul acţ, 

1% Mobilele trebue să fi fost deplasate fără consimţi- în revendi- 
mântul expres sau tacit al locatorului; care. 

20 Revendicarea trebue să fie exercitată în termenul 
legal, 40 sau 15 zile, după cum este vorba de mobilele unei 
moșii sau de acele ale unei case ('). 
+: 80 In fine, mobilele rămase în casă trebue să fie insufi- 
ciente la plata ereanţei locatorului, căci se admite, în genere, 

că locatarul poate, fără a se teme de revendiearea locato- 

rului, să scoată unele mobile din casă, când acele rămase 

sunt suficiente pentru plata creanţei locatorului. Aceasta, re- 

multă din art. 1446, care permite locatarului de a aduce 

în casa, închiriată numai atâtea mobile câte ajung pentru 

garantarea loeatorului (2). | 
Chestiunea, este însă de a se şti dacă arendătorul poate Revend. re- 

sechestră și urmări numai mobilele ridicate de pe moșie, pole Tân- 

sau și recolta vândută de arendaş şi transportată aiurea ? daş. Contre 
Ă versă. 

  

(2) Dacă este vorba de revendicarea unor mobile vândute la un Aplice. art. 

bâleiu sau târg, unui cumpărător de bună credinţă, locatorul 1910, 

revendicant va trebui să restitue acestui cumpărător preţul 

plătit de dânsul (argument din art. 1910). Aubry et Rau, 
III, $ 261, p. 150 (ed. a 4-a) şi p. 254, nota 42 (ed. a 5-a); 

Valette, op. cit., 67, p. 8%; P. Pont, op. cil. 1, 131; D. Ne- 

guleseu, op. cit., p. 24%; Trib. Hazebrouek şi Montmâdy, Sirey, 

85. 2. 92; Sirey, 84. 2. 86. Art. 2280 din codul francez a 

fost astfel modificat prin legea din 11 lulie 1892.— Contră: 

Pand. fe., vo Privil. et hypothâques, 1656, şi numeroasele 

decizii citate acolo. 
Afară de acest caz, dobânditorul mobilelor locatarului sau 

arendașului nu poate să opue buna sa credinţă acţiunei în 

revendicare a locatorului. 0. Bucureşti, Dreptul din 1885, 

No. 62; Cas. rom. Bult. S-a 1, 1878, p. 282; Bult. 1885, p.'19; 

Martou, op. cit., IL, 435; Baudry et Loynes, 1, 446; P. Pont, 

dem, 1, 132; Gui)louară, Idem, |, 340; Laurent, XXIX, 438; 

D. Negulescu, op. cit., p. 23, No. 23. — Contră: Grenier, Tr. 

des hypothegues, II, 311 (ed. belg. din 1833). _ 

(2) Martou, op. cit., II, 436; Gouillouară, Idem, |, 34%, 345; 

Baudry et Loynes, Idem, I, 451; Aubry et Rau, III, $ 261, 

p. 253, text şi nota 40 (ed. a 5-a); Cloes, op. cit. 1, 414; 

D. Negulescu, op. cit., p. 22, nota, 2.— Contră: P. Pont, op. 

cit., I, 132; Mourlon, Fzamen critigue du Comment. de Trop- 

long sur les privileges, L, 164%, ete.
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Cutuma Pari- 
sului, Art, 

115, 
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Curtea din Bucureşti a decis că ultimul alineat al art. 1730, 
1” face o deosebire între fructe şi celelalte mobile, și nu 
conferă proprietarului dreptul de. a sechestră şi revendică 
recolta vândută de arendaș și transportată în alt loc, afară 
de cazul când ar fi fraudă la mijloc, adecă când cumpă- 
rătorul nar fi fost de bună credinţă și, în seop de a pă- 
gubi pe arendător, s'ar fi înţeles cu arendaşul spre a trans- 
portă recolta aiurea; şi aceasta din cauză că frauda, inva- 
lidează orice act (1). Fraus omnia corrumpilt.. 

Această soluţie este, după părerea noastră, inadmisibilă, 
pentrucă fruetele cari compun recolta, prin deslipirea, lor de 
pământ, devin mobile şi, ca atare, sunt supuse revendicărei (*). 

III. — Privilegiul hangiului. 

Art. 1730. — Creanţele privilegiate asupra oarecăror mobile 
sunt ; . 

6% Acele ce are un hangiu, în această calitate, asupra. efec- telor voiajorilor ce se află în ospătăria, sa. (Art. 1198, 20, 1621, 1623, 1625, 1686, 1733, 1903 $2 şi 3, 1909 CO. civ. Art. 2104, 
50 0. fr. Art. 20,6 LL. ipotecară, belgiană din 1851) 

Al treilea, privilegiu special mobiliar, este acel al han- 
giului sau ospătătorului, asupra, efectelor, adecă, a lucrurilor 
aduse în han sau ospătărie de către călători, 

Acest privilegiu, despre care Planiol (UI, 2521 1) zice că nu este un adevăraţ, privilegiu, ci mai mult un drept de retenţie(*) asupra lucrurilor călătorului, sau o exeepţie non adimpleti contractiis, este împrumutată dela art. 175 al Qu- 
tumei Parisului (£). 

() C. București, Dreptul din 1902, No. 58. Cpr. Cas. rom. Bult. S-a I, 1884, considerent dela pag. 8. Vezi şi Persil, Regime "mpotitcaire, I, art. 2102, ş2, No..5, p. 135, 136 (ed. din 

”. (2) Opr. Martou, op. cit., II, 430; P. Pont, Jdem, |, 132; Trop- 
long, Jdem, 1, 165; Laurent, XXIX, 446; D. Negulescu, 0p. cit. p. 22, nota 1. Cpr. C. Iași, Dreptul din 1902, No. 28 (eu observ. noastră). 

() Vezi supră, p. 41, ad nota. 
(4) lată cum se exprimă acest text: Despens d'hâtelage, livra par hâstes d, pelerins, ou d leurs chevauz, sont privilegids, et vien- nent ă preferer, devant. tout auire, sur les biens et chevauz 

 



PRIVILEGIUL HANGIULUI. — ART. 1730, 6. 425 

Prin profesiunea sa, hangiul sau ospătătorul este obligat Motivele pri- 
a primi şi hrăni călătorii cari vin la el, fără a putea să TIE 
se asigure de solvabilitatea lor; de aceea li s'a conferit acest 
privilegiu asupra lucrurilor călătorilor. | 

Acest privilegiu se întemeiază, ca şi acel al locatorului, temeiul juzi- 

pe ideea de gaj tacit, căci hangiul se consideră ca având die al privi 
în posesiunea, sa, lucrurile aduse de călător. De aceea ştim | 
că legea îl declară responsabil de aceste lueruri,. ca depo- 
zitar (art. 1623 — 1625) (0). 

Prin ospătător, hangiu sau otelier, trebue să înţelegem Ce se întelege 

acela, care ţine un han sau un otel, şi care are profesiunea?" hangiu- 
de a primi şi găzdui, adecă, de a dă călătorilor hrana, lu- 
mina, încălzitul, ete. | 

Cuvântul hangiu (în art. 1903 legea zice: ospătător Cârciumarii, 
sau găzduitor) nu poate fi deci aplicat câreiumarilor, cari cafengii, bir- 
nu găzduese pe călători, ci le dau numai de băut, chiar i 

dacă consumatorul ar fi adus lucrurile sale în cârciumă; 

nici cafengiilor, restauratorilor, birtaşilor, ete., şi cu atât 

mai puţin acelora cari ţin case de toleranță sau de jocuri 

la noroc, ete. (2). „Item fallit în eo qui preberet ludis vetitis“, 

ziceă Dumoulin asupra art. 175 al cutumei Parisului, dela 

care am văzut că textul de mai sus este împrumutat. 

Toţi aceştia nu se bucură deei de privilegiul hangiilor, Apartamente 

după cum nu se bucură, în genere, de el nici acei cari mobilate, Don- 

închiriază odăi sau apartamente mobilate (5). | 

Se decide de asemenea, în genere, că acest privilegiu Persoanele 
— 

din localitate, 

hâstelez, et les peut Phostelier vetenir jusques'ă paiement; ei si 

ăucun autre ertancier les voulait enlever, Vhostelier a juste 

droit de soy opposer“. Cpr. Troplong, Privil. et hypothâgues, I, 

201; Martou, dem, IL, 498, p. 156; Pand. fr, wii, 2138; 

Acollas, JII, p. 678, 679, nota 3, ete. 
1) Vezi supră, p. 45 urm. 

(2) Martou, op. cât., IL, 499; P. Pont, Idem, I, 163; Troplong, 

Idem, 1, 202; Guillouard, Idem, 1, 424; Baudry et Loynes, 

Idem, |, 541 urm.; Pand. fr., vw cit., 2144 urm.; Laurent, 

XXI, 506; Cloes, op. eit., |, 553, p. 317; Aubry et Rau, 

III, $ 261, p. 271, nota 16(ed.a 5-a), ete. Vezi şi supTâ, p. 

54, b5. 
(2) Guillonard, op. cit., IL, 426. — Contră: Laurent, XXIX, 50%; 

Baudry et: Loynes, op. cit., |, 543; TF. Huc, XIII, 105, p. 

132; Duranton, XIX, 129; Aubry et Rau, III, loco supră 

cât., ete. -
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nu există contra persoanelor din localitate : 1% pentrucă 
aceste persoane nu sunt călători; şi 2” pentrucă hangiul ar 
puteă să se informeze cu ușurință despre solvabilitatea lor(). 

Ce se înţelege Privilegiul hangiului exercitându-se asupra efectelor?) 
prin efectele călătorului transportate în han, se naşte întrebarea: ce se 

| înţelege prin acest cuvânt? Prin efecte se înțelege astăzi, 
ca și altă dată, toate lucrurile aduse de călător în han sau 
ospătărie, afară bine înţeles de acele care nu pot fi urmă- 
vite (5), ceea, ce este comun tuturor privilegiilor - mobiliare 
în genere. (Vezi supră, p. 414). 

Bagajele, ju- Astfel, în această denumire intră bagajele călătorului, 
vaca anii iuvaerile, caii, trăsurile lui, şi chiar banii, dacă se. poate 

lui, ete. pune mâna pe ei(%). | 
scaggerarile Legea necerând ca lucrurile aduse de călător să-i aparţie, 

în han, de aici rezultă că privilegiul hangiului se exercită Şi asupra 
lucrurilor străine aduse în han, dacă hangiul a fost de bună 
credinţă, adecă dacă a crezut că aceste lucruri aparțineau 
călătorului (art. 1733), și dacă ele nu erau perdute sau 
furate (art. 1909)6). 

  

() Aubry et Rau, loco cit., p. 272, nota 76 sezies (ed. a 5-a); Thiry, IV, 395; Laurent, XXIX, 506; Guillouard, op. cit., |, 425; P. Pont, Jdem, |, 163; Cloes, Idem, I, 553; Baudry et Loynes, Idem, I, 545; Andre, Regime hypothecaire, 253, p. 114; Mour- 
lon, III, 1314. — Vezi însă Pand. fr. v0 Privil. et hypothi- 
ques, 2153 urm. | (2) Art. 1623, care prevede responsabilitatea hangiilor, vorbeşte de lucrurile aduse în localul lor de către călător. Vezi supră, pag. 46. 

() Astfel, nu mai încape îndoială că hangiul nu are privilegiu 
asupra hainelor necesare la îmbrăcămintea, călătorului, ase- 
menea privilegiu fiind contrar atât umanităţei cât şi bunei cu- viinţe, căci călătorul nu poate fi lăsat în pielea goală. Cpr. Thiry, IV, 395; Nacu, IL, No. 104, p: 629; Justiţia de pace din St. Flour, Dreptul din 1910, No. 50 (cu nota d-lui Si- ci Mădulesen). o Ra 

(*) Cloes, op. cit. I, 555; Martou, Jdem. II 503; Duranton, XIX, 130; Troplong, op. cit, 1, 203;' Aubry et Rau, IIL,$ 261, p. 272, nota 76 quinquies (ed.-a 5-a); Guillouard, op: 
cit., 1, 428; Baudry et Loynes, dem, I, 546; Thiry, 1V, 3%; „ Andrâ, op. cit. 250, p. ti3 (ed. a 2-a), ete. -: () Aubry et Rau, loco cit., p. 2172; Baudry et Loynes, op. cil. 
I, 54; Guillouară, Îdem, |, 498; Anâre, op. cit., 247; Martou, op. cit. II, 503, 504; Troplong, op. cit., I, 204; P. Pont, 
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Acest privilegiu întemeindu-se, după cum ştim, pe ideea Ridicarea 1u- 
de gaj tacit, hangiul, ospătătorul, otelierul sau găzduitorul crurilor. din 
(Vaubergiste) nu-l poate exercită, decât atât timp cât lueru- “ 
rile călătorului se găsesc în han sau ospătărie. Îndată ce 
aceste lucruri au fost ridieate de acolo, fie chiar în mod 
clandestin, privilegiul hangiului nu-şi mai are ființă, 

Dacă călătorul, după ce a părăsit hanul sau otelul, Revenirea că- 
revine din nou în el, cu ocazia unei alte călătorii, readu- ptorului, în 
cerea lucrurilor sale în han nu face să renască privilegiul 1-a părăsit 
care garantă creanța veche, pentrucă acest privilegiu sa 
stins în mod irevocabil prin scoaterea lucrurilor din han (0). 

Autorii se întreabă dacă hangiul are dreptul de a re- Dreptul de 
ține lucrurile călătorului, precum și dacă el poate să le re- retenție al 

, , d . angiului, 
vendice, atunci când au fost perdute ori furate, sau când Controversă. 
călătorul le-a scos din han în mod clandestin. In privinţa 
dreptului de retenţie, ar trebui, după rigoarea principiilor, 
că hangiul să nu-l aibă; pentrucă nici un text de lege nu-l 
conferă anume(?). Este adevărat că art. 1619 conferă acest 
drept depozitarului (5), însă hangiul nu este considerat ca, 
depozitar decât în privinţa responsabilităţei ce-i incumbă 
(art. 1623), iar nu şi în privinţa locuinţei ce el procură 

Idem, |, 165; Thezara, Idem, 364; Laurent, SXIX, 508; Thiry, 
IV, 395; Valette, cp. cât., 70, p. 87 urm.; Acollas, III, p. 
679; Mourlon, Examen critigue du Comment. de T'roplong 
sur les privileges, IL, 143, p. 446; Nacu, III, No. 105, p. 629; 
C. Dijon, Sirey, 73. 2. 104; D. P. 73. 2. 215. — Contră.: C. 
Colmar (26 Aprilie 1816). Râpert. Dalloz, v0 Priuil. et hypo- 
theques, 390, nota 1. 

() Martou, op. cit., II, 505; Cloes, op. cit., I, 557, p. 319; Trop- 

long, Jdem, 1, 206; P. Pont, Idem, 1, 166; Baudry et Lo- 
ynes, Jdem, |, 548; Valette, Idem, 10, p. 88; Aubry et Rau, 
III, $ 261, p. 272 (ed. a5-a); Laurent, XXIX, 509; Thiry, 
IV, 396; Andr6, op. cit., 251; Pand. fr., vo cit, 2174, 2175; 
Trib. Nantes, Pand. ehron. V. 2. 98 şi Sirey, 74. 2. 256.— 
Dacă călătorul, la plecarea sa din otel, a lăsat luerurile sale 

acolo şi apoi, mai târziu, s'a reîntors din nou, aducând alte 
Iueruri cu dânsul, creanţa cea veche va fi privilegiată asupra 

efectelor rămase în otel, nu însă şi asupra acelora aduse în a 

doua călătorie, acestea negarantând decât cheltuelile făcute 
cu ocazia nouei călătorii. Nacu, III, p. 629, No. 103. 

(2) Cpr: Troplong, Privil. et. hypotheques, L, 258. 
(0) Vezi supră, p. 40 urm.
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călătorului; căci, în această din urmă privință, el este un 
loeator de servicii (1), 

Cu toate acestea, atât doctrina cât Și jurisprudența îi 
conferă dreptul de retenţie, conform art. 175 din cutuma 
Parisului, şi conform părerei lui Ferritre asupra acestui 
text, pentru ca hangiul să nu fie obligat, în vederea unei 
datorii de cele mai multeori minime, a acţionă pe călător 
la domiciliul său care, uneori, poate fi depărtat (); şi aceasta 
cu atât mai mult cu cât creanţele sale se preseriu prin şease 
luni (art. 1903). 

Dr. de reven- În privinţa, dreptului de revendicare al hangiului, ches- tare al han- tiunea, este şi mai delicată, căci, pe lângă că acest drept troversă. este contrar principiilor generale, după care mobilele nu au 
drept de suită în baza unui privilegiu sau unei ipoteei, apoi, legea a admis acest drept în termeni expreşi de câteori a voit 
să-l consacre, de exemplu: în privinţa unui vânzător de mo- 
bile (art. 1730, 5%); şi în specie, legea, este mută nu numai în privința dreptului de revendicare, dar şi în privinţa, terme- nului şi a condiţiilor în care acest drept ar puteă fi exercitat (). ____Ou toate acestea unii autori, întemeindu-se pe art. 1909 C. civ., conferă, hangiilor dreptul de revendicare în termen de trei ani dela sustragerea obiectelor grevate de acest privilegiu (£), iar alţii le conferă, acelaș drept în termen de 15 zile dela, furtul, perderea sau sustragerea, frauduloasă din partea călătorului (analogie din art. 1730, 19) $). 

  

() Cpr. Troplong, Dâpât, 14 şi 211; Laurent, XXIX, 511; Trib. Anvers, Belgigue Judiciaire, anul 1852, p. 343. (2) Vezi Ferridre, asupra art. 175 al .cutumei Parisului, No. 4; Cloes, op. cit., |, 558; Martou, Idem, IL, 508; P. Pont, 1den, I, 167; Bauâry et Loynes, Jdem, 1 549, în fine; T. Hue, XIII, 105; Thiry, IV, 396, în fine; Planiol, II, 2521, 10; C. București, Dreptul din 1910, No. 40, ultimul considerent dela p. 3820, nota, 2. Vezi şi supră, p. âl, ad notam. ” () Cpr. Cloes, op. cit., 1, 559, p. 520; Laurent, XXLX, 50; Guillouard, op. cit., I, 431; Pand. în. v0 cât., 2181; Aubry 

Stai top, pă e 278, 273, exe și nota 78; 7, Hut (*) Valette, Privil. e! hypothegues, 10, p. 83 89; Martou, Idem, II, 507, 508; P. Pont, Idea I, 167 Thiy. DY 396; Acollas, __ TILL, p. 679, ete. ia 
(6) Mourlon, Examen critigue du Comment. de Troplong sur les praviloges, |, 144, p. 446; Baundry et Loynes, op. cit., L. 549. 
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Această neînțelegere" între autori dovedește că dreptul 
de revendicare nu există în specie, şi că a-l conferi însem- 
nează a face legea, iar nu a o aplică. In adevăr, nu prin 
analogie se poate stabili un drept, contrar principiilor ge- 
nerale. 

Atât textul francez cât şi acel belgian conferă un pri- Furniturile 
vilegiu pentru furniturile făcute de hangii, călătorului. Mango cari 
Astfel, sunt privilegiate: furniturile pentru hrana şi locu- — giate. 
ința călătorului şi a familiei sale, nu însă şi pentru împru- 
muturile de bani, acestea fiind niște creanţe ordinare, supuse 
dreptului comun (1). 

Furniturile pentru hrană şi locuinţă sunt privilegiate, Nu se îă în 
oricare ar fi suma la care sar ridică, căci hangiul nu are băgae de 
nici calitatea, nici posibilitatea de a examină dacă cheltu- cheltuită de 
elile făcute de călător sunt sau nu potrivite cu starea şi  “ălător. 
poziția, sa socială. Este adevărat că Dumoulin, interpretând 
art. 175 din cutuma Parisului, eră de opinie contrară, însă 
această părere a marelui jurisconsult nu eră admisă de 
vechea jurisprudență franceză (2), şi este respinsă și astăzi 
de doetrina modernă (£). 

Deşi textul nostru nu vorbeşte de furnituri, ci de 
creanțele hangiului, totuş credem că aceeaș soluţie este apli- 
cabilă şi la noi, întrucât legea presupune, de bună-samă, că 
&te vorba, în specie, de creanţe privitoare la profesiunea 
hangiului. 

Trebue să observăm că, de câteori hangiul nu-şi poate Alte garanţii 
exereită privilegiul său, fie din cauză că furniturile sale au fost? * Ss 
Hcute unei persoane din localitate (vezi supră, p. 425, 426), 
fe pentrucă lucrurile călătorului au fost ridicate din han, 
DI 

1) Cloes, op. cit., I, 555, p. 318; Guillouară, Jdem, |, 427; 
) Baudry î Loynes, Idim. 1, 54; P. Pont, dem, |, 164: 

Andrt, op. cit. 249, p. 113; Laurent, XXIX, 507; Aubry 
et Rau, III, $ 261, p. 272, nota 176 guater (ed. a 5-a); Nacu, 
II, No. 102, p. 628, ete. , a 

() Vezi Ferriăre, asupra art. 175 al Cutumei Parisului, No. 3. 
(2) Cloes, op. şi loco cit.; Baudry et Loynes, 0p. cil. IL, 544; 

Guillouard, 1dem, 1, 427; P. Pont, 1dem, |, 164; Troplong, 
dem, 1, 203; Aubry et Rau, III, $ 261, p- 211, nota 16 
Quater. — Vezi însă Laurent, XXIX, 507, care îşi face rezer- 

vele sale în privinţa băuturilor furnizate de hangii, afară de 
acele obişnuite la masă.
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Cazul când 
călătorul a 

murit în han 
sau ospătărie. 

Deoseb. de 
redacţie de 

C. francez. 
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el poate să găsească o siguranță în alte dispoziţii legale, 
Astfel, dacă este vorba de o furnitură de subzistență, el va 
puteă invocă privilegiul statornicit de art. 1729, 59; dacă 
este vorba de hrana cailor sau altor animale ale călătorului, 
el va puteă să invoace privilegiul conferit de art. 1730, 
49, aceluia care a făcut cheltueli pentru conservarea lucrului. 
Aceste privilegii sunt însă mai puţin avantagioase, decât 
privilegiul special conferit de art. 1730, 6%(4). 

In fine, vom mai observă că, dacă călătorul a murit 
în hanul sau otelul în care a fost găzduit, privilegiul chel- 
tuelilor necesare la înmormântarea lui (art. 1729, 2) va 
primă privilegiul hangiului (2). 

IV. — Privilegiul cărăuşului. 

Art. 1730. — Oreanţele privilegiate asupra oarecăror mobile 
sunt: 

70 Creanţa cheltuelilor de transport şi a eheltuelilor accesorii 
asupra lucrului transportat, întrucât timp acela ce l-a transportat 
îl are în posesiunea!sa, şi în cele 24 ore ce vor urmă trădărei lu- 
cerului la destinatarul său, dacă acesta din urmă a conservat pose- 
siunea lucrului (5). (Art. 1473, 1688, 1733 C. .civ.:Art. 413, 433, 437, 688, 4 şi 8; 685, 60, 687, % 0. com. Art, 2102, 6 0. fr. Art. 20, 70 IL. ipotee. belg. din 1851). 

Art. 437 C. com. — Pentru toate creanţele rezultând din con- 
tractul de transport, cărăuşul are privilegiu asupra lucrurilor tran- 
sportate pănă la predarea, lor destinatarului. 

Dacă sunt mai mulţi cărăuşi, cel din urmă, dintre ei exercită 
drepturile celor anteriori. (Art. 1730, 7%, 1733 C. civ.; Art. 4120. 
com. italian). 

(') Cpr. Baudry et Loynes, op. cit., |, 550; Colmet de Santerre, 
, IX, 36 bis [; Pand. fe., v0 Privi. ei hapothegues, 2185, ete. (*) Troplong, op. ci., |. 206; Rolland de Villargues, ve Privi- lege, 166; Duranton, XIX, 132, ete. 

() Textul francez vorbeşte pur şi simplu de cheltuelile de tran- 
sport şi de acele accesorii asupra lucrului transportat. Textul 
nostru a părăsit această, redacţie, care dădea loc la discuții, 
reproducând art. 20, 70 din legea, ipotecară belgiană. Codul 
italian (art. 1958, 90) are aproape aceeaș redacţie, dispunând as Ca acţiunea să fie exercitată, în cele trei zile dela Pre- 
darea luerului (entro trei, giorni dalla, consegna,). 
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„Al patrulea privilegiu special asupra oarecăror mobile, Privil. cărău- 
este acel al cărăușului (4). e „ Şului. 

„Acest privilegiu, care aparţine numai cărăușului, nu Dr. roman. 
însă şi aceluia care a închiriat caii şi trăsurile necesare la -. 
transportarea lucrului (2), şi care este prevăzut de art. 437 

0. com. şi de art. 1730, 70 din codul civil, pare a-și 
trage origina sa din dreptul roman, şi anume: din L. 6 $ 
2, Dig., Qui potiores în pignore, vel hapotheca habeantur, 
20, &. „antum dicetur, et si merces horreorum, vel arece, 
vel vecture jumentorum debetur. Nam et hic potentior eri“. 

EI există şi în dreptul vechiu francez (2), de unde a trecut Dr. vechiu fr. 
în dreptul actual. 

După majoritatea, autorilor, și acest privilegiu se înte- Temeiul ju- 
meiază tot pe ideea unui gaj tacit (5. Lucrul transportat, ziceridic al acestui - , , privilegiu. 
un autor (5), este un gaj pentru plata cheltuelilor de transport Controversă, 
    

() Incât priveşte chestiunea de a se şti ce se înţelege prince se întelege 
cărăuş (voiturier, Prachifiihrer), vezi tom. IX al Coment. prin cărăuş. 
noastre, p. 277 urm. Cpr. Pand. fe., vo Privil. et hypotheques, 

„2198 urm, 
(2) Andre, Regime hypothecaire, 258, p. 115; Laurent, XXIX,. 

513; P. Pont, op. cit., |, 168; C. Bordeaux, Sirey. 57. 2. 
„496; D. P. 59. 5. 808, No. 14, 
() Vezi Pothier, Tr. de la proctd. civile, X, 486 (ed. Bugnet). 
(*) Cpr. Thiry, IV, 397; Baudry et Loynes, op. cit., 1, 555; 

Valette, Idem, 173; P. Pont, I, 169; Guillouard, Idem, I, 439; 
Cloes, ]dem, I, 564, p. 325; Aubry et Rau, III, $ 261, p. 
214, text și nota 81 (ed. a 5-a); Colmet de Santerre, LX, 37 
bis II; Lyon-Caen et Renault, Pr. de droit commercial, V, 
808; Thaller, Zr. Element. de droit commercial, 1182 (ed. a 
4-a, 1910); C. superioară de justiţie din Luxemburg, Sirey, 
86. 4. 11 și Repert. Dalloz, Supplement, v0, Prâvil. et hypo- 
thâques, 194, p. 4l, nota 1.— Vezi însă Troplong, Privil. et 
hajpothegues, I, 201; Mourlon, Examen critique du Comment. 
de Proplong sur les privileges, I, 145; Laurent, XXIX, 512; 
Duranton, XIX, 134; Rolland de Villargues, Repert. de no- 
tariat, v Primilege de crtance, 169; Mass€, nota în Sirey, 40. 
1. 290, ete., după cari privilegiul cărăuşului ar aveă rațiunea 
de a fi în plus-valuta, ce transportiil aduce lucrului transportat 
dintr'un loe într'altul. Se susţine, în adevăr, că cărăuşul îm- 
bunătăţeşte lucrul transportat, fiindcă, prin transportare, lucrul 
dobândeşte o valoare mai mare decât aceea pe care o aveă la 
locul unde se găseă; de aceea cărăuşul -ar aveă în specie, 
un privilegiu. 

(5) Grenier, Pr. des haypothâgques, II, 319, p. 27 (ed. belg. din 1833).
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şi acele aceesorii, după cum lucrurile sau efectele călătorului 
sunt un gaj pentru hangiu. | 

Stingerea pri- De aici rezultă că privilegiul cărăuşului se stinge în- 
egali, Sk dată, ce acesta sa desezizat în mod voluntar de lucrul tran- 

sportat. Textul nostru, reproducând pe acel belgian, curmă 
în această privinţă orice discuţie, zicând că cărăușul îşi 
exercită privilegiul său numai întrucât are lucrul în DOse- 
stunea, sa. şi în cele 24 ore ce vor urmă trădarei lucrului 
la, destinatarul său ('), dacă destinatarul a păstrat posesiunea 
acestui lucru. 

„Nu se poate pretinde, zice un autor (2), ca un cărăuș să 
ceară de îndată plata sa, şi să fie decăzut din dreptul său, pentrucă 
n'a cerut-o; trebue deci să i se acorde un termen oarecare, pentrucă 
necesitatea, verificărei lucrului nu permite ea, cărăuşul să fie plătit 
îndată. Aceste consideraţii decisive au trecut în unele legiuri: străine, 
de exemplu, în legea belgiană dela 16 Decembrie 1851« €). 

lată cum comisiunea specială a guvernului justifică 
această dispoziţie, care a trecut şi în legea noastră: 

„Jurisprudenţa pare să refuze orice privilegiu cărăuşului, 
îndată ce el s'a desezisat de lucrul transportat. 

„Aceasta a părut prea, riguros comisiunei, pentrucă necesitatea 
verificărei lucrului se opune ca cărăuşul să-şi ceară plata, sa chiar 
în momentul remiterei Iuerului; ea a găsit deci echitabil de a-i 
acordă un termen de 24 ore, destul este ca obiectele transportate 
să se găsească încă în posesiunea destinatarului“ (). 

Tot cam în asemenea, termeni s'a, exprimat; şi raportorul 
Leli&vre, în raportul său la Camera reprezentanţilor: 

_„ Proiectul, zice el, a crezut de cuviinţă, în ceeace priveşte pe cărăuș, să introducă o dispoziţe analogă acelei a art. 307 din codul comercial ; el face să înceteze îndoiala ce prezintă, în această privinţă, art. 2102 din codul francez“ (5). 
Astfel, după textul belgian și al nostru, devine inutil 

(1) Textul belgian adaugă: sau la proprietarul său. () P. Pont, Privil. et hypothogues, 1, 169, p. 152 (ed. a 3-a). Cpr. Pardessus, Cours de droit commercial, III, 1205, p. 396 (ed. a 6-a, 1857). 
€) Vezi şi art. 1958, 9% din codul italian asupra căruia cpr. Cas. Roma (3 lunie 1902). La Legge din 1902, 2, p. 400. (*) Vezi Cloes, op. cit., L, 566, p. 326 ; Delbeeque, Revision du _ regime hypoihecaire, 131, p. i16 (ed. din 1852). (2) Vezi autorii citați în nota precedentă. 
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de u se mai examină chestiunea dacă privilegiul cărăușului » 
se întemeiază pe un gaj tacit rezultând din lege, sau din 
alt titlu; posesiunea lucrului transportat este o condiţie 
esențială a exerciţiului acestui privilegiu. Cu toate acestea, 
dacă cărăușul se desezisează de lucru, privilegiul său nu se 
stinge, legea presupunând o renunțare din partea sa numai 
atunci când el nu l-a exercitat în cele 24 ore care urmează 
remiterea lucrului în mânile destinatarului. 

Acest termen, ealeulându-se de hora ad horam, cără- Neaplie., în 
uşul va fi decăzut din dreptul său îndată ce ora corespun- Be îsi 
zătoare cu aceea a remiterei lucrului a sunat a dova zi, 

art. 1887 dela prescripţie nefiind aplicabil în specie (). 
O altă condiţie cerută de lege pentru ca cărăuşul să-și Păstrarea po- 

poată exercită privilegiul său, este ca destinatarul să fi Gesiunei lu 
păstrat posesiunea lucrului transportat; de unde rezultă că portat decătre 
dacă acest din urmă a dispus de lucru chiar în termenul destinatar, 
de 24 oare, dându-l unui terţiu, privilegiul cărăușului nu-și 
va mai aveă loc. 

î-- „Aceasta nu este, a zis raportorul Leliăvre, în raportul său 
către Camera, reprezentanţilor, decât consecinţa principiului funda- 
mental, că mobilele tree în mâna terţiilor libere de orice privilegii. 
Mobila non habent sequelam*“ (2). 

Cărăuşul poate, deci, să reţie lucrul ce urmează a fi Reţinerea lu- 
transportat, pentrucă fără această posesiune, el nu mai poate i 
să-și exercite privilegiul său. El nu este deci obligat să se dese- 
ziseze de lucru, cât timp nui se plătesc cheltuelile de trans- 
port şi acele accesorii adecă: acele făcute cu ocazia lucrului 
precum: cheltuelile de reparare ocazionate prin deteriorarea 
lucrului, cheltuelile de vamă, etc. (2). 

() Cpr. Cloes, op. cit., 1, 566, p. 326; Troplong, Prescription, 
II, 813, 814. Vezi şi Vazeille, Traiit des prescriptions, , 
327, p. 378 (ed. din 1832). 

(2) Vezi Oloes, op. cit., |, 566, p. 327; Delbeeque, op. cit., 121, 
p. 116; Arntz, IV, 1687, ete. , 

(5) Cpr. Domat, op. cit, III, p. 449, No. 11; Persil, Regime 

hypothăcaire, IL, p. 161, No. 4 (ed. din 1833); Martou, op. 

cit., IL, 510; Cloes, Idem, 1, 563, p. 323; Baudry et Loynes, 

Idem, L, 553; Guillouard, Idem, I, 438; P. Pont, Idem, |, 

168; Thâzard, Idem, 365; Laurent, XXIX, 514; Aubry et 

Rau, III, $ 261, p. 274, nota 80 bis (ed. a 5-a): Thiry, IV, 

398; Colmet de Santerre, IX, 37 bis ], ete. 

31316 28
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Art. 438 Ce In materie comercială, cărăuşul, la caz de contes- 
îm taţie, poate să dobândească sechestrarea lucrului transportat 

(art. 438 C. com.). 
Transportul Privilegiul cărăușului se exercită chiar asupra, luerului 

Civil. cazu transportat, sau asupra preţului provenit din vânzarea acestui 
șului. lucru, şi nu garantează decât ceeace se datorește pentru 

transportarea lucrului; de unde s'a tras concluzia, foarte 
juridică, că lucrul transportat nu garantează, ceeace se da- 
toreşte pentru alte transporturi, privilegiul neputându-se în- 
tinde dela un transport la altul. Raportorul Leli&vre a spus 
acest lucru în termeni expreși (€). 

Cazul când Soluţia n'ar puteă fi alta, decât atunci când cărăușul 
ai e dar fi obligat a transportă en bloc o cantitate oarecare 
porturi suc- de mărfuri, cu facultatea pentru dânsul de a realiză ope- 
“  raţia prin transporturi succesive. In asemenea, Caz, neexis- 

tând decât o singură convenţie, diferitele operaţii sunt în- 
trunite între ele printr'o legătură, care stabileşte indivizibi- 
litatea, convenției. Privilegiul garantează deci, în asemenea 
caz, asupra tuturor mărturilor transportate şi asupra fiecă- 
ruia din loturile separate, întregul preţ al transportului () 

V. — Privilegiul asupra cauţiunei unor funcţionari publici. 

Art. 1730. — Sunt privilegiate asupra oarecăror mobile: | 8 Oreanţele rezultând din abuzuri şi prevaricaţiuni ale fune- 
ționarilor publici, în ezerciţiul funcţiune, lor, asupra. cauţionamen- 
tului lor, precum şi asupra dobânzilor ce ar fi produs acel eauţio- aament. (Art. 1725, 1816 urm., 1822 C. eiv. Art. 2102, 7 C. fe. 
Art. 20, 8 L. ipotee. belg. din 1851). 

Al cineilea privilegiu special asupra oarecăror mobile; 

() Vezi Cloes, 0p. cit., I, 561, p. 321; Thiry, 1V, 398; Arntz, 
IV, 1687. Cpr. Baudry et Loynes, op. cit., 1, 554; Guillouard, 
Idem, |, 438; Marton, dem, II, 513; P. Pont, Idem, |, 168; Troplong, Idem, I, 207 bis; Laurent, XXIX, 516; Aubry et Rau, III, $ 261, p. 275 (ed.a 5-a); Cas. rom., Dreptul din 

PA 1010, No. 22, ag. 116, | ces, op. cit.,], » p- 821; Baudry et Loynes, op. cil | 554; Martou, Idem, IL 514; P. Pont, Idei. I, 168; Guil- 
louard, Idem, |, 441; La LX 7 Rau 

INI, $ 261, p. 275, ete. urent, XXIX, 516; Aubrye '  
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este acela pe care art. 1730, 8 îl conferă, pentru asigu- 
xarea, creanţelor rezultând din abuzurile şi prevaricaţiunile 
comise de către funcţionarii publici. 

funcţionari sau agenţi publici de a depune, înainte de in- 

Unii din acești funeţionari, fiind însărcinaţi cu direc- 
iunea intereselor private (1), sa părut just de a se înfiinţă 
în favoarea, cetăţenilor, cari recurg la acești funcţionari, o 
garanţie contra. negligenţei, erorilor sau relei lor credinţe. 
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Această garanţie consistă în obligaţia impusă unor anume Oblig. unor 
anume func- 
ționari de a 

trarea lor în funcţiune, la Casa de consemnaţii, o sumă de depune o cau- 
bani, asupra căreia particularii lezaţi pot, la nevoe, să-și 
exercite recursul lor. 

Funcţionarii obligaţi a depune asemenea garanţii, sunt: 
grefierii de tribunale, cari nu sunt doctori sau licenţiaţi: în 
drept, şi cari trebue să depue o cauţiune de 6000 lei (art. 
58 L. organ. judecătoreşti din 21 Martie 1909); portăreii 
cari nu sunt doctori sau licenţiaţi (art. 13 urm. Regul. din 
27 Martie 1902) 0); mijloeitorii oficiali de sehimb, cereale 

sau mărfuri (art. 834 IL. din 9 Mai 1894, modificat prin 
L. din 29 lunie 1905), ete. 

Garanţiile acestor funcţionari, precum şi procentele 

acestor garanţii sunt afectate, cu privilegiu, la plata crean- 

(2) Nu este vorba, în specie, de comptabilii mânuitori de bani 

(*) 

publici, căci gestiunea lor este garantată atât prin ipoteca 

legală statornicită de art. 1735, 3 şi 1768 cât şi de privi- 

legiile prevăzute de legile speciale, la care ne trimite art. 1725 

din codul civil. Vezi, în privinţa acestor din urmă privilegii 

speciale, supră, p. 368 urm., explie. art. 1725. 

Din cele mai sus expuse rezultă că doctorii și licenţiaţii în 

drept pot fi grefieri de tribunale şi portărei, fără nicio eau- 

ţiune, aceasta, în scopul de a se populă, pe cât se poate, gre 

fele şi corpurile de portărei cu titraţi. Este însă de observat că 

titlul nu constitue o prezumpție de cinste. Cu toate că tinerii 

titrați ar fi supuşi unei cauțiuni, ei totuşi vor trebui, prin 

forţa, lucrurilor, să consimtă a trece prin grefele tribunalelor 

şi corpurile de portărei, din cauza numărului însemnat de 

titraţi cari esă pe fiecare an, atât din Universitățile noastre 

cât şi din acele străine, şi care începe a deveni îngrijitor. Eră 

o vreme când titraţii lipseau aproape cu totul. Astăzi avem 

prea, mulţi, şi numărul lor crește mereu. Aceasta dovedeşte 

că a sosit momentul să ne îndreptăm studiile noastre în altă 

direeţie. 

țiune. 

Funcţionarii 
supuşi acestei 

obligaţii.
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ţelor ocazionate prin abuzurile şi prevaricaţiunile comise de 
ei, însă numai în exerciţiul funcţiunei lor (). 

Persoanele Acest privilegiu garantează mai întăi pe Stat, și apoi 
Sarea ae pia pe particulari. Pănă la darea definitivă a, socotelelor din 

legiu. partea suszișilor funcţionari, şi deci, pănă la stingerea privi- 
legiului Statului, aceştia n'ar puteă să, cesioneze garanția 
lor, nici creditorii lor n'ar puteă so poprească în mânile 
Casei de consemnaţii. 

Regul. din 27 Prin aplicarea principiului de mai sus, ast. 15 din 
Martie 1902. zeul. dela 27 Martie 1902 dispune, în privinţa portăreilor: 

„Cauţiunea portăreilor garantează, eu preferință, condamnările 
ce vor puteă fi pronunţate contra lor, pentru fapte comise în exer- 
cițiul funcţiunei. In afară de măsurile pur conservatorii, garanția 
lor nu va puteă fi urmărită pentru niciun fel de datorii particu- 
lare sau obligaţiuni, în timpul cât funcţionează portărelul care a 
constituit-o“, 

Aceeaș regulă se aplică, de bună-seamă, şi celorlalţi 
funcţionari sau agenţi publici, obligaţi de lege a dă o cau- 
ţiune. 

Am terminat cu privilegiile cari se întemeiază pe ideea 
de gaj tacit. Trecem acum la privilegiile cari se întemeiază 
pe împrejurarea că creditorii, cărora ele sunt conferite, au 
făcut să intre şi au păstrat în patrimoniul debitorului lor 
mobilele cari fac obiecţul acestui privilegiu. 

Privilegiile speciale asupra mobilelor, rezultând din îm- prejurarea că creditorul a adus sau a conservat în 
patrimoniul debitorului, bunul asupra căruia 

se exercită privilegiul, 

10 Privilegiul arendătorului asupra recoltei arendaşului, 
pe anul curent. 

Primul privilegiu din această categorie este acel al 
arendătorului asupra recoltei arendaşului, pe anul curent. 
Despre acest privilegiu a.m vorbit supră, p.&18 urm., când ne-am 

  

() Cpr. Persil, Regime hypothicaire, 1, p. 162, No 1 (ed. din 1833) şi toţi autorii. “Pextul art. 1730, 80 este, în aderăr; expres în această privinţă.
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ocupat de privilegiul locatorului asupra mobilelor din casa 
închiriată sau de pe moşia arendată. 

20 Privilegiul sumelor datorite pentru seminţe, sau pentru 
cheltueala recoltei anului curent, şi pentru instrumente 

de exploatare. 

Acest privilegiu este prevăzut de art. 1730, 2(4). 

Art. 1730. — Creanţele privilegiate asupra oarecăror mobile. 
sunt: 

20 Sumele datorite pentru seminţe sau pentru cheltuiala re- 

coltei anului curent, asupra preţului acestei recolte, şi sumele da- 

torite pentru instrumente de exploatare, pe preţul acestor instru- 

mente; în ambele aceste cazuri, cu preferință chiar înaintea pro- 

prietarului, moșiei pentru privilegiul arende: (?). (Art. 484, 1734 C. 

div, Art. 2102, 10 $ penultim C. fr. Art. 20, 20 şi 24 L. ipotec. 

belgiană din 1851). 

TPextul francez face să figureze acest privilegiu în dis- Indreptarea 

poziția privitoare la privilegiul loeatorului. Aceasta este un viciul de 

viciu de clasificare, căci privilegiul sumelor datorite pentru strecurat în 

seminţe, pentru facerea recoltei și pentru instrumentele de od! francez 

exploatare ale moșiei arendate, nu este un privilegiu al loea- 

torului, ei, din potrivă, un privilegiu contra locatorului, de 

oarece cheltuelile pentru seminţe, pentru recoltă şi uneltele 

de exploatare tree înaintea privilegiului locatorului €). De 

aceea, textul belgian (art. 20, 20 şi art. 24) și, după dânsul 

al nostru, a îndreptat acest viciu de redacţie, clasificând 

acest privilegiu aparte. | 

Acest privilegiu își trage origina sa din cutuma dela  Origina 
Orlâans (4), 

acest „priv 
egiu. 

(2) Cpr. 'Trib. Dorohoiu, Dreptul din 1896, No. 59, p. 512. 

(2) Cuvintele subliniate: îm. ambele aceste cazuri, ete. mai sunt 

încă odată repetate în art. 1734. Aceste cuvinte nu sunt la 

locul lor în art. 1730, 20, fiindcă acest text enunţă numai 

privilegiul, fără a se ocupă de clasificarea privilegiilor, de 

care se ocupă art. 1734. Vezi p. 4172, explic. acestul text. 

€) Cpr. P. Pont, Privil. et hypolhăgues, 1, 112, p. 83 (ed. a 3-a, 

1883); Martou, Idem, IL, No. 440, p. 120 şi No. 536, p. 185; 

Thiry, IV, 401, ete. | N 

(4) Opr. Pothier, Louage, IV, 256;  Domat, Lois civiles, II, p. 

450, No. 12 (ed. Carre din 1822); Pand. fr., v Privil. et 

huypothâques, LTl4, ete.



438. 

Motivele 
acestui privi- 

jegiu. 

Art. 484 C, 
com. 

Creanţele ga- - 
rantate prin 
privilegiul de 

faţă, 

COD. CIV.—CARTEA III.—TIT. XVIIL.—CAPIT. II.—S-a I1.—ART, 1730, 2 

Creanţele de mai sus sunt privilegiate, pentrucă acel 
care a vândut seminţe sau instrumente pentru exploatarea 
moșiei, ca şi acei cari, prin munca lor, au contribuit la 
facerea, recoltei, au pus, în adevăr, această recoltă în patri- 
moniul debitorului, căci fără dânşii, el n'ar fi avut nicio 
recoltă. De aceea este just ca creanţele lor să fie privilegiate, şi 
să treacă chiar înaintea privilegiului locatorului (art. 1734) (5, 

Acest privilegiu, special arendărilor de fonduri rurale, 
care garantează atât pe acei ce au vândut semințe fie 
arendaşului, fie proprietarului, dacă el își cultivă însuş mo- 
şia (), cât şi pe acei cari au întrebuințat braţele și munea 
lor la producerea recoltei, nu este decât despăgubirea folo- 
sului ce ei au adus masei ereditorilor prin mărirea, patri- 
moniului debitorului lor. 

Acest privilegiu se întemeiază pe art. '484, câre nu 
este decât traducerea unei regule cunoscute: Pructus non 
ntelhguntur nisi deductis impensis (). - 

Creanţele garantate prin acest privilegiu special sunt: 
10' acele pentru preţul seminţelor; 20 “acele ale oamenilor 
întrebuințaţi la, producerea şi strângerea recoltei; 80. erean- 
țele acelora, cari au vândut, reparat sau. îmbunătăţit instru- 
mentele de agricultură şi de exploatare ale moşiei. 

4) Vânzătorii seminţelor. 

În privinţa, acestor creditori, avem prea, puţine obser- 
vaţii de făcut. Am spus, în adevăr, mai sus, că, fără aceste 

  

() Cpr. Baudry et L.oynes, op. cil, |, 464; Martou, dem, Il, 440 şi 536; Colmet de Santerre, IX, 28 bis XXXII; Cloes, Prâwil. et hypotheques, IL, 627, p. 362, 363; 'Thiry, IV, No. 401 şi 412, p. 537. Vezi şi înfră, p. 472. | €) Cpr. C. Bordeaux, Pand. fe.. vo Privil, et hapothegues, 1110 şi 1760 urm.; Laurent, XXIX, 450; Cloes, op: câ, Î, 481, p. 270; P. Pont, Idem, 1, 134. — Vezi însă, Guillouard, op. cil, L 364, care se pronunţă, în Franţa, contra privilegiului, 
de câteori proprietarul îşi cultivă el însuş moşia, din cauza redacţiei textului francez, pe care am seninalat-o -mai sus Acest autor recunoaşte însă că sistemul său nu poate fi admis faţă, cu noua redacţie a textului belgian, care a, trecut şi în | legea noastră. 

(0) Vezi L. 1, Cod, De fructibus, ete. 7, 51, unde se zice: „Foc Jructibus nomine continetur guod justis sumtibus superest“. Mai
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seminţe, vândute fie arendașului, fie însuș proprietarului 

care îşi cultivă moșia, debitorul n'ar fi avut nicio recoltă. 

Nimie nu este deci mai just şi mai echitabil în acelaş timp, 

decât ca vânzătorii seminţelor să fie plătiţi cu preferinţă din 

preţul recoltei, pe care ei au produs-o. 
Se decide însă în genere, cu toată controversa ce există Aplie. privil. 

asupra, acestui punet, că acest privilegiu nu aparţine acelora poi va 

cari au vândut îngrăşăminte pentru pământ, după cum a telor pentru 

spus-o anume raportorul Lelivre în raportul său cătră Ca Pământ. Con- 

mera reprezentanţilor (*). 
Unii autori observă, cu această ocazie, că dacă legea, 

ar puteă, în specie, fi interpretată în mod larg, ar trebui 

să se declare privilegiate creanţele acelora cari și-au înehi- 

iat sau şi-au vândut vitele lor spre a face arătura câm- 

pului, ceeace este inadmisibil, cel puţin în privința crean- 

țelor cari ar rezultă, din vânzarea vitelor (2). 

») Muncitorii cari, prin braţele lor, au produs recolta. 

Acest privilegiu este conferit, zice Curtea din Limoges (5) 

tuțuror acelora, cari au luat parte directă la ararea și să- 

vezi în acelaş sens şi alte legi citate în tom. 1], partea l-a, al 

Coment. noastre, p. 307 nota 2 (ed. a 2-a). Cpr. Martou, Privil. 

et hypothegues, Il, 440, p. 120. 

(2) Cpr. Cloes, op. cit., IL, 434, p. 268; Aubry et Rau, III, $ 261, 

p. 256, text şi nota 47 (ed. a 5-a); Laurent, XXIX, Bl; 

Baudry et Loynes, op. cit. |, 467; Guillouard, Idem, 1, 360; 

'Thâzard, Idem, 351; Andre, Regime hypothâcaire, 193, p. 96 

(ed. a 2-a), C. Douai, Sirey, 93, 2. 13%; D. P. 93. 2. 479. 

—Contră: Martou, op. cil. IL, 444, p. 192; P. Pont, Idem, 

1, 134, p. Li4 (ea. a 3-a); Duranton, XIX, 99, nota 1; Mass6- 

Vergs, V, $ 791, p. 141, nota 17, ete. 

Aceeaş controversă există în privința acelora cari au vândut _ 

poloboace pentru strângerea recoltei vinului, deşi acest privi- Vânzarea de 

legiu îşi aveă fiinţă în vechiul drept francez (epr. Pothier, Prângerea E, 

Tr. de la proctd. civile, X, 483, 49). Vezi în diferite sensuri, coltei. Con- 

Baudry et Loynes, Privil. et hypothegues, 1, 468; Guillouard,  troversă. 

Idem, |, 365; Aubry et Rau, III, $ 261, p. 256; Laurent, 

XXIX, 452; C. Bordeaux, D. P. 73. 2. 14; D. P. 97. 2. 400. 

Vezi asupra acestei controverse, Pană. fr., vo Privil. et hapo- 

theques, 1740 urm. — Rămâne însă bine înţeles că vânzătorul 

poloboacelor va aveă un privilegiu asupra însiși poloboacelor 

vândute (art. 1730, 50). Aubry et Rau, loco cil., nota 48. 

(2) Cpr. Cloes, op: cît., l 484, în fine, p. 269. , 

() D. P. 49. 2. 173; Sirey, 49. 2. 321. —Sa decis, cu drept
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mănarea pământului (!), la ridicarea şi strângerea recoltei, nu 
însă acelora cari au procurat hrana acestor lucrători ai 
pământului (2). | 

Art. 1729, 40, In această categorie nu întră însă servitorii casei sau 
curţei, pentrucă ei nu au contribuit eu nimic la, producerea 
recoltei, acești din urmă având însă privilegiul general al 
oamenilor de serviciu, statornicit de art. 1729, 4. 

Existenţa Cheltuelile pentru recoltă, ea și acele ale sumelor da- 
Pia “anul torite pentru seminţe, nu sunt privilegiate decât pentru anul 

curent... în care au fost făcute (anul curent). Recoltele anilor pre- 
cedenţi nu sunt atinse prin acest privilegiu, căci el se stinge 
odată ce anul a expirat (*). 

Cazul când Chiar în privinţa, recoltei anului curent, privilegiul se 
ro a tit stinge prin scoaterea recoitei, fără fraudă, din patrimoniul 
din patrimo- debitorului, căei acest privilegiu nu este sancţionat printrun iul debito- Xa 4 5 ului ” drept de urmărire în mâna terţiilor (6). 

  

cuvânt, că sumele datorite pentru trieratul recoltei întră în cheltuelile recoltei şi sunt privilegiate. 'Trib. Botoşani, Or. 
judiciar din 1896, No. 25, p. 201. 

(1) Prin cheltuelile recoltei se înțeleg, în adevăr, nu numai acele 
făcute pentru culegerea, şi strângerea ei, dar şi acele cari au de obiect producerea ei, precum : cheltuelile făcute pentru ară- tură, semănătură grăpare, trierare, ete. Cpr. Pothier, Tr. de „la procăd. civile, X, 483 urm; Cloes, op. ciţ., L, 483, p. 267, ete. (2) Trib. Vitey-le-Frangois, Repert. Dalloz, Supplement, vo Privil. 
et huypotheques, 322, nota 1. Cpr. Guillouard, op. cit., 1, 363; __Pand. fe. vo cit, 1758; Andr6, op. cit., 194, p. 96, ete. () Cloes, op. cit. 1, 483, p. 268 urm; Martou, Idem, IL, 443; Thiry, IV, 402, ete. — Dacă se stabileşte însă că un servitor al curței a luat parte la muncea, câmpului, el va aveă pri- vilegiul de mai sus, în măsura, acestei participări. Martou, op. și loco supră cil.; Baudry et Loynes, Idem, 1, 470; C. Paris, Râpert. Dalloz, vo Prius. et hypotheques, 293, nota 3. — Vezi 2 „însă Laurent, XXIX, 449. 

(*) Martou, op. cit., II, 445, p. 122, 123; Cloes, Jdem, 1, 48, p. 267, ete. 
| (5) Baudry et Loynes, op. cit, |, ATI, 4172, în fine; Arntz, IV, 1675; Andre, op. ciţ,. 19%, p.9%; c. Bourges, D. P. 18.2. 56; Sirey, 80. 2. 1104. Cpr. Cas. fr. Pand. Ptriod. 1901. |. 487. Acest privilegiu nu poate deci fi exercitat atunei când recolta a devenit proprietatea arendătorului prin rezilierea contractului, nici când ea a fost vândută, odată cu imobilul, sau imobilizată printr'o urmărire imobiliară. Andr6, op. și loco supră cil.; Cas. rom. Cr. judiciar din 1911, No. Î?.
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lată cum se exprimă, în această privinţă, Domat (Lois 

civiles, III, p. 450, 451, No. 12, ed. Carr): 

„Cette prefârence doit s'entendre, selon notre usage, ă l'gard 
des fruits qui sont ou pendants, ou encore en la puissance du d€bi- 
teur; ear sil les a vendus et livrâs ă un acheteur de bonne foi, 
ils ne peuvent âtre vendiqu6s entre ses mains. Ainsi, celui qui: dans 
un mareh& achâte du bl& d'un fermier, ne pourra tre recherehâ 
par le proprittaire du fonds d'ou est venu ce bl6, pour le paiement 
du prix de sa ferme, car il a di veiller ă son paiement. Ce privi- 
lge des propriâtaires, pour le prix de leur ferme, est aequis ă ceux 
mâme qui n'ont aucun bail Gcrit, car il suffit qu'il paraisse que 
les fruits qui'ils vendiquent soient venus de leur fonds. : 

Acest privilegiu nu poate, pe de altă parte, fi exer- Acast privi- 
i A . : [i - . “a. legiu este 

citat decât asupra recoltei deslipite de fond, deci Asupra TE- „mobiliar, iar 

coltei ajunse la maturitate ('), căci privilegiul este, în specie, nu imobiliar, 

mobiliar, iar nu imobiliar; de unde rezultă că creditorii că- 

rora €l este acordat n'ar putei să-l exercite asupra părţei 

din preţul de adjudecare al moșiei, corespunzător cu valoarea 

fructelor prinse de rădăcini (”). 

c) Sumele datorite pentru instrumentele de muncă. 

In fine, legea declară privilagiate, sumele datorite de 

arendaș sau proprietar pentru uneltele cari au servit la ex- 

ploatarea fondului, însă nu asupra preţului recoltei de astă- 

dată, ci numai asupra preţului acelor instrumente (5). 

Aceste instrumente sunt: plugurile, sapele, coasele, ma- Uneltele cari 

şinele de semănat, trierat, ete., întrun cuvânt: instrumenta a rea 

fundi, după cum ziceau Romanii: „In instrumento fundi fondului. 

ea esse, que fructus qucerendi, cogendi, conservandi gratia, 

parata sunt, Sabinus  hbris ad Vitelhium evidenter  enu- 

merat“ (%). ” | 

"() Cpr. C. Bourges, Pand. Ptriod. 1901. 2. 187. | 
(2) Bandry et Loynes, op. cit., I, 465; P. Pont, dem, 1,136; Guil- 

louard, Idem, L, 359; Andre, op. cit. 195, p. 97; Pand. fr, 

vo Privil. et hapotheques, 1123, şi deciziile citate acole, 

(6) Baudry et Loynes, op.cit., |, 412, în fine; Guillonard, Idem, 

E, 358; P. Pont, Idem, IL, 136; Troplong, dem, |, 166; Aubry 

et Rau, III, $ 261, p. 256, nota 46 bis (ed. a 5-a); Cas. fr. 

Sirey, 39. 1. 916.—Contră: Trib. Joigny (sentință cu drept 

cuvânt casată), Sirey, loco cit. - - 

(£) L. 8, ab înitio, Pr., Dig., De înstruelo vel înstrumento legato, 

33, 1.
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Instrumentele De aci rezultă că instrumentele cari servese numai la 
de menaj- menajul casei, nu sunt privilegiate (*). 

Quid, juris în privinţa instrumentelor necesare unei ex- 
Instrumentele ploatări industriale, precum ar fi acele întrebuințate într'o 
ae oare uzină, o moară, ete.? Chestiunea este controversată: Unii 

dustrială, aplică privilegiul de mai sus și la aceste instrumente, sub 
Controversă. cuvânt că ar fi vorba, în specie, de exploatarea oricărui 

fond în genere, iar nu numai de exploatarea unui fond 
agricol (2). | 

Ceeace face chestiunea, îndoelnică, este că raportorul Le- 
Jievre a ziz în Camera reprezentanţilor: 

„Inţelegem a vorbi numai de instrumentele de cultură, cari 
servese la exploatare și cari contribuesc la Jormarea recoltei“ (?). 

Repararea sau Privilegiul statornicit de lege pentru instrumentele de 
n einuiitiea exploatare, poate fi exercitat nu numai de acei cari le-au 

„telor. vândut, dar şi de acei cari le-au reparat sau îmbunătăţit (£). 
Privil. împru- Presupunând acum că, întloe de a vinde seminţe sau 
de bai ș instrumente de cultură, cineva a împrumutat arendașului 
cumpărarea sau proprietarului banii cu cari sau cumpărat aceste lu- 
de înstri-oruri, chestiunea este de a se şti dacă împrumutătorul va 

aveă, în asemenea caz, privilegiul statornicit de art. 1730, 
2%? Deşi Curtea noastră de casaţie a admis afirmativa('), 
totuşi negativa ne pare mult mai Juridică, pentrucă, după 

  

() Pand. fr., vo ciţ. 1737; Cloes, op. cit., ], 485, p. 276; Bau dry et Loynes, Jdem, |, 412; Guillouard, Jdem, ], 367; 'Trop- long, Idem, I, 166; P. Pont, Idem, 1, 1835; Martou, Idem, Îl, 441; Andre, Regime hypothtcaire, 191, p. 96; Thiry, 1V, 402; __ Planiol, II, p. 825, nota 1 (ed. a 5-a), ete. (2) Vezi Cloes, Priwil. e hypothegues, |, 485, p. 270; Martou, Idem, II, 441; P. Pont. dem, |, 135, în fine, p. 115 (ed. a 3-a); 'Thezard, Idem, 352. Cpr. Trib. Andelys, Pand. Ptriod. 99. 2. 51.—Contră: Laurent, XXIX, 453; Baudry et Loynes, op. cil., L, 472, p. 452 (ed. a 3-a); Guillouard, Jdem, |, 368; 1. Huc, XIII, 81; Thiry, IV, 402, ete. (5) Cpr. Thiry; IV, loco supră cit. (() Baudry et Loynes, Privil. e hypothegues, I, 472; Valette, Jdem, 114, p. 154; P. Pont, Jden, I, 135; Guillouard, Idem, 1, 369; 'Thiry, IV, 402; Colmet de Santerre, IX, 28 bis XXXII; Pand. fr., yo cit., 1734, ete. 
() Qas. 1 Bult. 1898, p. 1273 şi Or. judiciar din. 189%,
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cum ştim, privilegiile sunt de drept strict şi nu pot fi create 
prin interpretare (5. | 

Tot în baza acestui principiu s'a decis că plata arenzei Cazul când 
făcută, cu banii împrumutaţi, nu crează în favoarea împru- PI2te arenzei 
mutătorului privilegiul statornicit de lege în folosul aren-: bani îrapru- 
dătorului (2). mutaţi. 

Pentru ca împrumutătorul să aibă drept la privilegiul Art. 1107, 2». 
de mai sus, el trebue să se subroage, conform legei (art. 
1107, 2), în drepturile creditorilor privilegiați (5). 

Ultima observaţie ce vom face asupra art. 1730, 20, Art. 1754. 
este că privilegiul statornicit de acest text primează privi- 
legiul 'ce arendătorul are pentru plata arenzei sale, după 
art. 1730 10 (art. 17834), pentrucă, încă odată, fără seminţe 
și fără braţe care să muncească, arendașul nar fi avut 
nicio recoltă. 

S'a decis, eu drept cuvânt, că sumele datorite de arendaș 
provenind din cumpărarea instrumentelor de exploatare se 

plătese cu preferință înaintea privilegiului proprietarului, 
chiar dacă acesta n'ar fi fost încunoştiințat că arendașul 
nu plătise: preţul acestor instrumente (*). 

3 Privilegiul pentru cheltuelile făcute spre conservarea 
unui lucru mobil. 

Art. 1730. — Sunt privilegiate asupra oarecăror mobile: 
49 Cheltuelile făcute pentru conservarea luerului. (Art. 991, 

997, 1574, 1618, 1691, 1737, 1742 C. civ. Art. 387, 405, 433, 437, 
683, 685, 687 C. com. Art. 2102, % C. fr. Art. 20, 4 L.. ipotee. 

belgiană din 1851) (£). 

(1) Vezi în acest din urmă sens, Trib. Vlaşea, Or. judiciar din 

1903, No. 86 (eu observ. noastră). Cpr. Trib. Dorohoiu, Dreptul 

din 1896, No. 59 (motive). 
(2) Trib. Dorohoiu, Dreptul, loco cil. 

(5) Cloes, Privil. et hapotheques, |, 486, în fine, p. 210. Cpr. 

“Rolland de Villargues, Repert. de notariat, v” Privil. de cre- 

amce, 155, p. 496. C. Bucureşti, Dreptul din 1882, No. 49. 

(£) Cas. rom. Bult. S-a 1, 1878, p. 228. — Contră: C. Bucureşti 

„Dreptul din 1876, No. 29 (deeizie casată). D-l D. Negulescu 

(Teoria privilegiilor, p. 33, nota 1) aprobă această din urmă 

decizie, fără a ne spune că ea a fost easată. De. altfel, aceasta 

este singura observaţie ce autorul de mai sus face asupra 

art. 1730, 20. . , 
(6) Cpr. L. L. 5 şi 6, Dig., Qui potiores în pignore vel hypotheca 

habeantur, 20, &, precum şi alte legi citate, p. 144, nota 1.
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Acest privilegiu îşi trage origina sa din dreptul roman, 
unde el eră consacrat prin legile 5 şi 6, Dig., Gui potiores 
în pignore vel huypotheca habeantur, 20, &. EL eră admis 

“Si în vechiul drept francez (9, de unde a trecut în dreptul 

Cheltuelile 
făcute p. con- 
servarea lu- 

crului,. 

Privil. pentru . 
conservarea 

lucrurilor în- 
suflețite. 

actual. Nimie nu este, în adevăr, mai drept şi mai echitabil 
în acelaş timp, decât ca acela care a devenit creditor pen- 
trucă a făcut cheltueli spre conservarea unui lueru în patri- 
moniul debitorului, să fie preferat celorlalţi creditori, asupra 
preţului acestui lueru, fiindcă fără el, luerul ar fi perit și 
ceilalţi creditori n'ar fi avut nici un drept asupra lui. „Hujus 
enim pecunia salvam fecit totius pignoris causam* (?), 

Intre cheltuelile făcute pentru conservarea, luerului intră 
toate acele fără care lucrul mobil, fie însuflețit (5), fie ne- 

  

() Vezi Domat, Lois civiles dans leur ordre naturel, III, p. 44, 
No. 6 (ed. Carr din 1822). Iată, în adevăr, cum se exprimă 
acest autor: „Le crâancier de qui les deniers ont ât€ employs 
pour conserver la chose ou pour la refaire, comme pour d fendre un hâritage contre le cours de Veau, pour prâvenir la ruine d'une maison, ou pour la rebâtir aprăs sa ruine, a un privilăge; car il a fait subsister la chose pour L'interât com- mun et du propriâtaire et des er6anciers, et elle est comme 
sienne jusqu'ă la coneurrence de ce qu'il v a mis“. — „Creditor, gui ob restitutionem edificiorum crediderii, în pecuniam quam 
crediderit, privilegium exigendi habebit“. (L. 25, Dig, De rebus creditis, ete., 12. 1.) Acelaş lueru se mai spune încă odată în L. 24 ŞI, Dig., De rebus auctoritate Judicis possi- dendis seu vendundis. 42, 5. — LL. 1., Dig. De cessione bo- 
norum, 42, 3, zice de asemenea: „Creditori, gui ob restitu- 
tionem adificiorum crediderit, privilegium exigendi, datur“.. In fine, L. 26, Dig., De rebus auctorităle | judicis, ete. mai zice că: „Qui în navem eziruendam, vel înstruendam credidil, vel. etiam emendam, privilegium habe“, ete. (2) L. 6, Dig., Qui potiores în pignore, ete., 20, 4. 

() Astfel, s'a decis, cu drept cuvânt, că un veterinar poate să invoace. privilegiul statornicit de acest text, pentru îngrijirile “Și medicamentele date unui cal sau unui alt animal, asuprâ prețului acestui animal. C. Poitiers, Sirey, 92.2. 88; D. P. 92. 2. 220; Pana. Period. 92. 3. 144; C: Rouen şi Cas. fr. Pand. Ptriod. 1901. 2. 149; Pand. Pâriod. 1900. 1. 227; Pand. fr., v0 Privil. er hypothegues, 1890 şi Supplement, cod. vO, 120 urm.; Colmet de: Santerre, IX, 30 bis I; Baudry et Loynes, Privil. et hypothegues, |, 4175; P. Pont, Idem, |, 139; Cloes, Îdem, |, 504, p. 287; Andre, Rigime hapothicaire, 231, p. 107, ete.
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însufleţit, corporal sau incorporal (1), ar fi perit în totul sau 
în parte, ori ar fi devenit impropriu la uzul său (?). 

Cheltuelile făcute pentru repararea lucrului, având de Repararea Iu- 

obiect conservarea acestui lucru, sunt deci privilegiate(î). “i- 
(Cpr. art. 647 C. german). | 

Astfel, acest privilegiu se aplică la toate cheltuelile ne- Cheltuielile 
cesare (nu însă și la acele utile numai sau voluptuoare) fă- 10 
cute pentru conservarea oricărui lucru mobil în genere. 

El nu se aplică însă la cheltuelile făcute pentru con- Conserv. unui 
servarea unui imobil (4). imobil. 

Deci, dacă lucrul mobil a devenit imobil prin desti- Imobile prin 
: . E . aa . x destinaţie sau 

nație sau incorporaţie, privilegiul nu mai există, pentrucă, incorporație. 
după cum am văzut, acest privilegiu nu se aplică decât la 
lucrurile mobile (5). 

Pentru ca cheltuelile de conservare să fie privilegiate Cheltuelile 
. : : : făcute trebue asupra preţului lucrului conservat, este suficient ca ele să 54 sorosit 

fi folosit masei creditorilor, fără ca acela, care le-a făcut, să masei ere- 
fi avut intenţia de a oeroti interesul comun al creditorilor. ditorilor, 

Judecătorii fondului decid în mod suveran dacă cbhel- 
tuelile făcute au conservat lucrul şi au folosit patrimoniului 
debitorului. 

Nu intră în categoria cheltuelilor de conservare acele Asigur. 1u- 
cerului. Con- 

ÎN a troversă. 

(1) Astfel, acel care a făcut cheltueli pentru conservarea şi în- Privil. p. con- 

casarea unei creanţe este privilegiat asupra acestei creanţe. Sorana Iu 
Baudry et Loynes, op. şi loco cit.; Guillouard, Jdem, |, 374; fetite. 
P. Pont., op. și loco supră cil.; 'Troplong, Privil. et h/pothe- | 
ques, I, 175; 'Thâzard, Idem, 353; Martou, Idem, II, 475; 
Aubry et Rau, INI, $261, p. 258, text şi nota Dl (ed. a 5-a); 
Pand. fr., v0 cât., 1891 urm. — Vezi însă Laurent, XXIX, 
458 urm. | 

(2) Baudry et Loynes, Privil. et hypotheques, LI 416; P. Pont, 
Idem, |, 140; Aubry et Rau, III, $ 261, p. 258, text şi nota 

52, ete. 
(2) Bauary et Loynes, op. și loco supră cit. 
(*) Aubry et Rau, III, /oco cit., p. 258, nota, 50 ter; Baudry 

et Loynes, op. cit., L, 475; Guillouard, Idem, I, 378; P. Pont, 

Idem, 1, 139; Andre, op. cit., 234, p. 108; Pand. fr., v” cil. 

1902 urm., ete. — Contră : Art. 387, 2 C. civil portughez din 

1867. 
(6) Thiry, IV, 404, p. 848; Cloes, op. cit., I, 50%, p. 289; pP. 

Pont, Idem, I, 139, în fine; Andr6, Regime hypothecaire, 233, 

234, p. 108, ete.
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Imbunătăţirea, 
lucrului. Ine- 
xistenţa pri- 
vilegiului. 

Controversă. 

Dr. interna- 
ţional, 

C. german, 
Art. 847. 
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făcute pentru asigurarea lucrului. In adevăr, asigurarea nu 
garantează lucrul contra pericolului la care el este expus, 
ci permite numai asiguratului de a primi, la caz de sinistru, 
valoarea bănească a lucrului (Î). 

Art. 1958, 7% din codul italian întinde acest privilegiu 
la cheltuelile făcute pentru ameliorarea sau îmbunătăţirea 
lucrului (sopra gh stessi mobili conservati o migliorati), 
ceeace legea actuală n'a admis(?), cu toate că, în vechiul 
drept francez, acest privilegiu există şi pentru îmbunătăţirea 
lucrului, după cum ne atestă Domat (5). 

Din cele mai sus expuse rezultă că un italian n'ar 
pute exercită acest privilegiu în România pentru îmbună- 
tățurea lucrului, fiindcă legea teritorială determină cauzele 
legitime de preferinţă, oricare ar fi naționalitatea eredito- 

() Baudry et Loynes, op. cit., |, 477, şi autorităţile citate acolo; 

(9) 

Andr6, Begime hypothtcaire, 232, in fine, p. 108; Pand. fr, 
Supplement, v Privil. et hpothegues, 130; 'Trib. Cambrai, 
Sirey, 87. 2. 21; C. Rouen, Sirey, 90. 2. 173; Trib. Ilfov 
şi O. Bucureşti, Dreptul din 1882, No. 26 şi 49; Trib. Bellae, 
D. P. 1906. 2. 272. — Contră: Nota de sub această, din urmă 
sentință; Trib. Paris, Repert. Dalloz, Supplement, v0 Assu- 
rances terresires, 147, nota 1; Boudousquis, Tr. de Passurance contre lincendie, 289, p. 333 (ed. din 1829). 
Persil, Regime hypothicaire, |, p. 138, No. 2 ; Baudry et Loynes, op. cit., |, 478; Guillouard, Idem, 1, 377; Cloes, Idem, IL, 510, p. 291; Valette, Idem, 82, p. 99 urm.; Trop- 
long, Jdem, I, 176; Thiry, IV, 404; Andr6, op. cil. 232, p. 107; Laurent, XXIX, 457; Mourlon, III, 1299, ete. — 
Contră: Grenier, Tr. des hapotheques, II, 314, p. 22 (ed. belg. din 1833). Vezi în acest din urmă sens, art. 1958, 7 C. ita- 
lian, de care sa vorbit mai sus; art. 647 C. german, ete. Vezi Domat, „Lois civiles dans leur ordre naturel, III, p. 44i, 448, No. 7 şi 8 (ed. Carr), precum şi legile romane citate 
de acest autor. lată, care este, în această, privinţă, dispoziţia art. 647 din codul german: » Antreprenorul are, pentru crean- țele ce rezultă în folosul său din contract, un drept de amanet (ein Pfandrecht) asupra lucrurilor mobiliare confec- 
ponate sau reparate de el, când în momentul confecţiunei sau în scopul reparărei au venit în posesiunea sa“. „Der Unier- 
nehmer hat fir seine Porderungen aus dem Vertrag ein Pfand- recht an den von ihm hergestellten oder augebesserten bette- 
glichen Sachen des  Besteilers wenn sie bei der Herstellung oder. zum Zivecke der Ausbesserung in seinen Besite gelangt sind“,
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rului şi natura bunurilor la care se aplică această pre- 
ferință (£). 

Cei mai mulți autori recunose aceluia care a făcut Dr.dere- 
cheltueli pentru conservarea unui lueru, dreptul de a reține tnti*: Con- 
acest lucru, dacă el se găsește în mâna lui, pănă cândi se 
va, plăti ceeace i se datorește(”). 

Acest privilegiu, fiind independent de orice idee de gaj, Nu se cere ca 
nu se cere ca creditorul să aibă posesiunea lucrului, fiind ea 
suficient ca debitorul să fie proprietarul lui (6). lucrului. 

Privilegiul se stinge însă prin înstrăinarea lucrului, Stingerea pri- 
pentrucă mobilele nu pot fi urmărite în mâna terţilor(6. Vu 
Les meubles mont pas de suite par privilege ou hypothegue (5). 

Dacă preţul cumpărărei n'a fost încă plătit vânzăto- 
rului, nici n'a fost distribuit între creditorii acestuia, acel 

care a făcut cheltuelile de conservare, va puteă fi colocat 
cu preferință față de ceilalți creditori (6). 

Acesta, este privilegiul pentru cheltuelile făcute spre 
conservarea unui lucru. 

4 Privilegiul vânzătorului lucrurilor mobile neplătite. 

Art. 1730. — Creanţele privilegiate asupra oarecăror lucruri 
mobile sunt; 

() Vezi observaţia ce am publicat în Dreptul * din 14 Oetom- 
brie 1910, No. 63, asupra unei sentinţe a trib. din Beziers, 
care pune foarte bine principiul că privilegiile sunt terito- 
riale. Vezi şi înfră rubrica: Privilegiile în dreptul înterna- 
țional privat, p. 539, 540. 

(2) Baudry et Loynes, op. cil., |, 237 şi 479; Andr6, op.cit, 
232, p. 107. — Vezi însă Laurent, XXIX, 457. Vezi asupra 
dreptului de retenţie, în genere, supră, p. 343 urm. şi 348. 

() Baudry et Loynes, op. cit., I, 480; P. Pont, Idem, |, 143; 
Thâzard, Idem, 353; Colmet de Santerre, LX, 30; Aubry et 
Rau, III, $ 261, p. 259 (ed. a 5-a). —Contră: Art. 647 C. 
german, textual citat supră, p. 446, nota 3. 

(&) Baudry et Loynes, op. cit., |, 480; Cloes, Idem, IL, 509, p. 
291; Troplong, Jdem, I, 177; Martou, Idem, II, 456; Pand. 

fr., v0 cit., 1995, ete. 
(5) „Meubles nont point de suite par hypotheque“, ziceă Loysel, 

Institutes coutumitres, I, 487, p. 428 (ed. Dupin et Laboulaye 
din 1846). Vezi înfră, explie. art 1751. 

(6) Baudry et Loynes, op. și loco supră cil.; Aubry et Rau, 

II, $ 261, p. 259, text şi nota 55. — Contră: Martou, op. 

cit., IL, 456.
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5 Preţul pentru lucrurile mobile neplătite, dacă se află încă 
în posesiunea debitorului, chiar şi în cazul când a cumpărat cu termen 
de plată (art. 472 urm., 1294 urm. C. civ.). 

Dacă vânzarea sa făcut fără termen de plată, vânzătorul 
„poate chiar să revendice obiectele vândute, pe cât timp se află în 

Dr. roman. 
Inexistenţa 
acestui pri- 

vilegiu. 

Dr. vechiu fr. 

posesiunea cumpărătorului, și poate.să împedice revinderea acelor 
lueruri, dacă însă sa făcut cererea sa în termen de 8 zile după 
trădarea luerurilor, şi dacă lucrurile se află, încă tot în starea în 
care se găseau la timpul trădărei lor. 

Perderea acțiunei de revendicare aduce cu sine şi perderea 
acţiunei rezolutorii a contractului vânzărei, în privinţa, celorlalți 
creditori. (Art. 974, 1020, 1021, 1025, 1365, 1370, 1909 C. cir. 
Art, 783, 3%, 815 urm. C. com. Art. 2102, 40 C. fr. Art, 20, 5 
L. ipotee. belg. din 1851 modificat). 

Acest privilegiu nu există la Romani, fiindcă în această 
legislaţie, de câteori vânzătorul nu acordase niciun termen, 
cumpărătorul nu deveneă proprietarul luerului chiar predat, 
cât timp nu plătise prețul, aşa că vânzătorul puteă să-și 
revendice lucrul său (?). 

In caz când vânzătorul acordase un termen de plată, 
cumpărătorul deveneă proprierar prin tradiţia lucrului €); 
așa că, pe de o parte, vânzătorul nu mai puteă revendică 
lucrul vândut, iar pe de alta, el nu aveă nici privilegiu, 
nici ipotecă tacită pentru siguranţa preţului ce-i eră datorit. 

Faţă cu textele de mai sus, este deci de mirat cum 
unii autori, precum Loyseau, au putut să susţie altă dată 
că vânzătorul aveă un privilegiu special asupra lucrului 
vândut şi neplătit (?). 

Acest privilegiu neexistând în dreptul roman, trebue 
  

(0), Vendite, vero res et tradite non aliter emptori adquiruntur, 
guam si îs venditori pretium solverii, vel alio modo ei satis- 
fecerit“. (Instit., De rerum divisione, II, |, $ 41, ab initio). Vezi şi L. 19, Dig., De contrahenda emptione, 18, 1, unde se zice: „Quod vendidi, non aliter fit accipientis, quam si aul Pretium nobis solvitum est aut salis eo nomine factum, vel „ €tiam fidem habuerimus emptori sine ulla satisfactione“. 

(2) „Sed si îs qui vendidit, fidem emploris secutus fuerii, statin rem emptori feri“. (Instit., loco supră cit.). Vezi şi L. 12, , Cod, De rei vindicatione, 3, 32. Cpr. Pothier, Vente, DU, 322. (5) Argument din L. 34, Quod quis, Dig., De rebus auctorilate 
Judicie, ete., 42, 5 şi din Novelele 53, 97 şi 136. Cpr. Trop- long, Privil. et hypothegues, 1, 181 şi 2183; Pana. fe., vw Priul. 
et hypothegues, 1932, ete.
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deci să căutăm origina lui aiurea. El se găseşte în vechiul 
drept francez, şi anume: în art. 176, 177 din cutuma Pa- 
visului şi în art. 458 din cutuma dela Orleans (1). 

lată cum se exprimă acest din urmă text, care repro- 

duce aproape ad litteram art. 177 din cutuma Parisului: 

„Et ntammoins, encore quil et donne terme, si la chose mo- 

bilire se trouve saisie sur le debiteur. par autre creancier, îl peut 

empecher la vente, ei est preferă sur la dite chose mobilitre auz 

autres creanciers*. 

Dacă dela, dreptul roman şi dela dreptul vechiu francez, 

trecem acum la dreptul actual, vedem că vânzătorul are 

două garanţii cari îi asigură plată preţului ce i se datorește: 

449 

Dr. actual]. 

10 In caz când cumpărătorul trebue să plătească preţul De. de retenţie 

îndată, fără, niciun termen, vânzătorul este în drept a reţine 

lucrul, cât timp nu i se plăteşte preţul lui (aut. 1322, 1323). 

Acesta este dreptul de retenţie ), care ştim că nu se poate 

exercită decât asupra unui lueru cert şi determinat, iar nu 

asupra unei sume de bani). | 
Dacă vânzătorul a apucat a predă luerul vândut, fără 

a primi preţul lui, el devine ereditor al preţului şi se ex- 

pune, la caz de insolvabilitatea cumpărătorului, a veni în 

concurenţă cu ceilalţi creditori ai lui. 

Dacă presupunem că cumpărătorul a plătit preţul, R 

fără a primi luerul cumpărat, el va puteă să-l revendice 

în calitate de proprietar, căci el a devenit, în adevăr, pro- 

prietar prin simplul efect al consimţimântului (art. 971 şi 

1295, ab înâtio). Cumpărătorul poate deci, în toate cazurile, 

să plătească preţul fără nicio temere, deşi el nu a primit 

lucrul ; pe când vânzătorul, creditor al preţului, s'ar expune, 

din contra, dacă ar predă lucrul, fără a primi preţul. De 

aceea legea îi conferă, după cum am văzut, dreptul de a 

reţine lucrul, însă numai în caz când vânzarea a fost fă- 

() Cpr. Pothier, Tr. de la proced. civile, X, 488. Vezi asupra 

dreptului vechiu francez, Domat, Lois civiles dans leur ordre 

naturel, IL, pag. 446, No. & (ed. Carr); Guillouard, Priuil. 

et hypotheques, Î, 885; Troplong, Idem, |, 183; Valette, Idem, 

84, p. 102; Planiol, II, 2605, 2606 (ed. a 5-a), ete. 

(2) „Venditor quasi pignus, retinere polest rem quam vendidit“. 

(L. 13 $ 8, Dig., De actionibus empti et venditi, 19, 1). 

(3) Cas. rom. Revista Jurisprudenţa din 191], No. 4, p. 50. 

11346 29 

al vânzăto- 
rului. 

evendicarea 
din partea 
cumpărăto- 

rului.
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Rezilierea 
contractului. 
Art. 1021 şi 

1365. 

Alte garanţii 
pe care le are 
vânzătorul 

unor lucruri 
mobile neplă- 

tite. 
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rută fără termen, căci dacă s'a acordat un termen cu mpărăto- 
rului pentru plata preţului, vânzătorul trebue să predeă, de în- 
dată luerul, fără a-l mai puteă reţine, de oarece el a avut în- 
credere în cumpărător: fidem emptoris secutus est (art. 1322). 

2 A doua garanţie, pe care oare vânzătorul care n'a 
primit preţul lucrului predat de dânsul, este de a cere re 
zilierea contractului și restituirea luerului pentru neplata 
prețului (art. 1021 și 1365) (); şi aceasta fie că vânzarea 
este cu sau fără termen, existența unui termen având numai 
de efect amânarea cererei vânzătorului pănă la expirarea 
acestui termen. 

Rezilierea nu poate însă fi cerută contra unui terțiu 
posesor de bună credință, nici în contra unui creditor care 
are un privilegiu preferabil acelui al vânzătorului, nici în 
contra unui creditor ipotecar al imobilului, la care luerul 
ar fi fost incorporat (5), ete, 

La aceste două garanţii pe cari le are vânzătorul, în baza art. 1322 şi 1365, art. 1730, 50 mai adaogă încă două, când este vorba de vânzarea, unui lucru mobil şi anume: 10 un privilegiu asupra lucrului vândut și neplătit, 
în toate cazurile, fie că vânzarea este cu sau fără termen; și 2% un drept de revendieare sub anumite condiţii, însă numai atunci când vânzarea este fără termen. 

Despre dreptul de retenţie şi despre rezilierea, vânzărei, 
am vorbit la titlul vânzărei (9). In capitolul de faţă avem 

(1) Cpr. Andre, hegime hypothtcaire, 244, pag. ll; Auhyet Rau, V, $ 356, pag. 152 (ed. a 5-a). — Când vânzarea se reziliează, fie de bună voe, fie judecătoreşte, lucrul este al vânzătorului, deşi el se deţine încă de cumpărător. Cas; rom. Bult. 1905, p. 600. — S'a decis, cu drept cuvânt, că desfiin- țarea unui contract din cauza îndeplinirei condiţiei rezolu- torii, nu dă drept părţilor de a cere restituirea, taxelor per- „ Cepute de Fisc. C. Iaşi, Dreptul din 1910, No. 48 (?) Andre, op. cit., 244; Aubry et Rau, V, $ 356, p. 155, text „Și notele 33, 34 (ed. a 5-a), ete. . 
(6) Vezi tom. Ă III al Coment. noastre, p. 641 urm. şi 751 urm.— In principiu, vânzătorul unui lueru mobil are deci la dispo- ziţie cânci drepturi deosebite: 10 acţiunea personală în plata prețului (art. 1718); 20 privilegiul vănzătorilui (art. 1730, 5); 3” dreptul de retenţie (art. 1322); 40 acţiunea, rezolutorie (art. 1365); 50 şi în fine, dreptul de revendicare (art. 1730, 5). Cpr. Andre, Regime hypothicaire, 247, p. 112 (ed. a 2-a). 
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a ne ocupă numai de privilegiul vânzătorului şi de dreptul 
său de revendicare. 

1% Privilegiul vânzătorului de lucruri mobile neplătite. 

Art. 1730, 50 conferă vânzătorului de lucruri mobile, 

oricare ar fi natura lor, corporale sau incorporale (lex non 

distin guit) (), un privilegiu asupra mobilelor vândute şi ne- 

plătite, şi aceasta, fie că vânzarea este cu sau fără termen (2). 

Vânzătorul va veni deci, în toate cazurile, asupra preţului 

(4) Baudry et Loynes, Privil. et hypotheques, L, 489; G-uillouard, 

Idem, 1, 386; 'Troplong, Idem, IL, 187; Valette, Idem, 86, 

p. 109; 'Thâzard, Idem, 365; P. Pont, Idem, IL, 141; Andr6, 

ligime hapothtcaire, 236, p. 108; Beudant, Sirelts person- 

melles et râelles, 1, 448; 'Thiry, IV, 407; Planiol, II, 2610; 

Colmet de Santerre, IX, 31 bis II; Aubry et Rau, III, $ 261, 

p. 260 (ed. a 5-a); Zacharie, Handbuch des franzăsischen Ci- 

vilrechis, IL, $ 261, p. 91, nota 23 (ed. Ansehiitz), Pand. fr. 

20 Privil. et hypotheques, 1957 urm.; Nacu, III, No. 95, pag. 

623. — Vezi însă Laurent, XXIX, 474. 

Astfel, acest privilegiu există în caz de cesiunea unei creanţe 

(epr. Aubry et Rau, loco cit.; T. Hue, XIII, 90; Pand. fe. 

x Privil. et hapotheques, 1969 urm.; Andr6, op. și loco supră 

cit.; C. Paris, Sirey, 62. 2. 164); în caz de vânzarea unui 

fond de comerţ (Aubry et Rau, loco cit., pag. 260, text şi 

nota 59; Anhdr6, op. și loco cit.; Pand. fr., v? cut. 1958 urm.; 

Dalloz, Nouveau C. civil amnott, IV, art. 2102, No. 864 urm.; 

C. Paris, D. P. 83. 2. 215; Sirey, 84. 2. 33. — Contră: C. 

Paris, Sirey, 33. 2. 594; Mourlon, Examen critique du Com- 

ment. de Troplong sur les privilges, IL, 123, p. 328 urm.; 

Persil, Regime hypothecaire, L, p. 142, No. 4 (ed. din 1833). 

Vezi de acelaş autor, Questions sur les privileges el haz pothe- 

ques, L, p. 42 urm. (ed. din 1820). 

In caz de expropriere pentru eauză de utilitate publică șa 

imobilului în care se exercită comerţul, vânzătorul fondului 

îşi exercită privilegiul său asupra despăgubirei acordată eum- 

părătorului. C. Paris, Sirey, 72. 2. 164. Cpr. Ț. Huc, XIII, 

91, în fine, p. LLl; Baudry et Loynes, op. cit., L, 500, ete. 

De asemenea, dacă lucrul mobil vândut şi neplătit a fost 

asigurat şi a perit prin foc sau alt sinistru, privilegiul vân- 

zătorului se întinde, în baza art. 1721, asupra despăgubirei 

datorite de compania de asigurare. Vezi suprâ, P. 353 urm, 

explie. art. 1721. 
(2) C. Bucureşti, Or. judiciar din 1899,. No. 82. 
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Motivul  Juerurilor vândute, cu preferinţă înaintea, celorlalţi creditori privil. vânză- 
torului de lu- 
ceruri mobile 

neplătite. 

ai cumpărătorului. 
Motivul acestui privilegiu, de o „importanță practică considerabilă, este că lucrul vândut nu intră în patrimoniul cumpărătorului şi nu formează gajul creditorilor săi, decât sub rezerva de a se plăti prețul. Ar fi fost nedrept, în adevăr, ca, ceilalţi creditori ai cumpărătorului să se folo- sească atât de însuș lucrul cât şi de preţul lui, care ar fi 

încă 

caz, 

datorit, în detrimentul vânzătorului care, în asemenea 
ar pierde şi lucrul şi preţul (€). 
Alţi autori zie că privilegiul vânzătorului neplătit se întemeiază pe principiul că, pănă la plata preţului, vânză- 

torul conservă un drept real asupra lucrului vândut (). Condiţiile 
cerute p. exis- 
tenta privi- său, 

Pentru ca vânzătorul să-și poată exercită, privilegiul trebue ca, lucrul vândut să se găsească încă în pose- legiului. — siunea cumpărătorului (art. 1730, 5 ab initio) (2), căei alttel privilegiul s'ar stinge ($). 
Motivul acestei dispoziţii este că, dacă luerul a trecut în posesiunea unui terţiu de bună credinţă, acesta poate să invoace principiul inscris în art. 1909. 

Aplic. art. 
972. 

Și fiindcă regula de mai sus, după care lucrul trebue 
să se găsească în posesiunea cumpărătorului, pentru ca pri- vilegiul vânzătorului să poată fi exercitat, nu este decât o aplicare a art. 1909, trebue să decidem că „vânzătorul îşi 

  

(5) 
(6) 

() 

(%) 

Vezi Beudant, op. cit. IL, 445, p..392. Cpr. Martou, op. cit., II, 464; Guillouard, Idem, 1, 383; Va- lette, Idem, 84. — Vezi însă Laurent (XXIX, 472), care ca- lifică această doctrină de falsă. | E Cpr. Cas. rom. Revista, Jurisprudenţa din 1911, No. 8, p. 114. Pentru aceasta nu este însă nevoe ca cumpărătorul să aibă detenţiunea fizică sau materială a lucrului, posesiunea juri- dică, fiind suficientă. Beudant, op. cil. ÎL, p. 394, nota |; 1. Hue, XIII, 91, p. 110. Astfel, cumpărătorul, care a împru- mutat, depozitat, amanetat, etc. luerul cumpărat, are posesi- unea Juridică a acestui lucru. T. Huc, loco supră cil. S'a decis, de asemenea, că vânzătorul îşi pierde privilegiul său când, pentru plata, prețului datorit, primeşte efecte ne- gociabile, precum: cambii subscrise de cumpărător, căci în asemenea caz, se operează o novaţie prin substituirea unei da- tori noi, acelei vechi. Trip. Iaşi, Dreptul din 1900, No. 69. — Contră,:- C. Iaşi, Cr. Judiciar din 1901, No. 51. Cpr. And, Regime hypothecăire, 238, p. 109 (ed. a 2-a).
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va păstră privilegiul său contra posesorului actual, care ar 
fi dobândit lucrul cu rea credință, adecă cu ştiinţă că preţul 
lui nu eră plătit, şi chiar contra posesorului de bună ere- 
dinţă, dacă cumpărătorul primitiv a pierdut lucrul, sau dacă 
acest lucru i-a fost furat (art. 972) (€). 

Privilegiul vânzătorului subzistă, de asemenea, atunci Cazul când 
când cumpărătorul a vândut lucrul, însă nu l-a predat Pe ret 
încă; căci, pe de o parte, lucrul se săseşte în posesiunea,rător n'a fost 
lui, așa, cum cere textul legei, iar pe de alta, este de prin- "* predat. 
cipiu că transferarea reală a posesiunei lucrului mobil poate 
singură să facă să dispară drepturile dobândite mai înainte 
de terţii asupra acestui lueru (7). 

Acest privilegiu n'ar mai subzistă însă, după unii, Cazul când 
| eine . . rul a fost 

conform teoriei lui Brodeau din vechiul drept francez (0), "a si 

atunci când lucrul ar fi fost revândut de bună voe și predat predat de 
<nă ta vi . Ana h: . . cumpărător 

de cumpărător, iar preţul ar fi încă datorit, pentrucă luerul;,, prețul Ii 

supus privilegiului este însuș mobilul vândut, iar nu erean- este încă da- 

ţele ce pot să rezulte din vânzarea, lui (*). Cu toate acestea, torit. Con- 
soluţia contrară. este generalmente adimnisă, şi cu drept cu- 
vânt după noi, pentrucă privilegiul se exercită asupra pre- 
țului lucrului, iar nu asupra însuş lucrului (0). 

() Cpr. Valette, op. cit. 85, p. 102; Beudant, op. cit, I, 44, 

p. 39%; Cloes, Privil. et hypotheques, I, 518, p. 29%, ete. 
(2) Valette, op. și loco supră cit.; Guillouard, Privil. et hypo- 

thâgues, IL, 390; Maxrtou, Idem, II, 474; Baudry et Loynes, 

Idem, I, 495; P. Pont, Idem, |, 151; Troplong, Idem, I 184 

bis; Beudant, op. cit., L. 447, pag. 394, 395; Andre, op. cit., 

239, p. 109; Mourlon, Ezamen critique du Comment. de T'rop- 

long sur les privileges, IL, 115; Colmet de Santerre, IX, 32 

bis IL. — Contră: Planiol, IL, 2619; Aubry et Rau, III, $ 261, 

p. 262, text şi nota 62 (ed. a 5-a); Laurent, XSIX, 419, ete. 

) Cpr. Valette, Privil. et hypotheques, 8%, în fine, p. 104 
) Valette, op. cît., 86, pag. 107 urm.; Martou, Idem, II, 415; 

Persil, Regime hapothâcaire, |, p. 140, No. 1 (ed. din 1833); 

C. Nancy, D. P. 50. 2. 122; Sirey, 50. 2. 285. 0pr- Trib. 

Huy (Belgia), Pasierisie belge, 91. 3. 327 (sentinţă citată de 

T. Huc şi necontrolată). 
() T. Huc, XINI, 92; Laurent, XXIX, 480; Colmet de San- 

terre, IX, 32 bis III; Aubry et Rau, [IL $ 26], p. 263, text 

şi nota 63 (ed. a 5-a); Beudant, op. cit., |, 447, pag. 395; 

Guillouard, Privil. e! hypothegues, Î, 391; Baudry et Loynes, 

Idem, |, 497; Troplong, dem, IL, 119; P. Pont, Idem, ], 149; 

€ (&
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Cazul când Dar dacă chestiunea este controversată în cazul unei vân- 
eul 2.f5 zări benevole, toţi autorii recunose că privilegiul vânzăto- 

rului subzistă atunci când lucrul a fost vândut în mod silnic, 
după cererea, unui creditor, precum ar fi, de exemplu: un 
moştenitor beneficiar sau sindicul falimentului (Î). 

Cazul când Privilegiul vânzătorului mai subzistă încă atunei când 
cumEărătorul cumpărătorul a împrumutat altuia, a depozitat sau a ama- 
neplătit l-a netat lucrul cumpărat, al cărui preţ el nu l-a. plătit, pentrucă, 
atat după cum am văzut mai sus, el posedă în realitate lucrul 
Controversă. prin intermediul detentorului lui (2). 

Rămâne însă bine înţeles că creditorul amanetar, care 
ar fi de bună credinţă, va, fi preferat vânzătorului lucrului $, Conflict între Privilegiul vânzătorului n'ar puteă, de asemenea, fi 

eului ase exercitat în dauna loeatorului imobilului în care lucrul vândut „Şi locatorul ar fi fost pus. Locatorul va fi, în asemenea caz, preferat imobilului în vânzătorului lucrului, afară de cazul când acest din urmă fost pus. va stabili, prin orice mijloace, că loeatorul ştieă în mo- 
mentul introducerei lucrului în casa închiriată sau pe moșia 
arendată, că preţul lucrului adus la dânsul eră încă datorit, 
fie că el a dobândit această cunoștință dela însuş vânză- 
torul lucrului în chestiune (art. 1733, $ 2) (4), fie de aiurea, 

  

Cloes, Idem, I, 521, p. 471, 472; Thâzard, Idem, 358, p. 471, 472; Mourlon, Ezamen critique, ete. IL, 119, pag. 3ll urm. Cpr. C. Riom, D. P. 80. 2. 4; Sirey, 80. 2. 121, ete. (9) T. Hue, XIII, 92, ab inâtio, p. 111; Baudry et Lovnes, op. cil. |, 497, ab initio, etc. ” (*) Cpr. 0. Bucureşti, Cr, Judiciar din 1899, No. 32; Aubry et Rau, III, $ 261, pag. 266, 267, text şi nota, 69; Valette, op. cil., 85; Marton, Idem, II, 478; Cloes, Idem, 1, 492, 4%; P. Pont, Idem, I, 152; 'Thezard, Idem, 360; Andr6, op. cil 242, p. 110; Laurent, XXIX, 483; 'T. Huc, XIII, 91.— Contră,: “Troplong, op. cit. IL, 151; Taulier, Thtorie raisonnte du C. civil, VII, p. 152, 153 (ed. din 1848). () Nubry et Rau, loco cii., pag. 267; Andr6, op. şi loco supră cil., ete, 
(*) Cas. îr. D. P. 1909. 1. 57 (eu nota, lui P. de Loynes); Andr6, op. cil., 242, p. 110; Aubry et Rau, III, $ 261, pag. 267; pan și aosnes, 0p. cât. IL, 506 urm. Cpr. Tri. Langres, 

Se decide, în genere, că cunoştinţa, ee locatorul ar fi luat 
mai târziu despre drepturile vânzătorului, n'ar impedică pri” vilegiul său de a-şi aveă ființă. Aubry et Rau, loco cit. p. 267, nota 70 (ed. a, 5-a), și autorităţile citate acolo.
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Este adevărat că art. 1733, Ş 2 nu vorbeşte decât de în- 

cunoștiințarea făcută, de vânzător, însă aceasta nu împedică 

pe locator de a se informă şi de aiurea; și de câteori se 
va constată în fapt că el este de rea credinţă, de atâtea ori 

privilegiul său va fi primat de acel al vânzătorului (). 
Vânzătorul unor lucruri mobile neplătite, care va voi 

să primeze pe loeatorul în al cărui imobil aceste lucruri 

au fost transportate, va face deci foarte bine de a înştiință 

pe loeator, conform art. 1733, 2% că preţul acestor lucruri 

i se datorește încă de către cumpărătorul locatar, căci alttel 

el siar expune a fi primat de către locator, de câteori 

acesta, ar fi de bună credinţă. 
O asemenea încunoştiințare va trebui făcută chiar loca- 

tarului principal, încunoștiințarea făcută locatorului nefiind 

suficientă, în caz de sublocaţiune sau snbarendare 2). 

Ce trebue să decidem în caz când lucrul vândut a fost Cazul când 

transformat de către cumpărător? De exemplu: sa vândut, Serul vândut 

postav, şi această, materie a fost transformată în haine; s'a forma; de 

vândut grâu, care a fost măcinat, etc. In toate aceste cazuri Gun părărore 

și în altele de asemenea natură, privilegiul subzistă el? Afir- 

mativa este în genere admisă; de câteori luerul vândut n'a 

fost alterat în natura sa esenţială și de câteori el se poate 

recunoaşte, cu toată transformarea lui 8). 

În caz când lucrul mobil vândut a fost imobilizat de Imobilizarea 

către cumpărător, existenţa privilegiului vânzătorului este Meli 

supusă unei distincţii: 
10 Dacă imobilizarea, este rezultatul incorporaţiei, ceeace 

(1) Chestiunea este controversată, însă această controversă va fi 

examinată înfră, sub ast. 1733, 2, p. 410, 471. 

(2) Cas. rom. Bult. S-a 1, 1889, p. 521. 

(5) Thiry, IV, 406, p. 350; Guillouard, Prizil. et hypothegques, L, 

404, 405; Valette, Idem, 85, p. 106; Martou, Idem, IL, 419; 

Thâzard, Idem, 3517; Baudry et Loynes, Idem, I, 501; P. Pont, 

Idem, |, 153; Mourlon, Examen critique, ete., 1, 64, p. 128 

arm.; Aubry et Rau, III, $ 261, p. 267, text şi nota 71 (ed. 

a 5-a); Colmet de Santerre, IX, 32 bis V; Laurent, XXIX, 

185. — Contră: Grenier, Tr. des haypotheques, Il, 316, p. 24 

urm. (ed. din 1833). Cpr. Planiol, ÎI, 2614; T. Huc, XIII, 

96. Vezi şi 'Troplong, Privil. et hypotheques, 1, 109, foarte 

bine combătut în această privință de Mourlon (loco supra 

cit.). Mai vezi Duranton, XIX, 124.
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Imobilizarea 
prin desti- 

nație. 

L. belgiană. 
Art, 20, 50, 

COD. CIV.—CARTEA III.—TIT, XVIII.—CAPIT. 11.—S:a II—ART. 1780, 50, 

se va întâmplă atunci, de exemplu, când materialul vândut a 
fost întrebuințat la construirea unui edificiu, privilegiul vânză- 
torului este stins, pentrucă luerul vândut perzându-şi individu- 
alitatea și caracterul său primitiv, nu mai poate fi deosebit şi 
recunoscut. Apoi, privilegiul vânzătorului fiind mobiliar, în 
specie nu mai există un lucru mobil, ci un imobil (î). 

2” Soluţia contrară este însă generalmente admisă în 
Franţa, cel puţin în privinţa ereditorilor chirografari (), în 
caz de imobilizare prin destinaţie, când de exemplu, o ma- 
şină agricolă vândută a fost pusă de cumpărător pe un 
fond al său pentru serviciul şi exploatarea acestui fond 
(art. 468 C. eiv.), fiindeă această imobilizare n'ar fi opoza- 
bilă vânzătorului (8). | 

Textul corespunzător belgian (art. 20, 5%) decide cu 
toate acestea, chestiunea în sens contrar, şi este de regretat 
că acest paragraf n'a fost reprodus de legiuitorul nostru. 
lată cum se exprimă acest text: 

() Baudry et Chauveau, Des biens, 95, p. 87 (ed. a 3-a); Baudry 
et Loyvnes, Privil. et hypothegues, L, 502; Guillouard, 1den, 
I, 407; P. Pont, Idem, |, 154; Thâzard, /dem, 65 şi 257; 
Beudant, op. cit., |, 447, p.. 8396; Colmet de Santerre, [X, 32 
bis V: T. Huc, XIII, 95, în fine; Planiol, II, 2616 (ed. a 5-a). 
Cpr. Cas. rom. Revista, -Jurisprudenţa din 1911, No. 8, p. 114. 
Chestiunea de a se şti dacă privilegiul vânzătorului este opo- 
zabil creditorilor ipotecari, atunei când imobilul la, care lucrul 
mobil a fost incorporat, este ipotecat, e controversată, din cauza art. 1177, după care ipoteca, se întinde asupra tuturor 
îmbunătăţirilor survenite imobilului ipotecat în urma consti- 
tuirei ipotecei. Această controversă va fi examinată sub acest 
text. Vezi de pe acum asupra ei, Beudant, op. cit, |, 447, p. 396; Aubry et Rau, III, $ 284, p. 670, text şi nota & (ed. a 5-a); Baudry et Loynes, Privil. et ypotheques, L, 504 şi III, 1945; Guillouard, Idem, IL, 406 și Ii, 1524; Valstte, 
den, S6, în fine, p 107; 1. Hue, XIII, 95; Planiol, 1], 2616; 

as. În. mrey, 5. 1. 54; D. P. 87. 1. 394: Trib. reptu din 1882, No, 20, ete. 3945 Trib, DIfor, Drep 
() Baudey et Loynes, op. cit, 1, 503; Guillouard, Idem, L, 405; Y alette, Idem, 85, p. 107: P. Pont, Idem, |, 154; Beudant, 

op. cil., |, 447, p. 39%; Planiol, II, 2616; Aubry et Rau, Il; 
$ 261, p. 269, text și nota 72, precum şi autorităţile citate acolo. Codul japonez este expres în această privință (art. 157 Cn peranţia creanţelor). Vezi textul de mai sus reprodus de 3u d. Supră cit. — “A, e i Dr dia 1881, e o gr cul. — Contră: C. Bucureşti, Drept 

2, _—
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PRIVIL. VÂNZĂTORULUI LUCR. MOBILE NEPLĂȚITE. — ART. 1730, 50. 

„Privilegiul stabilit la No. 4 şi 5 a prezentului text, va încetă, 
de a-şi produce efectele sale, dacă aceste obiecte mobile an devenit 
imobile prin destinaţie sau incorporaţie, afară, de cazul când este vorba, 
de maşini şi aparate întrebuințate în stabilimente industriale, ete.“. 

Așa dar, regula de mai sus sufere excepţie în Beloia, 
în privința maşinelor și aparatelor întrebuințate în stabili- 
mentele industriale, excepţie care are de scop înlesnirea vân- 
zărei acestor lucruri, necesare la dezvoltarea industriei. În 
acest caz excepţional, textul suscitat belgian mărginește durata, 
privilegiului la dos ani dela predare. Afară de aceasta, pri- 
vilegiul vânzătorului acestor maşini este supus, în interesul 
terţilor, la oarecare condiţii de publicitate, fără care terţii 
ar fi putut fi înşelaţi, crezând că maşinile cumpărate de 
debitorul lor ar fi fost plătite. Textul nostru a eliminat din 
art. 1730, 5" această dispoziţie a legei beloiane, după cum 
am arătat mai sus. 

Această lacună regretabilă nu există însă în materie 
comercială, la caz de faliment al cumpărătorului, căci iată 
cum se exprimă art. 783, 3” din codul de comerț. 

Art. 783 C. com. — Dispoziţiile codului civil, privitoare la 
privilegiile asupra mobilelor, se aplică şi în materie de faliment, 
cu rezerva dispoziţiilor speciale cuprinse în acest cod, şi cu modi- 
ficările următoare: 

30 Oreanţa pentru preţul neplătit al maşinelor de importantă 
valoare, întrebuințate într'o exploatare industrială, manufacturieră 
sau agricolă, este privilegiată în rangul indicat la No. 5 de sub 
art. 1130 din codul civil, asupra maşinelor vândute şi predate fali- 
tului în cei trei ani cari au precedat declaraţia falimentului, cu toate 
că ar fi devenit imobile prin destinaţie. Acest privilegiu nu va aveă 
niciun efect, dacă vânzătorul, în cele trei luni dela predarea ma- 
şinelor în primirea cumpărătorului în ţară, nu va fi făcut să se 
transerie actul din care rezultă vânzarea şi ereanţa sa, în registrul 
de transeripţiune imobiliară al tribunalului în jurisdicţia căruia s'au 
aşezat maşinele (1), 

(1) S'a decis, cu privire la acest text, că atunci când pentru vân- 
zarea maşinelor prevăzute de el, s'a stipulat prin contract că 
predarea lor să se facă cumpărătorului în urmă şi în mod 
succesiv, pe măsura, ce ele vor fi confecţionate, în acest caz, 
actele care constată obiectele vândute şi predate, precum și 
preţul lor în sensul textului citat, sunt numai facturile eli- 
berate de cumpărător; de unde rezultă că transcrierea acestor 

facturi în registrele prevăzute de acest text, este suficientă, 
pentru stabilirea şi conservarea privilegiului vânzătorului 

457
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Ce garantează, Privilegiul vânzătorului de lucruri mobile, statornieit 
prisilesini. de art. 17830, 5 garantează preţul vânzărei lucrului vândut, 
de lucruri cu toate accesoriile lui, precum: cheltuelile contractului şi 

mobile neplă- dobânda preţului, în cazurile în care ea este datorită, această 
"dobândă nefiind decât un accesoriu al luerului principal (!). 

Acest privi- Va să zică, în principiu, trebue să existe o vânzare 

„săi mn are de lueruri mobile, fie corporale, fie incorporale, după cum 
de schimb. s'a văzut mai sus, pentru ca acest privilegiu să aibă loc; 

de unde rezultă că privilegiul vânzătorului de lucruri mobile, 
nu are loc în materie de schimb (2). 

Cazul când S'a observat însă că, uneori, poate să existe vânzare, fără 
pet ca să existe propriu zis un vânzător şi un cumpărător. Astfel 
țeluită, Art. este, de exemplu, cazul în care s'a constituit unei femei o 
1445 C- civ- dotă, mobiliară preţeluită, conform ast. 1245 din codul civil. 

In acest caz, se susţine, cel puţin de unii, că bărbatul este 
considerat ca un cumpărător al dotei, existând în specie o 
adevărată vânzare (vera venditio), în baza, regulei cunoscute: 
estimalio facit venditionem (€). 
  

asupra maşinelor vândute, în privinţa sumelor ce i se dato- 
rese din preţul lor, chiar dacă enntractul primitiv n'a fost 
transcris. Cas. rom. Bult. 1896, p. 621 urm. — S'a mai decis, 
tot cu privire la acest text, că privilegiul vânzătorului pentru 
mașinele neplătite, prevăzute de ast. 1730, 50, nu trebue tran- 
seris, după cum cere art. 783, 30 C. com., această transeriere 
fiind cerută numai în cazul când cumpărătorul este comer- 
ciant nu însă şi atunci când el nu este comerciant, chiar dacă 
ax fi în stare de insolvabilitate. C. Iaşi, Cr. judiciar, din 1901, 

No. 51, p. 4. 
(1) Troplong, Privil. et hapothegues, 1, 219; Cloes, Jdem, I, BIT; 

Baudry et Loynes, Idem, I, 490; Thâzard, Idem, 356; Andr6, 
op. cit., 237, p. 109; Laureut, XXIX, 475. Cpr. O. București, 
Dreptul din 1901, No. 27. 

Negarantarea, Acest privilegiu nu garantează însă daunele alocate de jus- 
daunelor. tiţie, nici acele prevăzute printr'o clauză penală. Baudry et 

Loynes, op. și loco cit.; Martou, Idem,, II, 472; Guillouard, 
dem, L, 402; Laurent, XXIX, 475. — Contră: Cloes, Privil. 
et huypothegues, |, 517, p. 295, ete. 

(2) Guillouard, Privil. e4 hypotheques, 1, 387; Martou, 1dem, Il» 
467: Baudry et Loynes, Idem, |, 487; Nacu, III, No. 9%, 
p. 625, şi toţi autorii. | 

Schimburi Quid juris în materie de schimburi imobiliare, în privința 
imobiliare. privilegiului vânzătorului prevăzut de art. 1737, 10 ? Vezi infră 

p. 480, 481 şi tom. IX al Coment. noastre, p. 17 şi 18. 
(6) Vezi tom. VIII al Coment, noastre, p. 200. .
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Autorii cari admit această soluţie, susțin că femeea are, 
în specie, privilegiul vânzătorului faţă de ceilalţi creditori 
ai bărbatului, atunci când ea primeşte dela acest din urmă 
bani, în loc de lucrurile constituite dotă. Chestiunea este însă, 
după cum ştim, controversată (!). 

Ne-a mai rămas acum, spre a complectă comentariul 
axt. 1730, 5%, a vorbi de dreptul de revendicare al vânză- 
torului lucrurilor mobile neplătite. 

2 Dreptul de revendicare al vânzătorului de lucruri mobile neplătite. 

Am văzut că vânzătorul unui lucru mobil al cărui preţ 
nu, s'a plătit de cumpărător, are două garanţii principale: 
1” dreptul de a cere rezilierea contractului; şi 20 dreptul 
de a exercită privilegiul statornicit de art. 1730, 5. 

Aceste drepturi fiind însă mai în totdeauna subordonate Dr. de reven 
condiţiei ca lucrul vândut să se găsească în posesiunea, cum- „ficare al . 
părătorului, dreptul acestui din urmă, devenit proprietar, de  neplătit. 
a dispune de lucrul cumpărat şi neplătit va compromite 
adeseori drepturile vânzătorului; de aceea legea îi conferă, 
în anumite condiţii, dreptul de a revendică lucrul. 

Această prerogativă derivă, ca şi privilegiul pe care îl  Origina 
are vânzătorul neplătit, tot din dreptul vechiu francez. Iată, 2ce8ti drept 
în adevăr, cum se exprimă, în această privinţă, art. 194 din francez. 

vechea cutumă a Parisului: 

„Qui vend aucune chose mobilitre sans jour el sans terme 
esptrant estre pay promplemeni, il peut sa chose poursuivre en 
quelque lieu qu'elle soit transporite, pour estre payt du priz qu'il 
la vendue“ (2). 

Aceasta, nu este o revendicare propriu zisă, vânzătorul 

(|) Vezi în sensul de mai sus, Laurent, XXIX, 473; Cloes, Privil. 
et hypotheques, |, 514, p. 298; Martou, Idem, II, 466; Bellot 
des Miniăres, Zr. du regime dotal, 1, 134; Nacu, III, No. 98, 
p. 624, 625; C. Montpellier, D. P. 48. 2. 173; Sirey, 48. 2. 
551. — Vezi însă Planiol, III, 1505, în fine (ed. a 5-a). Vezi 
şi alţi autori citați pro şi contra, în tom. VIII al Coment. 
noastre, p. 201, nota 3. , 

(2) Cpr. Pothier, Tr. de la proctd. civile, X, 488 şi Coutume d'Or- 
ltans, 458, nota 1; Ferritres, asupra cutumei din Paris, 

art. 176, No. 5; Planiol, IL, 1544; Baudry et Loynes, Privil. 
et hypothegues, |, 521, etc.
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Revendicarea 

posesiunei. 

COD. CIV.—CARTEA III.—TIT. XVIII.—CAPIT. II.—S-a II. —ART. 1130, pd, 

ne mai putând să exereite asemenea acţiune, de oarece prin 
vânzare, fie contractul cu termen sau fără termen, el a, încetat 

de a fi proprietar, și ştiut este că numai proprietazul are 
acţiunea în revendicare (?). | 

In specie, nu poate deci să fie vorba decât de reven- 
diearea posestunei lucrului vândut (oindicatio pignoris) (?), 
spre a redobândi dreptul de retenţie, pe care vânzătorul l-a 
perdut prin predarea lucrului, şi spre a împedică revendi- 
carea lui de către cumpărător (5). 

Dumoulin (Molineus), comentând ast. 194 menţionat 
din cutuma Parisului, ziceă foarte bine în acest sens: 

„Que le vendeur peut poursuivre sa chose pour en tre payi 
“du pris, et pour la recouvrer et en demeurer saisi jusquă ce quil 
soit pay6“. 

Această teorie, singură juridică, a fost pentru prima 
oară dezvoltată, în anul 1839, la un concurs de agregaţie, 
de către Vuatrin (î), pe care am avut onoarea de a-l avei 
profesor de drept administrativ la facultatea din Paris. 
Acest autor împrumutase însă teoria sa dela cursul lui 
Bugnet (?). 

() Vezi tom. III, partea 1-a, al Coment. noastre, p. 265 urm. 
(ed. a 2-a). 

(2) Cpr. IL. 16 $ 3, Dig., De pignoribus et haypothecis, 20, |. 
(5) Vezi Laurent, XXIX, 494 urm.; Vigi€, III, 1304; Aubryet 

Rau, V, $ 356, p. 164 (ed. a 5-a); Valette, Privil. et hypo- 
thegues, 90, p. 121 urm; Guillouară, Jdem, 1, 411, 412; P. 
Pont, Idem, I, 155; Martou, Idem, II, 489; Baudry et Loynss, 
Idem, |, 529, 530; Beudant, Sâretts personnelles' et rtelies, li 
455; Colmet de Santerre, IX, 33 bis I—III, ete. — Cu toate 
acestea, chestiunea este controversată, şi unii confundă acţiunea 
în revendicare cu dreptul de rezoluţie opus creditorilor cum- 
părătorului (Duranton, XVI, 204, 380 şi XIX, 120; T. Hue, 
VII 173 şi XIII, 102), iar alţii susţin că ar fi vorba în 
specie de o adevărată revendicare, însă vânzarea ar fi reziliată 
de drept, fâră intervenţia justiţiei. Vezi în acest din urmă 
sens, Troplong, Privil. et huypolhegues, LI, 193, combătut în 
această privință de Mourlon ( Ezamen critigue du Commeni. de 
Troplong sur les privileges, I, 131, p. 405 urm.). Cpr. Arntz, 
IV, 1680; Planiol, II, 1549. Incât priveşte interesul practic 

| al acestei discuţii, vezi Beutdant, op. cit., ], 456. 
(*) Opr. Valette, op. cit., p. 120, nota 2; Martou, op. cit II, 
___489, in fine, p. 153, ete. | () Vezi Planiol, II, 1548; Mourl on, Repet. cerites sur le 0. Na- 

polton, III, 1310, nota 10. n, bcpei, €crites sur le
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Care sunt condiţiile acestei revendicări ? Ele sunt în Condiţiile re- 
număr de patru: 1” vânzarea trebue să fie făcută peşin, Tendicărei- 
adecă fără nici um termen de plată, căci dacă vânzătorul 
a acordat un termen cumpărătorului, el nu mai poate să 
reţie lucrul, şi deci, nici să-l revendice; 2" lucrul trebue să 
se găsească în posesiunea cumpărătorului, posesiune care, 
după cum ştim, poate fi pur juridică; căci dacă acest lueru 
a trecut în mâna unui terţiu de bună credinţă, terţiul va. putea 
să respingă revendicarea vânzătorului, invocând art. 1909 
din codul civil; 30 lucrul vândut trebue să fie în starea în 
care se găseă în momentul predărei lui, căci dacă el a fost 
transformat, revendicarea vânzătorului nu mai este cu putinţă, 
legea, înțelegând a o exclude de câteori poate să existe con- 
testație asupra identităţei lucrului revendicat. 

Astfel, revendicarea nu va puteă să aibă loe dacă stofa Cazurile în 
A x x A . N A cari revendi- vândută a fost transformată în haine; dacă grâul sau po- carea nu poate 

rumbul vândut a fost prefăcut în făină; dacă lemnul vândut avea loc. 
a fost prefăcut în cărbuni (5); dacă vinul vândut în butoaie 
a fost pus în sticle (2), ete. 

De asemenea, vânzătorul unui elopot, care ar fi fost Revendicarea 
aşezat în clopotniţa unei biserici, n'ar mai puteă să-l reven- elopotului. 
dice: 1% pentrucă acest lueru a devenit imobil prin incor- - 
poraţie; şi 2” pentrucă el fiind consacrat cultului (res sacra), 
nu mai este în comerţ (). 

4 În fine, trebue ca acţiunea vânzătorului să fie exer- 
citată în cele opt zile care au urmat predărei lucrului (*), 

  

() Cpr. Cloes, Privil. et hypothegues, I, 546, p. 314; Planiol, 
II, 1553, ete. | 

(2) Troplong, Privil. et hapothegues, IL, 196. 
(5) Cloes, op. cât., I, 546, în fine, p. 314; Mourlon, Examen eri- 

tigue du Comment. de Troplong sur les privileges, I, 136, 
p. 427; Trib. Reims, Dreptul din 1910, No. 56. — Contră.: 
Troplong, op. cit., I, 196, p. 300, care aprobă o decizie dată 
contrar soluţiei de mai sus, de către Parlamentul din Pass, 
la 27 Februarie 1603. _ 

„(*) Aceste zile nu sunt, după părerea noastră, libere, art. 129 Neaplic. în 
din Pr. civ. nefiind aplicabil decât la termenele cuprinse în specie a art. 
procedura civilă, nu însă şi la acele prevăzute de codul civil. 729 Pr. civ. 

Dacă sau făcut mai multe predări succesive, termenul de 
„opt zile va curge dela fiecare predare, afară de cazul când 

ar fi vorba de o singură vânzare, care ar necesită mai multe
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pentrucă tăcerea prelungită a vânzătorului ar dovedi că el 
a avut încredere în cumpărător. 

Modul de Vânzătorul va exercită acţiunea sa în revendicare pe 
exercitare al cale de sechestru, sau va cere ca lucrul revendicat să fie 
revendicare. distras, adecă exelus din urmărirea celorlalţi creditori, în 

caz când ar există din partea lor astfel de urmărire (!). 
Perderea Venim acum la perderea acţiunei rezolutorii prin per- 

„ acțiunea „vezo- derea, acţiunei în revendicare (art. 1730, 5 $ ultim). 
Dreptul vân- Știm că, afară de privilegiul său şi de dreptul de re- 
zătorului de ap . - An5 . i - 1 - d cere iezi. Vendicare, pe care le are vânzătorul unui lucru mobil ne 
lierea con- plătit, el mai poate încă cere rezilierea contractului, chiar 
imetului dacă a pierdut privilegiul său şi acţiunea în revendicare 

(art. 1021 și 1365); şi aceasta fie că cumpărătorul mai posedă 
încă lucrul, fie că el l-a transmis unui terţiu (2). 

Art. 1730, 50 Soluţia de mai sus este nedreaptă, pentrucă prin acest 
5 vltim. mijloe indirect, vânzătorul, din eauza negligenţei sale, ridică 

celorlalţi creditori ai cumpărătorului, luerul pe care ei au 
putut, cu drept cuvânt, să-l considere ca, formând gajul 
lor. De aceea legiuitorul belgian, şi al nostru după dânsul, 
devogând dela principiile generale, dispune prin art. 1730, 
5” Ş ultim, că perderea aeţiunei în revendicare aduce cu 
sine perderea. acţiunei rezolutorii a contractului de vânzare, 
îm prinomnţa, celorlalţi creditori, și aceasta pentru motivul că, 
în privinţa lor, ambele acţiuni au acelaş efect, şi anume: 
acela de a sustrage lucrul vândut dela urmărirea, lor. 

Perderea ac _ Trebue însă să observăm că decăderea acţiunei rezolu- 
torii nu poate torii Nu poate fi invocată decât de creditorii cumpărătorului, 
6 invacată deiar nu de însuş cumpărătorul, care rămâne legat prin con- 

P""9" tractul său către vânzător, el neputând opune acestui din 
urmă nicio fine de neprimire din această cauză, (5). 

predări, în care caz termenul de opt zile va curge dela ultima 
predare. Cloes, op. cit, I, 545, p. 313, | 

0) Vigi6, III, 1805; Baudry et Loynes, op. cit, L, 533, în fine; 
Aubry et Rau, V, $ 356, p. 164 (ed.a 5-a), ete. 

Art. 1368 C.  (?) Această din urmă soluţie rezultă la noi din axt..1368 C. civil, 
eiv. care, cu deosebire de codul francez, unde chestiunea este foarte 

controversată, declară, că acţiunea vânzătorului, pentru rezi- 
lierea, vânzărei, este reală. Vezi tom. VIII al Coment. noastre; 

Mato Privil er (5) Martou, Privil. et pothe N , ; Cloes, Idem: I, D407 pag 818; 97 ques, II, 49, p 155; Cloe 

x.
 
—
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Apoi, această decădere poate fi opusă de către credi- Cazul când 
torii cumpărătorului, numai vânzătorului care a făcut o inre2 este 
vânzare peşin, fără a, acordă niei un termen de plată, căci 
numai el poate să peardă acţiunea în revendicare, vânză- 
torul cu termen neavând această acţiune (?). 

Vânzătorul cu termen, rămânând deci sub imperiul Drepturile 
dreptului comun (art. 1021, 1365), va puteă cere rezilierea vânzitorului | 
contractului, chiar dacă a pierdut privilegiul său, aceste 
două drepturi fiind distinete şi deosebite unul de altul (?). 

Acestea sunt privilegiile speciale care se exercită asupa Alte privilegii 
oarecăror mobile. La aceste privilegii, trebue să adăogăm *P*fiale mo- 
acele statornieite de unele legi speciale (?), de codul de comerţ, 
de care nu ne putem ocupă în studiul de faţă (%), şi privi- 

legiul sui generis al creditorilor unei moşteniri şi al lega- 
tarilor, cari cer separaţia patrimoniului defunctului, de acel 

(1) Legea a fost criticată din acest punet de vedere, şi Facultatea, Critica legei. 
din Caen, între alții, în observaţiile sale asupra reformei 
ipotecare, proiectată în 1840, a cerut ca dreptul de revendi- 
care să fie acordat şi vânzătorului cu termen, iar nu numai 
acelui fără termen, după cum pe nedrept dispune legea. Cpr. 
P. Pont, Prâvil. et hypotheques, IL, 155, p. 139 urm. (ed. a, 
3-a). Poate ca dreptul de revendicare al vânzătorului ar fi 
trebuit chiar să fie exclus cu totul, după cum dispune anume 
proectul codului civil al imperiului japonez, elaborat de pro- 
fesorul Boissonade (art. 1162—1164). Vezi de acest din urmă 
autor, Projet de C. civil pour Pempire du Japon, LV, No. 
315, pag. 291, 292 (Tokio, 1889). 

(2) Martou, op. cit., II, 497; Cloes, Idem, op. și loco supră cit.; 
P. Pont, op. cit., |, 155, ete. 

(*) Vezi, de exemplu, art. 29 din legea pentru Creditul agricol 
dela 2 Iunie 1892; art. 15 din legea pentru înfiinţarea unei 
Bănci agricole dela 1 Aprilie 1894, etc. Despre aceste legi 
am vorbit la titlul amanetului, supră, p. 284 urm. 

(*) Privilegiile statornicite de codul comereial sunt: privilegiul Privilegiile 
mandatarului (art. 387 urm.); acel al comisionarului (art. 405) speciale sta 
(epr. Cas. rom. Bult. 1903, p. 659 şi Dreptul din 1903, No. codul coma. 
48); acel al cărăușului (art. 437), al creditorului gagist (art. 480 
modificat şi complectat prin legea din 15 Iunie 1906); privi- 
legiile maritime (art. 678 urm., 684 urm.); privilegiile stator- 
nicite de art. 783, în caz de faliment al debitorului, ete. Incât 
priveşte concursul privilegiilor stabilite de codul de comereiu 
cu cele stabilite de codul -eivil, vezi art. 678 urm. C. comer- 
cial. Vezi în privinţa privilegiilor stabilite de codul comercial, 
în genere, Pand. fr., +0 Privil. et hypothegues, 2722 urm.
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al moștenitorilor, spre a fi plătiţi cu preferinţă, fie asupra 
imobilelor, fie asupra mobilelor succesiunei, înaintea. eredito- 
rilor personali ai moștenitorilor (art. 781 şi 1743)(0. Vom 
vedeă însă p. 508 urm., sub aceste texte, că chestiunea de 
a se şti dacă separarea de patrimonii este sau nu un ade- 

vărat privilegiu, este foarte controversată, şi că Curtea noastră 
de Casaţie a variat asupra acestui punet. 

$ III. — Despre rangul privilegiilor asupra mobilelor, 

la caz de concurs între ele. 

Art. 1731. — Cheltuelile de judecată vin înaintea tuturor 
creanţelor, în interesul cărora au fost făcute. (Art. 1727, 1729, 1 
C. civ. Art. 678 urm., 683, 10, 685, 10, 687, 10, 689, 1 C. com, 
Art. 21 L. ipotee. belg. din 1851). 

Art. 1732. — Cheltuelile făcute pentru conservarea lucrului, 
tree înaintea privilegiilor anterioare. 

Ele trec, în toate cazurile, chiar înaintea privilegiilor cuprinse 
la No. 3, 4 şi 5 ale art. 1729. (Avt. 1729, 1730, 40 C. eiv. Ant. 22 
L. ipotee. belg. din 1851). 

Art. 1733. — Creditorul amanetar, hangiul şi cărăușul sunt 
preferaţi vânzătorului unui obiect mobiliar, care le servește de 
siguranţă, afară de cazul, când ei primind lucrul, au ştiut că prețul 
eră încă datorit. 

Privilegiul vânzătorului nu se exercită decât după acel al pro- 
prietarului casei sau moşiei, afară de cazul când vânzătorul, la 
transportarea lucrurilor în locurile închiriate, a făcut cunoseut pro- 
prietarului că preţul încă nu i sa plătit. (Art. 1685 urm, 1730 
C. civ. Art. 678 urm. C. com. Art. 23 I.. ipotee. belg. din 1851). 

Art. 1734. — Sumele datorite pentru seminţe, sau pentru chel- 
tuelile recoltei de peste an se plătese din preţul acestei recolte; 
şi sumele datorite pentru ustensile, care servesc la, exploatarea MOȘIEI, 
din preţul acestor ustensile, cu preferință în ambele aceste cazuli 

înaintea. privilegiului proprietarului moşiei. (Art. 1730, 2 0. cir. 
Art. 788, 3 0. com. Art. 24 I,. ipotee. belg. din 1851). 

Art. 1735, — Privilegiul cheltuelilor de îngropare trece înaintea 
tuturor celorlalte privilegii. (Art. 1729, 20. Art. 25, ab initio |- 
ipotee. belgiană din 1851) (2). 

(1) Cpr. Beudant, op. cit., I, 461 şi II, 514. 
(*) Textul belgian adaogă: cu excepție pentru privilegiul chel- 

tuelilor de judecată, pentru privilegiul cheltuelilor făcute ma 
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Art. 1736. — Celelalte privilegii generale sunt primate de către 
privilegiile speciale. (Art. 1729, 1730 C. civ. Art. 26 L. ipotec. 
belg. din 1851). 

Concursul privilegiilor generale între ele nu dă ]oe Concursul pri- 

la nicio dificultate, pentrucă ele se exercită în ordinea de- vilegtilor go- 

terminată de ast. 1729, după cum ne-o spune însuş acestele. Art. 1729, 

text. Ordinea în care se exercită aceste privilegii, este 
următoarea : 

1% Cheltuelile de judecată făcute în interesul comun al 

creditorului; 20 cheltuelile înmormântărei, în raport cu con- 

diția şi starea socială a defunetului; 3 cheltuelile boalei 

celei din urmă, făcute în curs de un an; 4" salariul oame- 

nilor de serviciu pentru un an trecut şi restul datoriei din 

anul curent; salariul pe şease luni al calfelor de prăvălie şi 

salariul pe o lună al lucrătorilor eu ziua; 5” prețul obiee- 

telor de subsistenţă date debitorului și familiei sale în curs 

de şease luni. 
Dacă, mai multe privilegii din această categorie concură Art. 1724. 

împreună, şi dacă toţi creditorii nu pot fi integralmente 

plătiţi, din cauza lipsei de activ, eu toţii vor luă o parte 

în proporţie eu ereanţa lor (art. 1724). - 

Cât pentru privilegiile statornicite de legile speciale, Privil. stabi- 

rangul lor este, în genere, stabilit de textele care le înfiin-"** îe,438:'* 
țează (1). (Vezi şi înfră, p. 474). 

târziu pentru conservarea lucrului, şi pentru privilegiul han- 

giului, cărăuşului și creditorului amanetar, întrucât aceştia nu 

sunt primaţi de către vânzătorul obiectului constituit amanet, 

(!) Astfel, de exemplu, art. 29 din legea pentru Creditul agricol L- p. creditul 

dela 2 Iunie 1892, dispune că: „ereanţele Creditului agricol agricol. 

sunt privilegiate asupra averei mobile amanetate. Ele vor veni 

îndată, după cheltuelile de judecată, cheltuelile d& îngropare 

ale debitorului şi cheltuelile de conservare a lucrului“; de 

unde sia, twas altă dată concluzia că privilegiul Creditului 

agricol, asupra lucrurilor amanetate, primează, privilegiul pro- 

prietarului. C. Focşani, Dreptul din 1886, No. 5l. , 

ot astfel, art. 19 din legea pentru înfiinţarea unei Bănci L. p. înfin- 

agricole, dela 1 Aprilie 1894, dispune că: „eu rezerva pr” area unei 

vilegiului proprietarului, pentru plata anului în care se face bânei  agri- 

împrumutul, şi acela pe un an începător dela semestrul agricol : 

(23 Aprilie şi 26 Octombrie), care urmează aceluia în care 

se face împrumntul, şi cu rezerva tuturor celorlalte creanţe 

prevăzute în art. 1729 şi 1730, alineatele 2, 3, 4, 5, 7 şi 8 

31316 
30
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Concursul 
privil. spe- 

ciale cu acele 
generale. 

Lacuna co- 
dului francez. 

Dr. belgian şi 
dr. nostru. 

COD. CIV.—CART. INL.—TIT. XVIII.— CAP. I1.— S-a 11, — ART, 1731 URM, 

Chestiunea este însă mult mai grea de câteori este 
vorba de concursul privilegiilor speciale între ele şi de con- 
cursul privilegiilor speciale cu acele generale. 

In codul francez, această chestiune a dat loc la dis- 
cuţii fără sfârşit, din cauză că niciun text de lege nu re- 
glementează această, importantă materie (*). 

Cu toate acestea, unii autori ezită de a critica codul 
din acest punct de vedere, pentrucă legea nu poate să dei 
în această privință regule inflexibile, de oarece clasificarea 
privilegiilor atârnă de multe ori de împrejurări. 

Oricum ar fi, tăcerea codului francez este regretabilă, 
şi foarte bine a, făcut legiuitorul nostru de a reprodus pu- 
ținele regule ce găsim în această privinţă în legea ipote- 
cară belgiană din 16 Decembrie 1851. Este adevărat că 
această lege nu curmă toate dificultăţile ce se pot ivi în 
practică, însă, de bine de rău, ea cuprinde oarecare re- 
gule, care pot “servi de călăuză judecătorilor. 
fii 39, Legea belgiană, zice un autor (2), nu cuprinde o clasificare 
complectă a privilegiilor mobiliare; ea n'a putut să încerce acest 
lueru, din cauză că aceasta ar fi fost şi inutil şi periculos: inutil, 

  

C. civil, creanţele Băncei agricole, contractate conform art. 6 
punctul întăiu din prezenta lege, sunt privilegiate asupra 
obiectelor puse ca gaj. In aceeaş ordine se exercită privile- 
giile şi asupra sumelor pe cari societăţile de asigurare le-ar 
datori împrumutaţilor, în caz de sinistru al obiectelor ama- 
netate.— Pentru a respectă drepturile şi interesele societăţilor 
de credit fonciar, Banca agricolă nu va, puteă acordă împru- 
muturi pe gaj proprietarilor oşiilor ipotecate la, aceste Cre- 
dite, întrucât nu vor fi achitate ratele datorite acestor Cre- dite şi ajunse la seadență“. — Incât priveşte privilegiul Sta- 
tului, admis printr'o lege specială, precum este legea de 
urmărivi din 1877 (ast. 7). el primează toate privilegiile 
menţionate în art. 1729, 1730 C. civil, fiindeă din art, 1725 
vezultă că acest cod presupune existența, privilegiului Sta- 
tului. Vezi supră, p. 370, nota 2. 

(1) Astfel, unii conferă precădere privilegiilor generale asupra celor speciale, pentrucă, cele dintâi se întemeiază, pe conside- 
vații morale şi de ordine publică; alţii dau preferință privi- legiilor speciale, toemai din cauza specialităței lor. In fine, 
după un al treilea sistem, preferința trebue să se determine 
prin gradul de favoare datorit fiecărui privilegiu în parte. „ Opr. Thiry, IV, 411. Vezi şi Laurent, XXIX, 521. (2) Thiry, IV, 411, p. 354, | 
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fiindcă este eu neputinţă de a se prevede toate cazurile; periculos, 
pentrucă atunci când judecătorul se înșeală, eroarea sa este tre- 
cătoare, pe când dacă eroarea emană dela, lege, nedreptatea este 
permanentă şi generală“. 

lată regulele admise de lege în această privinţă: 
1% Cheltuelile de judecată primează toate ereanţele în 

interesul cărora au fost făcute (1). Legea nu conferă deci o 
preferinţă cheltuelilor de judecată decât faţă de creditorii în 
interesul cărora au fost făcute. Art. 1731 este deci în per- 
fectă armonie eu art. 1727 și 1729, 10. 

Dacă; cheltuelile de judecată au folosit tuturor eredi- 
torilor, ele vor primă pe toţi creditorii; dacă ele au folosit 
numai unora din ei, ele nu vor primă decât pe aceştia; 
dacă ele n'au folosit nici unui creditor, cheltuelile de ju- 
decată nu se bucură de niciun privilegiu (2). 

Astfel, s'a decis că cheltuelile de judecată, făcute cu 
urmărirea, sechestrarea şi vânzarea mobilelor debitorului, 
primează privilegiul locatorului, pentrucă deși acest din 
urmă este în drept a reţine mobilele locatarului, însă spre 
a fi plătit, trebue să se urmărească şi să se vândă acele 
mobile; pe când cheltuelile de judecată făcute pentru va- 
lidarea titlului de creanţă, adecă acele făcute pănă la do- 
bândirea unui titlu cu care sa urmărit pe debitor, nu pot 
trece înaintea privilegiului locatorului, căci aceste cheltueli 
nu sunt făcute în interesul comun al creditorilor, după cum 
cer art. 1727, 1729, 1% și 17316) 

2 Cheltuelile făcute pentru conservarea; lucrului primează 
privilegiile anterioare (art. 1732), adecă toate creanţele pri- 
vilegiate, care au luat naştere înainte de cheltuelile de con- 
servare, fie aceste creanţe garantate printrun privilegiu ge- 
neral sau special (*), şi fie că creditorul anterior a avut sau 

(1) Cheltuelile de judecată primează deci, în principiu, nu nu- 
mai privilegiile generale, dar și acele speciale, şi chiar pri- 

vilegiile asupra imobilelor. Cpr. Laurent, XXIX, 523. 
(2) Vezi supră, p. 375. 
(2) Trib. Brăila, Dreptul din 1885, No. 75, p. 600. Cpr. C. Bu- 

cureşti, Or. judiciar din 1903, No. 66, p. 574. Vezi şi supră, 

pag. 376. | | 

(*) Astfel, în privința privilegiilor speciale, cheltuelile de con- 

servare vor trece înaintea privilegiului anterior al locatorului, 

467 
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468 

Condiţiile ce- 
rute pentru ca 
eheltuelile de 
conservare să 
primeze cele- 
lalte privi- 

legii. 

COD. C. — CART. III. — FIT. XVIII. — CAP. II. — S-a II. — ART, 11731 TRM, 

nu cunoştinţă de cheltuelile de conservare (1). Iată în ce ter- 
meni d'Anethan a justificat această dispoziţie prin raportul 
său la comisiunea Senatului: 

„Cine se poate plânge, zice el, că acel căruia se datorește 
conservarea lucrului, să fie cel dintăiu privilegiat ? Nimeni, căci 
dacă el n'ar fi făcut aceste cheltueli, gajul tuturor creditorilor ar 
fi dispărut“ (2). | 

Pentru ea cheltuelile de conservare să primeze celelalte 
privilegii, se cere însă ca ele să fi fost făcute pe când aceste 
din urmă își aveau ființă. Astfel, dacă cineva a făcut 
cheltueli pentru conservarea unui lucru, care mai în urmă 
a fost constituit amanet, creditorul amanetar nu va f pri- 
mat de către acela care a conservat lucrul, pentrucă chel- 
tuelile de conservare nu i-au adus niciun folos, de vreme 
ce amanetul nu există atunci când ele au fost făcute. Dacă 
sar obiectă că amanetul n'ar fi putut aveă loc, în caz când 
lucrul n'ar fi fost conservat, la aceasta sar putea, răspunde 
că, în asemenea caz, ereditorul ar fi cerut altă garanție în 
locul amanetului (). 

al ereditorului amanetar, al hangiului, al cărăuşului, etc. Vezi 
Valette, Privil. et hypothegues, 116, p. 156; Cloes, Jdem, ], 615, p. 355; Martou, Jdem, Il, 522, 523; 'Troplong, dem, |, 

2, ete. 
Dacă însuș creditorul amanetar este acela care a făcut 

cheltuelile de conservare, el va avei un îndoit privilegiu: 
acel care izvorăşte din amanet, şi acel al conservatorului lu- 
evului. Cloes, Troplong, op. și loco supră, cil. 

Dacă mai multe persoane au conservat succesiv acelaș lucru, 
acel mai recent va primă, pe acei mai vechi, pentrucă chel- 
tuelile făcute de acest din urmă au conservat lucrul, care 
altfel ar fi perit. Vezi Martou, op. cât., II, 524. Cpr. Cloes, 
op. cit., IL, 619, p. 358; D. Negulescu, Teoria privilegiilor, 

_p. 49, No. 61, în fine, ete. 
(1) Legea nu distinge dacă ereditorul anterior a cunoscut sau 

n'a cunoscut cheltuelile de conservare, pentrucă întrun caz 
ca şi întraltul, el s'a folosit de aceste cheltueli; de aceea 
legea dă precădere aceluia care a conservat lucrul. Vezi Cloes, 
op. cit., |, 616, p. 356; Martou, Idem, Il, 522. — Contră : 
Valette, op. cit., 116, p. 156, 157 (soluţie inadmisibilă după 
textul nostru). 

(2) Vezi Cloes, op. cit. 614, p. 354; Delbeeque, Revision du pâ- 
„ Jime hypothâcaire, p. 120; Martou, op. cit., IL, 521, ete. (6) Cpr. Thiry, IV, 412, p. 355. 
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Din cele mai sus expuse rezultă că privilegiul cheltue- 
lilor de conservare nu primează. celelalte privilegii posteri- 
oare, dar nici aceste din urmă nu primează privilegiul chel- 
tuelilor de conservare, fiindcă acesta trece înaintea privile- 
giilor cuprinse la No. 3, 4 și 5 ale art. 1729 (art. 1732 
Ş 2). Pentru a se determină preferința, va trebui deci să 
se consulte calitatea privilegiilor cari vin în concurenţă cu 
privilegiul conservărei lucrului (1). a 

Trecând acum la concursul dintre. privilegiul aceluia 
eaxe a conservat lucrul cu privilegiile generale, vom decide 
că el primează aceste din urmă privilegii, atât în baza art, 
1732, cât şi a art. 1736, după care privilegiile generale 

sunt primate de către privilegiile speciale. În adevăr, $ 2 
al art. 1732 dispune că cheltuelile de conservare primează, 

în toate cazurile, privilegiile prevăzute la No. 3, 4 şi 5 ale 

art. 1729, adecă: cheltuelile ultimei boli, salariul oameni- 

lor de serviciu, salariul calfelor de prăvălie și furniturile 

de subzistență. 
Din împrejurarea, că această primare are loc în toate 

cazurile, vezultă că nu este loc de a se distinge dacă pri- 

vilegiul acestor ereditori este anterior sau posterior eheltu- 
elililor de conservare (2). 

Cheltuelile de judecată primează cheltuelile de con- 
servare sub condiţiile preserise de art. 1731. 

Cât pentru concursul cheltuelilor de înmormântare cu 

acele de conservare ale lucrului, el este regulat de art. 1735: 

„Privilegiul cheltuelilor de înmormântare trece înaintea fu- 

turor celorlalte privilegii,“ zice acest text. Legea noastră 

modificând textul belgian, nu admite, după cum am văzut, 

nicio excepţie în această privinţă. (Vezi supră, p. 883 

şi înfră, p. 473). 
3 Art. 1733 prevede conenisul privilegiilor speciale 

între ele, şi anume: 
a) Acel dintre creditorul amanetar, hangiul și cărăuşul 

cu vânzătorul unui lucru mobil; 

(0) Phiry, IV, 412, p. 355; Laurent, XXIX, 526. — Contră: 

Troplong, Privil. et hypothegues, |, 62, în fine. Cpr. Closs, 

Idem, 1, 617, p. 356 urm.; Delbeegue, op. cit., 142, p. 121, ete. 

(2) Cloes, op. cît., |, 618, p. 357; Martou, Idem, II, 527; Del- 

beeque, op. cât. 138, p. 120, ete. 
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Concursul 
privilegiului 
conservărei 
lucrului cu 
privilegiile 
generale. 

Art, 1731. 

Art. 1735. 

Art, 1733,
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b) Acel al vânzătorului unui lueru mobil cu acel al pro- 
prietarului casei închiriate sau moșiei arendate. 

In cazul întăiu, legea acordă preferinţă creditorului ama- 
netar, hangiului și cărăuşului asupra vânzătorului de lu- 
ceruri mobile, dacă acei dintăiu n'au ştiut, atunci când au 
primit lucrul, că preţul acestui lucru eră încă datorit(!). 

In cazulal doilea, locatorul este preferat vânzătorului, 
afară de cazul când acest din urmă, la transportarea lu- 
cerului în casa închiriată sau pe moşia arendată, a făcut 
cunoscut locatorului că preţul acestui lucru îi este încă 
datorit. - 

lată cum comisia Senatului belgian justifică prima dis- 
poziţie : 

„Oreditorul amanetar, hangiul şi cărăuşul trebue să fie pre- 
feraţi vânzătorului, pentrucă acest din urmă a putut Luă precau- 
ţiunile ce nu comportă operaţiile făcute de ceilalţi. 

Această preferință w'ar mai fi însă dreaptă, dacă aceşti ere- 
ditori au ştiut, cândau primit lucrul, că preţul acestui lucru eră 
încă datorit. In -asemenea caz, vânzătorul va, fi eu drept cuvânt 
preferat“ (2), 

Tot această comisiune justifică în termenii următori a 
doua, dispoziţie: 

» Vânzătorul nu poate să-și păstreze privilegiul său decât dacă 
luerul vândut se găseşte încă în posesiunea debitorului. Prudenţa 
îi vecomandă deci de a se asigură de locul unde acest lucru este 
depus, şi dacă lucrul este pus într'o casă închiriată, buna credinţă 
cere ca el să previe pe locator că preţul lucrului vândut îi este 
încă datorit de către cumpărător. Locatorul, din contra, nu are 
aceeaş înlesnire spre a, cercetă dacă mobilele ce garnisese casa sa 
sunt sau nu plătite; este deci firese şi echitabil ca legea să-i vie în ajutor“ (5). | 

Acestea, sunt motivele legei. 

() Nieio notificare nu se cere în această privinţă, și este in- 
diferent dacă creditorul amanetar, hangiul şi cărăușul au aflat 
dela vânzător sau de aiurea, că preţul lucrului vândut eră încă 
datorit. Odată ce el au cunoscut această împrejurare, buna lor credință, încetează și, ca atare, nu mai pot primă pe rân- 

„Zător. Cloes, op., cu., I, 621, p. 859. 
(2) Vezi Coe, Op. ctt., ], 620, p. 359; Delbecque, op. cil; 144, 

pag. , si Î2: , 
(2) Vezi Delbeeque, op. cât., 149, p. 123; Cloes, op. şi loco supră tit. 
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Dispoziţia $ 2 a art. 1733, care conferă o preferinţă, Deoseb. de 
loeatorului asupra, vânzătorului unui lueru mobil neplătit, "edzeție de 
există cu o modificare de redacţie și în codul francez (art. 
2102, 4% $ 3, eliminat de legiuitorul nostru din art. 1730, 50). 

După textul francez (nereprodus la noi şi înlocuit prin Art. 1783 $2. 
art. 1733 $ 2), vânzătorul care invoacă privilegiul său contra, 
locatorului, trebue să dovedească că acest din urmă a avut 
cunoştinţă că lucrurile introduse în casă sau pe moşie nu 
aparţineau locatarului sau arendașului (1) ; pe când textul 
nostru și acel belgian nu cer această dovadă, ci impun vân- 
zătorului obligaţia de a aduce la cunoștința locatorului că 
preţul luerului vândut nu este încă plătit (0), redacţie care 
este mult mai juridică. Legea presupune, în adevăr, că prin 
neaducerea, acestor fapte la cunoştinţa loeatorului, vânzătorul 
a consimţit tacitamente ea lucrurile mobile vândute de dânsul, 
deşi sunt neplătite, să fie afectate la privilegiul celui dintăiu. 

Cu toate că legea noastră impune vânzătorului obli- Cazul când 
gaţia de a aduce la cunoştinţa loeatorului că preţul lucrului oi 
vândut de dânsul îi este încă datorit de cumpărător, totuşi tinţă dela 

credem, cu toată controversa ce există asupra acestui punct, paul decit 

că vânzătorul va fi preferat asupra acestui lueru, loeatorului, că lucrul adus 

dacă se va stabili în fapt, prin orice mijloace, că acest din tie 
urmă a avut cunoștință că lucrurile introduse în imobilul Controvereă- 

său de către locatar sau arendaș nu erau încă plătite; căci 
în asemenea caz, 6l fiind din acel moment de rea eredinţă, 
această rea credinţă nu-i poate fi de niciun folos (6). 

40 Ştim că art. 1730, 2% declară privilegiate sumele Art. 1734. 

datorite pentru seminţe sau pentru cheltuelile recoltei anului 
curent, asupra preţului acelei recolte, şi sumele datorite 
pentru instrumentele de exploatare, pe preţul acestor instru- 

(1) Cpr. Troplong, op cit., I, 186. 
(2) O notificare prin portărei, făcută în acest sens de către vân- 

zător, locatorului, ar fi cel mai prudent Imeru. Legea nece- 

vând însă o asemenea notificare, se înţelege că o scrisoare reco- 

mandată şi chiar o încunoştiinţare verbală ar fi, în principiu, 
suficiente. 

(5) Vezi în acest sens, singurul juridie după părerea noastră, 

Martou, Privil. et hypothâgues, II, 529; 'Lhiry, IV, 412, pag. 

357; Laurent, XXI, 532. — Contră: Cloes, op. cit, I, 623 

urm., p. 360 urm.; Delbeegue, op. cit., 15, p. 123, 124; Cas. 
rom. Bult. 1898, p. 1431. Vezi şi supră, p. 455.



aa 

„Art, 1724, 

Art, 1735. 

COD. C. — CART. IIL.— TIT. XVIII. — CAPIT. I[.— S-a IL.— ART, 1734, 1135, 

mente, în ambele cazuri cu preferinţă chiar înaintea, pro- 
prietarului moșiei, pentru privilegiul arendei. 

Aceste cuvinte se mai repetă încă odată în art. 1734, 
aşa că cuvintele relative la concursul privilegiilor, cari se 
găsesc la finele art. 1730, 2" au fost fără niciun cuvânt 
adause în legea noastră după textul francez (art. 2102, 10 
penuliim aliniat), unde ele îşi au raţiunea de a fi, pentrucă 
acolo, după cum am văzut p. 437, nota 2, art. nostru 1734 
(24 din legea belgiană) lipsește. 

Oricum ar fi, creanţele pentru seminţe, pentru uneltele 
agricole și pentru formarea recoltei, trec înainţea privilegiului, 
arendătorului (î), fie că el a știut sau n'a ştiut că prețul 
eră încă datorit acelui care a vândut seminţele, instrumentele 
de cultură, etc., destul fiind că acest privilegiu să fie pos- 
terior contractului de arendă, căci dacă ar fi anterior, sar 
aplică art. 1733 (). | 

Motivul acestei dispoziţii este, după cum ştim, că prin 
aceste furnituri, creditorii de mai sus au introdus în patri- 
moniul arendașului fructele asupra cărora, se exercită privi- 
legiul arendătorului. Este deci just ca acest din urmă să 
nu vie decât după stingerea, creanţelor acelora cari au produs 
această garanţie. (Vezi supră, p. 438). 

Dacă ar există mai mulţi creditori pentru seminţe ori 
cheltueli de recoltă sau mai mulţi creditori pentru furnituri 
de instrumente agricole, fiecare din ei va luă, la eaz de lipsă 
de activ, o parte proporţionată cu ereanţa lor (art. 1724)(). 

5” Art. 1735 dispune ca privilegiul cheltuelilor de în- 
mormântare trece înaintea, tuturor celorlalte privilegii. Această 
dispoziţie, care ao excepție dela principiul inscris 

ES 
0) Cpr. Trib, Botoşani, Cr. judiciar din 1896, No. 25, p. 201 

şi Dreptul din 1896, No. 71; Cas. rom. Bult. 1898, p. 128. 
Vezi şi Bult. S$. 1, anul 1878, p. 229. 

(2) Cpr. Cloes, op. cit., I, 628, p. 363; P. Pont, Idem, I, 135; Mourlon, Ezamen critigue du Comment. de Troplong sur les , privileges, I, 107; Duranton, XIX, 99, ete. , 
(*) Cloes, op. cit. 1 629, p. 363. Vezi şi Martou, op. cit Il 537, p. 186.—Vezi însă Troplong, op. cit., L, 63, 70, p. 63 

(ed a 4-a din 1845), după care muneitorii producători ai re- 
coltei ar veni înaintea, vânzătorului de seminţe, pentrucă, fără 
dânșii, nar fi existat recoltă, şi vânzătorii seminţelor n'ar fi putut să-şi exercite privilegiul lor. | 
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în art. 1736, după case privilegiile generale sunt primate 
de către acele speciale, se justifică prin caracterul de ordine 
publică al acestor cheltueli (1). Acest prineipiu este cu atât 
mai admisibil eu cât eheltuelile în chestiune trebue să fie în 
raport cu condiţia şi starea socială a defunetului (art 1729, 20). 

Acest privilegiu primează pe toate celelalte, fiindcă 
legea noastră, spre deosebire de acea belgiană, n'a admis 
nicio excepţie în această privinţă. (Vezi supră, p. 383 şi 469). 

Art. 678 din codul comercial dispune însă că privi- Art, 678 urm. 
legiile maritime, statornicite de art. 678 urm. C. com., tree  C 
înaintea oricărui alt peivilegiu general sau special asupra 
mobilelor, stabilit de codul civil; deci, şi înaintea eheltue- 
lilor de înmormântare. 

După art. 1736 din codul civil, celelalte privilegii ge- Art. 1736 c. 
nerale sunt primate de către privilegiile speciale. Aceasta 
însemnează că cheltuelile ultimei boli, salariul oamenilor de 
serviciu, al calfelor şi lucrătorilor, precum şi furniturile de 
subzistență sunt primate de către privilegiile speciale, fur- 
niturile de subzistență ocupând ultimul rang (2). 

Autorii critică însă, şi nu fără oarecare temeiu, această 
clasificare a privilegiilor. Oricum ar fi, legea a dispus astfel, 
şi această dispoziție curmă una din cele mai mari discuţii 
care sa, ivit sub codul francez (5). 

Proectul Camerei reprezentanţilor eră conceput în ter- 
menii următori: 

„In genere, privilegiile generale sunt primate de către pri- 
vilegiile speciale“. 

Cu toate că această redacţie a fost susținută de către 
raportorul Leli&vre, totuşi Camera a primit redacţia proectului 
guvernului, 

Dacă textul legei ar fi trecut astfel cum eră formulat 
de către comisiunea parlamentară, tribunalele ar fi fost ehe- 
mate a, decide chestiunea după gradul de favoare al creanţei 
garantate printr'un privilegiu special sau general, ceeace ar 
— na Pier săst 

() Vezi” suprâ, p. 379. Cpr. Martou, op. cit, IL, 544, p. 190; 
(2) Cpr. Martou, op. cit., IL 544. p. 189; Laurent, XXIS, BAL. 
(9) Vezi în privinţa diferitelor sisteme propuse în Franța, Baudry 

et Loynes, op. cit., L, 769 urm. Cpr. Valette, Idem, ll. 119, 
p. 160 urm.; Beudant, Sâretes personmelles et râelles, I, 453 
urm.; Laurent, XXIX, 521, ete.
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privilegiului 

fiscului, jude- 
țelor, comu- 
nelor, ete. 

Privil. imobi- 
liare generale 

gi speciale. 
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fi lăsat să subziste toate contestaţiile şi dificultăţile ce se 
prezintă în codul francez. 

Deși unii regretă redacţia actuală (*), totuşi legiuitorul 
a făcut bine de a curmat orice discuţie în această privință, 
cu toate că, între privilegiile generale, unele, precum sunt, 
de exemplu, acel al boalei de pe urmă şi al furniturei de 
subzistență, ar fi meritat favoarea pe care art. 1735 o con- 
teră cheltuelilor de înmormântare. „Dacă este laudabil de 
a se îngropă morţii, zice un autor, este mai lăudabil încă 
de a nu lăsă oamenii să moară de foame“ (2). 

Din art. 1736 rezultă: 10 că sar putea întâmplă ea 
privilegiul special al cheltuelilor de conservare să primeze 
privilegiul general al cheltuelilor de judecată, dacă aceste 
cheltueli n'au folosit acelui care a conservat lucrul (art. 1731, 
1732); 2 că cheltuelile ultimei boli, salariul oamenilor de 
serviciu și furniturile de subzistență sunt primate de către 
privilegiul creditorului amanetar, al hangiului şi al vân- 
zătorului unui lucru mobil, ete. (5). 

Acestea, sunt regulele admise de legea noastră în pri- 
vinţa concursului privilegiilor între ele. Toate dificultățile 
ce se prezintă în practică nu sunt rezolvite, însă totuşi e 
ceva. 

Incât privește clasificarea, privilegiilor fiseului, judeţelor, 
comunelor și stabilimentelor publice, arareori se vor prezintă 
dificultăţi, căci mai totdeauna rangul acestor privilegii se 
fixează de legile care le stabilese (). 

SECTIUNEA III 

Despre privilegii asupra imobilelor. 

Privilegiile care se exercită asupra imobilelor, sunt 
generale, adecă lovese toate imobilele în genere, şi speciale, adecă lovesc numai oarecare imobile determinate. 

  

(1) Vezi Martou, op. cit, II, 544, p. 190. 
(2) Laurent, XXIX, 541. Vezi şi Martou' II, 544, p. 1%. (5) Cloes, op. cit., ], 634, p. 367; Delbeeque, op. cit, 141 wm. 

p. 121 urm., ete. 
(*) Vezi supra, p. 368 urm. explie. art, 1725 şi p. 465, text şi nota l. 

 



PRIVILEGIILE IMOBILIARE GENERALE ȘI SPECIALE, 

1. — Privilegiile cari lovesc generalitatea imobilelor. 

Art. 2104 din codul francez dispune că privilegiile 
cari se întind asupra mobilelor şi mobilelor, sunt acele 
enunțate de art. 2101 (al nostru 1729). Acest text fiind 

eliminat de legiuitorul nostru, la noi ca și în Belgia, nu 
există, afară de privilegiile Statului, judeţelor, comunelor 
şi stabilimentelor publice, de care se ocupă art. 1725, 
decât un singur privilegiu 'general asupra imobilelor, şi 
anume: acel al cheltuelilor de judecată, prevăzut de art. 
1727, pe care l-am explicat supră, p. 373 urm. 

II. — Privilegiile cari lovesc oarecare imobile 

(privilegii imobiliare speciale). 

Art. 1737 enumără cinci privilegii speciale imobiliare, 
care însă pot fi reduse la trei, pentrucă privilegiile prevăzute 
de Ş 2 și 5 ale acestui text, nu sunt, în realitate, decât 
tot privilegiul vânzătorului şi al constructorului, exercitate 
pe cale de subrogaţie. Aceste trei privilegii imobiliare, cari 
există în realitate, sunt: 10 privilegiul vânzătorului de 
imobile; 20 privilegiul comoştenitorilor şi al copărtaşilor; 30 
privilegiul arhitecţilor, antreprenorilor și lucrătorilor. La 
această “listă trebue să adăugăm: 40 privilegiul ,Statului 
asupra imobilelor comptabililor şi mânuitorilor de bani 
publici; 5% privilegiul cosehimbătorilor sau copermutanţilor 
de imobile; 6" privilegiul dăruitorului de imobile; și în 
fine, 70 privilegiul separaţiunei de patrimonii. Asupra acestor 
din urmă trei privilegii există însă controversă, după cum 

vom 'vedeă mai la vale. 
Toate aceste privilegii, afară de acel al Statului, ju- 

deţelor, comunelor şi al stabilimentelor de utilitate publică, 
se întemeiază pe aceeaș idee, şi anume: pe împrejurarea că 
creditorul a pus sau a conservat un lucru sau o valoare 
în patrimoniul debitorului. Gajul comun al tuturor credito- 
rilor fiind mărit prin faptul unora din creditori, nimie nu 
este mai just decât ca acești creditori să fie privilegiați 
asupra lucrului sau valoarei ce li se datorește din cauza 
acestui lucru (*). 

() Cpr. Beudant, Sâretes personnelles et reelles, IL, 499, p. 5, 6. 

a
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an
 

Privilegiile 
speciale imo- 

biliare.



Dr. roman. 

C. C. — CART. III. — TIT. XVIII. — CAP. II. — S-a II. — ART. 1737, p. 

„Multe din regulele ce vom examină mai la vale sunt 
comune atât privilegiilor imobiliare cât şi ipotecilor, din 
cauză că aceste două. drepturi sunt de o natură aproape 
identică. Aceasta a și făcut pe autori să considere privile- 
giile imobiliare ea, nişte ipoteci legale sau privilegiate, pre- 
zentând numai oarecare particularităţi (î). 

Privilegiul imobilar este, ea și ipoteca, un drept real 
asupra unor imobile afectate la plata unei datorii. 

Privilegiul conferă, ca şi ipoteca, un drept; de preferință 
şi un drept de urmărire (droit de suite, Jus perseguendi) 
în mâna terţiilor achizitori. 

Prigilegiile imobiliare sunt, ca şi ipoteeile, supuse 
publicităţei. (Vezi supră, p. 367). 

În fine, privilegiul primează pe ereditorii chirografari 
și ehiar ipotecari, însă ştim că sunt cazuri în cari ipoteca 
primează privilegiul. (Vezi supră, p. 363, nota 1). 

Venim acum, după aceste consideraţii generale, la 
diferitele privilegii imobiliare. 

1” Privilegiul vânzătorului de imobile. 

Art. 1737. — Creditorii privilegiați asupra, imobilelox (2) sunt: 
1% Vânzătorul, pe imobilul vândut, pentru plata preţului. 
Dacă saw făcut mai multe vânzări succesive, pentu care 

a rămas datorit preţul în total, sau în parte, întăiul vânzător se 
prefereşte celui de al doilea, cel de al doilea celui de al treilea, ŞI aşa înainte, (Art. 1020, 1021, 1365, 1369, 1377, 1740, 1785. 
civ. Art. 785, 789 C. com. Art, 2103, 10 C. fr. Art, 27 L. ipotec. 
belgiană din 1851) (5). 

Acest privilegiu nu există la Romani (4), unde ştim că 

() Opr. Beudant, op cit., II, 493, p. 2; Planiol, II, 254 şi 2887; Guillouard, Privil. et hypoihegues, IL, 449, p. 1, ete. Vezi şi supră, p. 3ll, nota, 4 şi p. 367. 
(2) Sau mai bine zis asupra oarecăror imobile. Cpr. Beudant, 

op. cit., II, 497; Berriat St. Prix, Notes €lement. sur le code 
civil, III, 8457, ete. 

(5) Paragraful 2 al acestui text nu este decât aplicarea regulei cunoscute: Prior tempore, potior jure. Cpr. Baudry et Loynes, op. cit., I, 189, ” 
(*) Cp. asupra dreptului roman, Arntz, IV, 1695; Maynz, Cours 

de droit rom., |, $ 163, 10, p. 903, 904 (ed. a 5-a 1901), ete. 
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nu există nici privilegiul vânzătorului lucrurilor mobile 
neplătite (4). | | 

Cutumele franceze sunt, de asemenea, mute asupra lui; : Dr. vechiu: 
de aceea jurisprudenţa, parlamentelor nu-l admiteă din capul francez 
locului (2). | | 

La 1628, însă, Parlamentul din Paris schimbându-și Origină privil. 
jurisprudenţa, a consacrat acest privilegiu, sau mai bine vânzător lui 

zis această ipotecă, specială şi privilegiată, pentru plata pre- 
țului, asupra fondului vândut, şi de atunci jurisprudenţa, 
n'a mai variat. Aceasta este orgina privilegiului vânzătorului 
de bunuri imobiliare, care a fost consacrat în termeni ex- 

preși prin legea dela 11 Brumariu, anul al VII-lea, de unde 
a trecut în codul actual (6). | 

În codul italian, acest privilegiu, ca şi acel al comoş- C-italian. Art. 
tenitorilor, asociaţilor şi altor copărtaşi, a fost sehimbat în 19% 
ipotecă legală (art. 1969) (î). 

(!) Vezi supră, p. 448. 
(2) Iată cum se exprimă, în această privinţă, un vechiu autor: 

„Suivant la, doctrine des anciens arrests, celui qui a vendu sa 
terre ă crâdit, sine prosenti pecuniâ, ne peut prâtendre ă 
aucune preference sur icelle, sil ne l'a pas expressement sti- 
pule; cessant laquelle stipulation, il ne peut pas dire quiil 
ait une hypothăque lâgale tacite et privilâgite, s'âtant par le 
moyen de la vente, qui est pure et simple, demis de tout le 
droit de propriete qu'il avait en icelle; en sorte qu'il n'est 
que simple erancier, qui a une action et une hypotheque 
pour son prix, nullement privilâgi6e, ayant entitrement suivi 
la foi de l'acheteur“. (Brodeau sur Loust). Cpr. Pand. fr., 
vo Prâvil. et hypothegues, 2242; Guillouard, op. cit., IL, 461, 
de unde am împrumutat această, citaţie. 

(5) Cpr. Planiol, II, 2889 (ed. a 5-a); Guillouard, Privil. et hy- 
pothegues, II, 461, ete. 

(*) Vezi supră, p. 319. — Iată, în adevăr, cum se exprimă art. C. italian. 
1969 din codul italian: „Hanno îpoteca legale: 10 il venditore Ant. 1969. 
od altro alienante, sopra gh immobili alienati, per V'adem- 
pimento degli obbhghi derivanti dall'aito di alienazione; 2 I 
coeredi, î soci ed altri condividendi, sopra gli immobli eaduti 
nelberedită, societa o communione, per îl pagamento dei ri- 
facimenti e conguagli (pour le paiement des soultes etr etours 
de lots). Apoi, acest text mai vorbeşte încă de ipoteca legală 
a minorului şi interzisului, de acea a femeei măritate asupra 
bunurilor bărbatului ei, pentru dota ei şi câştigurile sale do- 
tale (per la dote e per i lucri dotali) şi, în fine, de ipoteca 
legală a Statului asupra bunurilor condamnaților pentru chel- 

—
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Toţi vânză- 

a) Persoanele sau creditorii cărora legea conferă acest privilegiu. 

In principiu, toţi vânzătorii de imobile, pe lângă 
torii de îmo dyeptul de reziliere al contractului, pe care art. 1021 şi bile au privi- 
legiul stator- 1365 îl conferă oricărui vânzător în genere (Î), se bucură de 

nicit de art. acest privilegiu, fie vânzarea încheiată printr'un act autentic 1737, 10. 
sau sub semnătură privată 0), fie vânzarea totală sau 

parţială (5), fie vânzarea de bună voe sau silită, ete. (*). 
Uzufruot imo- 

biliar, 

(2) 

&) 

Acest drept aparţine și vânzătorului unui uzufruct 
imobiliar (5). 

tueli de judecată în materie criminală, corecțională şi de simplă 
poliţie, ete. Vezi asupra acestui text, Ricci, Corso teorico- 
pratico di diritto civile, X, 157 urm., p. 265 urm. (ed. din 
1907 urm.) 
Vezi înfră, p 488. — Independent de privilegiul conferit prin 
art. 1730, 10, vânzătorul unui imobil mai are încă, la caz 
de neplata preţului, acţiunea rezolutorie prevăzută de art. 
1021 şi 1365; cosehimbătorul are acţiunea în reîntoarcere a 
lucrului schimbat (art. 1408), iar dăruitorul mai are, pentru 
acei cari admit privilegiul lui, acţiunea în revocare a dona- 
ţiunei pentru inexecutare de sarcini (art. 829, 830). Aceste 
acţiuni asigură redobândirea imobilului instrăinat, schimbat 
sau (lăruit, și ele sunt identice, cu toate că legea le dă o ca- 
lificare deosebită. Vezi Lemaire-Boseret (profesor la Liege), 
Siiretes reelles, 164, p. 112, 113. 
Pand. fe., vo Privil. et hypothegues, 2248; Guillouard, Idem, 
II, 463; Baudry et Loynes, Idem, IL, 574; Andre, Râgime 
hypothecaire, 253, p. 127 (ed. a 2-a), ete. 
In caz de vânzare parţială, privilegiul vânzătorului se va 
exercită numai asupra părței vândute. Pand. fr., 20 cit., 2251: 
Baudry et Loynes, op. cit., IL, 568, ete. 
Pand. fe., o cit, 2267 urm.; Baudry et Loynes, Idem, 
574; Guillouard, dem, II, 489; Thâzard, Idem, 281; Laurent, 
NAN, 16; Aubry et Rau, III, $ 263, p. 284 (ed. a 5-a), etc. 

Dacă înt”'o adjudecare, cineva a dobândit mai multe imo- 
bile pentru preţuri deosebite, vor există atâtea privilegii 
câte şi loturi separate sunt. Andi6, Pegime hapothecaire. 293; 
Cas, fr. Sirey, 92, 1. 273. 
Pand. fr., wcit., 2247; Baudry et Loynes, Privil. et hypothe- 
ques, 1, 568; Thâzard, Idem, 276; Cioes, Idem, 1, 649, p. 
313; Aubry et Rau, III, $ 263, p. 280, nota 1 ter (ed. a 5-a), 
ete. — Uzufructuarul care a cedat dreptul său unui terțiu, nu 
poate însă să exercite privilegiul vânzătorului decât în timpul 
vieţei sale, şi asupra uzufructului, transmis de el. Moștenitorii 
lui nu mai au acest privilegiu, după moartea lui, acest eveni- 
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n x. A N . a . El nu se aplică însă creanţei care ax rezultă din Neaplie. pri- 
onstituirea unei vițuţi i os: 10 . „ ilegiului e servituți cu titlu oneros: 1 pentrucă ser ereanţei care 

virtutea, nu poate fi deosebită nici de fondul servant, nici dear zezultă din 
acel domin j iţ i i “vă „constituirea at, ea, fiind o calitate activă şi pasivă a acestor servitaţi 
fonduri; şi 2 pentrucă ea nu este susceptibilă de urmărire cu titlu 
(art. 1824) (). | oneros, 

Aceeaș soluţie este admisă în privinţa uzului şi a,Uzşi abitaţie. 
abitaţiunei (art. 571, 573)€). 

Incât priveşte comunitatea unui zid, se admite însă, Comunitatea 
în genere, deși chestiunea, este controversată, că proprietarul "22: zid: Con- 
zidului are privilegiul vânzătorulni pentru despăgubirea da- 
torită de vecin, care uzează de dreptul ce-i conferă art. 
598 din codul civil, spre a dobândi comunitatea acestui 
zid, sub condiţie însă ca, această despăgubire să fie regle- 
mentată fie de părţi, fie de justiţie €). 

Acest privilegiu, fiind un drept real, o dezmembrare preptul vân- 
a proprietăței, s'a decis, cu drept cuvânt, că vânzătorul zătorului de 
care şi-a păstrat privilegiul său conform art. 1740 C. civil, contra ven- 
are, ca şi cumpărătorul, dreptul de a se apără contra reela- dlicărei 'imo- 
mantului revendicant al imobilului ($). ” 

El are nu numai dreptul, dar şi obligaţia de a apără Art. 1337 şi 
pe cumpărător de evieţiune, de câteori este chemat în ga- 1351. 
ranţie (art. 1337, 3351). 

ment aducând stingerea uzufructului, şi chiar a dreptului 
_terțiului achizitor. Cloes, op. și loco supră cit. 

(1) Pand. fr., v0 cit., 2250; Aubry et Rau, loco cit.; Baudry et 
Loynes, op. cit. IL, 569; Guillouard, dem, II, 476; Thâzard, 
Idem, 216, p. 313, ete. — Contră: Planiol, II, 2896 (ed. a 5-a). 

(*) Vezi autorii citați în nota precedentă. — Vezi însă, în această 
privință, excepţia admisă de leguitorul nostru prin art. 572 
din codul civil. 

(9) Aubry et Rau, loco cit.; Cloes, op. cit., L, 654, p. 378; Baudrv 
et Lovnes, Idem, I, 510; Guillouard, Idem, JI, 414 urm.; 
Laurent, VII, 521; Demolombe, XI, 367; Pand. fr., vo Mito- 
yenmetă, 215 şi Privil. et hypothegues, 2252 um.; Planiol, 
II, 2897. Cp. C. Bordeaux şi Trib. Lyon, D. P. 92. 2. 432; 
Pand. Period. 1902. 2. 35. Justiţia, de pace din Alban, Cr. 
judiciar din 1910, No. 61 (eu observ. noastră). — Contră: C. 
Paris, Sirey, 84. 2. 95 şi Re&pert. Dalloz, v Privil. et hypothe- 
ques, 427, nota 2. Vezi şi tom. III, partea IL, al Coment. 
noastre, p. 724, text și nota 4 (ed. a 2-a). 

(*) Trib. Putna, Cr. judiciar din 1901, No. 74.
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Imobilul 
asupra căruia 

se exercită 

C. CIV. — CARTEA III. — TIT. XVIII, — CAP. II. — S-a III.— ART. 1737, 1, 

Pentru ca privilegiul vânzătorului să poată aveă loc, 
imobilul vândut trebue să fie din acelea care pot fi grevate 

privilegiul de privilegii şi ipoteci (art. 1750), căci bunurile cari nu 
trebue să fie 
din acelea 
care pot fi 
grevate de 

privilegii şi 
ipoteci. 

Datio în so- 
lutum având 
de obiect un 

imobil. 

Privil. co- 
schimbăto- 

rului de imo- 

pot fi urmărite şi vândute, nu pot fi grevate de asemenea 
sarcini, de oarece dreptul se realizează prin vânzarea silită, 
vânzare care, în specie este cu neputinţă, (5). De aceea, am 

şi văzut că acest privilegiu na poate fi exercitat de 
vânzătorul unei servituţi, al unui drept de uz și de abi- 
taţie, ete. 

Incât priveşte datio în solutum, ea este asimilată unei 
vânzări din punctul de vedere al privilegiului statornieit 
de art. 1737, 10, însă numai atunci când debitorul va dă 
drept plată a datoriei sale, un imobil de o valoare mai 

mare, stipulând din partea creditorului restituirea unei 
sume de: bani (2). 

Aceeaş soluţie este, în genere, admisă și în privința 
schimburilor imobiliare, de câteori există o sultă (). Coper- 

bile, când mutantul, creditor al sultei, are, în baza art. 1409, pri- 
există sultă. 
Art. 1409. 

vilegiul vânzătorului asupra imobilului a cărui proprietate 
o transmite prin schimb, şi aceasta fără a, se distinge, dacă 
sulta este de mare sau de mică însemnătate ($. In adevăr, 
schimbul în care se plătește de una din părţi o sultă, adecă 
o diferenţă în bani, spre a se compensă inegalitatea imo- 
bilelor cari fac obiectul schimbului, fiind un contract mixt, 
care are analogie cu vânzarea, este just ca pentru asi- 
gurarea acestei diferenţe, copermutantul, creditor al sultei, 

să aibă privilegiul vânzătorului. Aceasta nu însemnează & 
întinde dispoziţia art. 1737, care necontestat este de strictă 
interpretare, ci a face numai aplicarea ei la schimb, în 
baza art. 1409 (0). Art. 27, 20 din legea ipotecară belgiană 

() Thezard, op. cit., 276, p. 313; Pand. fe., 20 cit, 2249, ete. 
(*) Baudry et.Loynes, op. cit. I, 576; Guillouară, Jdem, II, 417; 

Aubry et Rau, III, $ 263, p. 284, text şi nota 12; Planiol, Il, 
, 2892; D. Negulescu, Teoria privilegiilor, No, &l, p. 34, ete. 

€) In caz când nu există sultă, privilegiul vânzătorului nu are 
loe. Vezi Trib. Remirmont, Cr. judiciar din 1906, No. 20 
(eu observ. noastră) şi multe alte autorităţi citate în tom. IX 
al Coment. noastre, p. 17, text şi nota 5. 

(*) Vezi tom. IX suscitat, p. 18. 
(*) Planiol, II, 1662, în fine, și 2891; 'T&Huc, XIII, 109. paz: 

139; Colmet de Santerre, IX, 51 bis V; Beudant, op. cil 
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(text eliminat fără cuvânt de legiuitorul nostru), este expres 
în această privinţă (*). 

Copermutantul nu are însă niciun privilegiu pentru 
garanţie, în caz de evicţiune €), nici pentru sumele ce el a 

plătit creditorilor inserişi asupra imobilului primit în sehimb, 

el putând numai să se subroge în drepturile acestor ere- 
ditori (). 

Dar dacă privilegiul vânzătorului aparţine, în condi- 
ţiile mai sus expuse, coschimbătorului de imobile, el nu 

aparţine schimbătorului de lueruri mobile(*), nici eumpărăto- 
rului cu pact de răscumpărare, atunci când vânzătorul 
uzează de dreptul ce-i dă legea de a-și luă luerul înapoi 

(art. 18372). Exereiţiul dreptului de răscumpărare nu con- 

stitue, în adevăr, o revindere, ci o rezolvire a primei vân- 

zări 6). Retrovenditio est resolutio venditionis. prioris.. Cum- 

II, 503; Andrâ, Regime hapothecaire, 302, p. 129; Hureaux, 

Etudes th. et pratigues sur le code civil, ], 9, p. 24 (ed. 

din 1847); Nacu, III, No. 129, p. 641, 642 care, din eroare 

citează pe Colmet de Santerre ca fiind contrar privilegiului co- 

schimbătorului. Iată, în adevăr, cum se exprimă acest din urmă 

autor: „Descompunând astfel contractul, ajungem a conferi 

privilegiul, sehimbătorului creditor al unei sulte, pentrucă, 

această sultă este un preţ al vânzărei“ (tom. IX, 51 bis V). 

Mai clar decât aceasta nu se poate. Unde a văzut deci colegul 

nostru că Colmet de Santerre profesează o teorie contrară 

privilegiului cosehimbătorului sau copermutantului? D-l Nacu 

nu face decât din timp în timp câte o citaţie, şi niei acele 

pe care le face atât de rar nu sunt exacte. Mai vezi în 

sensul existenţei privilegiului copermutantului, creditor al 

unei sulte, şi alte autorităţi citate în tom. IX al Coment. 

noastre, p. 18, nota 3.—Contră: Guillouard, Privil. ei hypo- 

theques, LL, 466 (a cărui părere a rămas izolată), 

(1) Vezi în acelaş sens, art. 1171, 10 al proeetului codului civil 

japonez, elaborat de profesorul Boissonade. 

(2) Andre, op. cit., 302, p. 129; P. Pont, Jdem, |, 187,— Vezi 

însă Mourlon, Ezamen critigue du Comment. de Troplong sur 

les privileges, L, 147, p. 469 urm. _ 

(5) Andr6, op. și loco cil.; Aubry et Rau, III, $ 265, p. 285, 

text şi nota 14 (ed. a 5-a); Baudry et Loynes, op cit., |, 519. 

(4) Vezi supră, p. 458, text şi nota 2. 
(5) Vezi tom. VIII al Coment. noastre, p. 615, nota 2 şi p. 1769, 

710. Cpr. Pothier, Vente, III, 411; “Proplong, dem, ]. 214; 

Zacharie, Handbuch des franzăsischen Civilrechts, II, $ 263, 

p. 94, nota 7 (ed. Anschiitz). 

31346 31 

481 

Inexistenţa 
privilegiului 

p- garanţie în 
caz de evie- 
țiune, etc. 

Inexistenţa 
privilegiului 

p. coschimbă- 
torii de lu- 
eruri mobile 

” şi în caz de 
vânzare cu 

pact de răs- 
cumpărare.
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părătorul, care devine creditor al preţului plătit. de dânsul, . 
are numai dreptul de retenţie (art. 1377, în fine), fără 
nicio altă garanţie. Dacă el nu se foloseşte de acest drept, 
el rămâne un simplu creditor chirografar (1). | 

Cazul când Soluţia contrară este însă, în genere, admisă dacă 
pactul de răs- actul de răscumpărare, în loc de a figură în contractul cumpărare a p Anini - p pa , , NR 
intervenit în primitiv, care eră pur şi simplu, a intervenit mai târziu, 
urma înche- > : „ , NE 4 
ierei contrag. SAU dacă pactul stipulat prin contraet a fost exercitat în 
tului primitiv. urma expirărei termenului convenit, pentrucă, în asemenea 

cazuri, exsistă o nouă vânzare (?). 
Privil. dărui- Unii refuză privilegiul de mai sus dăruitorului cu 
t i p- . . . e oruluă Gen. sarcină, de exemplu: unui dăruitor care ar fi stipulat o 

troversă. rentă viageră, pentrucă creditorul veniturilor rentei n'ar fi 
decât un creditor chirografar, dacă el n'a stipulat nicio 

Inexactitatea De aici rezultă că expresia pact de răscumpărare, între- 
expresiei, pact buinţată de lege, este inexactă. De aceea codul portughez zice 

de răscum- foarte bine, în această privinţă, prin art, 1586, că: „vânzarea părare. 3 se . eu pact de răscumpărare (venda a retro) este aceea prin care 
se stipulează că vânzătorul va puteă să rezilieze contractul şi 
să-şi primească înapoi lucrul vândut, restituind preţul“. 

Critica vân- Trebue să observăm, cu această ocazie, că art. 1587 al 
zărei cu pact codului menţionat opreşte asemenea vânzări pentru viitor. de răscum- 

„Pica prohibido para o futuro o contracto de venda a retro. 
Această soluție este nu se poate mai lăudabilă, şi am dori 
so vedem cât de curând introdusă şi în legea, noastră, pen” 
trucă vânzarea cu pact de răscumpărare este un rău sistem 
de credit, şi lasă proprietatea în incertitudine, prezintând din 
acest punet de vedere pericole serioase pentru creditul public. 
Apoi, ea este o sorginte de câştiguri ilicite pentru cămătari. 
Ca atare, ea trebue deci să dispară din legea noastră cu 0 
oară mai înainte, după cum a dispărut din codul portughez 
dela 1867. Vezi tom. VIII al Coment. noastre, p. 768, nota 3. 

() Beudant, op. cât., II, p. 9; Cloes, Priwl. et haypothegues, 1, 647, 
648; „Martou, Jdem, II, 548; P. Pont, Idem, L, 189; Andr6, 
op. cil. 303; Thiry, IV, 415; Planiol, II, 2894; Colmet de 
Santerre, IX, 51 bis VII, precum şi multe alte autorități 
citate în tom. VIII al Coment. noastre, p. 789, 770, nota 2: 
p. 785, text şi notele 3, 4. — Contră: Labbe, nota în Sirev, 71. 2. 19. 

(2) Mass&-Vergs, V, Ş 793, p. 148, nota 1; Cloes, op. cil. L, 
648, în fine, p. 373; P. Pont, Idem, 1, 189, în fine; Mareade, 
VI, art. 1659, No. II, p. 305 (ed. a 6-a). Vezi şi tom. VIII 
al Coment. noastre, p. Til, text şi nota 3. 

părare. 
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garanţie convențională spre a garantă executarea prestaţi- 
unei promise de donatar. 

După acest sistem, sareinile impuse de dăruitor ar fi 
o modalitate a donaţiunei, iar nu preţul imobilului dăruit. 
Privilegiul statornicit de art. 1737, 1” n'ar fi deci aplicabil 
în specie. eu atât mai mult cu cât dăruitorul are la îndă- 
mână un mijloe mult mai practic, şi anume: revocarea do- 
națiunei pentru neîndeplinirea sareinelor impuse de dânsul 
(art. 830, 832). 

Ce trebue să decidem în privința vânzătorilor de imo- Cazul când sa 
bile prin destinaţie? Privilegiul vânzătorului nu va există pi o or 
de bună-samă în privința obiectelor care, fiind imobile prin _ tinaţie. 
destinaţie în mânile vânzătorului, ar fi vândute unei alte pe 
persoane, chiar dacă cumpărătorul le-ar imobiliză din nou, 
căci ele n'au putut fi vândute decât ca mobile. Pentru 
aceste lueruri se va putea deci aplică privilegiul vânzăto- 
rului de mobile, nu însă acel al vânzătorului de imobile (). 

De asemenea, acel care ar vinde lucruri mobile des- Vânzarea de 
. a. .1. > . . A Yi a UCruri mo- 

tinate a fi imobilizate de cumpărător, nefiind un vânzător pile destinate 
de imobile, ci un vânzător de lucruri mobile, nu va aveă 2 î imobi- 

izate. 

(1) Beudant, op. și loco supra cit.; Planiol, II, 2893; Aubry 
et Rau, III, $ 263, p. 285, text şi nota 16; Mass&Verge, |, 
$ 793, p. 147, nota 1 col.2; Zacharie, Handbuck des fran- 
zosischen Civilrechis, II, $ 263, p. 94, nota 7, în fine (ed. 
Ansehiitz din 1853); Guillouard, Privil. et hypotheques, IL, 468; 
“Troplong, Idem, IL, 216; Thâzard, Idem, 277; Andre, Idem, 
304; Demolombe, SA, 576; T. Huc, XIII, 110, p. 140; Ber- 
viat St. Prix, Notes €lement. sur le C. câvil, III, 8461: C. 
Paris, Pand. Period. 86. 2. 160; Sirey, 88. 2. 110; C. Bo- 
deaux (22 Iulie 1890), Repert. Dalloz, Supplement, v? Priuil. 
et hypothegues, p. 4%, 45, nota 1. — Contră: P. Pont, Privil. 
et hypothegues, 1, 188; Baudry et Loynes, Idem, |, 581; De- 
mante, LV, 96 bis II; Colmet de Santerre, IX, 56 bis VI; Hu- 
reaux, 0p. cit., |, 9 p. 24; D. Negulescu, op. cit., 41, p. 3%, 
35, ete. Art. 27, 30 din legea ipotecară belgiană conferă în ter- 
meni expreşi un privilegiu donatorilor de imobile. Vezi în 
acelaş sens art. 1171, 19 din proectul codului civil japonez, 
elaborat de profesorul Boissonade. Vezi asupra acestei con- 
trovorse, Pand. fr., x Privil. et haypothâques, 2213 urm.: 
Dalloz, Nouveau C. civil annote, IV, art. 2103, No. 214 urm.; 

(2) Thezard, Privil. et hypothegques, 216, p. 374; Baudry et Loynes, 
Idem, I, 572; Pană. fe., 0 cit., 2300, ete.
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prvilegiul statornicit de art. 1737, 10, ci acel statornicit de 
art. 1730, 5, în privinţa lucrurilor mobile. 

| „b) Creanţele garantate prin privitegiul vânzătorului. 

Garantarea Privilegiul vânzătorului garantează plata preţului imo- pretului. pa A 4 - - $ 
bilului vândut). | 

In ce consistă In regulă generală, preţul consistă în bani, însă el 
preţul. poate să consiste şi într'o prestație oarecare, de exemplu: 

„într'o rentă viageră. Dacă preţul imobilului consistă într'o 
asemenea rentă, sau în altă sarcină plătitoare direct vânză- 
torului ori. unui terţiu, privilegiul vânzătorului va garantă 

“prestaţia veniturilor rentei sau sarcinei stipulate €), | 
Cazul când Aceasta lasă a, se presupune că renta a fost stipulat 
renta a fost n ânarăa ; A , _ e . . x 
stipulată Prin însuș actul de vânzare, căci dacă ea a fost stipulată 

printran set printr un act posterior, s'a făcut o novaţie în privinţa pre- 
osterior vân- ai : i su] : Sa A Frei Novaţie. tului, şi deci, privilegiul este stins, afară de cazul când el 

ar fi fost rezervat în termeni expreşi (art. 1134) (9). 
Cazul când Preţul garantat prin privilegiu este acel arătat în aciul 
ărțile ar fi A ._ . x Eilat n de vânzare (argument din art. 1740); de unde rezultă că, 

preț mai mie în caz când părţile ar fi stipulat un preţ mai mie decât acel 
ecât ace “i naa i a i , . . real. plătit în realitate, în scop de a fraudă legea timbrului, pri- 

vilegiul va există numai pentru preţul arătat în actul de 
vânzare, actul secret care ar constată un preț mai mare 
nefiind opozabil creditorilor ipotecari ai cumpărătorului, cari 
sunt terții persoane (*). 

() Textul este deci rău redactat când zice că privilegiul garan- 
tează pe vânzător, căci nu persoana vânzătorului este garan- 
tată, ci creanța preţului. Cpr. Planiol, II, 1890, p. 900, nota _2 (ed. a 5-a); Laurent, XĂÂX, 2, ete. (2) Cpr. C. Caen, D. P. 1904. 1. 424 (cu nota lui P, de Loynes); 
Andr6, op. cit., 294, p. 127; p. Pont, op.ceil., |, 191; Laurent, 
XXX, 9; Aubry et Rau, III, Ş 263, p. 282, 283 (ed. a 
5-a), ete. 

(*) Planiol, II, 2901; Aubry et Rau, loco cit, p. 183, nota 7; 
Laurent, XXX, 14. Vezi explic. art. 1134 în tomul VIal 
Coment. noastre, pag. 683 urm, Cpr. Pand. fr. vo Oblig 

94417 urm. a 
(*) Baudry et Loynes, op. cil., L, 584; Guillonard, Idem, II, 481; 

P. Pont, Jdem, I, 190; Marton, Idem, II, 551; 'Thâzard, dem, 
219, p. 379; Troplong, idem, I, 218; Aubry et Rau, III, $ 
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Spre a dă loc la privilegiul vânzătorului, preţul trebue Pentru ca să 
să fie încă datorit,. fie în totul, fie în parte, căci. dacă el oxiste pri 
ar fi fost plătit şi primit de .o persoană capabilă (*), privi- ca prețul să 
legiul vânzătorului nu va mai aveă-loe, ne mai existând 'în fe dabrit: 
specie o creanţă (). (Vezi infră, p. 523). 

Nu numai preţul imobilului este garantat prin! privi- Garantarea 
legiul vânzătorului, dar încă şi dobânda lui, fie legală sau dobânzi pre 
convenţională (5), accesoriile lui ($), şi cheltuelile contrae- 
tului (6). NE a | | 

Privilegiul statornicit de art. 1730, 1” nu garantează Plata dau 
neior, 

263, p. 183; Laurent, XXX, 8; Cpr. Pand. fe. v0. Privil. 
et hypotheques, 2306 şi Contre-lettre, 48, ete. 

() Cpr. Trib. Caen, D..P. 85. 3.23. . 
() Dacă, în loc de bani, vânzătorul a primit dela cumpărător Cazul când, 

cambii sau alte efecte, preţul nu va fi considerat ca plătit în loc de bani, 
decât atunci când aceste efecte vor fi achitate la scadenţa lor; Yânzătorul a 
pănă atunci privilegiul va continuă să subziste, căci vânză- pi ea 
torul care a primit drept plată dela cumpărător cambii sau cambii sau 
alte efecte, n'a consimţit să noveze ereanța sa, şi. deci, n'a alte valori. 
pierdut privilegiul său. Martou, op.cit., Il, 470 şi 552; 'Trop- 
long, dem, 1,199 bis; Aubry et Rau, III, $ 263, p. 283, 

„text şi nota 9 şi IV, $ 324, p. 357, text şi nota 34 (ed. a 
5-a); Planiol II, 2900; Pand. fr., v? Obligations, 5133 şi nu- .. 
meroasele autorităţi citate acolo; 0. Toulouse, D. P. 89 2. 
208. Opr. şi. Cas. fr. Sirey. 41. 1. 473. Vezi şi Tribun. re- 
gional superior din Carlsruhe (Pand. Period. 86. 5. 35), eare 
zice foarte bine că subserierea unei cambii, drept plata unei 
obligaţii, nu-atrage prin ea însăș substituirea unti datorii 
noi, acelei vechi, şi deci, nici novaţie; ea nu constitue nea- 
părat nicio plată, nicio datio în. solutum. — Contră: Grenier, . 
Tr. des hypothegues, II, 385, în fine, p. 137 (ed. belg.. din 
1833); Duranton, XII, 280 şi XIX, 165; Cas. fr. Râpert. 
Dalloz, v9 Oblig., 2422, 20; Sirey, 39. 1. 199. 

Aceasta lasă însă a se presupune că vânzătorul, prin chi- 
tanța ce a dat, a arătat că plata i s'a făcut în cambii sau 
alte efecte, căci dacă chitanţa sa n'ar cuprinde asemenea 
menţiune, preţul va fi considerat că nu mai e datorit faţă 
de terţii. Opr. Planiol, II, 2900, în fine. 

(5) Beudant, op. cit., IL, 502, p. 8; Pand. fe., vo Privil. et hypo- 
thegues, 2320 urm., şi autorităţile eitate acolo. Cpr. Cas. fr. 
Sirev, 74. 1. 15. 

(&) Pand. fr., w cit., 2317 urm.; Planiol, II, 2902; Laurent, 
XII, 9, ete. 

(5) Beudant, op. şi loco cit.; Pand. fe., vo cit, 2324 urm.; Pla- 
niol. II, 2902; Andre, op. cit., 294, p. 127, ete.
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însă plata daunelor ce pot fi datorite vânzătorului pentru 
rezilierea contractului, când el își reiă imobilul înapoi din 
cauză că cumpărătorul nu şi-a executat obligaţia sa, şi niei 
chiar atunci când aceste daune ar fi fixate prin convenţia 
părţilor. In adevăr, vânzătorul nemărind, în asemenea caz, 
eu nimic patrimoniul cumpărătorului, nu poate să aibă drept 
la un privilegiu. Despăgubirea ce i se datorește pentru re- 
zilierea contractului este deci o creanţă, ordinară, adecă chi- 
rografară (1), ca şi aceea a dobânzei dobânzilor (2). 

c) Bunurile lovite de privilegiul vânzătorului. 

Care sunt bunurile asupra cărora, se exercită privilegiul 
vânzătorului ? Legea conferă acest privilegiu asupra imobi- 
lului vândut. Dacă vânzarea are de obiect numai o parte 
dintr'un imobil indiviz, privilegiul se va exereită numai 
asupra acestei părţi, iar nu asupra celorlalte părţi. EL nu se 
va, întinde, deci, asupra, achiziţiilor vecine, pe care cumpă- 
rătorul le-ar fi dobândit în urma încheierei contractului 2). 

Cazul când Dacă s'au făcut mai multe vânzări suecesive, pentru 
san făcut mai care preţul a rămas datorit în totul sau în parte, primul 

succesive. Vânzător este preferat celui de al doilea, cel de al doilea 
este preferat celui de al treilea, şi aşa mai departe (art. 
1737, 19. 

Cazul, când „Transformarea imobilului vândut nu împiedică privile- 
vândut a fa Biul vânzătorului de a avei, loc. Astfel, distrugerea, casei transformat. vândute nu împiedică, privilegiul de a se exercită asupra 

terenului pe care eră clădită casa, sau asupra despăgubirei 
datorită de către compania, de asigurare (art. 1721); de- 
frişarea pădurei vândute nu împiedică privilegiul de a se 
    

(1) Cpr. Cas. fe. Sirey, 74. 1. 15. 
() Pand. fr. w cit., 2380 urm, Planiol, II, 2903; Martou, op: 

cit., IL, 555; Troplong, Idem, |, 221; Baudry et Loynes, Jdem, 
I, 588; Laurent, XXX, 14; 'Thiry, IV, 4i6, p. 359; Auby 
et Raw, III, $ 263, p. 282; Andr6, op. cit. 295, p. 129.— Contră: Mourlon, Ezamen critigue du Comment. de Troplong, d 162, p. 501 urm. Cpr. 'Thezarăd, Priuil. et hypothâques, 219. () Thiey, ÎV, 417; Andre, op. cit., 297, p. 128; Pand. fr” , căt. 2351; Duranton, XIX, 158; Martou, op. cit., IL, 557, ete. (*) Cpr. Andre, op. cil., 299, p. 128 (ed. a 2-a).
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exercită asupra câmpului de arătură, care înlocueşte pă- 
durea (1), ete. 

Chestiunea este însă de a se ști dacă privilegiul se în- Imbunătăţi- 

tinde, ca şi ipoteca (art. 1777), asupra îmbunătăţirilor, rile aduse 

precum : construcţii şi altele făcute de cumpărător pe imo- Controversă. 
bilul cumpărat de dânsul. 

După unii, privilegiul trebue să fie restrâns la imobilul 
vândut, şi nu poate să atingă îmbunătățirile făcute de cum- 
părător, pentrucă aceste îmbunătăţiri sunt străine de con- 
tract (2). 

Părerea contrară este însă mult mai juridică, pentrucă 
după cum știm, privilegiile imobiliare nefiind decât nişte 
ipoteci privilegiate (vezi supră, p. 311, nota £, 367 şi 476), 
nimic nu este mai natural decât să le aplicăm art. 1777 
dela, ipoteci (5). Jus soli sequitur edificiu. | 

Privilegiul vânzătorului se întinde, de asemenea, asupra Mobilele de- 
mobilelor devenite imobile prin incorporaţie şi chiar prin poe 
destinaţie. rație, ete. 

Această soluţie fiind, în adevăr, necontestată în ma- 
terie de ipoteci (*), este, de bună-seamă, aplicabilă şi la ipo- 
tecile privilegiate, adecă la privilegiile imobiliare (6). 

() P. Pont, op. ctit., I, 197, în fine; Pand. îx., » cit., 2356; 
Duranton, XIX, 158, şi toţi autorii. 

(2) Planiol, II, 2898; Aubry et Rau, III, Ş 284, p. 671, nota 6 
(ed. a 5-a); P. Pont, op. cit., ], 197; Labbe, nota în Sirey, 
70. 2. 411; C. Paris, Sirey, 34. 2. 30. 

(5) Vezi în acest din urmă sens, Laurent, XXX, 17; Martou, 
Prăvil. et hypothegues, II, 558, p. 202; Thâzard, Idem, 280; 
Baudry et Loynes, Idem, IL, 593; Guillonard, Idem, III, 1520; 
Mass6-Verge, V, $ 793, p. 148, nota 2; Andre, op. cât.„, 29%, 
pag. 128; Leiwmaire-Boseret, Sâretfs rtelles, 155, p. 105; C. 
Colmar» şi Bordeaux, Sirey; 70. 2. 41 (cu nota lui Labbe în 
sens contrar); Sirey, 13. 2. 195; D.P. 74.2. 57; Trib. Paris, 
D. P. 1905. 2. 145 (eu nota lui Câsar-Bru, profesor la facul- 
tatea din Aix); Pand. fr., vo Privil. et hypothegues, 2364 urm.— 
Vezi însă Planiol, II, 2898. 

(€) Vezi Aubry et Rau, III, $ 284 p. 670, nota 3 (ed. a 5-a) 
şi autorii citați acolo. Vezi și înfră, explic. art. 1777. 

(5) Cpr. Laurent, XXX, 18; Andr€, op. cit., 296, p. 128; Baudry 
et Loynes, op. cit., I, 593; Guillouard, Jdem, INI, 1525.—Vezi 

însă Aubry et Bau, loco cit. p. 671, text şi nota 5, care 

admite această soluţie numai în privința mobilelor imobilizate 
prin perpetuă aşezare.
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Exproprierea In caz de exproprierea imobilului vândut, pentru câuză de 
imobil. pentru utilitate publică, privilegiul vânzătorului trece asupra despă- 
tate publică. gubirei acordată cumpărătorului. (Vezi supră, p. 451, nota 1). 
Distrugerea In caz de distrugerea imobilului prin incendiu sau alt 
„mobil: Prin sinistru, privilegiul vânzătorului se întinde, după cum știm, 

1121. asupra despăgubirei datorită de societatea de asigurare (art. 
1721), precum şi asupra daunelor datorite de către locatari 
sau. vecini (). _ 

Rezilierea O singură chestiune ne-a mai rămas de discutat, cu pri- 
“a doai. vire la privilegiul vânzătorului, şi anume: acea relativă la 

1365. dreptul de reziliere al contractului, pe care îl are oriee vân- 
zător în genere, în baza art. 1021 şi 1365. 

Privilegiul vânzătorului și dreptul de a cere rezilierea 
contractului sunt două drepţuri deosebite unul de altul; de 
unde rezultă că, chiar în urma perderei privilegiului său, 
vânzătorul poate, prin acţiunea în rezoluţie, să reintre în po- 
sesiunea, imobilului, căci deşi el nu mai este creditor privi 
legiat, totuşi el a rămas creditor chirografar (2). Acest sistem, 
care este indiscutabii faţă, cu textele noastre, este însă de- 
zastros pentru cei de al treilea dobânditori ai imobilului, 
cari sunt expuși la o evicţiune pe care n'o pot înlătură. 

Art. 565 Pr. Pentru ca terţii să fie la adăpost de evicţiune, ei trebue 
“să fi cumpărat imobilul la licitaţie publică, căci după art. 

565 din procedura civilă, revizuită la 1900, imobilul vândut 
la licitaţie rămâne liber de orice privilegii sau ipoteei, atunci 
când ordonanța de adjudecare a rămas definitivă şi a fost 
adusă la îndeplinire. 

Privilegiul acelora cari au împrumutat bani pentru 
achiziţiunea unui imobil. 

Art, 1737. — Creditorii privilegiați asupra imobilelor sunt: | 
, 2 Acei ce au dat banii cari au servit la achiziţiunea unui 
imobil. Trebue însă să fie constatat într'un mod autentic, prin actul de împrumutare, că suma, eră, destinată a fi întrebuințată la 

  

(1) Cpr. Andr€, op. cit., 299, p. 198. () Mareade, VI, art. 1654—1656, No. II, p. 293, 294 (ed.a a 6-a); Troplong, Privil. ef hypotheques, ], 222; Duvergier, Vente, |, 451; Pand. fr. vo Privil. et hypothogues, 2378; Le- maire-Boseret, Siretes reelles, pag. 112, No. 164 şi p. 105, No. 155; C. Poitiers, Sirey, 47. 2. 416.
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aceasta; asemenea trebue să fie constatat prin chitanța vânzăto- 
rului că plata preţului sa făcut cu banii împrumutaţi. (Art. 1107, 

20, 1109, 1171, 1737, 50 C. cir. L. p. autentif. actelor din 1886, 
Art. 2103, 20 C. civ. fe.) (D). 

Acest text conferă un privilegiu aparte acelora cari âu 
împrumutat bani pentru achiziţia “unui imobil, după cum 
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Ş 5 al ast. 1737 conferă un privilegiu acelora, cari au îm- . 
prumutat bani pentru a despăgubi. pe. lucrătorii întrebuin- 
țaţi spre a zidi, a reconstrui sau repară edificii, canaluri săi 
alte lucrări. In realitate, însă, acesta nu este un privilegiu 
deosebit, ci tot privilegiul vânzătorului și al constructor ului, 
care se exercită pe cale de subrogaţie. 

Atât art. 1737, 2 cât şi art. 1737, 5 sunt inutile, 
întrucât nu sunt decât o aplicare a axt. 1107, 2%. Ca atare, 
deci, aceste texte ar fi putut foarte bine fi eliminate, după 
cum au și fost eliminate din art. 27 al legei ipotecare bel- 
giene. În adevăr, atât acel care a împrumutat altuia banii 
săi pentru achiziţia unui imobil, cât și acela cari i-a îm- 

” _ . _4 DVI î.- - .. 3 , . e 

prumutat spre a: despăgubi pe lucrători şi cari s'au subrogat 
în privilegiul vânzătorului sau constructorului, au plasat banii 
lor cu privilegiu asupra unui imobil. Privilegiul acestor îm- 
prumutători nu jignește întru nimie pe ceilalţi împrumută- 

tori, pentrucă, în lipsa lor, imobilul tot ar fi fost grevat de 
privilegiul vânzătorului sau constructorului (?). 

Dacă mai multe persoane au împrumutat succesiv bani 
pentru ca, debitorul să dobândească un imobil, îndeplinind 
formalităţile necesare la dobândirea, privileziului, ele vor fi 
plătite din preţul imobilului dobândit, fiecare în proporţie 
cu creanța sa (£). 

Pentru ca împrumutătorii de mai sus să se bucure, cel 
întăi, de privilegiul vânzătorului, iar cel de al doilea, de 
privilegiul constructorului, legea cere ca atât actul de îm- 
prumutare cât şi chitanţa vânzătorului şi a lucrătorului să 
fie autentice, şi aceasta spre a, se înlătură fraudele, care ar 
fi fost foarte lesne de comis (%). 

(1) Vezi pentru mai multe detalii asupra acestui text, Grenier, 

Tr. des hypothegues, IL, 392-—396. p. 143 urm. (ed. din 1833). 
(2) Cpr. Colmet de Santerre, LX, 53 bis. 
(5) Troplong, Privil. et hu pothăgques. 1, 235 şi 8379; Massc-Vergs, 

„ $ 793, p. 151, nota Îl, în fine. 
(*) Obs Twroplong, op. cit., I, "231. 

Necesitatea 
unui act au- 

tentic.
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Posibilitatea 
a două acte 
deosebite. 

Aplice. art, 
1109 C. civ. 

Subrogaţie 
tacită. 

Subrogaţie 
expresă. 
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Un act sub semnătură privată ar fi deci insuficient, 
chiar dacă ar aveă dată certă (). 

Nu se cere însă ca însuş actul din care derivă privi- 
legiul să fie și el autentie, căci privilegiul există după cum 
știm, oricare ar fi forma vânzărei (2). 

Atât împrumutul cât și chitanţele pot fi făcute printr un 
singur act, sau prin două acte deosebite. Dacă sau făcut 
două acte la două epoci diferite, privilegiul va putea, după 
împrejurări, fi refuzat împrumutătorului, ob suspicionein 
Jraudis. Dar dacă nu se manifestă niciun indiciu de fraudă, 
existența a două acte nu împedică privilegiul împrumută- 
torului de a-şi avea, loc (£). 

Astfel, eu toate că vânzarea este constatată printr un 
act sub semnătură privată, totuşi împrumutătorul va. fi su- 
brogat în privilegiul vânzătorului sau constructorului, dacă 
origina şi întrebuințarea banilor sunt stabilite prin acte 
autentice. 

Această subrogaţie produce efectele ordinare ale subro- 
gaţiei în genere. Ea este deci cârmuită de art. 1109. 

In caz de plată parţială, creditorul subrogant va fi eolocat pentru restul ereanţei sale, cu preferință înaintea 
subrogatului. Nemo contra, se subrogasse censetur (4). 

Intenţiunea de a subrogă este neapărată pentru ca 
ant. 1737 $ 2 şi Ş$ 5 să poată fi aplicat. 

Chestiunea este însă de a se şti dacă, în specie, subro- 
gaţia trebue să fie expresă sau tacită? In caz când împru- 
mutătorul îşi împrumută banii săi cumpărătorului spre a plăti preţul achiziţiei imobilului, nu se cere ca subrogaţia 
să fie expresă (5). IE 

In caz însă când vânzătorul primeşte banii direet dela un 
terţiu, subrogaţia trebue să fie expresă, căci, în asemenea caz, 
nimic nu denotă că părțile au avut intenţia de a subrogă. 

() Toplong, op. şi loco cit.; Mass6-Verge, V, $ 793, p. 130, 
nota Î1; Zacharie, Handbuch des framzăsischen Civilvechis, 
II, Ş 263, p. 95, nota, 9, ete. — — 

) Vezi supră, 478. Cpr. Masse-Verge, loco cit. ) Masse-Verg6, loco cit.; Zacharie, op. şi loco supră cil. nota 9; 'Troplong, op. cit. I, 232, ete. 
) Bandry et Loynes, op. cit., 1, 639. 

*) Cpr. Pand. fe. v0 Privil. et hypotheques, 2670, 2671 şi autorită- 
țile citate acolo; Masse-Verge, V, $ 193, p. 150, nota 10, ete. 
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Această subrogaţie poate să aibă loc fără concursul Art. 1107, 10. 
cumpărătorului, însă ea trebue să fie făcută odată cu plata; 
mai târziu, creanța fiind stinsă, vânzătorul n'ar mai puteă 
subrogă pe terţiul care a plătit banii. Subrogaţia, de care este 
vorba, în specie, este deci acea prevăzută de art. 1107, 10(0) 

2 Privilegiul comoştenitorilor şi al copărtaşilor (2). 

Art. 1737. — Creditorii privilegiați asupra imobilelor (sau mai 
bine zis asupra oarecăror imobile) sunt: 

3 Coerezii (5) asupra imobilelor suecesiunei, pentru garanţia 
împărțelei făcută între ei, şi a sumelor cu care a remas dator unul 
către altul. (Art. 728, 736, 742, 778, 787 urm., 1741 C. civ. Art. 
2103, 30 CO. fr. Ant. 27, 4 L. ipotee. belgiană din 1851) (*). 

Sub această rubrică ne vom ocupă: 4) despre origina, 
şi temeiul juridic al acestui privilegiu; b) despre persoanele 
care se bucură de acest privilegiu: c) despre creanțele ga- 
rantate prin acest privilegiu; și în fine, d) despre bunurile 
lovite de acest privilegiu. 

a) Origina şi temeiul juridic al privilegiului comoştenitorilor şi copărtaşilor. 

Acest privilegiu, ca şi acel al vânzătorului de imobile,  Orisina 
a fost împrumutat tot dela vechiul drept fzancez. acesta privi- 

„Este cert, zice Lebrun, că sulta împărțelei este privilegiată 
asupra lotului care o datorește“ (5), 

(1) Pand. f., 20 ciţ., 2672 urm. Cpr. Aubry et Rau, IV, $ 321 
p. 218, 279 nota 4 (ed. a 5-a); Masse-Verge, loco tit.; Cas. 
fr. D. P. 92. 1. 217, ete. | 

(2) Vezi asupra acestui privilegiu, Hureaux, Etudes tihtorigues 
et pratiques sur le code cil, |, 35 urm., pag. 63 urm. (ed. 
din 1847). | 

(5) Şi trebue adaos: şi copărtașii, după cum dispune anume art. 
1741. Vezi înfră, p. 492, nota 3. 

(*) Vezi asupra acestui text dezvoltările date de Grenier, Pr. des 
huypotheques, II, 391 —408, pag. 149 urm. (ed. belg. din 1833); 
Hureaux, Etudes theorigues et pratiques sur le code civil, |, 35 
urm. (ed. din 1847). 

(6) Vezi Troplong, Prioil. et hypothegues, I, 236, dela care am 
împrumutat această citație. Upr. Pand. fr., v? Provil. et hy- 
pothegues, 2391.
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Scopul acestui Scopul acestui privilegiu este de a. menţine egalitatea 
priviesiv între copărtași. El se întemeiază pe aceaş idee ca și privi- 
egalităţei. legiul vânzătorului, adecă:: punerea unui lueru în patrimo- 

niul altuia, și aceasta, cu toate că împărţeala este declara- 
tivă, iar nu tranzlativă de drepturi (art..786). | | 

Impărţeala de Aceste motive par, la prima vedere, atât de puternice, 
Imerui mo încât unii autori regretă că legea n'a admis privilegiul co- 

părtaşilor și atunci când îrmpărțeala cuprinde numai lucruri 
mobile (1). | a 

Critica, privi- Cu toate acestea, privilegiul copărtaşilor este viu cri- 
legiului. co ticat, şi trebue s'o recunoaştem, nu: fără oarecare  temeiu, 

Pit 9 ântrucât nieio ânalogie. nu există între împărțeală și vânzare. 
In adevăr, unul din copărtaşi nu dă nimie celuilalt, împău- 
ţeala determinând numai ceeace aparţine fiecăruia din ei, în 
masa comună. Este: adevărat, că egalitatea trebue să; fie legea 
împărțelei, însă nu este drept ca această egalitate să se res- 
tabilească - în detrimentul creditorilor eopărtaşului debitor, 
căci, la urma urmei, ei sunt acei cari plătese oalele sparte, 
de oarece dreptul de preferinţă se rezolvă, în definitiv, în 
contra lor (2). 

5) Persoanele care se bucură de acest privilegiu. 

__ legea, conferă acest privilegiu nu numai comoștenito- 
rilor, după cum aceasta ar păreă să rezulte din art. 1737, 3), 
dar încă tuturor copărtașilor în genere a oricărei mase co- 
mune (*), după cum dispune anume art. 1175 din proeetul 

(1) Vezi Planiol, II, 2905, în fine, pag. 905 (ed. a 5-a). 
| (2) Opr. Beudant, Siretes personnelles et râelles, II, 506, p. 11, 12. 

Inexaotitate (2) Textul legei este deci incomplect şi în acelaş timp inexact, 
de text, când are aerul de a conferi privilegiul de mai sus numai 

comoștenitorilor, căci acest privilegiu are loc în orice împăr- 
țeală, oricare ar fi cauza indiviziunei: moştenire, societate, 
comunitate, cumpărare în comun, ete. Cpr. Planiol, II, 2906; 
Beudant, op. cit. II, 504; Colmet de Santerre, IX, 55 bis Ii; 
Aubry et Rau, III, $ 263, p. 287, nota 18 (ed.a 5-a); Lau- 
rent, XXX, 28; Mourlon, III, 1351; Thiry, IV, 494; Andr6, 
hegime hypothicaire, 311, p. 132; P. Pont, Privil. et hypo- 
theques, |, 200; Baudry et Loynes, Idem, I, 604; Guillouard; 
dem, IL, 499; D. Negulescu, Teoria privilegiilor, 4%, p. 36- 

, Cpr. Trib. Argeş, Or. judiciar din 1909, No. 1, p. Bete: 
(%) Cpr. Trib. Argeş, Cr. judiciar din 1909, No. 1.
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codului civil japonez, elaborat de profesorul Boissonade (!); 
și prin împărțeală. nu se înțelege numai o împărţeală, propriu 
zisă, ci orice act care face să înceteze indiviziunea, fie a 
patrimoniului comun, în total sau în parte, -fie a unuia sau 
mai multor obiecte ale acestui patrimoniu (2). 

Acest privilegiu are deci de scop de a asigură des- Scopul acestui 
păgubirea unui copărtaş, în cazul când el ar fi evins în PriTileein- 
totul sau în. parte din lotul său, pentru o cauză anterioară 
împărţelei, şi de a garantă plata sumelor cu care coerezii 
sau copărtașii au rămas datori unii către alţii, din cauza 
împărţelei sau a licitaţiei săvârşite între ei (?). 

Acest privilegiu are loe chiar în împărţelele făcute de Impărţeala 
ascendenți între descendenţii lor, conform. art. 794 urm. C. făcută de ascendenți. 
civil, fie această  împărţeală făcută prin acte între vii, fie Controversă. 

prin testament (£). 

c) Creanţele garantate prin acest privilegiu. 

Din art. 1737, 30 şi 1741, cari se complectează unul Oreanţele ga- 
vantate, 

(1) Vezi Boissonade, Projet de code civil pour Vempire du Japon, 
IV, 339 urm., pag. 317 urm. (Tokio, 1889). - 

(2) Thiry, IV, 424; T. Hue, XIII, 116, ete. 
(3) Cas. rom. Bult. 1899, pag. 990. 
(4) Planiol, II, 2906; Baudry et Loynes, op. cit., L, 606; Guil- 

louard, dem, IL, 501; Andre, Regime hypothecaire, 317, p. 
134; Râpert. Sirey, w Partage d'ascendant, 484 şi 511; Pand. 
fr., vo Don. et testaments, 11247; Baudry et Colin, Don. et 
testamenis, IL, 3644 şi 3651; P. Pont, Privil. et hypothegues, 
I, 206, p. 199 (ed. a 3-a); Troplong, Idem, I, 315; Marton, 
Idem, Il, 576; Laurent, XV, 83 şi XXX, 28; Colmet de 
Santerre, IV, 243 bis XIV; T. Huc, VI, 425, 436 şi XIII, 
416, pag. 148; Genty, Partage d'ascendants, pag. 203 (ed. 
din 1850); Requier, Idem, 70, p. 96 (ed. din 1868); Aubry et 
Rau, III, $ 263, p. 289 şi VIII, $ 733, p. 30. — Vezi însă, 

Bonnet, Ti. et pratigue des partages d'ascendants, I, 130, 
p. 153 (ed. din 1874). 

Şi fiindcă vorbim de împărțeala făcută de ascendenți între Impărțeala 
descendenţii lor, vom menţionă o decizie recentă a tribun. făcută de 

imperial german, care pune în principiu că este validă îm- asceudenţi. 

părțeala, făcută printr'un testament autentic ce se referă, pentru 

loturile atribuite fiecărui moştenitor, la o împărțeală făcută 

mai înainte printr'un act sub semnătură privată, atunci când 

nu poate să existe nicio îndoială asupra intenției testatorului, 

în ceeace priveşte cuprinsul fiecărui lot. Sirey, 1906. 4. 40.
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prin altul (), rezultă că privilegiul copărtașilor garantează 
trei creanţe, şi anume: sulta, preţul licitației şi recursul în 
garanţie (2). 

10 Sulta. — Privilegiul de mai sus garantează mai întăi 
sulta ce copărtaşii pot să-şi datorească unii către alţii. Prin 
sultă (dela, solvere, solutum) se înțeleg sumele ce un copărtaş 
poate, din cauza naturei bunurilor împărţite, să datorească al- 
tuia, când lotul său este mai mare decât se cuvine. Aşa dar, 

sulta este diferenţa în bani ce copărtașul, care a primit mai 
mult decât i se cuveneă, trebue să plătească celuilat, pentru 
a restabili egalitatea între ei. Plata acestei sulte, pe care 
textul fr. o mai numește şi retour de lot, este garantată prin 
privilegiul copărtaşului (art. 1737, 30). 

2% Preţul licitaţiei. — In caz de licitaţie, privilegiul co- 
părtașului garantează preţul imobilului licitat. Aceasta lasă 
a se presupune că un imobil comun, care nu se poate ușor 
împărţi în natură, este vândut la licitaţie, și că unul din 
copărtaşi a devenit adjudecatarul acestui imobil. În asemenea 
caz, privilegiul de mai sus garantează celorlalţi copărtași 
plata preţului adjudecărei, minus bine înțeles, partea, din 
acest imobil a copărtaşului devenit adjudecatar al imobilului 
întreg (art. 1741). 

Dacă imobilul a fost adjudecat asupra unui terţiu, toţi 
copărtașii fiind vânzători, vor exercită asupra imobilului în 
chestiune privilegiul vânzătorului, aşa că licitarea unui bun 
indiviz poate dă naştere, precum s'a observat cu drept cu- 
vânt, la două privilegii deosebite, după calitatea persoanei 
care cumpără (5). | 

3” Recursul în garanţie.—lIn fine, chiar când nu există 
nici sultă, nici licitaţie, împărțeala poate dă loc la o ereanţă 
în folosul copărtaşului evins, dacă cauza evicțiunei este an- 

(1) Cpr. Planiol, II, 2907 (ed. a 5-a). 
(2) Privilegiul statornicit de axt. 1737, 30 are de obiect, zice 

Curtea de casaţie, de a asiguri, despăgubirea unui copărtaș 
în caz când el ar fi evins de un al treilea, în totul sau în 
parte, din lotul său, pentru o cauză anterioară împărţelei, și 
de a garantă plata sumelor cu care coerezii sau copărtaşii ar 
rămâneă datori unii către alţii, din cauza împărţelei sau lici- 
tației săvârşite între ei. Cas. rom. Bult. 1899, p. 990. 

(2) Planiol, II. 1909. în fine, p. 906 (ed. a 5-a).
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ferioară împărţelei (art. 787) (1). Copărtașul evins din imo- 
bilul căzut în lotul său are, după cum știm, recurs contra 
copărtașilor săi (art. 788). Despăgubirea, ce ei îi datorese 
din această cauză, este privilegiată asupra imobilelor ce le 
sunt atribuite. 

Se consideră, de asemenea, tot ea o acţiune în garanţie 
dând loc la privilegiul copărtaşilor, recursul exercitat contra, 
aceluia din ei, care se obligase a plăti singur oarecare da- 
torii de ale defunctului, pe care alţii au fost siliți să le 
plătească în loeul lui (). 

Privilegiul copărtaşilor mai garantează încă dobânzile Garantarea 
ce pot fi datorite, ca un accesoriu al creanţelor de mai sus, dobânzilor da- 
Dobânzile sunt datorite în cele trei cazuri determinate de accesoriu al 
art. 1363, şi ele sunt garantate prin acest privilegiu; însă ereantelor- 
exerciţiul privilegiului şi fixarea rangului ce el conferă sunt, 
în privința dobânzilor, supuse regulelor statornicite de ast. 
1785, pe care îl vom explică mai la vale (). 

In fine, acest privilegiu garantând toate prestațiile ce Raporturile 
coproprietarii îşi datorese între ei, în virtutea împărțelei şi €6 comoite- 
fără care egalitatea dintre ei n'ar mai aveă ființă $, Se cendenţi sunt 
decide, în genere, că privilegiul copărtaşilor se întinde la A 
raporturile ce comoştenitorii descendenţi sunt obligaţi a-şi ete. 
face între ei (art. 751 urm.) (5), precum şi la restituirea 
fructelor sau dobânzilor lucrurilor supuse raportului (6). 

  

(1) Baudry et Lovnes, op. cit., IL, 612; Guillouard, Idem, IL, 506; 
Pand. fr., vo Privil. et hypothegues, 2421; Mass6-V erg6, V, 
$ 793, pag. 151, nota 12, în medio; Cas. rom. Bult. 1899, 
p. 990; Cas fe. Sirey, 67. 1. 122; D.P. 67. 1. 211.—Astfel, 
copărtaşul care se plânge de insolvabilitatea debitorilor erean- 
țelor căzute în lotul său, nu are niciun privilegiu, dacă de- 
bitorii au devenit insolvabili în urma împărțelei. C. Besancon, 
D. P. 64. 2. 196; Baudry et Loynes şi Guillouard, loco cit.; 
Pand. fr., p0 câț., 2428, ete, 

(*) Planiol, II, 2910; Baudry et Loynes, op. cit., L, 614: Guil- 
louard, dem, II, 509: Aubry et Rau, III, $ 263, pag. 290 
(ed. a 5-a). Cpr. C. Paris, D. P. 85. 2. 39. 

() Opr. Beudant, Sâretes personnelles et rdelles, IL. 505, p. 11. 
(*) Aubry et Rau, III, $ 263, p. 290 (ed. a 5-a). 
(5) Aubry et Rau, loco cit.; Baudrv et Loynes, op. cil. I, 613; 

Baudry et Wabhl, Successions, III, 2926, ete. 
(*) Baudry et Loynes, op. şi loco supră cit... precum şi nota în 

D. P. 96. 1. 442; Aubry et Rau, loco cit.; Thâzard, Privil.
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- Privilegiul copărtașilor nu se întinde însă la restituirea, 

jucrurilor Iuerurilor ascunse de către un comoştenitor în momentul 
ascunse de 

către un moş- împărţelei, fiindeă legea nu conferă acest privilegiu decât 
tenitor. pentru creanţele ce izvorese din împărţeală. Or, ereanța co- 

moștenitorilor nu rezultă în specie din împărţeală, deși ea 

este născută cu oeaziunea suecesiunei (!). 

d) Bunurile lovite de acest privilegiu. 

Care sunt bunurile asupra cărora se exercită privilegiul 

copărtaşilor? In privința preţului licitaţiei, privilegiul se 

exercită numai asupra imobilului licitat (art. 1741) (0); iar 

în privinţa aeţiunei în garanţie, asupra 2mobilelor succesiunei 

(art. 1737, 30), adecă asupra imobilelor cari aparțin copăr- 

taşilor garanţi de eviețiune; însă el nu poate fi exercitat 

decât în măsura acţiunei personale ce aparţine copărtașului 

evins contra fiecăruia, din ceilalţi copărtaşi (art. 788 $ 1); 

căci privilegiul fiind un accesoriu al creanţei principale, nu 

poate să aibă o întindere mai mare decât însăș ereanța. 

Privilegiul este deci, în specie, divizat, pentrucă şi ereanța 

este 

(2) 

tot divizată (). 

et hypothiques, 286, pag. 386; Guillouard, /dem, IL. 50; 
Martou, Idem, II, 578; T. Huc, XIII, 117; Cas. fe. D.P. 
96. 1. 411 (eu nota lui P. de Loynes); Sirey, 9. 1. 491.— 
Contră: Grenier, Tr. des hypothegues, 1, 159; Laurent. X, 
642; Duranton, XIX, 187, ete. 
Laurent, XXX, 41; Baudry et Lovnes, op. cit., 1, 615: Gruil- 
louard, Idem, II, 511; Aubry et Rau, III, $ 263, p. 200. 21 
(ed. a 5-a), C. Agen, D. P. 47. 2. 87; Sirev, 47. 2. 204, ete.— 

Vezi însă Baudry et Wabhl, Successions, “II, 1807. 
Planiol, II, 2911; Bauduy et Loynes, Privil. et hypotheques 
1, 624; Guillouard, Jdem, II, 518; P. Pont, Idem, Î, 207 bis 
p. 204 (ed. a 3-a); Aubry et Rau, III, $ 263, pag. 291 (ed. 
a 5-a); Laurent, XXX, 33. — Contră: Mass&-Verg în 
Ş 1793, p. 151, nota, 14, după care, în caz de licitaţie. că ȘI 

în caz când imobilul ar fi însărcinat de o sultă, privilegiu 

copărtașilor sar exercită asupra tuturor imobilelor moștenirel, 
iar nu numai asupra acelor liritate. sau grevate de 0 su tă. 
Planiol, II, 2911; Guillouard, Privil. et hapotheques, Il: 517; 
Baudry et Loynes, Idem, 1, 622; P. Pont, Idem, 1; 202; 
Thezard, dem, 288; Colmet de Santerre, IX, 55 bis V; 

Mass6-Verge, V, $ 793, pag. 151, nota 12; Aubryet Rau, 

III, Ş 263, pag. 292 (ed. a 5-a), ete. ă
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Dacă unul din garanţi este insolvabil, şi nu are în Cazul când 
lotul său imobile suficiente, spre a răspunde cu preferinţă, unul din ga- 
pentru datoria ce evicţiunea pune în sarcina lui, insolvabi- abil 
litatea sa se împarte între toți copărtaşii, între cari intră, 
şi acel garantat (art. 788 $ 2), ceeace are de efect mărirea 
părței fiecăruia din copărtaşii responsabili (4). 

Ce trebue să decidem în caz de garanţie pentru o sultă, Garanţia 
caz prevăzut atât de axt. 1737, 30 cât şi de art. 17419 Pentru sultă 
Chestiunea. este îndoelnică, din cauză că art. 1737, 30 vor- 
bește de imobilele moştenirei, iar art. 1741, de bunurile 
cuprinse în fiecare lot. 

Mai întăi, să excludem cazul care nu sufere nicio di- Cazul când nu 
ficultate, şi anume: acela în care nu există decât doi co- ga 
părtași. În adevăr, în asemenea caz, privilegiul nu poate | 
să lovească decât imobilele puse în lotul debitorului sultei (2). 

Quid juris în caz când există mai mulţi copărtaşi ? Cazul când 
Privilegiul loveşte el, în asemenea caz, toate imobilele moș- milă copi 
tenirei (afară, bine înţeles, de acele atribuite copărtaşului — tași. 
creditor al sultei), sau loveşte el numai pe acelea puse în 
lotul copărtașului debitor al sultei, după cum dispune anume 
art. 27, 40 din legea ipotecară belgiană? Deşi textele de 
mai sus par a fi favorabile ambelor sisteme, totuşi soluţia 
admisă de legea belgiană este singură raţională, pentrucă 
sulta nefiind decât restituirea, prin echivalent, a unei valori 
primită în plus, nu poate fi datorită decât de acel care a 
primit-o (5). 

Privilegiul copărtaşilor nu se poate conservă decât prin Art 1741. 

louard, Idem, II, 517; Laurent, SS, 36, ete. 
Baudry et Loynes, op. cit., L, 623, p. 563 (ed. a 3-a). 

) Cpr. Planiol, IL, 2912.— Vezi însă, în sens contrar, Aubry 
et Rau, III, $ 263, pag. 291, text şi nota 27 (ed. a 3-a); 
Mass6-Verg6, V, $ 193, pag. 151, nota 14, ab initio; Guil- 
louard, op. cît., II, 515, 516; Troplong, Idem, Î, 237; Colmet 
de Santerre, IX, 55 bis III; Duranton, XIX, 186; Laurent, 
XXX, 36; C. Caen, Sirey, 53. 2. 73; D. P.55.2.5. 0Cpr. 
şi Baudry et Loynes, op. cit. I, 623. — Mai vezi distincţia 
făcută de P. Pont (1, 207) şi de Thezard, 288, p. 379. Vezi 
asupra acestei controverse, Dalloz, Nouveau C. civil annote, 
IV, art. 2103, No. 333 urm. şi Pand. fr., vo Privil. et hapothe- 
ques, 2498 urm. 

) Planiol, loco cit.; Baudry et Loynes, loco supră cil.; Guil- 

) 

(1 

£ 
(8 

31316 32
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inseripţia prevăzută de art. 1741 C. civil. Nieio altă for- 
malitate, şi nici chiar transcrierea actului de împărţeală, 
nu poate înlocui această inscripţie (). 

3" Privilegiul arhitecţilor, antreprenorilor, pietrarilor 

şi altor lucrători zidari (2). 

Art. 1737. — Creditorii privilegiați asupra imobilelor (sau 
mai bine zis asupra oarecăror imobile) sunt: 

40 Arhiteeţii, antreprenorii, pietrarii şi alţi lucrători între- 
buinţaţi pentru a zidi, a reconstrui sau a repară edificii, canaluri 
sau alte opere, cu condiţiune însă ca, prealabilmente, să se fi în- 
cheiat un proces-verbal de către un expert numit de tribunalul de 
prima instanță, în circumseripţia căruia sunt situate edificiile, cons- 
tătător stărei şi felului lucrărilor ce proprietarul va declară că are 
de gând a face, şi numai în cazul când acele lucrări ar fi fost primite 
cel mult în curs de şease luni, după terminarea lor, de către ex- 
pert, asemenea numit de tribunal. Dar privilegiul acesta nu poate 
trece niciodată peste valorile constatate prin al doilea proces-verbal, 
ci se va reduce la adaosul de valoare ce va fi existând la epoca 
alienărei imobilului, ca rezultat al lucrărilor executate. (Art. 1483 
urm. 1488 urm., 1737, 50, 1142, 1745, 1902 C. eiv. Ast. 2103. 4 
C. fn. Art. 27, 5 L. ipotee. belgiană din 1851). 

Acest privilegiu este foarte legitim şi se justifică prin 
aceasta că arhitectul, antreprenorul şi lucrătorul au mărit, 

prin muncea lor, valoarea imobilului la care au lucrat, și 
care a devenit gajul celorlalţi ereditori. 

Astfel fiind luerusrile, este just ca arhitecţii, antrepre- 

norii şi ceilalți lucrători să se bucure de un drept de 

preferință asupra valorei, pe care ei au introdus-o în patri- 
moniul debitorului comun (?). Apoi, se poate, pe de altă 
parte, ca legiuitorul să fi înţeles a înlesni şi încurajă dez- 

(1) Trib. Argeş, Cr. judiciar din 1909, No. 1, p. 6. Vezi asupra 
acestei sentințe observaţia publicată de d-l C. N. Toneanu 

„În Cv. judiciar din acelaș an, No. 13, pag. 103, 104. 
(2) Vezi asupra acestui privilegiu, Hureaux, Ftudes thtoriques 

ei pratigues sur le code civil, |, 11 urm., pag. 35 urm. (ed. 
„din 1847). 

(5) Cpr. Thiryv, IV, 427; Beudant, Sâretts personnelles et rtelles, 
IL, 507; Planiol, II, 2914 (ed, a 5-a); Colmet de Santeir, 
IX, 56; Laurent, ANX, 42; Lemaire-Boseret, Săretts răelles, 
159, p. 109; Boissonade. Projet de C. civil pour Pimpire du 
Japon, IV, 351, p. 327.
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voltarea construcţiilor, conferind arhitecţilor şi antrepreno- 
rilor garanţii excepţionale (î). 

a) Persoanele care se bucură de acest privilegiu. 

Acest privilegiu aparține arhitecţilor, antreprenorilor, 
pietrarilor şi altor lucrători, cari au fost întrebuinţaţi la, 
zidiri, reconstruiri sau reparaţii de edificii, canaluri sau alte 
lucrări. 

Pentru aceasta trebue însă ca ei să fi tratat direct cu Arhitecţii sau 
proprietarul, fiindcă textul legei vorbeşte de lurerările ce 0 "eprenori 
proprietarul are de gând să facă; de unde rezultă că pri- tratat direct 
vilegiul de mai sus nu aparţine sub-antreprenorilor, nici lueră- ** ProPrie- 
torilor întrebuințaţi de antreprenor, şi cari n'au tratat cu 
proprietarul. Aceștia nu au contra proprietarului decât acţi- 
unea directă de care vorbeşte art. 1488 (). 

Acest privilegiu nu aparţine, de asemenea, posesorului Construcţiile 

sau detentorului unui teren, care a făcut construcţii pe soco- făcute de po- 
teala sa proprie, iar nu în baza unui contract încheiat cu detentorul 
proprietarul (5); şi aceasta chiar dacă ar fi vorba de chel- mi fond: 
tueli necesare (£. 

Știm însă că jurisprudenţa conferă acestui posesor dreptul Dr. de re- 
de retenţie. (Vezi tom. III, partea 1-a, al Coment. noastre, te 
p. 281 şi Cas. rom. Dreptul din 1910, No. 9). 

Tot astfel privilegiul constructorului nu aparţine uzu- Uzutructuar, 
ocatar, etc. 

(4) Vezi Masselin, Privil. du construdteur, p. IA. 
(2) Vezi tom. IX al Coment. noastre, p. 314 urm. Cpr. Planiol, 

II, 2916, 2917; Beudant, op. cut., ÎI, p. 12 şi 13, nota 1; Aubry 
et Rau, III, $ 263, p. 293 (ed. a 5-a); T. Huc, XIII, 122, 
în fine; Laurent, XXXVI, 75 şi XXX, 45; Andre, Regime hypo- 
thecaire, 3821, p. 135 (ed. a 2-a); Baudry et Loynes, Priuil, 
et hapothegues, L, 630, 631; P. Pont, Jdem, I, 210; Guillouară, 
Idem, II, 531; Thezard, Idem, 392. — Contră: Thiry, IV, 428, 

. 366. 
Vlaniol, II, 2917 n fine; Dalloz, Nouveau C. civil annott, IV, 
art. 2103, No. 372 urm., şi autorităţile citate acolo. 
Aubry et Rau, loco cit., p. 293, text şi nota 32; Laurent, 
NXĂ, 46; Thiry, IV, 430; Baudry et Loynes, op. cit., I, 
632; Guilloaard, Idem, II, 532; P. Pont, Iden, I, 211; Martou, 
Idem, II, 597. — Contră: (în privinţa reparațiilor necesare), 
Pothier, Pr. de la proced. civile, X, 648, 2%; Duranton, XIX, 
190, 193. | 

e, 
(+ 

—
 
—
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Nemărirea 
valorei fon- 

dului. 

Caz fortuit, 
Controversă, 

COD. CIV.—CARTEA III.—TIT. XVIII.—CAPIT. I1.—S-a IIL.—ART, 1137, Fi 

fruetuarului, locatarului, arendaşului sau sindicului unui fali- 
ment, pentru cheltuelile care ar întrece venitul imobilelor (?). 

5) Creanţele garantate prin acest privilegiu. 

Deşi privilegiul statornieit de art. 1737, 40 loveşte în- 
tregul imobil, iar nu numai partea care a făcut obiectul 
lucrărilor (2), totuşi arhitectul sau antreprenorul, care a făcut 

luerările, nu este privilegiat asupra imobilului pentru toate 
sumele ce îi sunt datorite, ci numai pentru plus-valuta (textul 
nostru: zice adaosul de valoare) ce lucrările sale au adus 
imobilului (argument din art. 1737, 4% partea finală); și 
aceasta pentru motivul că numai plus-valuta în chestiune 
a fost introdusă în patrimoniul debitorului (6). 

Astfel, dacă presupunem că imobilul la care s'au făcut 
reparaţii, fie chiar necesare (%), valoră 20000 lei înaintea 

acestor reparaţii, şi 25000 lei în urma facerei lor, privi- 
legiul constructorului nu va există decât pentru 5000 lei, 
cu toate că reparaţiile ar fi costat mai mult, de exemplu: 
10000 lei. În asemenea caz, lucrătorii vor fi privilegiați 
pentru 5000 lei, şi creditori chirografari pentru restul de 
5000 lei (). 

Din cele mai sus expuse rezultă că dacă lucrările făcute 
nau mărit valoarea imobilului, ci l-au conservat numai, lu- 
erătorii nu vor aveă niciun privilegiu. Această soluţie poate 
întru câtva fi nedreaptă, însă este striet legală. 

Constructorul nu se foloseşte nici de plus-valuta do- 
bândită printruu caz fortuit, de exemplu: prin deschiderea 
unei străzi în vecinătatea unui imobil (5). 

(1) T. Hue, XIII, 122, p. 155; Cas. fe. Sirey, 63. 1. 205; D. 
„""P. 63, 1, 243, ete. 

(2) Cpr. Planiol, II, 2920; Thiry, IV, 430; T. Hucp XIII, 123. 
Aubry et Rau, III, loco cut. p. 293, 294; Andre, op. cil 
325, p. 136; Baudry et Loynes, op. cit., 1, 634; Boissonade, 
op. cât., IV, 349, p. 3826, ete. 

(5) Cpr. Planiol, II, 2921. 
(*) Aubry et Rau, loco ciț., şi autorităţile citate în nota 33; 

Thiry, IV, 430, p. 367; Laurent, XXX, 56 bis; Baudhy e 

Loynes, op. cil., |, 632; Martou, Idem, II, 597. — Contră: 
Guillouard, Privil. et haypothegues, II, 534. 

(2) Cpr. Thiry, IV, 430, p. 366. 
(*) Baudry et Loynes, op. cit, 1, 635; P. Pont, Jdem, 1, 218. —
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Mai mult încă, constructorul va, suferi consecinţile mic- Aplic. art. 
şorărei plus-valutei dobândite printr'un eveniment fortuit, 121: 
de exemplu: prin arderea imobilului. In acest din urmă caz, 
el își va exercită privilegiul său asupra despăgubirei datorite 
de compania de asigurare (art. 1721)(). 

Plus-valuta, de care este vorba în specie, se apreciază Când se apre- 
în momentul înstrăinărei imobilului, adecă atunci când el eluta Pe 
se transformă în bani, și când creditorii își exercită privile- imobilului. 
giul lor asupra preţului. Aceasta rezultă din textul art. 1737, 40, 
unde se zice că privilegiul se reduce la adaosul de valoare 
ce va fi existând, la epoca îinstrăinarei. imobilului, ca rezultat 
al lucrărilor executate (2). 

Aceasta. este iarăş nedrept, pentrucă epoca menţionată Critica legei. 
putând uneori să fie depărtată de acea a terminărei lu- 
crărilor, plus-valuta sau adaosul de valoare, care a rezultat 
din aceste lucrări, poate să fie atunci mai mică, sau chiar 
să fi dispărut cu totul; și, în asemenea caz, constructorul 
nu va aveă niciun privilegiu. De aceea sa observat, cu drept 
cuvânt, că privilegiul constructorului nu este o siguranță 
în sensul adevărat al cuvântului. Acei interesaţi îl negli- 
jează de multe ori, preferind să caute aiurea garanţii mai 
puțin aleatorii (5). | 

Oricum ar fi, aceasta, este legea, și pănă la modificarea 
ei, trebue s'o respectăm. 

Privilegiul constructorului se va exercită, deci, asupra 
plus-valutei existente în momentul când el se exercită, adecă 
în momentul distribuirei banilor; şi această plus-valută (6 

se va, constată în modul următor: 

Contră: Mourlon, Examen critigue du Comment. de Troplong 
sur les prâvileges, |, 119, p. 562. 

(1) Baudry et Loynes, op. cit. |, 635, în fine; Thzard, Idem, 
293, p. 396; Dalloz, Nouveau C. civil annote, IV, art. 2103, 
No. 428 urm., ete. 

(2) Cpr. Planiol, II, 2922 (ed. a 5-a). 
(2) Cpr. Beudant, op. cit., II, 508, p. 14; Planiol, II, 2923, ete. 

— Vezi însă Boissonade, op. cît., IV, 351, p. 327. 
(*) Un alt caz în care poate să mai fie vorbă de plus-valută, Plus-valuta 

este acela al unei acţiuni în revendicare, în care posesorul a a 
poate să ceară dela proprietarul revendicant cheltuelile făcute ;iunei în re- 
pentru îmbunătăţirea lucrului revendicat. Posesorul are drept la — vendicare. 
aceste cheltueli (utile), însă numai pănă la concurenţa sumei
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Modul de a 
se constată 

plus-valuta 
imobilului, 

Cazurile în 
care se aplică 
ant. 1344 din 

C. civil. 

COD. CIV.—CARTEA III.—TIT. XVIIL—CAPIE. IL.—S-a IMI.—ART. 1737, 40. 

pert 

Se vă încheiă un dublu proces-verbal de către un ex- 
rânduit de tribunal în circumscripţia căruia este situat 

imobilul în chestiune (Î): unul spre a se constată, înainte 

(0 

cu care lucrul a dobândit o valoare mai mare (plus-valută); 
-căci numai în această limită proprietarul se foloseşte de aceste 
cheltueli. Vezi tom. III, partea l-a, al Coment. noastre, p. 278. 

Sa decis, în această din urmă privinţă, că după art. 494 
C: civil, plus-valuta nu poate fi acordată decât posesorului 
de bună credință, şi aceasta numai atunci când plus-valuta 
se datoreşte unor lucrări de îmbunătăţiri făcute de posesor. 
Prin urmare, un posesor de rea credință (în specie un străin 
care a cumpărat un imobil rural în contra dispoziţiilor art. 7 
din Constituţie), nu poate să se folosească de plus-valuta acelui 
imobil, şi nici nu poate pretinde valoarea pădurei de pe el, 
de oarece pădurea fiind un produs al fondului, posesorul lui 
nu are niciun drept la productele fondului (art. 485). Îns- 
tanțele de fond sunt în drept să aprecieze în mod surerait 
care sunt lucrările făcute pentru conservarea, lucrului şi pentru 
care proprietarul datoreşte despăgubire posesorului, şi care 
sunt acele pentru care nu se poate recunoaşte posesorului 
decât dreptul prevăzut de art. 494 C. civil de a-şi ridică cons- 
trucţiile şi plantațiile făcute de dânsul; şi, prin urmară, această 
apreciere scapă de sub controlul Curţei de Casaţie. 

Dispoziţia art. 1344 C. civil, după eare de câteori lucrul rân- 
dut se află, în momentul evieţiunei, de o valoare mai mare din 
orice cauză, vânzătorul este dator să plătească cumpărătorului, 
pe lângă preţul vânzărei, excedentul valorei în timpul evicțiu- 
nei, se referă numai la raporturile dintre cumpărător şi vân- 
zător, care este ţinut faţă de cel dintăiu de obligaţia de garanție; 
şi în virtutea căreia cumpărătorul trebue să fie despăgubit de 
toate daunele ce-i cauzează evicţiunea. Această dispoziţie nu-și 
are însă aplicare atunci când posesorul imobilului se găseşte 
faţă de un proprietar care revendică imobilul, şi care nu are 
nicio obligaţie faţă de posesor, în care eaz sunt aplicabile 

numai dispoziţiile art. 494 C. civil. Prin urmare, în acest caz, 
nu se poate acordă posesorului excedentul valorei între prețul 
cu care el a cumpărat imobilul şi valoarea pe care o aveă 
zisul imobil în momentul evieţiunei. Cas. rom: (afacere în care 

am susţinut noi înşine recursul alăturea cu distinsul nostru 
confrate d-l V. Athanasovici). Revista Jurisprudenţa din 1910, 

No. 36, p. 562 şi Dreptul din 1911, No. 8. Vezi şi C. Bu- 
cureşti (decizii atacate cu recurs), Dreptul din 1909, No. 70 
şi din 1910, No. 37. (In acest proces am avut onoarea de â 
pledă şi înaintea instanţelor de fond). 
Rânduirea unui expert din oficiu de către tribunal are (e 
scop ca plus-valuta imobilului să nu fie mărită în detrimentul



PRIVIL. ÎMPRUMUTĂTORILOR DE BANI. — ART. 1737, 50. 

de facerea lucrărilor, starea şi felul lor (4), iar altul, carele 
se va încheiă în cele şease luni după terniinarea lucrărilor (2), 
spre a se constată starea acestor lucrări în urma săvârşirei 
lor. Comiparaţia, între aceste două procese-verbale va, permite 
de a se cunoaşte plus-valuta reală existentă în momentul 
săvârşirei lucrărilor, pe care privilegiul nu va puteă so 
întreacă. „Privilegiul, zice art. 1787, 4 nu va puteă trece 
niciodată peste valorile constatate prin al doilea proces-verbal“. 

Regulele edictate de art. 1737, 4” pentru ca construc- 
torul să poată conservă şi exercită privilegiul său asupra 
imobilului construit în locul acelui dărâmat, sunt impera- 
tive şi trebuese rigui'os observate. Prin urmare, constructorul 
care nu s'a conformat acestui text, şi care n'a făcut să se 
încheie, înainte de facerea lucrărilor, procesul-verbal men- 
ționat de art. 1737, 40, nu se bucură de privilegiul stator- 
nicit de acest text (0). 

Privilegiul acelora cari au împrumutat bani spre a se 

indemniză pe lucrători. 

Art. 1737, 59. — Acei ce au împrumutat bani pentru a in- 
demniză pe lucrători, se bucură de acelaș privilegiu, însă numai 
în cazul când întrebuinţarea acelor bani va fi constatată întrun mod 
autentic prin actul de împrumutare, şi prin chitanța lucrătorilor 
d ?   

celorlalți ereditori ai debitorului, şi să fie arătată la adevărata, 
ei valoare. Cpr. Planiol, II, 2924, în fine; Thezard, op. cit., 
294, p. 397, ete. 

(1) Un proces-verbal încheiat în cursul lucrărilor ar fi deci, în 
principiu, insuficient pentru a asigură privilegiul construc- 
torului. Cpr. Cas. fr., C. Lyon şi Paris, D. P. 58. 1. 216; 
Sirey, 53. 1. 363; Sirev, 69. 2. 40; D. P. 74. 5. 405, No.], 
ete.— Vezi însă C. Paris, D. P. 67. 2. 88; Sirey, 34. 2. 308. 
Cpr. Planiol, II, 2925; Aubry et Rau, III, $ 263, p.295, 296, 
text şi nota. '38; Baudry et Loynes, op. cit., |, 637, în fine; 
Guillouard, dem, II, 541; Thâzard, dem, 294, in fine: TI. 
Huc, XIII, 124, ete. 
S'a decis însă că, în caz de rezilierea contractului, termenul 
de şease luni este în suspensie în tot timpul procesului, şi 
nu curge dela încetarea efectivă a lucrărilor, ei din ziua pro- 
nunţărei hotărârei care regulează plata lor. Cas, fr. D. P. 
69. 1. 89; Sirey, 70. 1. 241. Cpr. Planiol, Il 2925; Pand. 
fr., vo Privil. et hypotheques, 2587, ete. 

(5) C. Paris, Sirey şi Pand. Period. 1910. 2. p. 211. 

e 

—
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Separaţia de 
patrimonii în 
regimul dotal. 

C. CIV.—CARTEA III.—TIT. XVIIL—CAPIT, IL.—S-a II.—ART. 781, 1743, 

în modul în care sa vorbit mai sus, despre acei cari au împru- 
mutat bani pentru achizițiunea unui imobil. (Axt. 1137, 20 şi 40 
Art. 1106 urm. C. civ. Art. 2103, 5 0. fe.) 

Art. 1737, 5% care, prin aplicarea regulelor dela, subro- 
gaţie (art. 1107), conferă, în anumite condiţii, privilegiul de 
care am vorbit mai sus acelora cari şi-au împrumutat banii lor 
spre a despăgubi pe arhitecţi, antreprenori sau lucrători, a 
fost explicat prin anticipație, odată cu art. 1737, 2 (vezi 

supră, p. 489 urm.), şi nu mai avem nevoe de a reveni asupra, 

lui. Vom observă numai în treacăt, că s'a decis, cu drept 
cuvânt, că acel care și-a împrumutat banii săi spre a des- 
păgubi pe lucrătorii de mai sus, nu pot invocă acest pri- 
vilegiu decât conformându-se art. 1737, 20 şi 1742, pentru 
conservarea privilegiului. Aceste formalităţi fiind esenţiale, 
nu pot fi înlocuite prin cunoștința ce ar aveă ceilalți ere- 
ditori de acest privilegiu (1). (Vezi şi înfră, p. 530). 

7? Privilegiul care rezultă din separaţia de patrimonii (3). 

Art. 781. — Ei (adecă creditorii defunetului) pot cere, în orice 
caz, în contra oricărui creditor (al moștenitorului), separaţiunea 
patrimoniului defunctului de acela al eredelui. (Art. 713, 780, 
182 urm, 1743 C. civ. Art. 878 C. fr.). 

Art. 1743. — Creditorii şi legatarii, cari cer separaţiunea pa- 

(1) C. Bucureşti, Cr. judiciar din 1896, No. 7, p. 56. 
(*) Vezi asupra acestui privilegiu, Hureaux, Etudes thtoriques et 

pratiques sur le code civil, IL, p. 9 urm. Autorul consacră 
acestui studiu un volum de 400 pagini. 

Această separație de patrimonii nu trebue să fie confun- 
dată cu o altă instituţie care are aceeaş denumire, şi anume: 
acea conferită femeei sub regimul dotal, spre a-şi salvă, inte- 
resele sale, de câteori daraverile bărbatului sunt în aşa stare 
încât dota ei este în pericol (art. 1256). Vezi asupra acestei 
instituţii proteguitoare a femeei dotale, a cărei origină se gă- 
seşte în dreptul roman, observaţia ce am publicat asupra unei 
importante decizii a Curţei de casaţie, în Dreptul din 1910, 
No. 23, precum şi tom. VIII al Coment. noastre, pag. 338 
urm. — Sa decis, cu drept cuvânt, că imobilul dotal al fe- 
meei este inalienabil şi în urma, separaţiei de patrimonii. Cas. 
rom. Rev. Jurisprudența din 16 Decembrie 1910, No. 38, 
p. 600 urm.; Dreptul din 1911, No. 4; Or. judiciar din 1911, 
No. Il, precum şi multe alte autorităţi citate în tom. VIII 
al Coment. noastre, pag. 248 urm. 

p
a
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trimoniului defunctului, conservă privilegiul lor asupra imobilelor 
suecesiunei, în faţa ereditorilor erezilor, sau reprezentanţilor de- 
functului, prin inseripţiunea acestui privilegiu în termen de șease 
luni dela, data deschiderei succesiune. 

Inaintea expirărei acestui terinen, nicio ipotecă stabilită de 
către erezi, sau reprezentanţii defunctului asupra acelor bunuri, 
spre prejudiciul creditorilor sau legatarilor succesiunei, nu poate 
aveă efect. (Art. 781-783, 902, 1738, 1745, 1780 urm., 1801 C. 
civ. Art. 2111 C. fr. Art. 39 L. ipotee. belgiană din 1851) (). 

Separaţia . de patrimonii (separatio bonorum) conferă Drepturile ce 
creditorilor defunctului (art. 781) şi legatarilor particulari oară, sopar 
(art. 1743) dreptul de a fi plătiţi din bunurile moştenirei, trimonii. 

cu preferinţă înaintea creditorilor personali ai moştenitorului. 
Acest drept are deci caracterul unui privilegiu special, şi 
art. 1743 îi dă chiar acest nume. Vom vede însă în/ră, 
p. 508 urm. dacă el este un privilegiu în puterea cuvântului. 

Dacă ereditorii şi legatarii invoacă acest drept asupra 
imobilelor moştenirei, privilegiul este imobiliar (art. 1743); 
dacă ej îl invoacă asupra mobilelor moştenirei, privilegiul este 
mobiliar (art. 781 urm.). 

Prin separaţia patrimoniului defunctului de acel al moș- Motivele şi 
tenitorilor, cari se confundă prin acceptarea pură și simplă, Pr gina, separ 

SR . .. . pa 
a moștenirei, creditorii defunctului dobândese dreptul de a  trimonii. 
fi plătiţi din averea lăsată de acest din urmă, cu precă- 
dere înaintea creditorilor moștenitorului, ceeace este foarte 
Just. pentrucă creditorii succesiunei au un drept primitiv 
asupra bunurilor defunctului, cu care ei au contractat, având 
drept gaj întregul său patrimoniu: pe când creditorii moşteni- 
torului n'au putut să aibă în vedere patrimoniul defunctului, 
decât deducându-se datoriile acestui din urmă, în baza prin- 
cipiului cunoscut: Bona non îintelliguntur, nisi deducto cere 
alieno. Aceleaşi consideraţii se aplică şi legatarilor, în ceeace 
priveşte plata legatelor lor. Acestea, sunt motivele pentru 
care legea conferă ereditorilor moştenirei şi legatarilor par- 
ticulari un mijloe de a împedieă confuziunea bunurilor 
moșştenirei cu acele ale moștenitorului. Acest mijloc este se- 

(1) Acest text a fost introdus în codul francez după propunerea 
Tribunalului de casaţiune, şi magistraţii cari l-au propus, Ins- 
eriind în el cuvântul privilegiu n'au înţeles să schimbe natura 
beneficiului separărei de patrimonii, ei numai să-l stpue pu- 
blieităţei. Cpr. Planiol, II, 2933.
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Dr. roman. 

Controversa 
la căre sepa- 
rația de pa- 
trimonii a dat 
loe în dreptul 

roman. 

COD. CIV.—CARTEA IIIL—TIT. XVIII.—CAPIT, I1.—S-a IIIL.—ART. 1743, 

paraţia de patrimonii, stabilită mai întăiu prin deere- 
tul pretorului (?), de unde a trecut în dreptul vechiu fran- 

(1) Vezi Dig., De separationibus, 42, 6 (în unele ediţii, 42, 7): 
„Sciendum est separationem solere impetvari decrelo preetoris 
(L. 1, Pr. Dig., loco cil.). Vezi şi L.. 2, Cod, De bonis auc- 
toritate judicis possidendis, ete. 7, 12, unde se zice: „Esi juris- 
dictioiis tenor promplissimus îndemnitatisgue remedium edicto 
pratoris creditoribus hereditariis demonstratum, ut quotiens 
separationem bonorum postulani, causa cognita impetrent*. 

Trebue să observăm, cu această ocazie, că după părerea, 
cea mai acreditată, creditorii defunctului, cari cereau sepa- 
raţia de patrimonii, se deosebeau nu numai de creditorii aces- 
tui din urmă, ci și de persoana moştenitorului (recesseruni 
a persona haredis, zice jurisconsultul Paul); de unde re- 
zultă că, în urma acestei separaţii, creditorii moștenirei nu 
mai puteau nici întrun caz să se întoarcă la bunurile moş- 
tenitorului care, după dreptul pretorian, deveneă străin pentru 
creditorii separatiști (|. 1 $ 17 şi 1. 5, Dig., De separatio- 
nibus, 46, 2). Vezi Hureaux, Etudes thcoriques et pratiques 
sur le code civil, II, 246, 247, p. 15 urm. (ed din 1847); 
Maynz, Cours de droit romain, III, $ 403, p. 450 (ed.a 5-a, 
1891); Dernburg, Pandekten, III, $ 170, text No. 5 şi nota 
11, ete. Cpr. art. 1057 C. Calimaeh. 

Cu toate acestea, Papinian decide că, în caz când creditorii 
moștenirei n'au putut să fie plătiţi integralmente din bunu- 
vile moştenirei, ei puteau să recurgă la bunurile personale 
ale moștenitorului, cu toată separaţia ce au avut impru- 
denţa de a cere, sub condiţia însă ca acest recurs al lor să 
nu aducă nicio pagubă creditorilor moștenitorului. Cu alte 
cuvinte, creditorii defunctului nu puteau să exercite acest 
recurs contra bunurilor moștenitorului, decât după ce eredi- 
torii acestui din urmă erau integralmente plătiți, si proprii 
creditores heredis fuerini dimissi (L. 3 $ 2, Dig. De sepa- 
rationibus, 42, 6). Această, soluţie, conformă cu echitatea, este 
însă inadmisibilă, pentrucă ea. distruge din temelie benefi- 
ciul separaţiunei. Cujacius, examinând controversa dintre 
Paul și Papinian, se exprimă în termenii următori: „ Videtur 
inter eos fuisse cemulatio quedam, sed in proposito vulet 
mîhi plus quod ait Papinianus ceguius suam sententiam pro- 
bari commodius esse; sed verius utiliusgue ceteros certare jure 
meritoque“. Aşă, dar, deşi soluţia lui Papinian pare a fi mai 
echitabilă, totuşi adevăratele principii sunt de partea adver- 
sarilor lui, şi Cujacius admite părerea, acestor din urmă (me- 
ritogue), arătând că, în timpul lui, chestiunea eră foarte dis- 

eutată: În jure componuntur multa ei magna  dissensiones 
(Cujas, Qucest. Papiniani, De separat., ad $ quid ergo şi ad 

la
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cez (1) şi, apoi, în dreptul actual, căci ea eră necunoscută 
în dreptul nostru anterior (codul Caragea) (). 

Separaţia de patrimonii poate deci fi definită: un be- 
neficiu pe care legea îl conferă legatarilor şi creditorilor 
defunctului, spre a împedică confuziunea patrimoniului 
acestui din urmă cu acel al moştenitorului, în scopul că le- 
gatarii şi creditorii defunetului să poată fi plătiţi din averea 
acestuiă, cu preferință și înaintea creditorilor  moşteni- 
torului. 

Așa, dar; precum moștenitorul găsește în beneficiul de 
inventar un mijloc de a înlătură pericolul ce i-ar produce 
confuziunea patrimonului său cu acel al defunctului, tot 

astfel creditorii acestui din urmă şi legatarii săi găsesc acelaş 
mijloe de ocrotire în separaţia de patrimonii (*). 

Nu vom studiă aci teoria complectă a separaţiei de pa- 
trimonii, căci această importantă materie face parte din ti- 
tlul moștenirilor (art. 781 urm. C. civ.), ci vom menţionă 
numai punetele prin care această teorie se leagă cu regimul 
ipotecar, în privința imobilelor. 

Separaţiă de patrimonii are oarecare raporturi cu re- 
gimul ipotecar; căci, deşi art. 1737, care enumără privile- 
giile imobiliare, nu vorbeşte de ea, totuşi art. 1743 o ca- 

Ş sed în guolibet, ed. Fabrot, t. I, posth., p. 694). Cpr. Hu- 
reaux, 0p. cit., II, 254, p. 25. 

(1) Vechea jurisprudenţă franceză adoptase, nu fără oarecare 
diseuţii, teoria lui Papinian, pe care am expus-o în nota pre- 

cedentă. Vezi Pothier, Successions, VIII, p. 220 (ed. Bugnet). 
Vezi şi Domat, Lois civiles dans leur ordre naturel, LX. p. 

13, No. 9 (ed. Carre din 1823); Lebrun, Successions, |, IV, 

capit. 1, S-a I, No. 26, în fine; Hureaux, op. cit., II, 253 

urm. p. 23 urm.; Baudry et Wabhl, Successions, III, 3191, 

p. 535 (ed. a 3-a), ete. | 

(2) Cas. rom. Bult. S-a I, anul 1879, p. 94. — Vezi însă art. 1056 

urm. dini codul Calimaeh. 
(2) Cpr. 'Thivy, IL, 237, p. 233.—Sa decis că toţi creditorii 

suecesiunei sunt în drept a cere separaţia de patrimonii și a 

luă inscripţia ipotecară prevăzută de art. 1743, fără a se 

distinge natura şi origina creanţei lor, fie ea cu termen, con- 

diţională sau eventuală, și chiar atunci când creditorii nu ar 

aveă un act scris pentru constatarea creanţei lor. C. Bucu- 
veşti, Dreptul, din 1909, No. 70, p. 556 şi Cr. judiciar din 

1910, No. 1. 
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lifică de privilegiu şi o supune formalităţei inscripţiei, la 
care sunt supuse privilegiile imobiliare şi ipotecile. Există 
deci o asimilare oarecare între privilegiile imobiliare şi se- 
parația de patrimonii. Chestiunea este însă de a se ști pănă 
unde merge această asimilare. Cu alte cuvinte, separaţia de 
pătrimonii este ea, în privința imobilelor, un adevărat pri- 
vilegiu în sensul juridic al cuvântului ? 

Privilegiile imobiliare, conferind creditorului atât un 
drept de preferință sau precădere (art. 1722), cât și un 
drept de suită sau urmărire în mâna terţiilor (art. 1790), nu 
mai încape îndoială că separaţia de patrimonii conferă ere- 
ditorilor -moştenirei și legatarilor particulari, cari au dobân- 
dit-o, dreptul de a se îndestulă din averea defunctului cu 
precădere înaintea creditorilor personali ai moștenitorilor. 
Separaţia de patrimonii conferă ea, însă, un drept de urmă- 
rire sau de suită ? Cu alte cuvinte, în caz de înstrăinare a 
unui imobil ereditar de către moștenitori, creditorii defune- 
tului, cari au cerut separarea de patrimonii, luând în ter- 
menul de șease luni inscripţia prevăzută de art. 1743 C. 
eiv., pot ei să urmărească acest imobil în mânile terțiilor 
detentori ? Răspunsul va fi afirmativ în cazul când separa- 
rea de patrimonii este un adevărat privilegiu, în puterea, cu- 
vântului, şi negativ în cazul când ea nu are acest caracter, 

Chestiunea. este din cele mai controversate în Franța, 
nu însă în Belgia, unde art. 39 din legea ipotecară, cores- 
punzător cu art. 2111 din codul francez (al nostru 1743), 
na mai reprodus cuvântul privilegiu, care figurează atât 
în textul nostru cât şi în acel francez (4). (Opr. şi art. 2055, 
2057 C. civ. italian). 

După un sistem, foarte acreditat, se susţine că sepa- 
rația de patrimonii este un adevărat privilegiu, care, prin 
urmare, conferă creditorilor moştenirei sau legatarilor ce s'au 
conformat art. 1743, în privinţa luărei inseripțiunei pres- 
crise de acest text, dreptul de a urmări în mâna terţiilor 
imobilul înstrăinat de moştenitori. In favoarea acestui sistem 
se trage argument din împrejurarea că art. 1743 întrebuin- 

() Cpr. Laurent, X, 62; Planiol, II, 2934. Vezi şi Cas. rom. 
S-a IL. Bult. 1899, consid. dela p. 1242, reprodus înfrâ. pag. 
512, 513, ad notam. | 

A «
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ţează expresiunea privilegiu, şi din art. 1745, după care 
toate ereanțele privilegiate supuse formalităţei inscripţiei, nu 
încetează de a fi creanţe ipotecare, de câteori nu sau înde- 
plinit condiţiile privilegiului;, deci, ea atare, creditorii de- 
funetului, cari s'au conformat art. 1743, au dreptul de 
suită (0. | 

Această soluţie ni se pare însă inadmisibilă, deşi ea a 
fost consacrată de Curtea noastră de casaţie în Secţii-unite £), 
căci art. 1743 şi 1745 nu modifică întru nimie natura, şi 
efectele separaţiei de patrimonii, ele rămânând așa cum sunt 
definite de ast. 781 urm. C. civ.(5). Cu alte cuvinte, ins- 
cripția separaţiei de patrimonii nu poate conferi eredito- 
rilor moștenirei garanţii şi foloase, pe care ei au neglijat 
de a le luă, ci numai un drept de precădere, dreptul de a 
se îndestulă, din averea, defunctului, cu preferință înaintea 
oricărui ereditor al moștenitorilor, şi ei pot exercită această 
precădere cât, timp imobilul moştenirei, asupra cărui sa 
luat inscripţiunea, se află încă în mânile moştenitorilor. 

Prin urmare, în caz când moștenitorul a înstrăinat 
imobilul defunctului, asupra căruia s'a luat inseripția pre- 
văzută de aut. 1743, creditorii moștenitorilor nu pot urmări 

(1) Baudry et Loynes, Privil. et haypotheques, 1, 872, p. 780 urm. 
(ed. a 3-a); Guillouard, Idem, IT, 1343 urm.; TF. Huc, XIII, 161; 
Duranton, VII, 490; Demolombe, XVII, 208, 209; Vigie, II, 
455; Andre, op. cit., 373, p. 151; Colmet de Santerre, IX, 
59 bis I urm.; le Sellyver, Successtons, III, 1742, p. 382 
urm. (ed. din 1892); Taulier, Theorie raisonnte du C. civil, 
VII, p. 213 urm. (ed. din 1848); Blondeau, Separ. des pa- 
trimoines, p. 430 (ed. din 1840); Barafort, Idem, No. 13; 
Pand. fr., vo Privi. et hypothegues, 3930; 'Trib. Nârae, D. 
P. 92. 3. 30; C. Aix; D. P. 95. 2. 273; C. Pau, D.P. 87. 
2. 174; Cas. fr. D. P. 71. 1. 352; Sirey, 72. 1. 153; C. 
Metz, Sirey, 68. 2. 281; Trib. Ilfov şi C. Bucureşti, Dreptul 
din 1900, No. 64 (decizie casată); Cas. rom. Secţii-unite, 
Dreptul din 1902, No. 66; Cr. judiciar, din 1902, No. 18 şi 
Bult. 1902, p. 1786 (considerente reproduse, înfră, p. 513, 
nota Î). 

(2) Vezi infră, p. 513, nota 1, în fine. | | 
(5) „Considerând, zice Curtea de easaţie (16 Noembrie 1899), că 

caracterul și natura, cererei de separare a patrimoniilor trebue 
căutată în art. 181 urm. C. cir; care sunt sediul materiei şi 
la care se referă art. 1743“. (Bult. Cas. S-a ], 1899, p. 1241). 
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acest imobil în mânile terţiilor achizitori, ci au numai dreptul 

de a exercită acţiunea pauliană spre a dobândi anularea 

înstrăinărilor făcute de moştenitori în frauda drepturilor lor 

(art. 975). 

„Considerând, zice în această privință foarte bine Curtea de 

casaţie, că dacă eră echitabil ca legiuitorul să se îngrijească ca, 

soarta, creditorilor cuiva să nu devină mai rea prin moartea debi- 

torului, nu eră însă nicio rațiune ca el să le creeze, la o ase- 

menea întâmplare, o soartă mai bună decât aceea ce şi-au făcut-o 

ei singuri, ceeace ar fi fost dacă permiteă ca, prin simpla inscrip- 

ţiune a cererei de separație de patrimonii, ereditorii chirografari 

să poată urmări imobilul în mâna celui de al treilea achizitor, 

adecă din ereditori simpli ce erau în timpul vieţei debitorului lor, 

să devină creditori ipotecari după moartea acestuia; considerând că 

un asemenea drept exorbitant, dacă ar fi fost în intenţiunea legiui- 

torului de a-l dă, el nu sar fi mulţumit numai de a-l lăsă să se 

subințeleagă, ci lar fi ereat prin texte exprese, clare și neîndoel- 

nice; că nu numai n'a făcut aceasta, ei, din contra, dispunând prin 
art. 783 că, în privinţa imobilelor, cererea de separare de patri- 
monii se poate exereită tot timpul cât imobilul se găseşte în mâ- 
nile debitorului, iar prin art. 1743 împiedicând pe moştenitor, îna- 
intea celor şease luni dela deschiderea moştenirei, de a ipotecă, nu 
însă și de a vinde imobilul succesiunei, el a indicat destul de lă- 
murit că n'a înţeles să deă vre-un efect cererei separaţiunei de pa- 
trimonii, în privinţa imobilelor, când acestea au eşit din mâna 
moștenitorilor. Considerând că nu se poate zice că separaţia de pa- 
trimonii e fără de efect dacă nu i se recunoaşte dreptul de ur- 
mărire, moștenitorul putând prin vânzarea imobilului moştenirei să 
fraudeze pe creditori, ştiut fiind că prin acţiunea pauliană, aceştia 
au mijlocul de a face să se revoace actul încheiat în dauna 
lor“, ete. (1), 

Am reprodus anume aceste considerente, asupra cărora 
Curtea de casaţie a revenit mai târziu în Secţii-unite, 
pentrucă ele arată mai bine decât am puteă face noi înşine 

inconvenientele sistemului ce combatem. 
Acest caracter pe care îl are separaţia de patrimonii, 

ea îl aveă atât în dreptul vechiu francez), cât şi în dreptul 

() Dreptul din 1900, No. 64; Cr. judiciar din 1900, No. 65 şi 
Bult. 1900, p. 999 urm. Vezi şi o altă decizie, tot a Curţei 
de Cas. (Bult. 1899, p. 1238 urm.) ale cărei considerente sunt 
reproduse mai la vale, p. 5il urm., nota 3. 

(2) Cpr. Lebrun, Successions, Lib. IV, capit. Il, S-a L; Pothier, 
“Successions, VIII, p. 220 (ed. Bugnet), ete. |
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intermediar (Î. din 11 Brumariu anul VII), şi nimie nu ne 
autoriză a, crede că redactorii codului francez, pe care l-am 

urmat şi noi în această privinţă, ar fi înţeles a părăsi acest 
sistem. [ste adevărat că art. 1745 pare a zice, la rândul 
său, că în lipsa, unei inseripții luată în conformitate cu art. 
1745, dreptul de separare se preface într'o ipotecă, de unde 
sar puteă conchide, că înaintea acestei transformări, el con- 
stitueă o adevărată ipotecă privilegiată (î), însă din acest text 
nu rezultă, alteeva decât că inscripția, care îşi produce efec- 
tele sale din ziua desehiderei moştenirei, când a fost luată 
în termenul de şase luni, încetează de a fi retroactivă și 
nu-și mai produce efectele sale decât dela data ei, în caz 
când a fost luată în urma expirărei acestui termen (2). 

Așa dar, separația de patrimonii nefiind un privilegiu 
propriu zis, nu poate produce efectele pe care le produce 
privilegiul, şi deci, nu poate conferi dreptul de urmărire, pe 

care art. 1790 îl conferă privilegiilor şi ipotecilor în genere. 
Moștenitorii sunt deci liberi de a vinde imobilul defunetului 
oricând, fie în termenul defipt pentru luarea inseripțiunei 
prevăzută de art. 1748, fie după luarea inseripţiunei (), și 

() Cpr. C. Craiova, Cr. judiciar din 1902, No. 7 (cu observ. 
noastră) şi Dreptul din 1901, No. 68. 

(2) Opr. Mourlon, Repet. €crites sur le C. Napolton, III, 1413. 
Vezi şi Trib. Dolj, Dreptul din 1890, No. 82, care reproduce 
în mare parte argumentarea acestui autor. 
„Considerând, zice foarte bine Curtea noastră supremă, în unire 
cu concluziile noastre (16 Noembrie 1899), că dreptul de alie- 
nare este un atribut al dreptului de proprietate, absolut şi 
nemărginit, care nu poate fi restrâns decât printr'o dispoziţie 
expresă a legei; că moștenitorul făcându-se, prin acceptarea 
moştenirei, proprietar al averei defunctului, ca proprietar el 
are dreptul de a dispune de această avere, precum îl aveă 
şi defunetul, orieare ar fi fost numărul creditorilor săi; con- 
siderând că, prin nicio dizpoziţie, legiuitorul n'a adus vre-o 
mărginire la acest drept al moștenitorului, negăsind just 
de a face creditorilor moştenirei, după moartea debitorului 
lor, o condiţie mai bună decât aceea ce ei aveau pe când 
debitorul lor eră în viaţă; considerând că tot ce legiuitorul 
a voit să facă, este de a apără pe creditorii moştenirei de 
inconvenientul rezultând pentru ei din confuziunea patrimo- 
niilor, în cazul când şi moștenitorul are creditori, și în acest 
scop a permis să se facă separaţiunea patrimoniului defunc- 
tului de acel al moștenitorului, pentru a conservă, spre în- 

& 
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creditorii moştenirei n'au dreptul de a urmări imobilul în 

destularea, creditorilor moșştenirei, cu excluderea celor ai moş- 
tenitorului, gajul ce ei au avut dela debitorul lor, gaj însă care 
totuşi rămâne expus la perdere prin înstrăinarea ce ar face moş- 
tenitorul, precum eră expus prin înstrăinarea ce ar fi făcut însuș 
debitorul lor; considerând că, de altmintrelea, nici nu s'ar înţe- 
lege pentru ce art. 781 nu dă acţiunea separaţiunei de patri- 
monii în contra eredelui, ci zice că ea, se îndreptează în contra 
oricărui creditor al acestuia, iar art. 183 adaogă că, pentru 
imobile, ea. se exereitează în timpul cât acestea se află în 
mânile moştenitorului; de unde rezultă că singurul efect al 
cererei separaţiunei de patrimonii este de a se creă un drept 
de preferinţă în favoarea creditorilor defunctului asupra averei 
acestuia, faţă, cu creditorii moștenirai, ceeace se poate califică, 
de privilegiu în înțelesul larg al cuvântului, care cuprinde 
toate drepturile de preferinţă, dar un privilegiu sui generis, 
care nici nu restrânge proprietatea moștenitorului proprietar, 
nici permite urmărirea în mâna celui de al treilea a imobi- 
lului înstrăinat de el; considerând că nu e admisihil ca le- 
giuitorul, după ce a caracterizat astfel cererea, de separare de 
patrimonii, la locul unde este sediul materiei, să-i fi schimbat 
natura prin art. 1743, atunci când a regulat condiţiile de 
publicitate a acelui drept, şi această schimbare atât de radi- 
cală şi atât de însemnată să n'o fi făcut în termeni expreşi, 
ei s'o fi lăsat numai a se subînţelege; considerând că singurul 
adaos de garanţie ce legea a voit să deă creditorilor moşte- 
nivei prin art. 1743, este proibiţiunea. de a înfiinţă vre-o ipo- 
tecă în dauna lor, înaintea termenului de şease luni, preseris 
pentru inseripţiunea privilegiului lor, dar aceasta a zis-o clar 
şi lămurit, ceeace ar fi făcut de sigur, şi în privința drep- 
tului de înstrăinare a moştenitorului, dacă i-ar fi fost voința 
asemenea de a-l proibi; considerând că, din contra, pentru a 
impedică orice confuziune în privinţa efectelor între cererea 
de separaţiune de patrimonii, calificată de privilegiu, şi ade- 
văratele privilegii, acele acordate creanţelor asupra aceluiaș 
debitor, care se deosebese prin calitatea, lor (art. 1722), legiui- 
torul a avut îngrijirea de a nu euprinde în aceeaş enumera- 
țiune (art. 1737) acest privilegiu sui generis, care nici nu se 
bazează pe calitatea creanţei, nici se exercită contra aceluiaş 

creditor, sau cel puţin asupra aceluiaș patrimoniu şi, prin 
urmare, nu are nimic de comun cu adevăratele privilegii pentru 
care sunt edictate regulele din capit. respectiv, şi în special 
acea a art. 1790, care prevede dreptul de urmărire: că. dacă 
această, soluţie este controversată, în dreptul francez, ea n'ar 
trebui să facă, niciun dubiu în dreptul nostru, ştiut fiind că 
legiuitorul nostru împrumutând sistemul ipotecar în cea mai 
"mare parte dela Belgieni, n'a adoptat şi art. 39 din legea
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mâna, terţiilor cumpărători, ci numai de a anulă vânzarea 
în baza art. 975 C. civil. Acestea ni se par adevăratele 
principii, şi ele au fost consacrate în două rânduri, atât de 
Curtea, noastră supremă (1), cât şi de tribunalul Dolj, printr”o 
sentință foarte strâns motivată, dată sub prezidenţia d-lui 
C, Nieoleseu, astăzi Consilier la Inalta Curte de Casaţie (2), 

) 

lor ipotecară, prin care, modificând textul corespunzător francez 
(2111, al nostru 1743), proibă în mod expres moștenitorului 
nu numai dreptul de a ipotecă, ci şi acel de a înstrăină în 
cele şease luni după deschiderea succesiunei, ete.“. Bult. Cas. 
S-a I, 1899, p. 1241 urm. şi Dreptul din 1899, No. 81. 
Dreptul din 1900, No. 64; Or. judiciar din acelaş an, No. 65; 
Bult. 1900, p. 996; Bult. 1899, p. 1238 urm. și Dreptul din 
1899, No. 81. Am văzut însă că Curtea de casaţie a revenit 
asupra acestei jurisprudenţe în Secţii-unite. lată parte din 
considerentele : acestei din urmă. decizii: „Considerând că în 
zadar se susţine că termenul de privilegiu, întrebuințat de 
art. 1743, nu ape înţelesul și deci nici efectele ce, în drept, 
se dă obişnuit acestui cuvânt, de oarece privilegiul eredito- 
rilor şi al legatarilor nu este menţionat în art. 1737, care 
face enumerarea privilegiilor propriu zise asupra imobilelor, căci 
oricare ar fi expresia întrebuințată, intenţia legiuitorului este 
manifest exprimată că el a voit să atribuiască inscripţiei luate, 
conform art. 1743, consecinţile oricărui privilegiu sau ipoteci 
faţă cu terţii detentori; că, prin urmare, dreptul creditorilor 
rezultând din art. 1743 este un adevărat privilegiu, iar nu 
o simplă preferință; că, de ar fi altfel, ar fi a se nesocoti 
cele mai respectabile interese, căci permițându-se moştenito- 
rului să vânză bunurile suceesiunei, fără altă posibilitate de 
apărare pentru creditorii defunetului, decât acţiunea pauliană, 
care cere aşa de grele condiţii de izbândă, sar oferi o primă 
fraudei şi sar înlesni mijloacele pentru a se distrage patri- 
moniile dela adevărata, lor destinaţie, ceeace nu este de crezut 
că legiuitorul a voit a face, ete.“. " 
Dreptul din 1890, No. 82 şi Revista, judiciară, care a apărut 
la Galaţi sub direcţia d-lui C. N. Toneanu, No. 8 din 1 a- 
nuarie 1891. Mai vezi în acelaş sens, Trib. Paris, Revista ju- 
diciară, loco cit. p. 64, nota 1; C. Bordeaux, Sirey, 96. 2. 27; 

D. P. 96. 2. 276; Trib. Aix, Sirey, 14. 2. 25; Labbe, nota, 
în Sirey, 72. 1. 153; Planiol, II, 2929; Mareadg, III, art. 880, 
No. 4; Aubry et Rau, VI, $ 619, p. 551, text şi nota 67 
(ed. a 4-a); Troplong, Privil. et hypothegues, I, 323 urm. şi 
III, 651; Troplong, Transcription, 288; Masson, Separation 
des patrimoines, 95 urm.; Dufresne, Idem, 41, 66 şi 93; Dol- 

linger, Idem, 44 bis, şi 85; Montalon, Successions, 1, 163; P. 

34316 33 
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5l4 

Interesul 
discuţiei de 

mai sus. 

COD. CIV.—CARTEA III.—TIT. XVIII.—CAPIT. II.—S-a JIL—ART, 1743. 

lată acum care este interesul practie al acestei discuţii. 
Dacă se admite că separaţia de .patrimonii constitue un ade- 
vărat privilegiu, de aici se vor trage următoarele concluzii: 

1% Oreditorii separatiști vor puteă, în virtutea, dreptului 
lor de preferinţă, să primeze, asupra bunurilor moştenirei, 
chiar pe creditorii privilegiați ai moștenitorului (art. 781, 
1722, 1743, 1745); 

2% Ei vor aveă un drept de urmărire în virtutea căruia 
vor puteă să exproprieze pe terţii cari ar fi dobândit imobile 
de ale moştenirei (art. 1743, 1745, 1790); 

3% În caz de faliment al debitorului, privilegiul sepa- 
raţiei de patrimonii nu va puteă fi inscris asupra imobilelor 
acestuia, decât pănă în ziua sentinţei deelarative de faliment 
(art. 727 C. com.)(); 

40 Creditorii separatişti vor puteă, ca nişte adevăraţi 
creditori ipotecari, să fie plătiţi pentru totalitatea părței per- 

Pont, Privil. et hypotheques, IL, 299 urm., p. 313 urm. (ed. 
a 3-a); Thezard, Idem, 329, p. 439 urm; Cloes, Idem, L, 871, 
812, p. 538 urm.; Marton, Idem, II, 666, p. 278; Mourlon, 
Repetitions ccrites sur le C. Napolton, UL, 1413 şi Trans- 
criplion, II, 740; Mourlon, Examen critique du Comment. de 
Troplong sur les privileges, I, 307, 317 şi 388; Verdier, Trans- 
criplion, 540, B41, p. 121 urm. (ed. a 2-a, 1882); Baudey- 
Laeantinerie, Îl, 1417 (ed. a 9-a); Lemaire-Boseret (profesor 
la Li6ge), Siretes reelles, 162, p. 111; D. Negulescu, Teoria 
privilegiilor, 58, p. 44, 45. Cpr. şi Beudant, Sâretes perssonelles 
et relles, II, D19 şi 521, în fine, p. 26. Vezi asupra acestei 
controverse, F. Herman, C. civil annotă, IV, art. 2111, No. 
33; Dalloz, Nouveau C. civil amnott, IV, art. 2111, No. 101 
urm.: Pand. fb, v% Privil. et hypothegques, 3916 urm. Mai 
vezi tom. III al Coment. noastre, p. 591, text şi note (ed. a 
l-a) precum şi tom. VIII, p. 339, ad notam. 

(1) Opr. Colmet de Santerre, IX, 120 bis VIII; T. Huc, XIII. 
164, p. 205; Boistel, Zr. de droit commercial, 918, p. 687 
(ed. a 4-a din 1890); Lyon-Caen et Renault, Tr. de droit com- 
mercial, VII, 294; Guillouard, Privil. et hypothâgues, IML, 1334. 
Cpr. Cas. Roma, Sirev, 1908. 4. 30 şi Dreptul din 1910. No. 
23, p. 188. — Contră: C. Bordeaux, şi Montpellier, Sirey, 96. 
2, 21; Sirey, 69. 2. 283. Cpr. Demangeat asupra lui Bravard- 
Veyridres, Tr. de droit commercial, V, pag. 294. ad nolam: 
“Phaller, Zr. €ltmeni. de droit commercial, 2056 urm., p. 1024 
urm. (ed. a 4-a, 1910); Baudey et Lovnes. Privil. et hypotheques, 
I, 868; P. Pont, Idem, TI, 900 urm.. p. 288 urm. (ed. a 3-a); 
Troplong, Idem, IL, 651, ete.. ..



CONCURSUL PRIVIL. IMOBILIARE ÎNTRE ELE, 

sonale a datoriilor aferente fiecărui moştenitor, fie că bunul 
se găseşte în mânile moștenitorului, fie că el se află în mânile 
reprezentanților săi (art. 1722, 1746). Cu alte cuvinte, dreptul 
creditorilor şi al legatarilor ar fi indivizibil (art. 1746). 

Dacă se admite, din contra, aşa cum credem, că sepa- 

raţia de patrimonii este un simplu beneficiu personal conferit 
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legatarilor şi creditorilor moştenirei, nu însă şi contra celorlalți 
creditori ai moştenirei, cari n'au cerut separaţia de patri- 
monii (2), nici una din aceste consecinţe nu se va produce, 

separaţia de patrimonii conferind pur și simplu un drept de 
preferinţă contra creditorilor moștenitorilor, fie asupra pre- 
țului vânzărei silite a imobilelor grevate de inscripţiile lor, 
fie asupra, preţului vânzărei de bună voe (5). 

Mărginim deocamdată la aceste consideraţii generale 
explicările noastre asupra art. 1743, rămânând ca să revenim 

mai târziu asupra lui, când ne vom ocupă despre modul 

cum se conservă privilegiile. 

Concursul privilegiilor imobiliare între ele. 

Legea nu se ocupă de concursul privilegiilor imobiliare 
între ele, pentrucă acest concurs nu poate dă loc la nicio 
dificultate serioasă. In adevăr, art. 1737 enumeră privile- 
giile imobiliare; el nu le clasifică însă, fie că ele se exercită 
în concurs unele cu altele, fie în concurs cu alţi creditori. 
Cum se va face deci această clasificare? 

Mai întăiu, privilegiul cheltuelilor de judecată care, după 

cum ştim, se exercită atât asupra mobilelor cât și a imobi- 
lelor debitorului, vine înaintea tuturor creanţelor, în inte- 
resul cărora au fost făcute (art. 1731). 

(!) Vezi asupra acestui caracter de indivizibilitate al dreptului 

creditorilor şi legatarilor (chestie controversată), Dalloz, Nou- 

veau Q. civil annot, IV, ast. 2111, No. 111 urm. Cpr. Planiol, 
II, 2982. 

(2) Gas. Florenţa şi C. Paris, Sirey, 1906. 4. 36; Sirey, 1904. 

2. 103; C. Bucureşti, Dreptul din 1903, No. 48, consider. 

dela p. 241. 
(6) Opr. T. Huc, XIII, 161, p. 200. Vezi asupra diferitelor con- 

secinţe ale ambelor sisteme, Dalloz. op. cât. IV, art. 211, 

„120 urm. T. Hue, loco cit. 

Privil. ehel- 
tuelilor de 
judecată. 
Art, 1731.
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Celelalte  pri- Apoi, celelalte privilegii imobiliare nu dau loe la niciun 

vilegii înc- conflict, fiindeă ele constituese o dezmembrare a proprietăţei. 
De câteori, deci, un privilegiu există asupra unui imobil, 
al doilea privilegiu nu se va exercită asupra acestui imobil 
decât pentru ceeace va rămâneă după plata primului pri- 
vilegiu (€). 

Art. 1737, 10 Art. 1737, 10 $ 2, prevăzând cazul în care mai mulţi 
5 2 vânzători suecesivi ai aceluiaș imobil concură între ei, spre 

a fi plătiţi asupra preţului acestui imobil, dispune că primul 
vânzător este preferat celui de al doilea, acel de al doilea, 
celuia de al treilea, şi așa mai departe. Aceasta nu este decât 
aplicarea regulei cunoscute: Prior tempore, potior jure $). 

SECTIUNEA IV 

Modui de conservare al privilegiilor. 

Dooseb. între Știm că privilegiile asupra mobilelor nu sunt supuse 
ivilegriil ._. . ue . . ue. . 

mobiliace și nieiunei publicităţi 0), ca şi transmiterea. proprietăței mobi- 
acele imobi- liare; pe când privilegiile asupra imobilelor, în calitatea lor 

lare. 

() Thizy, IV, 431, p. 367; Cloes, Privil. et hypothâgues, 1. 918 
urm., p. 515 urm, ete. 

(2) Cpr. Baudry et Loynes, Privil. et hypothegues, 1, 189. — In 
cât priveşte concursul care poate să existe între privilegiul 
vânzătorului şi acel al copărtaşului, vezi Baudry et Lovyns, 
Op. cit. Î, 790. Incât priveşte concursul privilegiilor vânzăto- 
vului şi al copărtașului cu acel al constructorului, vezi acelaş 
autor, I, 191. Incât priveşte concursul privilegiilor generale 
şi speciale asupra imobilelor, vezi Baudry et Loynes, op. cit. 
[, 792 urm. In fine, încât priveşte coneursul privilegiilor imo- 
biliare cu ipotecile (caz neprevăzut de lege), vezi acelaş autor, 
„196. 

() Cpr. Trib. Roman, Dreptul din 1902, No. 85. Vezi şi Cas. rom. 
Bult. S-a 1, 1881, consid. dela p. 31 şi 407. Vezi şi supră, p. 843, 
ad notam şi 365, nota 2. — Privilegiile asupra mobilelor sunt 
deci opozabile terţiilor, chiar dacă nu le-au cunoseut, pentrucă 
publicitatea este, în specie, eu neputinţă, din cauză că mobilele 
neavând o situaţie fixă, şi debitorul putând eu uşurinţă să-şi 
schimbe domiciliul său, nu există un loc în care inseripția 
să poată fi luată. Apoi, o asemenea publicitate ar fi chiar 
dăunătoare comerţului. Cpr. Mourlon, III, 1370; 'Thirv, IV, 
432; Troplong, Privil. et hypothegues, 1, 269, ete. |
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de drepturi reale imobiliare, sunt, din contra, supuse publi- 
cităţei în interesul terţiilor; căci, în lipsa acestei publicităţi, 
contractul terţiilor, privitor la un imobil grevat de privilegii, 
ar putea fi nimicit prin exerciţiul privilegiului pe care ei 
nu l-ar fi cunoscut. 

Privilegiile imobiliare există independent de orice ins- Publicitatea 
cripţie, pentrucă ele rezultă din calitatea sau mai bine zis Piviletiilor 
din cauza creanței (art. 1722), însă ele nu-şi produce efee- 

tele lor, în privinţa terţiilor, decât în baza publicităţei or- 
ganizate de lege (4). 

Principiul publicităţei, prevăzut de legea română, se Publicitatea 
aplică tuturor creanţelor care se execută în țară, chiar şi Io 
acelora cari au luat naştere în străinătate, fie că creditorii 
sunt români sau străini, pentrucă orice publicitate având 

de obiect interesul terţiilor, este de ordine publică (). 
Fără inscripţie, privilegiile asupra imobilelor nu au deci Inlăturarea 

nicio putere lucrătoare. Aceasta este singurul mijloc de a out 
împăcă art. 1722 cu 1738, căci, oricât sar zice, 0 anti- între art. 1722 
nomie există între aceste două texte. In adevăr, dacă rangul fi 17% 
privilegiilor imobiliare rezultă din calitatea creanţelor, aşa, 
precum o spune art. 1722, acest rang este independent de 
data inseripţiei privilegiului; dacă, din contra, rangul privi- 
legiilor imobiliare rezultă dela data inseripțiunilor, după 
cum dispune art. 1738, ca şi în materie de ipoteei, atunci 
acest rang nu mai rezultă din calitatea creanţelor. Regulele: 
potior causa, potior jure și prior tempore, potior Jure, se 
exclud deci una prin alta. Cu toate acestea, legea aplică 
ambele regule deodată în materie de privilegii imobiliare (5). 
  

(1) Cpr. Cas. rom. Bult. S-a 1, 1881, ultimul considerent, p. 407; 

C. Bucureşti, Or. judiciar din 1903, No. 36 (cu observ. 

noastră). — S'a decis că simpla trecere a unui privilegiu în 

registrul de popriri, făcută sub imperiul legei vechi (Regul. 

organic), fără îndeplinirea formalităţilor prescrise de acea, 

legiuire, nu constitue o inscripţie care să conserve privilegiul. 
Cas. vom. Bult. Secţii-unite, anul 1881, p. 29 şi Dreptul 

din 1881, No. 28. 
(2) Cpr. Cas. rom. Bult. S-a 1, 181, p. 122. 
(9) Cpr. Beudant, op. cit., II, 553, pag. 54; Baudry et Loynes, 

op. ciît., LI, 800; P. Pont, Idem, |, 251 urm. — Vezi însă T. 

Huc, XIII, 148, după care nicio antinomie n'ar există între 

art. 1722 şi 1788.
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- Justificarea 
. publicităţei 
privilegiilor 
imobiliare, 

Deoseb. de 
redacţie între 
textul nostru 
şi acel bel- 

gian. 

Origina pu- 
blicităţei, 

COD. CIV.—CARTEA III.—TIT. XVIII.—CAPIT. I1.—S-a IV.—ART. 1738, 

Principiul acestei publicităţi, fără care privilegiile imo- 
biliare nu sunt opozabile terţiilor, este inseris în art. 1738 (1). 
lată, în adevăr, cum se exprimă acest text: 

Art. 1738. — Intre creditori, privilegiile nu produe niciun 
efect, în privința imobilelor, decât atunci când sau adus la cu- 
noştinţa publică prin inseripţiune, și numai dela data acelei ins- 
cripțiuni (2), în registrele tribunalului de prima instanță, destinate 
pentru aceasta, după modul determinat de lege, afară de singurele 
excepţii ce urmează. (Art. 1722—1724, 1739, 10%, 1778, 1790 urm., 
1818 C. eiv. Art. 725 urm. Pr. eiv. Art. 2106 C. fr. Art. 29 LL. 
ipotee. belgiană din 1851) (5). 
  

(1) Iată cum un autor justifică această dispoziţie. „Intr'un bun 
regim ipotecar, orice drept real trebue să fie adus la cunoş- 
tinţa publică îndată ce se formează; căci, pe de o parte, un 
asemenea, drept se exercită contra tuturora, așa că toţi trebue 
să-l cunoască spre a-l respectă; iar, pe de altă pante, acest 
drept afectând însuș lucrul pe care îl micşorează, este just 
şi siguranţa tranzacţiunilor cere ca această afectare să fie de 
toți cunoscută, pentrucă acei cari ar aveă a face cu proprie- 
tarul să cunoască starea reală a proprietăţei care are să devie 
gajul lor, şi să nu se înşele asupra garanţiei şi siguranţei ce 
„prezintă viitorul lor debitor. Legiuitorul pleacă dela această 
idee, şi fiindcă privilegiul asupra imobilelor constitue unul 
din acele drepturi, care produc o afectare reală a lucrului, 
el pune în principiu în art. 2106 (al nostru 1738) că privi- 
legiul, îndată ce se naşte, trebue să fie adus la cunoştinţa 
publică printr'o inscripţie, luată în modul determinat de lege“. 
P. Pont, Privil. et hypotheques, I, 249, pag. 252 (ed. a 3-a), 
Am reprodus anume aceste rânduri ale jurisconsultului francez. 
pentrucă nu se poate justifică mai bine publicitatea privile- 
giilor imobiliare, pe care legea o organizează prin art. 1738. 

(2) Cuvintele: și numai dela daia acelei inscripțiuni, au dispărut 
cu drept cuvânt din textul corespunzător belgian (art. 29), 
în urma propunerei guvernului, „pentrucă această expresie 
este contrară însăş naturei privilegiilor, cari trebue să aibă 
efect retroactiv“. Cpr. Cloes, op. cit., I, 799, pag. 485; Del- 
heeque, Revision du regime hypothecaire, 190, p. 157 um.— 
Asupra discuţiunei la care au dat loc în Franţa cuvintele 
de mai sus, care figurează şi în textul nostru, vezi Dalloz, 
Nouveau C. civil annott, IV, art. 2106, No. 3. urm.; Baudry 
et Loynes, op. cit., IL, 802 urm.; Valette, Melanges de droit, de 
Jjurisprudence et de ltgislation, |, p. 31 urm. (De lee vr- 
dinaire de linscription en matitre de privileges sur les 
îmmeubles), ete. 

(5) Această dispoziţie este împrumutată dela art. 2 al legei din 
11 Brumariu anul al VIl-lea, care are următoarea cuprin-
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Privilegiile imobiliare nefiind: opozabile terţiilor decât 
în baza publicităţei organizate de lege, de aici rezultă că, 
în lipsa unei inscripţii valide, ereditorul privilegiat asupra 
unui imobil nu poate nici să urmărească acest imobil în 
mâna, terţiilor achizitori, nici să reclame asupra preţului 
imobilului un drept de preferinţă în detrimentul altor ere- 
ditori, fie chiar chirografari (*). | 

Cunoştinţa personală ce un terțiu ar aveă despre exis- 
tența privilegiului sau ipotecei, nu poate deci să înlocuească 
inseripţia, singurul mijloc legal de publicitate admis de lege. 
Terţii achizitori sau creditorii sunt deci admişi a invocă 
lipsa inscripţiei sau reînoirei ei, fără ca să li se poată opune 
cunoștința ce ei ar fi avut despre privilegiu sau ipotecă, 
înainte de a trată cu debitorul (?). 

Se exceptează, bine înţeles, cazurile în care ar există 
dol sau fraudă (6). 

Principiul inseris în art. 1738, fiind general şi apli- 
cabil tuturor creditorilor fără nicio distincţie, afară de ex- 
cepţiile anume statornieite de lege, sa decis că, în lipsa unui 
text de lege care să scutească pe Stat de inscripție pentru 
conservarea privilegiului său asupra imobilelor funcţionarilor 

dere: „Ipoteca nu-și are pang şi privilegiile nu-şi produce 
efectul lor (mont d'efet), decât prin inseripţia lor“. 

0) Andr6, pp. cit, 397, p. 161; Laurent, XAX, 66 şi 55|; P. 
Pont, Privil. et hypothegues, II, 729; Guillouard, Idewm, III, 
1043 şi 1265; Troplong, dem, L, 268 şi II, 568; Thâzazd, 
Idem, 131, p. 190; Bandry et Loynes, Idem, IL, 1440; Colmet 
de Santerre, IX, 101 bis Il; Flandin, Zranscription, Il, 1539, 
p. 659 urm. (ed. din 1861); Aubry et Rau, III, $ 267, pag. 
488, text şi nota 3 (ed. a 5-a); Zacharie, Handbuch des fran- 
zăsischen Civilrechts, LI, $ 280, pag. 155, text şi nota | (ed. 

Anschiitz); T. Huc, XIII, 253; Cas. fr. Sirey, 68. 1. 317; 
D. P. 68. 1. 398, ete. 

(2) Aubry et Rau, III, loco cit., p. 48%; P. Pont; Privil.- et -hy- 

pothâgues, II, 128; 'Troplong, Iden, IL, 569; Baudry et Lo- 

ynes, Idem, IL, 1441 şi 1539; Guillouard, Jdem, 1045. Cpr. 

Mavtou, Idem, III, 1029, pag. 129. Vezi înfră, p. 530.— 
Vezi însă Laurent, XĂX, 552. 

(5) Cpr. Martou, Aubry et Ran, loco cit.; Cas. fr. (7 Decem- 
brie 1831), Sirey, 33. 1. 315, decizie fără cuvânt eriticată 

de P. Pont. Vezi Aubry et Rau, III, $ 267, p. 485, nota 9, 
în fine (ed. a 5-a). 
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Consecinţile 
lipsei de pu- 

blicitate. 

Cunoştinţa 
personală a 

terțiului 
despre exis- 
tenţa privil. 
nu  înlocueşte 
publicitatea. 

Dol sau 
fraudă, 

Aplice. publi- 
cităţei şi Sta- 

tului. Con- 
troversă.



520 

Excepţie dela 
principiul pu- 
blicităţei în 

C. C—CARTEA III.—TIT, XVIIL.—CAPIT. I1.—S-a IV.—ART. 1738, 1739, 

delapidatori de bani publici (art. 1730, 8%), regula prescrisă 
de art. 1738 este aplicabilă și Statului; așa că creanța acestui 
din urmă contra funcţionarului delapidator, în privința, căreia 
Statul nu şi-a inscris privilegiul său asupra imobilului acelui 
funcționar, nu poate primă creanța dotală a soţiei acelui 
funcţionar; și dacă această inseripţie a ipotecei dotale a fe- 
meei a fost luată anterior afiptelor şi publicaţiilor de 
urmărire a imobilelor în chestiune de către Stat, procesul- 
verbal de urmărire, încheiat chiar înaintea, inscripției ipo- 
tecei dotale a femesi, nu poate înlocui pentru Stat inscripția 
și, deci, nu poate impedică pe soţia funcţionarului preva- 
ricator de a-și inserie ipoteca sa legală asupra imobilelor 
soţului său, şi în asemenea caz, ereanța ipotecară a, femeei 
este opozabilă Statului (?). 

Așa dar, în rezumat, principiul primordial şi de ordine 
publică este, că privilegiile privitoare la imobile sunt supuse 
publicităţei (2). 

Dela această regulă se face însă o singură excepţie în 
privința cheltuelilor de judecată, care ştim că se exercită 

privința chel- atât asupra mobilelor cât și asupra imobilelor. Această, ex- 
tuelilor de 
judecată, 

cepţie se justifică prin faptul că, de cele mai multeori, 
eheltuelile de judecată se redue la sume neînsemnate. In loc 
de a prevedeă această excepţie, dupe cum o prevede art. 29, 
partea finală din legea ipotecară belgiană dela 1851, legiui- 
torul nostru scuteşte de publicitate, prin art. 4739, crean- 
țele arătate la art. 1729, care, afară de cheltuelile de ju- 
decată, despre care acest text mai vorbește prin redondenţă 
în $ 1, sunt toate privilegiate asupra mobilelor. lată, în 
adevăr, cum se exprimă acest text: 

Art. 1739. — Sunt scutite de formalitatea inseripţiunei, crean- 
fele arătate la ast. 1729. (Axt. 1729, 10 C. civ. Art, 2107 C.f.), 

Prin acest text, care este o inadvertenţă, legiuitorul 

  

() O. Bucureşti (decizie casată), Or. judiciar din 1903, No. 36 
(eu observ. noastră). — Contră: Cas. rom. Bult. 1907, p. 10%; 
Cr. judiciar din 1907, No. 18 şi Dreptul din 1907, No. 20. 

Vezi supră, p. 369, nota 1. 
(2) Lipsa de publicitate constitue deci o nulitate de ordine pu- 

blică, pe care toţi acei interesaţi o pot propune. 'Troplong, 
op. cit., |, 267, în fine, pag. 409, 410; Cloes, Jdem, L. 800, ab înitio. p. 4S6, etc. |
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nostru scuteşte de publicitate privilegiile generale asupra 
mobilelor, eari, după cum ştim, nici nu sunt supuse publi- 
cităţei (vezi supră, p. 516, nota 3), şi cari după art. 1729 
$ ultim, nu se exercită asupra imobilelor, decât în mod sub- 
sidiar, adecă, decât atunei când din preţul acestor imobile mai 
remâne ceva după plata creanţelor privilegiate şi acelor ipo- 
tecare. (Vezi supră, p. 399). 

In codul francez, de unde acest text este tradus (2107 
0. fn.), el îşi are raţiunea de a fi, pentrucă acolo privile- 
giile statornieite de art. 1729 (2101 C. fr.) se exercită în 
mod cumulativ atât asupra mobilelor cât și asupra imobi- 
lelor (!). Legiuitorul nostru nu trebueă deci să traducă, în 

art. 1739, art. 2107 fr., ei trebueă să zică, aşa precum se 
exprimă art. 29 din legea ipotecară belgiană, că privilegiile 
imobiliare sunt supuse publicităţei, afară de privilegiul 
relativ la cheltuelile de judecată. 

Așa dar, remâne bine stabilit că, cu tot art. 1739 din 
codul nostru, toate privilegiile cari se exercită asupra imo- 
bilelor sunt supuse publicităţei, afară de privilegiul chel- 
tuelelor de judecată prevăzut de art. 1727 şi 1729, 10. 

Formele publicităţei privilegiilor imobiliare. 

După art. 1738 din codul civil, privilegiile imobiliare 
se aduce la cunoştinţa publică prin inscrierea, lor în registrul 
tribunalului imobilului grevat de privilegiu, conform pro- 
cedurei arătate de art. 1783. Legea autoriză însă şi alte 
moduri de publicitate. 

Modul de conservare al privilegiului vânzătorului (). 

Art. 1740. — Vânzătorul privilegiat conservă privilegiul său 
prin transeripţiunea titlului care a transferat proprietatea cum- 
părătorului, şi care titlu constată că i se datorește întregul preţ, 

(1) Vezi supră, p. 818, nota 1.— Sa decis că, după art. 1139, 
trebue să deelarăm scutite de publicitate privilegiile generale 
asupra mobilelor, atunci când ele se exercită în subsidiar 
asupra imobilelor, conform art. 1729 $ ultim. Cpr. Trib. Ro- 
man, Dreptul din 1902, No. 85. - NI 

(*) Vezi în privinţa efectelor transerierei, eu privire la privile- 
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sau parte din el; asemenea şi acela care a dat bani pentru cum- 
păvarea unui imobil, conform $ 2 dela art. 1737, conservă privi- 
legiul său prin transcripţiunea, titlului care constată, destinațiunea 
împrumutărei şi trecerea asupra sa a tuturor drepturilor vânzăto- 
rului. (Art. 1737 $ 1 şi 2, 1745, 1781, 1783, 1190, 1801 C. eiv. 
Ast. 722, 123 Pr. civ. Art. 2108 C. fr. Art. 30, 34 şi 35 L. ipotee. 
belgiană din 1851) () . 

Din acest text, împrumutat dela legea din il Bru- 
mariu, anul al VIi-lea (art. 26), rezultă că privilegiul vân- 
zărorului se conservă, independent de orice inseripţie, prin 
simpla transcriere a actului de vânzare în registrele tribu- 
nalului situaţiei imobilului vândut (art. 1740, 1801 C. cir., 
725 Pr. civ.)(£); şi aceasta chiar dacă contractul de vân- 
zare a fost făcut printr'un act sub semnătură privată (art. 
724 bis Pr. civ.)). 

Această transcriere valorează 30 de ani, art. 1786 
$ 1, după care inscripţia conservă privilegiul sau ipoteca 
15 ani, nefiind aplicabil în specie (*), el nedevenind apli- 

giul vânzătorului, un studiu important a fostului nostru pro- 
fesor, Valette, publicat în Melanges de droit, de jurispru- 
dence et de ltgislation, |, p. 123—162 (ed. din 1880), precum 
şi un alt studiu al profesorului Duverger (De lefet de la 
transcription relativement au privilege et au droit de râso- 
lution du vendeur), publicat în Revue pratigue de droil fran- 
eais, tom. 10 (anul 1860), p. 161 şi în tom. 18 al aceleiaș 
reviste (anul 1864), p. 449 urm. şi 529 urm. 

Q) Atât art. 2108 din codul francez, cât și art. 30, 34 şi 35 din 
legea ipotecară belgiană, care corespund art. 1740 din codul 
român, au fost modificate de legiuitorul nostrr. Cpr. Trib. R 
Vâlcea, Or. judiciar din 1906, No. 24 (cu o însemnată obser- 
vaţie a amicului nostru, d-l A. I. Suciu, fost magistrat, ac- 
tualmente distins avocat al baroului din Prahova). 

(2) Această transcriere poate fi cerută atât de însuş vânzătorul 
cât și de cumpărător. Guillouard, op. cât., III, 1269; Baudey 

et Loynes, Idem, |, 814; Troplong, Idem, I, 258; P. Pont, 
Idem, 1, 264; Beudant, Săvetis personnelles et rcelles, II, 
548, p. 45; Martou, op. cit., II, 637; Acollas, III, p. 69%; 
Planiol, II, 3007; Flandin, Zranscription, II, 1097; Mourlon, 
III, 1372 şi Examen critigue du Comment. de Troplong sur 
les privileges, II, 237, p. 163, etc. 

() Cpr. C. Grenoble, Repert. Dalloz, v Privil. et hypothigues+ 
__655, nota 1. 

(*) Drib. R. Vâlcea, Or. judiciar din 1906, No. 24 (eu nota d-lui 
A. L. Suciu).
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cabil decât atunci când privilegiul a fost conservat pfin in- 
scripția lui, 

Pentru ca transcrierea, contractului de vânzare să con- Pretul trebue 

serve privilegiul vânzătorului, se cere însă ea acest contracts fie datorit 
în totul sau 

sau un act separat, fie chiar fără dată certă (1), să constate în parte. 
că preţul este datorit în totul sau în parte, căci dacă în 
contract sau într'un alt act, sar zice că întregul preţ a fost 
plătit, privilegiul vânzătorului n'ar mai aveă fiinţă (2). 
| In caz de mai multe vânzări succesive, transcrierea Cazul când 

ultimului contract conservă numai privilegiul ultimei vân- există mai 
multe vânzări 

zări, nu însă și acel al vânzătorilor anteriori, chiar dacă succesive. 
ei ar fi declarat în contractul lor netranseris că preţul vân- 
zărei le este încă datorit (6). | 

Legea, conferind numai o favoare vânzătorului, acesta, Inscrierea 
poate, dacă contractul nu este transcris, să-și conserve pri- Pi: rânză- 
vilegiul său prin inscripţia lui (art. 1738, 1783) ().. 

Legea nu prescrie niciun termen în care vânzătorul să Timpul cât 
: 3 a? . svilaoi privil. vânză- fie obligat, sub pedeapsă de a-şi perde privilegiul său, deb”; roate 

a îndeplini formalitatea transerierei sau înserierei; de unde fi transezis 
rezultă că această formalitate poate fi îndeplinită cât timp m 

(1) 'Trib. Ilfov, Dreptul din 1885, No. 81, consid. dela p. 647, 648. 
(2) Baudry et Loynes, op. cit., I, 583 şi 814; Guillouard, Idem, 

III, 1276; Martou, Idem, II, 640; Aubry et Rau, III. $ 278, 
p. 584 (ed. a 5-a). Vezi şi supră, p. 485. 

(5) Guillouard, op. cit., III, 1211; Baudry et Loynes, Jdem. I, 
815; P. Pont, Idem, 1, 265; 'Troplong, Idem, I, 284; Flandin, 
Transcription, IL, 1098, 1099; Aubry et Rau, III, $ 218, 
p. 584 (ed. a 5-a), Andr6, op. cst., 401; Planiol, II, 3011; 
Dalloz, Nouveau C. civil annoie, IV, ast. 2108, No. Li urm. 

(*) Planiol, II, 3010; Laurent, XXX, 76, 77; Baudry et Loynes, 
op. cit., 1, 813 şi nota în D. P. 97. 2. p. 58, col. 2: Guil- 
louard, Idem, III, 1272; 'troplong, dem, I, 285 bis; Th&zard, 
Idem, 304; Martou, Idem, Il, 638; Colmet de Santerre, IX, 
69 bis VII; Flandin, Pranscription, II, 1109; Aubry et Rau, 
III, $ 278, p.584, 585, text și nota 4; Zacharie, Handbuch 
des franzăsischen Civilrechts, II, Ş 216, p. 143 (ed. Anschiitz); 
Mourlon, III, 1374 şi Examen critigue du Comment. de T'rop- 
long, II, p. 163, nota 1; Andre, op. cit., 400, p. 162; Trib. 
Castel-Sarrazin, Sirey, 50. 2. 417. — Contră: P. Pont, op. cit. 
1, 263 (combătut în această privință de Aubry et Rau, loco 
cit., nota 4). Mai vezi în acest din urmă sens, Cloes, op. cit., 
I, 827, p. 505; Repert. Dalloz, v* Privil. et hypotheques, 653. 
Cpr. T. Huc, XIII, 151, p. 187.
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imobilul rămâne în patrimoniul cumpărătorului (î. (Cpr. 
art. 1780). 

„Cazul când Din cele mai sus expuse rezultă că, dacă cumpărătorul 
Cita a înstrăinat, la rândul său, imobilul cumpărat de dânsul, 
străinat imo- înaintea transerierei contractului de vânzare, şi terţiul do- 
bilul înaintea pa 34. x „as . A 
ianserierei bânditor de bună credință a transcris contractul său îna- 
contractului intea contractului vânzătorului primitiv, privilegiul acestui 

Sa din urmă este stins, pentrucă a doua vânzare a devenit, 

prin transcrierea, ei, opozabilă tuturor, deci şi vânzătorului 
primitiv, care a neglijat de a transcrie contractul său(). 

Soarta ipote- Aceeaș soluţie nu mai este însă aplicabilă ipotecilor 
cilor consti- ae d agp Ana . . . , ] . 

tuite de cum- CONStituite de cumpărător, înaintea transcriere: contractului 

părător îna- de vânzare. Aceste ipoteci sunt valide, însă nu pot întru 
i t tr 3= . . .. + .__. . A i nd x = : crierei con nimic jigni privilegiul vânzătorului, pentrucă, după cum ştim 
tractului. (vezi supră, p. 363), privilegiile primează, în principiu, 

celelalte creanţe, fie chiar ipotecare (*). 
Privil. aceluia Incât priveşte pe acela care a dat bani pentru cum- 

care a dat 
bani pentru Părarea unui imobil, conform art. 1737 $2 (le bailleur de 
cumpărarea fonds), art. 1740 din codul nostru dispune că el îşi con- 
unui imobil. ” e. . . . . . Ș 

servă privilegiul său prin transerierea titlului care constată 
destinaţia împrumutărei și subrogarea sa în drepturile vân- 
zătorului (4). 

() Vezi Dalloz, Nouveau C. civil annote, LV, art. 2108, No. 1%; 
Baudey et Loynes, op. ciț., I, 819; Mourlon, III, 1373; T. 
Huc, XIII, 152, p. 188; C. Nancy, D. P. 92. 2. 161; Cas. 
fr. D. P. 1908. 1. 457 (cu nota lui P. de Loynes); Pand. 
Period. 1905. 1. 19; Sirey, 1906. 1. 73 (cu nota lui E. Na- 
quet), ete. 

(2) Martou, op. cit., II, 642, P. Pont, Idem, |, 261, în fine; 
Mourlon, Transcription, II, 624, p. 300; Arntz, IV, 1712.— 
Contră: Valette, Mtlanges de droit, de jurisprudence et de 
legislation, LI, p. 133 urm.; Cloes, op. cit., I, 829, p. 508 urm. 
Vezi şi Laurent, XXX, 89. 

(*) Martou, op. cit., II, 641, p. 257. Cpr. Troplong, op. cit, |, 
276; Cloes, op. cit, I, 92, p. 49 şi 806, p. 491; Thiry, IV, 
435; Arntz, IV, 1711. Cpr. Laurent, XXX, 87. 

(*) Cpr. Dalloz, Nouveau C. civil annote, IV, art. 2108, No. 156 
urm.; Baudry et Loynes, op. cit., L, 824; Guillouard, Idem, 
UI, 1289; Aubry et Rau, III, $ 278, p. 592, 593 (ed. a 5-a); 
Andr6, op. cit., 411, p. 165, ete. 

Incât priveşte chestiunea de a, se şti dacă creditorii dele- 
gaţi de către vânzător se găsesc în aceeaş situaiţie ca şi acei
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Modul de conservare al privilegiului copărtaşilor. 

Art. 1741. — Coeredele sau copărtaşul la, o împărţeală con- 
servă privilegiul său asupra bunurilor cuprinse în fiecare lot, 
asupra lucrului pus în licitaţiune, pentru tot ce are drept a re- 
clamă în această calitate, prin inseripţiunea acestui privilegiu în 
termen de şeasezeci zile, socotite dela data actului de împărțeală, 
sau dela, data adjudecaţiunei prin licitaţie; în cursul acestui timp 
nicio ipotecă nu poate fi constituită în prejudiciul coeredelui sau 
copărtaşului creditor asupra vreunui bun care se găseşte cuprins 
în masa comună. (Art. 128, 742, 748, 781, 787 wmm., 1737, 30, 
1138, 1745, 1780 urm. Art. 691 urm. Pr. civ. Art. 2109 C. fi. 
Ast. 383 L. ipotee. belgiană din 1851, modificat). 

Spre deosebire de privilegiul vânzătorului, care-şi pro- Conservarea 
duce efectele sale prin simpla transcriere a actului de vân- privi, copăr- 
zare (art. 1740), privilegiul moștenitorului sau copărtaşului | 
se conservă numai prin inseripţia directă, luată fie de în- 
suş creditorul, fie de un terţiu în numele creditorului, fără 
justificarea vreunui mandat în această privinţă (1). 

Motivul acestei deosebiri între privilegiul vânzătorului Motivele deo- 
și acel al copărtașului este că atât împărțeala cât și li- iei copi 
citația sunt acte declaratie iar nu transiative de drepturi ; taşului şi acel 
de aceea transeripţia nu le este aplicabilă, şi privilegiul nu îl Yânzăto- 
este opozabil terţiilor, decât dacă a fost inseris conform re- 
gulelor statornicite de art. 1780 urm. ). 

Această inscripţie trebue luată atât în privinţa drep- 'termenul în 
tului de urmărire cât şi a dreptului de preferinţă (5), asupra înseripția. 

cari şi-au împrumutat banii lor pentru cumpărarea unui 
imobil, a se vedeă distineţiile făcute de P. Pont, op. cit, 
1, 286. 

(1) Andre, op. cit., 143, p. 165, 166; Cas. fr. Sirey, 96. 1. 13.— Deoseb. între 
După art. 33 din legea ipotecară belgiană dela 1851, comoş- textul nostru 
tenitorul sau copărtaşul își conservă, din conta, privilegiul ? pietii său prin transcrierea, actului de împărțeală sau de licitaţie. * " 

(2) Cpr. Thezard, op. cit., 309, p. 415; Dalloz, Nouveau C. câzil 
annote, IV, art. 2109, No. 1 urm.— Privilegiul nu poate fi 
exercitat decât în privința creanţelor cuprinse în inseripţiune. 
Cas. fr. D. P. 1900. 1. 296 (col. 2). 

(5) Neînserierea privilegiului în termenul preseris de lege, sau  Bfectele 
înserierea, lui după expirarea acestui termen, lipseşte deci pe neînserierei 
comoştenitor nu numai de dreptul de urmărire al imobilului în termenul 
suecesoral în mânile aceluia la care a trecut, dar încă şi de esa 
dreptul de preferinţă, faţă cu creditorii comoştenitorului. C.
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imobilelor cuprinse în actul de împărţeală, sau asupra imo- 

bilelor cari au făcut obiectul licitaţiei între copărtaşi, în 

termen de şeasezeci zile (4) socotite, în primul caz, dela data 

actului de împărțeală, iar în cazul al douilea, dela data 

adjudecărei prin licitaţie (). 
Inserierea acestui privilegiu nu poate însă să aibă loc 

dacă nu s'a făcut v împărţeală din care să rezulte că un 
copărtaş a rămas dator către altul. De asemenea, în caz de 
licitaţie, privilegiul nu poate fi invocat, dacă nu se cons- 

tată că copărtaşul adjudecatar a rămas dator cu ceva din 
preţul adjudecărei (*). 

Falimentul debitorului sau moartea sa urmată de accep- 
tarea suecesiunei sale sub beneficiu de inventar, ori de de- 
clararea, succesiunei sale ca vacantă, nu lipsese pe creditor 
de termenul fixat de lege pentru inscrierea privilegiului său (6). 

Privilegiul copărtaşului, inseris în termenul prevăzut de 
art. 1741, îi asigură preferința contra tuturor ereditorilor 
ipoteeari ai debitorului său inserişi chiar înainte de împăr- 
ţeală ori licitaţie (0), nu însă şi contra creditorilor către care 

Bucureşti, Dreptul din 1887, No. 45.— Aceeaş soluţie este ad- 
misibilă, şi în cazul când comoştenitorul în lotul căruia a 
căzut un imobil. a constituit cuiva dotă acest imobil, fără ca 
ceilalți comoştenitori să-şi fi înscris privilegiul lor, căci per- 
soana, înzestrată, fiind un achizitor eu titlu particular, nu 
poate fi răspunzătoare de datoriile constituitorului dotei, în 
lipsa unei asemenea înscrieri. Cas. rom. Bult. 1892, p. 987. 

(1) Dies a quo nu intră în calcularea acestui termen, ei numai 
dies ad quem, aşa că termenul este în realitate de 59 zile, 
plus ceeace rămâne a curge din ziua în care inscripţia a fost 
luată. Cpr. Mourlon, III, 1376; T. Huc, XIII, 154, p. 9. 

(2) Cas. vom. Bult: 1899, p. 990. Vezi şi înfră, p. 532. 
(2) Cas. rom. Bult. loco cit. Vezi şi C. Bucureşti, Dreptul din 

1894, No. 14. 
(£) Andre op. cit., 416, p. 167; Aubry et Rau, III, $ 278, p. 

596, text şi nota 27 (ed. a 5-a); Baudry et Loynes, op. cil. 
1, 836 şi II, 1594, 1595; P. Pont, op. cii., IL, 899 şi 927: The- 
zard, op. cit., 314: Ruben de Couder, Dictionn. de droit com- 
mercial, vo Paillite, 457. — Contră: Guillouard, op. cit., III, 
1304, 1305; Colmet de Santerre, IX, 120 bis VIII; Boistel, 
Precis de droit commercial, 918, p. 681 urm. (ed. a 4-a din 
1890); Lwon-Caen et Renault, Tr. de droit commercial, VII, 
294, ete. 

(6) Cpr. Andr6, op. cât., 418; T. Hue, XIII, 155; Baudry et
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coproprietarul debitor ar fi constituit, în timpul indiviziunei, 
o ipotecă asupra imobilului căzut mai târziu în lotul lui 
prin împărțeală, sau adjudecat lui prin licitaţie (4). 

Privilegiul inscris în termenul de şeasezeci zile dela Efectele 
data actului de împărțeală sau dela data adjudecărei prin Pa ate 
licitaţie, fie chiar în ultima zi a acestui termen, îşi produce ţelei sau liei- 
efectele sale nu numai dela data inscrierei, ci din ziua de  tatiei- 

"când el există, adecă din ziua împărţelei sau licitaţiei. 
Inscrierea, privilegiului comoştenitorului sau copărtaşului Efectul re- 

are deci efect retroactiv pănă în ziua nașterei privilegiului; oaotiv al 
de unde rezultă că toate ipotecile constituite de debitorul 
sultei și al preţului licitaţiei sunt primate de copărtaș, chiar 
dacă inseripţia privilegiului său ar fi posterioară inserierei 
acelor ipoteci, destul este ca copărtașul să fi luat inseripţia în ter- 
menul de şeasezeci zile, fie chiar în ultima zi a acestui termen. 

Ipotecile de care am vorbit mai sus sunt însă nule 
numai faţă cu creditorul sultei sau al preţului adjudecărei, 
care a luat inscripţia în termenul legal, ele fiind valide faţă 
de orice alte persoane. Aceasta rezultă din însişi termenii 
art. 1/41, eare dispune că, „în termenul de şeasezeci zile 
dela data actului de împărţeală sau dela data adjudecărei 
prin licitaţie, nicio ipotecă nu poate fi constituită în pre- 
Judiiciul, coeredului sau copărtașului creditor, ete.“ (?). 

Ce se va întâmplă atunci când copărtaşul creditor al Inscrierea 
sultei sau al preţului adjudecărei, a înseris privilegiul său, Egan 
însă în urma expirărei termenului de 60 zile? Dreptul său menului legal. 
nu este desfiinţat, ci numai micşorat, căci, în asemenea caz, 
privilegiul său se transformă în ipotecă legală, care va aseă 
rang din ziua inseripţiei sale, conform regulei: Qui prior est 
tempore, potior est jure (ant. 1145); așa că acest copărtaş 
va fi primat de creditorii ipoteeari inserişi înaintea lui, el 
primând numai pe creditorii chirografari şi pe acei ipote- 
cari inserişi în urma lui (?). 

  

Loynes, op. cit., |, 839; Guillouard, op. cit., III, 1307; Aubry 
et Rau, III, $ 28, p. 598, 599; Colmet de Santerre, IX, 70 
bis 1; Dalloz, Nouveau 0. civil annote, IV, art. 2109, No. 117. 

(1) T. Huc, III, 165, p. 192; Laurent. XXX, 92 urm. — Contră: 
Baudry et Loynes, op. cit., IL, 839. 

(2) Cpr. Mourlon, III, 1377. 
() Mourlon, III, 1377; 1. Huc, XIII, 156, p. 194; Andre, op.
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Art. 1741 nu vorbeşte de inserierea privilegiului pentru 
garanţia datorită unui eopărtaş, în caz de evicţiune (art. 
788 şi 1737, 3%). Cu toate acestea, se admite în genere, 
deşi chestiunea este controversată, că trebue aplicat acestui 
privilegiu tot ce art. 1741 zice în privinţa privilegiilor sultei 
şi a preţului de licitaţie. Remâne însă bine înţeles că, pentru 
ca evicţiunea să poată dă loc la o acţiune din partea co- 
părtaşului şi la privilegiul statornicit de art. 1737, 3, - 
cauza acestei evicţiuni trebue să fie anterioară împărţelei 
(art. 787)(0). 

Modul de conservare al privilegiului constructorilor. 

Art. 1742. — Arhitecţii, antreprenorii, pietrarii și alţi lucră- 
tori întrebuințaţi pentru a zidi, a reconstrui, sau a repară edificii, 
canaluri sau alte opere, şi acei cari au împrumutat pentru a în- 
demniză pe persoanele de mai sus, cu bani, a căror întrebuințare 
se constată conform alineatului 5 dela art. 1737, conservă priri- 
legiul lor prin inseripţiunea. proceselor-verbale ale experţilor, men- 
ţionate la alineatul 4 al art. 1737. (Art. 1737, 4 şi 50, 1738, 11745 
C. civ. Art. 2110 C. fr. Art. 38 L. ipotee. belgiană din 1851, am- 
bele modificate). . 

Privilegiul arhitecţilor, antreprenorilor de lucrări și al 

luerătorilor, întrun cuvânt, al constructorului (2), ca şi acel al 

cit., 419, p. 167; Baudry et Loynes, op. căt., Î. 841; Guillouard, 
Idem, Il, 1307; Aubry et Rau, III, $ 278, p. 599; Cas. fi. 
Sirey, 67. 1. 122; D.P. 67. 1. 211. Cpr. C. Craiova, Cr. ju- 
diciar din 1902, No. 7 (eu observ. noastră). 

() Vezi supră, p. 494, 495. Cpr. Mourlon, III, 1378; F. Huc, XIII, 
154, p. 190; Aubry et Rau, III, $ 278. p. 599, text şi nota 
32 (ed. a 5-a); Dalloz, Nouveau C. civil annotă, Il, art. 884, 
No. 20 urm.; Cas. rom. Bult. 1899, p. 990. Cpr. Cas. fr. D. 
p. 53. 1. 335.— Vezi însă C. Pau (DD. P. 51. 2. 144), care 
zice pe nedrept că art. 1741 nu este aplicabil privilegiului 
conferit de art. 1737, 30 comoştenitorilor asupra imobilelor 

suecesiunei pentru garanția de evicţiune. 
(2) S'a decis că sub-antreprenorul unei lucrări este în drept a se 

despăgubi, pentru lucrările săvârşite de el din sumele dato- 
rite antreprenorului principal, cu precădere înaintea celorlalți 
creditori ai acestuia, fără ca să fie nevoe pentru aceasta de 

îndeplinirea preseripţiilor prevăzute de art. 1742. C. Bucureşti, 
Dreptul din 1882, No. 47. — Contră: Trib. Ilfov (sentință 

infirmată de Curte), Dreptul, loco cit., p. 383.
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împrumutătorilor de bani pentru despăgubirea constructo- 
rului, prevăzut de art. 1737, 4% şi 50, trebue adus la cu- 
noştinţa terţiilor contra cărora el își poate produce efectele 
sale, căci plus-valuta adusă de constructor trebue să intre 
în patrimoniul proprietarului, cu semnul public al dreptului 
rea] cu care această plus-valută este grevată în folosul con- 
structorului. 

Legea cere, în consecinţă, inscrierea (Î), iar nu: trans- 
crierea proceselor-verbale menţionate de alineatul 4 şi 5 de 
sub art. 1737, pe care lam interpretat supră, p. 489 urm., 
fără însă a prescrie vreun termen în care această inscriere 
trebue să aibă loe(); de unde rezultă că inseripţia poate fi 
luată oricând, pănă la înstrăinarea imobilului sau pănă la, 
declararea, proprietarului în stâre de faliment, ori pănă la des- 
chiderea moștenirei sale acceptată sub beneficiu de in- 
ventar (*). EL are însă interes a luă inscripţia cât de curând 

(1) Nu este deci nevoe ca procesele-verbale mai sus vorbite să fie 
transcrise din cuvânt în cuvânt în registrul tribunalului, tiind 
suficient ca ele să fie numai inscrise, adecă menţionat în re- 
gistrele respective. Cpr. Laurent, XXX, 106; C. Toulouse, 
Sirey, 1906. 2. 279. —- Contră: Baudry et Loynes, op. cit, 
I, 842; Aubry et Rau, III, $ 278, p. 600 (ed. a 5-a); Thezard, 
op. cil., 315; Dalloz, Nouveau C. civil annote, LV, art. 2110, 
No. 8; Colmet de Santerre, IX, 71 bis I. — Inscripţia cerută 
de unul din creditorii privilegiați, foloseşte tuturora, fără ca, 
să fie nevoe să se iă atâtea inscripţii câţi creditori sunt. 
Baudry et Loynes, loco cit.; Dalloz, op. și loco supră cit, 
No. 9; Cas. fr. D. P. 69. 1. 89; Sirey, 70. 1. 241. — Inde- 
plinirea acestei formalităţi conservă privilegiul acelor subro- 
gaţi în drepturile constructorului, fără inscrierea subrogației. 
Bauduy et Loynes, loco cil.; Guillouard, dem, III, 320; P. 
Pont, Idem, 1, 287; Aubry et Rau, III, $ 278, p. 600, ete. 

(2) După ast. 38 din legea belgiană dela 1851, procesul-verbal Deoscb. de 
care constată starea locurilor trebue să fie făcut înaintea redacţie de 
începerei, lucrărilor, iar al. douilea proces-verbal, în cele 15 pe în i 
zile care urmează primirea lor, privilegiul constructorilor giană. 
producându-şi efectul lor dela data primului proces-verbal. 
Art. 2110 din codul francez nu fixează termenul în care 
trebue să se iă inseripţia, adăogând însă că constructorul nu 
poate să-şi exercite privilegiul său decât dela data inscrierei 
primului proces-verbal. Redacţia ambelor acestor texte a fost, 
fără cuvânt, modificată de legiuitorul nostru. 

(5) Cpr. Andr6, op. cit, 421, p. 168, 169; T. Hue, XIII, 159, 

341346 34
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Cunoştinta ce 
creditorii ar 
aveă de pri- 
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pentrucă altfel, ar fi primat de toţi creditorii ipotecari in- 
scriși înaintea lui(1). 

Din împrejurarea că privilegiul constructorului se păs- 
trează numai prin inscripţia proceselor-verbale menţionate, 

vilegiul cons- rezultă că această inscriere este substanţială şi nu poate fi 
tructorului, 

Devseb. de 
legea bel- 

giană. 

Cine poate 
invocă lipsa 

de inseripţie. 

suplinită prin cunoştinţa personală ce ar aveă ceilalţi cre- 
ditori de privilegiul constructorului sau împrumutătorului 
de bani). | 

După art. 38 $ ultim din legea belgiană, nereprodus. de 
legiuitorul nostru, dacă inscripţia privilegiului nu sa luat 
în termenele defipte de lege, privilegiul constructorului de- 

generează în ipotecă, având rang dela data inserierei, asupra 
plus-valutei rezultând din luerări. 

Acest principiu este inaplieabil la, noi, fiind în genere 
admis că transformarea privilegiului în ipotecă nu se aplică 
acelor privilegii pentru inscripţia cărora legea n'a fixat niciun 
termen (€). | 

Cu toate acestea este necontestat că constructorul, care 
şi-a inseris privilegiul său oricât de târziu, va primă toate 
ipotecile inserise în urma lui, el nefiind primat decât de 
creditorii ipoteeari inseriși înaintea lui. 

In orice caz, lipsa inseripţiei prevăzută de art. 1742 
nu poate fi invocată de debitor, ei numai de creditori, pen- 
tucă formalităţile prevăzute de acest text, întoemite spre 
conservarea privilegiului, au de scop numai regularea rapor- 
turilor dintre creditori (*). 

Modul de conservare al separaţiei de patrimonii. 
Art. 1743. — Vezi acest text reprodus supră, p. 504, 500. 

(1) Cpr. T. Huc, XIII, 160; Guillouard, Privil. et hapotheques, 
UI, 1312; Baudry et Loynes, Idem, 1, 850 şi nota în D.P. 
94. 1. 225; P. Pont, Idem, 1, 281, ete. 

In orice caz, lipsa de inscripţie prevăzută de art. 1742 nu 
poate fi invocată de însuş debitorul, căci formalităţile pres- 
crise pentru conservarea privilegiilor au de scop de a regulă 
numai raporturile dintre ereditori. Cas. rom. Bult. 1890, p. 869. 

(2) C. Bucureşti, Cr. judiciar din 1896, No. 7, p. 54. Vezi şi 
supră, p. 519. , 

(9) Baudry et Lovynes, op. cit, I, 886: 7. Huc, XIII, 167. Cpr. 
Planiol, II, 3149. Vezi şi infră, p. 538. 

(*) Cas. rom. Bult. 1890, p. 9869. .
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Am văzut supră, p. 505,.că separaţia de patrimonii 
conferă creditorilor defunctului şi legatarilor particulari (!) 
dreptul de a fi plătiţi din bunurile moştenirei cu precădere 
înaintea ereditorilor personali ai moștenitorului. Acest drept 
are deci caracterul unui privilegiu sui generis, şi art. 1741 
îi dă chiar acest nume, cu toate că, după cum ştim, sepa- 

răția de patrimonii nu conferă decât dreptul de preferinţă, 
nu însă și dreptul de a urmări imobilele în mâna terţiilor 
achizitori. (Vezi supră. p. 508 urm). Chestiunea este însă 
de a se şti cum se conservă acest drept. 

Acest drept, calificat de lege în mod impropriu ca pri- Conserv. 
vilegiu, se conservă, în privinţa imobilelor, faţă de creditorii Pui aaa 
moștenitorilor sau de reprezentanţii defunetului, printr'o în-  trimonii. 
seripţie luată în registrele tribunalului situaţiunei imobilelor, 
în termenul de şease luni dela, deschiderea moştenirei, fără 
ca să fie nevoe dea se introduce o acţiune în separare de 
patrimonii pe cale principală (2). 

Inseripţia prevăzută de art. 1743 poate fi cerută de creditorii cari 
toți acei cari sunt în drept a cere separaţia de patrimonii, Pc cre 
adecă de orice ereditor al defunctului, fie ehiar de un ere- ditorii condi- 
ditor condiţional sau cu termen, şi aceasta chiar înainte de  ionali- 
seadența termenului sau îndeplinirea condiţiei (6). 

Inseripţia poate fi cerută şi de creditorii cari nu au Creditorii 
niciun titlu seris, precum ar fi, de exemplu, nişte fuini- fără titlu. 

sori a; defunctului(*) 
Creditorii privilegiați sau ipotecari ai defunctului n'au 

însă, în genere, interes a luă inscripția prevăzută de lege, 
dacă privilegiul sau ipoteca lor sunt conservate în mod re- 

(1) Legatarii particulari mai au încă, pe lângă acest beneficiu, şi Art. 902 $ 2. 
o ipotecă (art. 902 $ 2). Chestiunea este însă controversată. 
Vezi supră, p. 318: tom. VIII al Coment. noastre, p. 508, 
nota 1 şi înfră, rubrica: Despre ipoteca legatarilor. . 

(2) Cas. rom. Secţii-unite, Dreptul din 1902, No. 66; Cr. judiciar 
din 1902, No. 48 şi Bult. 1902, p. 786; Dreptul din 1894, 
No. 22 şi Bult. 1894, p. 103. Cpr. C. Craiova, Dreptul din 
1901, No. 68. Trib. Nerac, D. P. 92. 3. 30. — Contră: Trib. 
Ilfov, Dreptul din 1986, No. 75. 

(5) Baudrv et Lovnes, op. cit... IL, 866 bis; Dalloz, Nouveau code 
civil annott, LV. art. 2111, No. 23. | 

(&). Dalloz, op. și loco cit., No. 43. Cpr. Baudrw et Loynes, op. 
cât., L, 864.
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gulat (1), afară de cazul când privilegiul sau ipoteea lor ar 
fi restrânse numai la unele imobile ale defunctului; căci, în 
asemenea caz, separaţia de patrimonii le-ar procură un 
drept de preferință asupra celorlalte imobile ale defunc- 
tului (2). 

Aplice. art, Inseripţia prevăzută de art. 1743, pentru conservarea 
1180 um. separaţiei de patrimonii, este supusă regulelor statornicite 

de art. 1780 urm.(?). 
Specializarea "Ea trebue să fie specială, adecă; să cuprindă arătarea spe- 

inseripței ciei şi situaţiunea bunurilor asupra, cărora este luată (*). 
Inscripţie ge- -. — Se decide însă, în genere, că o inseripţie generală, 

nerală.  uată, aşupra tuturor bunurilor defunctului, este suficientă (?). 
Persoanele Inscripţia trebue luată contra moștenitorului, iar nu 

contra îns “contra creditorilor săi, eari nu sunt proprietarii imobilelor 
eripţia. afectate la acest privilegiu (6). 

"Permenul luă- Spre a păstră beneficiul separărei de patrimonii, inseripţia 
m ti P” trebue să fie luată în curs de şease luni dela deschiderea 

-suceesiunei. 
 Oaleularea Pentru calcularea termenului de şease. luni, dies « quo 
termenului. pu se ţine în seamă, ci numai dies ad guem (). 
Dr, de pre- Inscripţia luată, în termenul legal, asupra, fiecăruia din 

erinţă. 

() Dalloz, op. și loco cit., No. 24 urm. Cpr. C. laşi, Dreptul 
- din 1890, No. 36. 

(*) Baudry et Loynes, op. cit., I, 863; Guillouard, Jdem, III, 
1340; Martou, Idem, Il, 678; P. Pont, Idem, L, 300; Demolombe; 
XVII, 195, ete. — Vezi însă C. Bordeaux și Bourges, Sirey, 
46. 2. 653; D. P. 55. 2. 118; Cas. fr. Sirey, 48. 1.17; D. 
P. 48. |. 41, ete. 

(5) Bandry et Lovnes, op. cit., I, 864. 
(*) Baudry et Loynes, op. cît., L, 864; Dalloz, Nouveau C. civil 

annote, IV, axt. 2111, No. 63 urm.; Aubrv et Rau, VI, $ 
619, p. 484 (ed. a 4-a); C. Agen şi Cas. fi. DD. P. 67. 2.247; 
D. PO. 1.14 

(£) Dalloz, op.. cit., IV, art. 2111, No. 68. 
(*) Baudry et: Loynes, op. cit., 1, 866; Curtea de justiţie din Ge- 

neva, Sirey, 87. 4. 25.— S'a decis însă că cererea de sepa- 
rare de patrimonii trebue, în principiu, să fie îndreptată contra 
creditorilor moștenitorului; numai când aceştia, nu sunt cu- 
noscuţi, ea poate fi făcută contra moştenitorilor. Trib. Ilfov, 
Dreptul din 1886, No. 75. Cpr. Baudrv et Loynes, op. cât. 1, 874. 

() Baudre et Loynes, op. cit., Î, 867; Dalloz, op. cât. LV, ast. 211], 
No. 10. Vezi și supră, p. 526, nota 1.
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„imobilele moştenirei, asigură creditorilor defunctului un drept 
de preterință contra tuturor creditorilor personali ai moște- 
nitorilor, fie chirografari, privilegiați sau ipotecari, fără a 
se distinge în privinţa acestor din urmă, data inseripţiei lor (1). 

Moştenitorul ar puteă însă, după unii, să greveze de Grevarea imo- 
servituţi reale şi personale imobilul ereditar, chiar în urma Pilulni de ser- 
cererei de separare a patrimoniilor şi a inseripţiei luată în  troversă. 
baza art. 1743). 

Dacă inseripția prevăzută de art. 1743 a fost luată în Degenerarea 
urma expirărei termenului de șease luni, dar înainte de oPiTiL în ipo- 
înstrăinare a imobilelor ereditare transerisă, făcută de către — 1745. 
moştenitori, ea nu este lipsită de efecte; însă, în asemenea, 
caz, privilegiul degenerează înti”o ipotecă, care nu are rang 
decât dela inserierea ei (art. 1745)(6). Creditorii, cari au luat 
această inscripţie tardivă, vor fi deci primaţi de toţi eredi- 
torii ipotecari ai moștenitorului inseriși mai înainte, ei ne- 
primând decât pe creditori chirografari ai moştenitorului şi ere- 
ditorii ipotecari inserişi mai în urmă. Se va aplică deci, în 
specie, regula cunoscută: Prior tempore, potior jure(*). 

Despre transmisiunea privilegiilor şi ipotecilor în genere. 

Art. 1744. — Cesionarii acestor diverse creanţe privilegiate, 
exercită întru toate aceleaşi drepturi pe care le aveă acel ce a 
cedat aceste creanţe. (Art. 1106 urm., 1391 urm., 1396, 1833 C. 
civ. Art, 2112 C. fr. Art. 40 L, ipotee. belgiană din 1851). 

Ca toate drepturile, în genere, privilegiile şi ipotecile „Trecerea 

tree la moştenitorii sau succesorii universali ai creditorului. Pi; pe ee 
Ca, accesorii ale ereanţei, ele trec de asemenea, de drept, la tenitorii ere- 

torului, 

(2) Baudry et Loynes, op. cit., I, 867, Dalloz, op. cit., IV, art. 2111, 
No. 15. 

(2) Aubry et Rau, VI, $ 619, p. 497, 498, text şi notele 58, 59 
(ed. a 4-a), Guillouard, Privil. et hypothegues, III, 1338. — 
Contră: Demolombe, XVII, 194; Baudry et Loynes, op. cit., 
I, 867; T. Huc, V, 417, ete. 

(5) C. Bucureşti și Trib. Ilfov, Dreptul din 1900, No. 64 şi din 
1903, No. 48; Baudry et Loynes, op. cit., 1, 967; Guillouard, 
ap. cât., III, 1329, 1333, ete. 

(&) Baudry et Loynes, loco cit.; Thezard, Idem, 327; Lroplong, 
Idem, |, 325; Aubry et Rau, VI, $ 619, p. 48%; T. Hue,V, 
424. Cpr. C. Metz, D. P. 68. 2. 103; Sirey, 68. 2. 281, ete.
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succesorii: particulari ai ereditorului, precum sunt: cesionarii, 
donatarii sau legatarii săi (art. 1396 şi 1744)(). 

Creanţa, cedată intră în patrimoniul cesionarului astfel 
cum se găsea în patrimoniul cedentului (). - 

Aplie. art. Pe de altă parte, în caz de plată cu subrogare legală 
1106 urm- sau convenţională, privilegiile şi ipotecile care - garantează 

ereanţa plătită, tree odată cu toate drepturile şi acţiunile 
creditorului, la terţiul care a făcut plata sau care a dat debi- 
torului banii necesari la facerea plăţei (art. 1106—1109)(). 

 Cedarea Legătura care uneşte privilegiile și ipotecile eu creanța 
pe pe care ele o asigură este atât de intimă încât ar fi, după 
dent de ere- unii, juridiceşte en neputinţă de a le deslipi spre a le aplică 
an gara Ja o altă ereanță sau, cu alte cuvinte, de a le cedă în mod 

versă. separat şi independent de transmiterea creanţelor garantate (*). 
Creanţa nu poate fi transmisă fără ipotecă, niei ipoteca. fără 
creanţă, zice art. 1153 $ 2 din codul german (î). 

Cedarea, prio- Cu toate acestea, nimie nu împedică pe un ereditor pri- 
ităței van- vilegiat sau ipotecar anterior de a cedă prioritatea rangului 

său unui creditor posterior (0). Cesiunea priorităţei rangului 

(1) Aubry et Rau, III, $ 228, ab initio, p. 741 (ed. a 5-a). 
() L Eno, Tr. de la cession et de la transmission des creances, 

DD 

(9) Aubryv et Rau, loco cit. 
(*) Vezi în acest sens, Anbry et Rau, loco cit., p. 741, text şi 

nota 2; Lauvent, XSXI, 324 urm.; Mourlon, Subrogations, 
585 şi Transcription, II, 926, p. 565 urm.:; Gauthier, Subro- 
gation, 562 urm.; Benech, Du nantissement, 18 urm. Upr. 
Cas. fr. D. P. 53. 1. 12; Sirev, 53. 1. 423. — Contră: The 
zard, Privil. et hypotheques, 35; Baudey et l.ovnes, 0p. cit. 
II, 905; P. Pont, Idem, |, 334 şi 459; Martou, Idem, |, 175; 
Valette, Jdem, 129, p. 209 urm.; Colmet de Santerre, IX, 
15 bis, VI urm.; Troplong, Transcription, 323 urm.; L. Hue, 
NI, 170, în fine, p. 213; Verdier, Transcription, II, 122, 
p. 899 urm. (ed. a 2-a, 1882); Gillard, Constit. de Vhaypothegque 
conventionnelle, 225, p. 418 urm.; Planiol, IL, 3456; C. Caen, 

Sirey, 55. 2. 69; D. P. 55. 5. 446; D. P. 83. 1. 316; Sirey, 
84. 1. 321; C. Bucureşti, Dreptul din 1873, No. 117. unde 
sunt publieate și concluziile d-lui D. Cuculi, care a ţinut loc 

de procuror. Vezi asupra acestei controverse, Pand. fi. 
_- Privil. et hypotheques, 4237 urm, | 

(2) Vezi supră, p. 321. 
(6) Baudry et Loynes, op. cit., II, 906 urm.; Aubry et Rau. II, 

Ş 288, p. 742, text şi nota 3 (ed. a 5-a). ”
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nu este, în adevăr, decât o convenţie prin care doi creditori 
ipotecari deroagă unul în folosul celuilalt dela regula, stator- 
nicită de art. 1778 (). 

care 

() 

(*) 

Astfel, s'a decis de curând (15 Ianuarie 1910), că femeea, Cedarea ran- 

nu poate să renunţe nici la ipoteca ei, nici la rangului de către 
ei, în folosul bărbatului (art. 1281 şi 1760), poate să cedeze 
rangul ipotecei şale legale în favoarea unui terţiu, însă numai 
în cazurile prevăzute de art. 1253 C. civil (0). 

Cesiunea priorităţei rangului ipotecar nu-şi produce efectele 
sale decât între cedent şi cesionar, ea fiind străină debitorului 
şi celorlalţi creditori. Andre, cp. cit., 752, p. 291. Cpr. Cas. 
fe. Sirey, 94. |. 73. Această cesiune trebue să fie făcută prin act 
autentic; ea constitue o stipulaţie unilaterală, care nu are neroe 
de a fi acceptată de cesionar, cu toate că practica judecătorească 
este contrară. Andr6, op. cât., 153. — Pentru siguranţa ter- 
țiilor, cesiunea rangului va fi menţionată în registrele tribu- 
nalului, pe marginea ambelor inseripţii. Andr6, loco cit.; Baudot, 
Formalites hypothicaires, 111, 118.— Acel care a cedat prio- 
ritatea rangului său, nu poate să zadieze inscripţia sa fără, 
consimţimântul cesionarului. Andre, op. ciț., 754%; Boulanger, 
Radiations hypothecaires, LI, 170, ete. 
Aubry et Rau, loco cit., nota 3, p. 743; Baudry et Lovnes, 
op. cât., II, 907; Colmet de Santerre, ÎN, 75 bis XVI, ete.— 
Nu trebue să confundăm cesiunea priorităţei rangului cu su- 
brogarea în locul ipotecei (epr. C': Toulouse, D. P. 92. 2. 277), 
căci pe când cea dintăiu nu poate interveni decât între ere- 
ditori având ipotecă pe acelaş imobil, subrogaţia poate, din 
contr, fi consimţită şi în folosul unui creditor chirografar. 
Aubry et Rau, loco cit. 
Cas. rom. Dreptul din 1910, No. 16. Cpr. Cas. rom. Bult. 
S-a I, 1884, p. 765; Dreptul din 1884, No. 37; Bult. 1901, 
p. 1462; Or. judiciar din 1901, No. 85 şi Dreptul din 1902, 
No. 8 şi 79; C. Bucureşti, Dreptul din 1895, No. 70; Cr. 
judiciar din 1895, No. 37; Gr. Vultureseu, Dreptul din 1904, 
No. 5. Vezi şi tom. VIII al Coment. noastre, p. 529, 530.— 
Contră: C. laşi (decizie casată), Dreptul din 1902, No. 8, 
p. 66 urm. şi Cr. judiciar din 1901, No. 85. Acest din urmă 
sistem, după care femeea, ar puteă, în toate cazurile, să renunțe 
la prioritatea rangului ei în folosul unui terțiu, este admis 
în Belgia (argument din expunerea de motive a Comisiunei 
speciale). Vezi Arntz, IV, 1774; Thiry, IV, 488; Laurent, 
XXIII, 500 şi XXI, 328 urm.; Martou, op. cit., III. 930 
urm.; Cloes, op. cit., II, 1352, ete. Cpr. şi hzard, op. cit. 
103, p. 149. Vezi şi tom. VIII al Coment. noastre, p. 528, 

nota 2. 

femeea mări- 
tată. 

Deoseb. înţre 
cedarea ran- 
gului și su- 
brogaţie.
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tate. 

COD. CIV.—CARTEA III.—TIT, XVIII.—CAPIT. JI.—S-a IV.—ART, 1744. 

Nimie nu se opune, de asernenea, ca un ereditor pri- 
vilegiat sau ipotecar să confere unui alt creditor, fie acest 
din urmă chiar simplu chirografar, dreptul de a exercită, 
privilegiile şi ipoteeile sale pănă la concurenţa, creanţei sale, 
ca și cum acest din urmă ar fi substituit celuilalt (?), 

Venim acum, după aceste noţiuni generale asupra trans- 
misiunei privilegiilor și ipotecilor, la, interpretarea art. 1744, 

care nu este decât o confirmare a art. 1396, după care 
cesiunea, unei creanţe cuprinde accesoriile acestei creanţe, 
precum: cauţiunea, privilegiul şi ipoteca, ete. 

Acest text dispune, în mod general, că cesionarii unei 
creanţe privilegiate exercită aceleaşi drepturi pe care le avea 
cedentul. 

Din aceste cuvinte rezultă că, în caz când vânzătorul 
unui imobil ar fi cedat creanța sa asupra preţului care i-ar 
fi încă datorit, cesionarul va aveă nu numai privilegiul vân- 
zătorului şi celelalte garanţii stipulate de cedent, dar încă 
ȘI acţiunea în rezoluţie a vânzărei, care aparţine vânzătorului 
cedent (art. 1365)(?). 

Dacă cesiunea, în.loe de a fi totală, este numai par- 
țială, cesionarul dobândind numai o parte din creanţa cedată 
dobândește în acelaș timp dreptul de a invocă privilegiul 
cedentului în aceeaș măsură. În asemenea caz, cedentul și 
cesionarul, având o cauză de preferinţă identică, vor veni 
ambii în concurs (art. 1724), amândoi având acelaş privi- 
legiu pentru partea creanţei ce le aparţine (?). 

In orice caz, femeea nu poate nici într'un caz să renunţe la 
ipoteca sa legală (art. 1281), căci legea nu şi-ar mai fi atins 
scopul, dacă asemenea renunțare din partea, ei ar fi fost per- 
nisă, de oarece atunci garanţia ei ar fi devenit iluzorie, din 
cauza înrîurirei ce necontestat bărbatul exercită asupra, soției 
sale. Vezi tom. VIII al Coment. noastre, p. 528, precum şi 
autorităţile citate acolo. 
Aubry et Rau, III, $ 288, p. 743, text şi nota 4. 
Baudry et Loynes, Privil. et hypothegues, |, 888; Baudry et 
Saignat, Vente, 542; Guillouard, Vente, II, 590, 819, Trop- 
long, Vente, II, 643; Pand. fr., vo Vente, 2421 urm.; Colmet de 
Santerre, VII, 138 bis 1; TF. Huc, X, 228, p. 306 şi Tr. de 
la cession et transmission des creances, II, 449 urm.; C. Paris, 

_D. P.'18. 2. 36. Vezi şi tom. VIII al Coment. noastre, p. 837. 
(6) Thiry, IV, 441, p. 379; Baudrv et Loynes, op. cit., L,. 889, 

390; Laurent, XIX, 118; P. Pont, op. cit, Î, 239; T. Hue, 

—
—
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De asemenea, dacă diferitele părţi ale unei creanţe au Cazul când . . , o. . . : : Paptpi* diferite părți făcut obiectul unor cesiuni separate și succesive, diferiţii ale unei ar. 
cesionari nu au, unii în contra altora, nicio preferinţă, din anţe au făcut sete tat . : : at ati obiectul unor cauza anteriorităței respective a titlului lor, și privilegiul SAUL “cesiuni sue- 
ipoteca, care garantează creanţa cedată, se împarte între ei  cesive. 
în proporţie cu partea fiecăruia (4). 

Transformarea privilegiilor în ipoteci legale. 

Art. 1745. — Toate creanţele privilegiate supuse la formalitatea 
inseripţiunei, în privinţa cărora nu s'ar fi îndeplinit condiţiunile pri- 
vilegiului, nu încetează cu toate acestea de a fi creanţe ipotecare; 
însă ipoteca, în privinţa tuturor persoanelor al treilea, nu datează 
decât dela epoca inseripţiunilor cari vor trebui făcute, după cum 
mai jos se va arătă. (Art. 1738 urm., 1778, 1779, 1780 urm., 1186 
C. civ. Art. 2113 C. fr.) (2). 

Art. 1745 cuprinde sancţiunea regulelor de publicitate 
stabilite în privinţa privilegiilor. 

lată care este, în această privinţă, sistemul legei: orice 
ereanță privilegiată asupra imobilelor are în ea două elemente: 
unul care atârnă de însăș natura creanței (privilegiul per- 
sonal), şi altul, care este un drept real rezultând din ipoteca 
tacită ce garantează creanţa. 

Îndată ce îndeplinirea condiţiilor la care sunt supuse 
privilegiile lipseşte, privilegiul dispare, rămânând în picioare 
numai ipoteca, şi creditorul care a perdut privilegiul, nu mai 
poate invocă decât ipoteca, care are rang dela data, inseripției 
sale în registrele tribunalului situaţiei imobilului (art. 1778). 
In loe de a se aplică deci, în specie, principiul: Privilegia non - 
ex tempore cstimantur, sed ex causa, se va aplică prin- 
cipiul care cârmuește ipotecile: Qui prior est tempore, po- 
tior est jure (5). 

III, 166; Aubry et Raw, III, $ 288, p. 749.-- Contrât 
Troplong, Privil. et hypothegues, I, 367. | E 

(1) Aubry et Rau, loco cat. Vezi de aceiaşi autori și tom. | ,$ 
359 bis, p. 233 urm. (ed. a 5-a); Baudry et Loynes, op. cit, 
I, 890; T. Ilue, XIII, 166; Dalloz, Nouveau 0. civil annotă, 
IV, art. 2112, No. 54 urm. | _ 

(2) Op. art. 36 Ş 2, art. 37 şi 38 $2 L. ipotee. belgiană din 1851. 
() Opr. P. Pont, op. cit., IL, 307.
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Această regulă, după care unele privilegii imobiliare 
pot, prin negligența crediţorului, să degenereze în ipoteei, 
nu se aplică decât privilegiilor supuse formalităţei inserip- 
ţiunei. Cum sar puteă, în adevăr, concepe, zice un autor (!), 
că lipsa de inscripție să poată face ca. un privilegiu să dege- 
nereze în ipotecă, atunci când acest privilegiu se menţine 
prin el însuș, independent de orice inscripţie? 

A doua observaţie importantă, pentru ca art. 1745 
să-şi primească 'aplicare, este că nu e suficient ea privilegiul 
să fie supus inscripției, ci mai trebue încă ca legea să fixeze 
un termen în care inscripţia să fie luată, termen pe care 
creditorul nu l-a observat (2). 

Dacă mai mulţi creditori având acelaș privilegiu au 
lăsat ea privilegiul lor să degenereze în ipotecă prin faptul 
că nu au luat inscripţia în termenul defipt de lege, și au 
luat, unul după altul o inscripţie tardivă, ei vor fi trataţi 
ca niște simpli creditori ipotecari. Nu li se va mai aplică 
deci art. 1724, după care creditorii privilegiați, cari au acelaș 
rang, au deopotrivă drept la plată, ci acela dintre ei, care 
va fi inseris mai înainte, va primă pe ceilalţi. Prior tempore, 
potior jure €), 

Privilegiile in dreptul internaţional privat. 

In regulă generală, legea locului situaţiei bunurilor 
(lex re: sita) determină creanţele care urmează a fi privile- 
giate, oricare ar fi naționalitatea, creditorului şi natura bu- 
nurilor la care se aplică privilegiile. Principiul teritorialităţei 
privilegiilor este recunoscut atât de doctrină cât şi de juris- 
prudenţă, pentrueă privilegiile interesează ordinea publică, 
ca unele ce se întemeiază pe consideraţii de umanitate, de 
echitate şi de credit public (*). 

  

(1) P. Pont, op. cit.. I, 308. 
(2) Vezi supră, p. 530. 

) 
) 

Cpr. Planiol, II, 3151. 
Vezi 'Îrib. Bâziers, Dreptul din 1910, No. 63 (cu observ. 
noastră); C. Paris, Pand. Period. 1907. 3. pag. 43. „Conside- 
vrând, zice Curtea noastră de casaţie, că, în principiu, după 
dreptul internațional privat, legea, locului situaţiunei imobi- 
lului, sau de este vorba de mobile, iarăş legea locului situa-
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Din cele mai sus expuse rezultă două consecinţe impor- Consecinţite 
tante, şi anume: 1€ străinii se bucură în țara noastră de 
toate privilegiile stabilite de legile noastre asupra mobilelor 
şi imobilelor, chiar dacă aceste privilegii n'ar fi recunoscute 
de legile lor respective (?); 2% străinii nu pot să invoace în 
țara noastră un privilegiu recunoscut de o lege străină, dacă 
el nu este admis și de legile noastre. Cu alte cuvinte, se va 
aplică în specie legea teritorială, și numai această lege, fie 
în privința constituirei privilegiilor, fie în privinţa condiţiilor 
cerute spre a le conservă şi a le opune terţiilor, fie, în fine, 
spre a determină drepturile ce derivă din ele (2). 

In baza acestor principii se decide, cu drept cuvânt, 
că un vânzător de mobile italian va aveă privilegiul vân- 
zătorului (arţ. 1730, 5 C. civ. român), deşi acest privilegiu 
nu există în legea italiană (*); din contra, un italian nu va 
aveă în: ţara noastră privilegiul pe care art. 1958, 70 din 

țiunei lor pe timpul vânzărei, este aceea, care regulează, dreptul 
de preferinţă între creditorii aceluiaşi debitor, oricare ar fi 
locul naşterei creanţelor“. (Bult. S-a I, 1871, p. 121, 122). 
Cpr. Guillonard, Privi/. et hypotheques, II, 549; Despagnet, 
Precis de droit international prive, 405, p. 1158 (ed. a 5-a 
din 1909, revăzută de Ch. de Boeck, profesor la Bordeaux); 
Surville et Arthuys, Cours €lemeni. de droit international 
privă, 316, p. 410 (ed. a 5-a, 1910); Weiss, Tr. thtorigue et 
pratique de droit international privt, IV, p. 25%; T. Hue, 
XIII, 234, p. 290; Pand. fr., v? Privil. et huypothegues. 1516 
urm.; Repert. Sirey-Carpentier, v% Privilege, 1856 urm. Vezi 
şi supră, p. 240, nota 2, în fine. 

(1) Vezi supră, p. 405, text şi nota 2. Vezi şi tom. IN al Coment. 
noastre, p. 829. 

(2) Despagnet, op. cit., 418, p. 1180; T. Huc, SII, 234; Swm- 
ville et Arthuvs, op. cit., 384; Laurent, Droit civil interna- 
tional, VII, 404; Weiss, op. cit., IV, p. 254 urm.; Vineent 
et Penaud, Dictionn. de droit înternational privt, v Privil. 
et hypothegues, No. | urm., şi No. 8; Pand. fr., v Privil. et 
hypotheques, 15164; hepert. Sirey, w Privilege, 1354 urm.: 
Trib. Paris şi C. Doua, J. Clunet, anul 1889, p. 621 şi anul 
1892, p. 928, ete. — Vezi însă Bolin, Pr. de droit înterna- 
tional prive, III, 1446 şi 1455. 

(5) Acest privilegiu nu există nici în codul german, unde privi- 
legiul copărtaşilor și al împrumutătorului, care a dat bani 
pentru dobândirea unui imobil, sunt de asemenea necunoscute. 
Vezi supră, p. 821, 322. 

cari rezultă 
din acest 
principiu.
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codul italian îl admite pentru îmbunătăţirea lucrului, căci 
codul nostru, ca şi acel francez, mărginește acest privilegiu 
la garantarea cheltuelilor făcute pentru conservarea, lucrului 
(art. 1730, 49%). 

Pot astfel, o femee străină nu va puteă să exercite 

asupra mobilelor bărbatului său, situate în România, în 
prejudiciul altor creditori, pentru restituirile ce i se datorese, 
un privilegiu necunoscut de legile noastre, presupunând că 
un asemenea privilegiu ar există după legea ţărei sale(?). 

Tot legea situaţiunei bunurilor va fi consultată spre a 
se decide nu numai dacă cutare creanţă este sau nu privile- 
giată, dar încă şi în privința condiţiilor cerute pentru ca 
constituirea privilegiului să fie realizată în fapt (2). 

De asemenea, tot legea situaţiunei bunurilor va fi apli- 
cată şi în privința separaţiei patrimoniilor, pentrucă be- 
neficiul acestei separaţii interesează ordinea publică, așa 
că creditorii moştenirei vor puteă exercită acest beneficiu 
în privinţa tuturor bunurilor, mobile sau imobile, situate 
în România, chiar dacă moştenirea ar fi cârmuită de o 
lege străină care nu admite beneficiul separaţiei de patri- 
monii (%). 

In privinţa privilegiilor maritime, aplicarea legei situa- 

() Weiss, op. cit., IV, p. 256; Milhaud, Principes du droit în- 
ternational priv dans ieur application auz privileges et hy- 
pothegues, p. 51 (ed. din 1885), ete. Vezi şi supră, p. 446, 441. 

(2) Prib. Beziers, Dreptul din 1910, No. 63 (eu observ. noastră); 
Trib. Paris, J. Clumnet, anul 1889, consid. dela p. 622, 623; 
Pand. fe., 20 cut., 15169. Cpr. Laurent, Droit cavil înterna- 
tonal, VII, 370. | 

(2) Pand. fr., vw? cit., 15172 urm.; C. Paris, Pand. Period. 190. 

5. 43. Vezi şi supră, p. 240, nota 2. 
(*) Pand. fr., 20 cit., 15186, 15187; Brocher, Cours de droit în- 

ternational priv. IL, p. 432 urm.; Rolin, op. cit., Il, 168, 
p. 329; Milhaud, pp. cit, p. 167, 168; Vincent et Penaud, 
op. cât., v? Successions, 127. — Contră: Antoine, De la suc- 

ceston legitime et testamentaire en droit international priv, 
p. 130: Bertauld, Questions pratigues et doctrinales du code 
Napolton. I, 140, p. 100 urm.; Weiss, op. cit, LV, p. 580 
urm. ete., cari aplică, în speeie, legea personală a detfunetului. 
Cpr. Despagnet, op. cit., 372, p. 1072. Vezi asupra separa- 
ției de patrimonii în dreptul internaţional privat, Baudry et 
WVahl, Successions, III, 3206 urm.



  

DESPRE IPOTECI. — CONSIDERAȚII ISTORICE. 

ției bunurilor este însă foarte discutată în Franţa, şi unii 
aplică, în specie, legea pavilionului (1), 

Legea situaţiunei bunurilor întruneşte însă, și aci ma- 
joritatea autorilor (2). 

CAPITOLUL II 

Despre ipoteci. 

Consideraţii istorice asupra ipotecilor. 

541 

Sub vechiul regim, înaintea Revoluţiei franceze, cea Da. vechiu fe, 
mai mare parte a Franţei eră cârmuită, în, privinţa ipote- 
cilor, de prineipiile dreptului roman. În consecinţă, ipoteeile 
puteau să aibă de obiect generalitatea bunurilor prezente şi 
viitoare ale constituitorului, ele putând garantă atât crean- 
țele determinate cât şi acele nedeterminate. 

Pe de altă parte, eficacitatea ipotecilor nu eră supasă 
nici unei inscripţii în registrele publice. 

In unele provineii .ale Normandiei, numite pays de 
suisine ou de mnantissement, se adoptase însă principiul 
publicităţei și ipotecile, pe lângă că nu-și produceau efectul 
lor, faţă. de terţii, decât în baza unei inscripţii în registre 
publice, apoi ele trebuiau să fie specializate, nicio ipotecă 
tacită nefiind admisă în aceste provincii. 

Legile intermediare din 9 Messidor anul al III-lea şi 
din 11 Brumariu anul al VII-lea au consacrat îndoitul prin- 
eipiu al publicităţei și al specializărei ipoteeilur, principiu 
care a fost păstrat de codul civil francez numai în privinţa 
ipotecilor convenţionale, căci ipoteea judiciară, deşi supusă 
publicităţei, a remas generală (art. 2123 C. fi.), iar ipoteca 

(1) Vezi Lyon-Caen et Renault, Tr. de droit commertial, VI, 1689, 
precum și autorităţile citate în Pand. fr., 20 cit., 15189 urm. 

(*) Desjardins, Droit commercial maritime, ], 104; Dufour, Idem, 
], 63, precum și numeroasele autorităţi citate în Pand. tr., 
2% cit., 15195 urm. Cpr. Repert. Sirey, vo Navire, 2218 urm. 
Vezi în privinţa acestei controverse, asupra căreia nu ne putem 
întinde mai mult, Vincent et Penaud, op. cit., v” Privileges 
et hypoihegues, 9 urm. Vezi tom. IX al Coment. noastre p. 329, 
text şi nota 5. 

Dr. interme- 
diar şi dr. 
actual fr.
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Dr. nostru 
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Dr. nostru 
anterior. 

C. Calimach. 
Art. 585. 

Definiţie. 

COD. CIV. — CARTEA III. — TIT. XVIII. — OAPIP. III.— ART. 1746. 

legală a fost scutită de inscripție, ea devenind ocultă (art. 
2135 C. fr) 0). o | | 

Aceste excepţii au fost părăsite de legiuitorul nostru 
care, imitând pe acel belgian, a desfiinţat ipoteca judiciară, 
supunând pe de altă parte, fără nicio excepţie, toate ipo- 
tecile, fie legale, fie convenţionale (singurele ce există în 
dreptul nostru) atât regimului publicităţei cât şi regulei spe- 
cializărei, așa că astăzi nicio ipotecă nu mai este la noi 

tacită. 
Incât priveşte dreptul nostru anferior, ştim că, pănă 

la Regulamentul organic, toate ipotecile erau oculte, şi că 
acest Regulament a supus publicităţei numai ipotecile con- 
venţionale și acele ale femeilor măritate, ipotecele testamen- 
tare şi acele judiciare, cari-şi aveau fiinţă sub codul Cali- 

mach. remănând tot oculte (). 
Deși art. 585 din codul Calimach (449 C. austriac) 

dispune că dritul amanetului privește deapururea către o 
pretenţie lămurită, totuşi sa, decis că şi o obligaţie condi- 
țională sau eventuală puteă atunci, după cum. poate și 
astăzi, fi garantată. prin ipotecă (£). 

Noţiunea, definiţia şi caracterele ipotecei. 

Art. 1746. — Ipoteca este: un drept real asupra imobilelor 
afectate la plata unei obligaţiuni. ! 

Ipoteca este din natura ei indivizibilă, şi subzistă în. între- 
gimea ei asupra tuturor imobilelor afectate, asupra fiecăruia, și 
asupra fiecărei porţiuni din acele imobile. - 

Dreptul de ipotecă se conservă asupra imobilelor, în orice mână 
vor trece. (Art. 717, 1062 urm., 1695, 1720, 1722, 1790 urm., 1800 
C. civ. Art. 910 $ 2 C. com. Art. 2114 C. fr. Art. 4 L. ipotec. 
belgiană din 1851)(%). - 

Ipoteca este un drept real (jus în re) (2), accesoriu şi in- 
  

(1) Vezi asupra istoricului ipotecilor în dreptul francez, Aubry 
et Rau, III, $ 25%, pag. 196 urm. (ed, a 5-a); Lemaire-Bo- 

_seret, Siretes reelles, 190 uru., p. 131 urm. 
(2) Vezi supră, p. 314. 
(5) Cas. rom. Bult. S-a 1, 1875, consid. dela pag. tl4. Vezi 

_infră, explic. art. 1770. 
(4) Cpr. L.. din 11 Brumariu anul al VII-lea (tit. 1, cap. 1, art. 1). 

(9) Acest punet nu sufere nicio îndoială, textul art. 1746 fiind 
ehiar expres în această privinţă. Cpr. Boissonade, Projet de



  

- NOŢIUNEA ȘI CARACTERELE IPOTECEI. — ART. -1746, - 

divizibil prin natura sa, care conferă ereditorului. un drept 
de preferinţă şi, în acelaş timp, un drept de urmărire (droit 
de suite), asupra unui imobil afectat la plata unei obli- 
gaţiuni (î). 

Dreptul de preferinţă şi de urmărire, sau de suită în mâna 
terţiilor (*), nu este decât o consecință a realităței ipotecei(*). 

Ipoteca se deosebeşte de privilegiu întru aceasta: 10 că 
ea poate să derive nu numai din lege (ipotecă legală), dar 
și din convenţia părţilor (ipotecă convenţională), pe când 
privilegiul derivă numai din lege(); 2" că prioritatea ran- 
gului ei se determină prin prioritatea timpului (prior tem- 
pore, potior jure)(); pe când rangul privilegiilor derivă din 

Code civil pour Vempire du Japon, LV, 394, p. 87%; 'Trop- 
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ipotecă şi pri- 

vilegiu. 

long, Priuil. et hypothegues, LI, 336; Cloes, Jdem, II, 953, 
p. 3, ete, 

() Un vechiu juriseonsult francez, Basnage, care a scris un tratat 
asupra ipotecilor (nouvelle edition, Rouen, 1724), defineşte 
ipoteca: „Jus reale gquod fundum sequitur adversus Quem- 
cunque possessorem“. Un alt jurisconsult italian din secolul al 
16-lea, Neguzantius, dă însă o altă definiţie mult mai com- 
plectă: „EL guia hypotheca constituitur desuper rebus, ide 
dicitur jus îm re, seu jus reale vel actio realis, Quia per 
illam non obligatur persona debitoris, sed res, et sequitur 
fundum et datur contra possessionem“. Grenier (Tr. des hay- 
poiheques, |, p. 2, ed. belg. din 1833) laudă foarte mult 
această definiţie, iar Acollas (Manuel de droit civil, IL, p. 
114) preferă pe aceea pe care o dă art. 2114 din codul francez 
(1746 C. civ. român). 

(£) Incât priveşte chestiunea de a se ști ce se înţelege prin 
terţiu detentor, vezi înfră explic. art. 1795 urm. Oreditorii 
chirografari nu au dreptul de urmărire sau de suită. pe care 
îl au creditorii ipoteeari, pentrucă ei nu au un drept asupra 
însuş lucrului, ci numai contra persoanei. Pand. fe., vo Privil. 
et hapothegues, 4334. Ia 
Cpr. Martou, Privil. et hypotheques, II, 689, p. 300; Planiol, 
II, 2047, 3161, în fine (ed. a 5-a); Thirv, IV, 555, p. 48%; 
T. Huc, XIII, 168: Pand. fr, v cit., 4330 urm: Lemaire- 
Boseret, Siretes reelles, 195, p. 134, ete. 

(*) Vezi supră, p. 361 urm. 
(2) „Les premiera vont devant“, ziceă Ioysel. Vezi supră, p. 365, 

366. Acest lucru se spune în toate limbele. Astfel, Nemţii 
zic: „Die ăltesten Briefe gehen vor“. (titlurile cele mai vechi 
merg înainte, iar Spaniolii zic, de asemenea: „Qui en primero 
viene, primero tiene“, ete. Vezi Loysel, Institutes coutumieres, 
1, p. 429 (ed. Laboulave et Dupin din 1846). 

(3 

—
 

—
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cauza, şi favoarea creanţei (non ex tempore, sed ex causa), 
(art. 1722, 1723), numai privilegiul ereditorului amanetar 
derivând din convenţia părţilor (*). 

Ipoteca se deosebește, de asemenea, de antichreză (nan- 

tisement imobiliar), căci pe când creditorul antiehrezist este 
pus în posesiunea imobilului, spre a percepe fructele lui 
(art. 1697, 1700), ereditorul ipotecar păstrează, din contra, 

imobilul ipoteeat în posesiunea sa, și-l administrează el în- 
suş(?), putând să-l greveze cu alte sarcini, şi chiar să-l în- 

(4) Vezi supră, p. 250, 256, 361, ete. 
(2) Cpr. O. Bucureşti, Or. judiciar din 1903, No. [1], p. 87; 

Planiol, II, 2319, ete. 
Proprietarul, care îşi ipotecează imobilul său, păstrează deci 

dreptul de administraţie şi poate, prin urmare, să-l închirieze 
sau să-l arendeze și să-şi încaseze câştiurile, cari nu sunt imo- 
bilizate prin simplul efect al ipotecei şi nici chiar prin ur- 
mărirea imobilului. Cas. rom. Bult. 1898, p. 753 şi Bult. 1904, 
p. 757, 158. „Considerând, zice Curtea de casaţie (20 De- 
cembrie 1910), că, în virtutea dispoziţiei art. 5l6 Pr. cir. 
care nu este decât aplicarea principiilor dreptului comun, 
arendările anterioare trauserierei comandamentului nu pot fi 
anulate decât atunei când sunt făcute în frauda ereditorilor, 
constituirea ipotecei ne ridicând debitorului dreptul de aren- 
dare“. Vezi Revista Jurisprudenţa din 1911, No. 4, p. 5. 

Sa decis însă că stipulaţia cuprinsă întrun contract de 
ipotecă, prin care debitorul este oprit de a cedă chiriile pe 
mai mult de şease luni, şi de a închiriă imobilul numai pe 
un termen determinat, este o convenţie care crează drepturi 
şi obligaţii numai încât priveşte raporturile dintre părţile 
contractante şi, ca atare, nu este opozabilă terţiilor, cari au 
calitatea de reprezentanţi (ayants-cause) cu titlu panticular ai 
părților contractante. Trib. Ilfov, Cr. judiciar din 1905, No. 21, 
p. 167 urm. Asemenea clauză nu va fi opozabilă terţilor de 
cât sub condiţia de a fi transerisă. Vezi înfră, rubrica: Ac- 
tele supuse transcriere, la, fine. 

Tot în aceeaş ordine de idei s'a decis că clauza inserisă 
întrun act de ipotecă, prin care se pune debitorului ipotecar 
obligaţia de a nu percepe câştiurile cu anticipație, nu con- 

stitue decât o obligaţie personală a debitorului, care nu poate 
fi opusă terţiilor, deci nici chiriaşului sau arendaşului. (as. 
vom. Bult. 1905, p. 882 și Cr. judiciar din 1906, No. 8. — 
Vezi însă Cas. rom. (Dreptul din 1897, No. 83 şi Bult. 1897, 
p. 1336), eare a decis că clauza, prevăzută în contractele de 
împrumut ale Creditului fonciar, prin care se stipulează că 
orice arendări posterioare nu vor fi ţinute în seamă, dacă nu
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străineze, însă bine înțeles eu respectarea sarcinilor ante- 
rioare cu care el este grevat(*). 

Ipoteca conferă ereditorului ipotecar. un drept real îmo- 
biliar, oricare ar fi natura creanţei garantate(?), opozabil tu- 
turora, atât celorlalţi creditori ai debitorului cât şi detento- 
ilor imobilului ipotecat. 

Unii consideră însă pe nedrept ipoteca ca un drept 
mobiliar, pentrucă ea are. de obiect garantarea unei creanţe 
a cărei accesoriu este(5). Această soluţie confundă obiectul 
dreptului cu folosul ce el procură. Cum s'ar putea, în adevăr, 
ca un drept real care se exercită asupra unui imobil, să fie 
mobilia» ?  Uzufruetul, servitutea, locaţiunea, cari au de 

obiect un imobil, nu sunt ele oare tot drepturi imobiliare (5)? 

vor fi supuse Societăţei şi aprobate de dânsa, este opozabilă 
terțiilor, cari, din momentul inscrierei ipotecei, sunt presu- 
puşi că au luat cunoștință de stipulaţiile contractului de îm- 
prumut. 

In orice caz, adjudeeatarul nu poate invocă clauza din con- 
tractul de ipotecă prin care debitorul se obligă a nu arendă 
sau închiriă imobilul decât pe un termen determinat, pentru 
a cere anularea arendărei sau închirierei făcută pe un- 
termen mai lung, când o asemenea clauză a fost stipulată 
numai în favoarea creditorului ipotecar, care singur este în 
drept a o invocă. Cas. rom. Revista Jurisprudenţa din 191], 
No. 4, p.53. 

(1) Cpr. 'Thiry, IV, 554; Cas. rom. Bult. 1895,p. 1145.—Debi- 
torul nu are însă dreptul de a distruge imobilul, nici de a 

exercită asupra lui acte de folosinţă abuzivă, în detrimentul 

creditorului. Astfel, el nu poate să dărâme casa ipotecată, să 

tae pădurea, ete., afară bine înţeles de cazul unei convenţii 

contrare, pe care părţile sunt libere so facă. Vezi Dalloz, 
Nouveau code civil annote, LV, art. 2114, No. 14 urm.; Aubry 

et Rau, III, $ 286, p. 700. Vezi și înfră rubrica: Despre 

relațiile juridice ce crează privilegiul sau ipoteca înire pro- 

prietarui imobilului, şi, creditorul ipotecar, p. 666. 

S'a, decis că dreptul ereditorului ipotecar, asupra pădurei 

aflate pe pământul ipotecat, se stinge când ea este pusă în 
exploatare, însă numai încât priveşte arborii tăeţi, iar: nu şi 

în privinţa acelor netăeţi. Cas. rom. Bult. 189, p. 891. 

(2) Cpr. C. Bucureşti, Dreptul din 1873, No. 77 (motive), precum 

şi alte autorităţi citate în tom. III, partea I-a, al Coment. 

noastre; p. 179, nota 2 (ed. a 2-a). 
(9) Vezi tom. III suseitat, loco supră cit. 
(+) Cpr. Boissonade, Projet de C. civil pour Vempire du Japon, 

34316 
35, 

B4D 

Drept real 
imobiliar, 

Controversă,
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Răspunsul nu poate fi decât afirmativ. Cu toate. acestea, 
chestiunea, este contiuversată (1). . | 

Dreptul ere- Caracterul realităţei dreptului implică pentru ereditor 
ditoralui de a dreptul de a urmări imobilul în orice mână sar găsi (art. 
bilul ipotecat. 1790), şi de a-l vinde, spre a, fi plătit din preţul vânzărei ?). 

S'a decis că de câteori debitorul vinde imobilul ipotecat, 
urmărirea, se îndreptează atât în contra detentorului actual al 
imobilului: cât şi în contra debitorului (5). 

Ipoteca, este Din împrejurarea că ipoteca, este un drept real se trage, 
ae în genere, coneluzia, deşi chestiunea este şi de astă dată con- 
prietăței. Con- troversată, că ea, este o dezmembrare a proprietăţei (£). Prin- 

îmoversă- cipalul atribut al proprietăţei consistă, în adevăr, în facul- 
tatea, de a dispune în mod liber de lucrul său. Or, libera 
dispoziţie a lucrului nu mai aparţine debitorului imobilului 
ipotecat, fiindcă el nu mai poate înstrăină acest imobil 
decât sub rezerva, drepturilor cari aparţin creditorilor ipo- 
tecari. Toate drepturile cari constituese proprietatea, sau cari 
decurg din ea, nefiind întrunite asupra aceluiaș cap, pro- 
prietatea, este, în spetie, dezmembrată (5). 

Drept Prin însăș natuta sa, ipoteca este un drept accesoriu 
eso eaxe, în principiu, 8 stinge odată cu creanța pe care o ga- 

rantează (art. 1800, 19). Sublato principali tollitur(0). 

IV, No. 394, p: 374 şi No. 397, în fine, p. 316. Vezi şi Le- 
maire-Boseret (ptofesor la Li6ge), Săâretts rtelles, 194, p. 133. 

(1) Vezi asupra acestei controverse, Dalloz, Nouveau C. civil 
annote, IV, art; 2114, No. 54 urm.; Pand. fr, vo Privil. et 
hypothegues, 4321 urm., ete. 

(2) Cpr. T. Huc, XIII, 168; Martou, op. cit., II, 689, în fine, 
p. 800. Vezi şi Cas. rom. Bult. 1899, consid. dela p. 91. 

„Vezi supră, p. b43. - Ş 
(3) Cas. rom. Bult. 1897, p. 1114. 
(*) Vezi tom. III suscitaţ al Coment: noastre, p. 180, ad motan, 

și autorităţile citate acolo pro şi contra. Cpr. Twib. Olt, 
Dreptul din 1882, No. 12, p. 103; Acollas, op. cit., III, p. 
115, text şi nota 1; Boissonade, op. cit., IV, 397, p. 3175. Le 

„ maire-Boseret, Sâretts “rcelles, 194, p. 193. Vezi asupra acestei 
controverse, Mourlon, III, 1431, 1432; Pand. fr, v Privil. 
et hypothâques, 4314 urm. CE 

(5) Cpr. Martou, op. cit., II, 690, p. 300. 
(5) Cpr. Pand, fe., vo cit., 4228; Persil, Regime hypothecaire, l, 

art. 2114, No. 2, p. 294 (ed, din 1833); Planiol, „II, 2650: 
Baudry et Loynes, op. eit., II, 902; Guillouard, Idem, 642;
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Ipoteca urmează deci. soarta obligaţiei principale, pe Urmarea 
care însă, ca şi fidejusiunea, poate s'o preceadă(!). „ soartei oblig. 

“ - | principale. 

„I'hypothăque, ziceă Loyseau, est une obligation accesoire - 
ou subsidiaire de la chose, pour confirmer et assurer la promesse 
et Pobligation de la personne qui est debitrice“ (2). 

Nu numai obligaţiile civile, pure şi simple, condiţio- Garant. unei 
nale, etc., dar şi acele naturale pot fi garantate printi”o oblig. natu- 

ipotecă, după cum pot fi garantate şi prin fidejusiune(£). 
Din caracterul accesoriu al ipotecei rezultă că, în caz de Cazul deschi- 

deschiderea unui credit de către un bancher, garantat printr'o “ei Pe 
ipotecă, ipoteca nu va aveă rang din ziua numărărei ba-unui bancher. 
nilor, ei din ziua inserierei ei, pentrucă în specie, obli- 

gaţia este supusă unei condiţii suspensive a cărei realizare 
are efect retroactiv (4). | 

Din împrejurarea că ipoteca, este un drept accesoriu, Cedarea ipo- 
sa mai tras de unii coneluzia că ea nu poate fi cedată in- ta 
dependent de creanţa ce garantează, soluţie formal admisă: creanța ga- 
prin art. 1153 din codul german (5). Părerea contrară este 
însă generalmente admisă, pentrucă deşi ipoteca atârnă de 
creanța pe care ea o garantează, totuşi ea nw se confundă 
cu aceasta din urmă, ci îşi păstrează natura sa propiie şi 

) 3 

T. Hue, XIII, 169; Thivy, IV, 444, p. 385; Cas. îr. D.P. 
65. 1. 356; Sirey, 65, 1. 407, etc. | 
„Pidejussor. et pracedere obligationem ei sequi potest“. (In- 
stit.,. III, 20, De fidejussoribus, $ 3). Vinnius, interpretând 
acest text zice: „Sed îta tamen, ut precedens fidejussoris obli- 
gaitio, tune.demum vires copiat, cm ei principalis obligatio 
cujus illa accessio est, constilula est“. Ceeace legea zice în 
privinţa fidejusiunei se aplică deei şi ipotecilor. Vezi Persil, 

..  Regime huypothecaire, I, p. 294, nota 1 (ed. din 1833). 
() Vezi Guillouard, Privil. et hpothegues, II, p. 642. 
(3) Pand. :fe., vo Privil. et hypotheques, 4221.— Această soluţie eră Dr. roman. 

admisă și la Romani (L. 5, Pr.; Dig., De pignoribus et hy- 
pothecis, 20, 1). Vezi Etienne, Institutes de Juștinieh traduites 

et eapligudes, LL, p. 566, care citează în acest sens pe Miih- 

lenbruch (Lehrbuch des Pandektenrechis), 'Thibaut (System 
| des Pandektenrechis,. $. 782, ed. a S-a),ete.. ai 

(4) Persil, op. cit., 1, No. 3, p. 294 urm.;, Plâniol, II, 2652, p. 

829 (ed. a B-a); Pand. fr., w cit., 4233, şi autorităţile citate 
acolo. Vezi:şi înfră, p. 599 şi 614 .. i 

(5) Vezi supră, p. 321. | [ N 

( 

L
S
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rămâne un drept deosebit, așa ca, ea poate fi deslipită de 
această creanţă, și alipită la alta (4). 

Subzistarea Dar dacă ipoteca nu poate, în genere, să subziste fără 
oblig. princi- o ereanţă principală, care este garantată, reciproca, nu este ade- 
Pe ori. vărată; căci dacă obligaţia accesorie nu poate să existe fără 

o obligaţie principală, prineipalui poate, din contra, să existe 
fără accesoriu; de unde rezultă că invalidarea, sau stingerea, 
ipotecei nu are nicio înrîurire asupra soartei obligaţiei 
principale(?). (Cpr. art. 1067). 

Indivizibili- Ipoteca, ca și amanetul (art. 1695), este prin natura 
fasa Apoiecei- să iar nu prin esență, indivizibilă ), în acest sens că, pe 

deopante, fiecare porțiune a imobilului grevat garantează to- 
talitatea. creanţei, iar pe de alta, fiecare parte a creanţei este 
garantată prin totalitatea imobilului ipotecat (8). »I/haypothegue 
fait une ajfectation - indivise de tout ce qui est hapothegut 
pour tout ce qui est di“, ziceă Domat(5); iar Loysel ziceă, 
de asemenea, foarte bine în această privință: „ Haypothegue 
ne se divise point“ (€), 

Pe ce se în- Indivizibilitatea ipotecei se întemeiază pe intenția, pre- 
temeiază îndi- supusă a părţilor, căci stingerea ei este presupusă a fi fost 

" subordonată condiţiei că întreaga datorie va fi plătită, în- 
trucât după toate probabilitățile, părţile au înţeles a ob- 

() Vezi supră, explie. art. 1744, p. 533. Cpr. Lemaire-Boseret, 
op. cât., 195, p. 134. 

() Pand. fr. vo cât., 4228, şi autorităţile citate acolo. 
$) Cpr. C. Craiova, Dreptul din 1907, No. 74. Vezi asupra in- 

divizibilităţei ipotecilor înfră, rubrica : Efectele privilegiilo» 
și ipotecilor în privința imobilului greval. 

(*) „Qui pignori plures res accepit, non cogitur unam liberare, 
nisi accepto universo guantum debetur“. (L. 19, Dig., De pig- 
noribus et hypothecis, 20, 1). Vezi şi L. 1, Cod, Si unus ex 
pluribus heredibus, ete., 8, 32; |, 6, Cod, De distractione 
pignorum, 8, 28. — In fine, L. 65, Dig., De evictionibus, 21, 
2, zice, de asemenea: „Propier indivisam, Pignoris causam“. 
Cpr. Namur, Cours d Institutes, 1, p. 281, No. 5 (ed. a 
4-a, 1888). 

(5) Lois civiles dans leur ordre naiturel, III, p. 390, No. 18 (ed. 
Carr din 1822). Vezi asupra, vieţei şi scriirilor acestui ju- 
risconsult, P. Viollet, Histoire du droiţ civil frangais, p. 242 
urm. (ed. a 3-a). 

(?) Loysel, Institutes coutumieres, I, p. 430, No. 499 (ed. Dupin 
et L.aboulaye din 1846). Vezi asupra vieţei și seriirilor lui 
Loysel, P. Viollet, op. cit., p. 231 urm. |
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țineă, garanţia cea mai reală și mai eficace posibilă (*). 
Astfel, dacă mai multe imobile sunt ipotecate pentru Conseeinţile 

siguranța, aceleiaș datorii, fiecare din aceste imobile şi fie- indivizibi- 
care parte a lor garantează datoria, întreagă (2). Hy potheca, est iu 
tota în toto et în gualibet parte, ziceă Du Moulin (Molineus) (2). 
(Vezi consecinţile acestei indivizibilităţi, înfră, p. 663 şi 685). 

De asemenea, dacă imobilul ipotecat a fost împărțit 
între mai multe persoane, sau dacă o parte din acest imobil 
a fost vândută, fiecare din părţile imobilului garantează 
totalitatea, datoriei, şi ereditorul ipotecar poate cere plata in- | 
tegrală dela, fiecare detentor (4). : 

Dacă ereanța garantată prin ipotecă s'a stins pro parte, 
de exemplu, printr'o plată parţială, întregul imobil ipotecat 
continuă a garantă partea din datorie neplătită (5). 

Tot astfel, din punctul de vedere pasiv, dacă debi- 
torul datoriei ipotecare a murit, lăsând mai mulţi moște- 
nitori, diviziunea datoriei care se îndeplineşte între ei, con- 
form art. 1060 C. civ.(6), nu împiedică pe acela din moş- 
tenitorii într'al cărui lot a căzut imobilul ipotecat, de a fi 

(1) Opr. Lemaire-Boseret, Sâretts reelles, 194, p. 1384. 
() Cpr. Troplong, Privil. et hypothegues, II, 388; Guillouard, 

Idem, IL, 636; Pand. fe., vo cit., 4338 urm., 4350. „Credi- 
toris arbitrio permittitur, ex pignoribus sibi, obligatis, quibus 
veli: distractis, ad suum commodum pervenire“. (IL. 8 Dig., 
De distractione pignorum, 20, 5). 

() Vezi asupra vieţei şi scrieriilor acestui mare jurisconsult (Ch. 
Du Moulin sau Du Molin), P. Viollet, op. cst., p. 224 urm. 

(*) Baudry et Loynes, op. cit., II, 898; Dalloz, Nouveau C. civil 
annote, IV, art. 2114, No. 35 urm.; Cas. fr. D. P. 48. 1.237. 

(6) Baudry et Loynes, op. cât, II, 899; Guillouard, Idem, II, 
636; Colmet de Santerre, LX, 75 bis IV, ete. 

(6) Indivizibilitatea ipotecei nu împiedică deci diviziunea obli- 
gației principale între moştenitorii debitorului sau ereditorului. 
Vezi Andre, Regime hypothecaire, 472, p. 187 (ed. a 2-a); 
Demolombe, XXVI, 560; T. Huc, XIII, 169; P. Pont, Priuil. 
et hypotheques, I, 333, p. 351 (ed. a 3-a); Cas. fr. D. P. 48. 
1. 49; Sirey, 48. 1. 289, ete. — In baza principiului indivi- 
zibilităţei ipotecei, s'a decis că detentorul unuia din imobilele 
ipotecate pentru siguranţa unei rente, poate fi condamnat a 
plăti renta întreagă. Cas, fr. D. P. 49. 5. 237. No. 4 Vezi 
asupra acestei chestiuni, Persil, Regime hypoihecaire, I, No. 6, 
p. 299 urm. (ed. din 1833) şi Quest. sur les privileges et hy- 

„_pothegues, I, p. 151 urm. (ed. din 1820). 

.
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dator ipotecar pentru tot, rămânându-i însă recurs contra, 
celorlalţi moştenitori (*). 

Renunţarea 
ereditorului 

la indivizibi- 
litatea ipo- 

tecei. 

Concursul 
mai multor 

ipoteci 
între ele. 

Din caracterul indivizibilităţei ipotecei s'a tras uneori 
concluzia că inscripţia luată de creditor în virtutea art. 1785 
Q. eiv., pentru asigurarea dobânzilor creanţei sale, chiar în 
urma morţei debitorului, grevează imobilul asupra căruia 
sa luat această inscripţie, nu numai pentru partea de do- 
bânzi personal datorită de moștenitorul debitor, ci şi pentru 
toate dobânzile în genere(?). Acest punct este însă foarte 

îndoelnie (). 
Am zis că ipoteca este indivizibilă prin natura, iar nu 

prin esența sa. Aceasta însemnează că creditorul. poate să 
renunțe la, indivizibilitate, stipulând, de exemplu, că ipoteca 
se va stinge pro parie odată cu datoria), sau că moște- 
nitorii debitoralui nu vor fi obligaţi ipotecar pentru voată 
datoria (), ete.; soluţie necontestată şi la Romani (6), şi care 

este admisă şi în privinţa amanetului (7), 
Incât priveşte aplicarea principiului indivizibilităţei 

0) Andr6, op. cit, p. 188; Aubry et Rau, III, $284, p. 674 (ed. 
a 5-a); Guillouard, Privil. et hypothegues, IL, 636 şi III, 1532 
19; Martou, Idem, IL, 693; Baudry et Loynes, Idem, II, 89%, 
şi IIL, 1956, 1980; Troplong, 1dem, II, 389; Thiry, 1V, 44, 
p. 386; Mourlon, III, 1429; Colmet de Santerre, IX, 75 bis 

IV; Pand. fe., v Privil. et hypothogues, 4357, ete. 
(2) A. Weber, Revue pratigue de droit franţais, tom. 46 (anul 

1819), p. 61 şi 316, No. 45 şi 58. 
() Cpr. Baudry et Loynes, Privil. et hypothegues, III, 113%, p- 

„29; Baudry et Wahl, Successions II, 3055, p. 438 (ed. a 
_8-a), ete. | 

(*) Andr6, op. cit., 470, p. 187; Planiol, II, 2655; Mourlon, III, 
1430; Laurent, XXX, 173, 179; 'Thiry, IV, 444, p. 386; 

Colmet de Santerre, IX, 75 bis V; P. Pont, Privil. et hypho- 
thâgues, |, 331; Martou, Idem. II, 695; Bamdry et Loynes, 
dem, II, 900, ete. — Sa decis, eu drept cuvânt, că prin- 
cipiul indivizibilităței nu-şi. mai are loc atunci când fiind mai 
multe imobile ipotecate, ereditorul a renunţat la ipoteca sa, 
asupra unuia din ele, menținând-o numai asupra, celorlalte. 

__Cas. rom. Bult. 1888, p. 930. 
(5), Cloes, Prâvil. et hypothegues, II, 963; Valette, Idem, 13%, 

în fine, p. 184; P. Pont, Idem, |, 331, în fine, 332, p. 350 
(ed. a 3-a); Lemaire-Boseret, op. cit., 194, p. 134, ete. 

(5) Vezi Namur, Course d'Institutes, p. 281, No. 6. 
(*) Vezi supră, p. 277. | | , 

(6
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ipotecei, în caz de concurs a mai multor ipoteci. între ele, 
vezi Cloes, op. cit.; II, 971 urm:, p. 13 urm. 

Modul de constituire al ipotecilor. 

Art. 1747. — Dreptul de ipotecă nu se poate constitui decât 
în cazurile şi cu formele prescrise de lege. (Art. 1772 C. cir. 
Art. 2115 C. fr. Art. 42 L. ipotee. belgiană din 1851). 

Ipoteca, este, după cum vom vedeă, înfră, p. 587 urm., 

un act solemn, căci ea nu poate fi constituită decât în forma. 

autentică (art. 1772). Ea este supusă inscripţiei, în privinţa, 
terţiilor, însă această inscripţie nu. este o formalitate sub- 
stanțială a existenței ipotecei. 

Străinii pot, în dreptul nostru, fi creditori ipotecari 
asupra -imobilelor urbane, şi chiar asupra acelor rurale, ei 
neputând însă să cumpere pe aceste din urmă la, licitaţie, la 
aceasta opunându-se art. 7 din Constituţie. 

__ Străinul care ar posedă un imobil rural în mod legal, 
având un drept câştigat înainte de Constituţie, ar putea însă 
să-l ipoteceze, după cum. ar puteă, să-l şi vândă. (4). 

Act solemn. 

Dreptul străi- 
nilor de a fi 
creditori ipo- 

tecari. 

S'a decis chiar că străinii au capacitatea de a înstrăină | 
la persoane capabile bunurile rurale, pe care ei le-au do- 
bândit în contra legei (2).. | 
„ Această soluţie este, după părerea noastră, inadmisi- 
bilă, pentrucă străinul care, în frauda legei, a dobândit 
în aparenţă un bun rural, n'a dobândit în realitate niciun 
drept. şi, deci, n'a putut. transmite altuia ceeace nu aveă în 
patrimoniul său. Nemo plus juris ad alium transferre potest 
quam ipse habe). E 
 Tpoteea, fiind. un, drept excepţional, care conferă eredi- 

torului ipotecar o preferinţă şi o precădere, pe care n'o au 
alţi creditori, legea trebue, în această materie, să fie inter- 
pretată în mod striet, aşa că nici un argument prin ana- 
logie nu este admisibil spre a se recunoaşte existenţa unei 
ipoteci în afară de dispoziţiile formale ale legei. Art. 1747 

-() Cpr. 'Prib. Dorohoin,: Or. judiciar din 1909, No. 70. 
„€) 'Trib.- Dorohoi, Cr. judiciar din 1911, No. EI, p. 88. 
6) Vezi asupra acestui adagiu, înfră, p. 585, text şi nota 4, 

Ipoteca este 
de strictă in- 
terpretare.
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nu cuprinde deci, în realitate, decât o aplicare a maximei 
cunoscute : Fizceptiones sunt strictissima interpretaiionis (!). 

Diviziunea ipotecilor. 

Art. 1748. — Ipoteca este sau legală, sau convenţională. (Art. 
1149 urm., 1753 urm., 1769 urm. C. civ. Art. 2116 C. fr. Art. 43 
L. ipotec. belgiană din 1851). a 

Art. 1749. — Ipoteca legală este aceea care iă naștere în vir- 
tutea unei dispoziţii speciale a legei. (Art. 902 $ 2, 1138, 1745, 
1153 C. civ.). 

Ipoteca, convenţională este aceea care iă naştere din conven- 
ţiunea părţilor, cu formele prescrise de lege. (Art. 1769 urm, 
1i72 C. civ. Art. 2117 C.. fe. Art. 44 L. ipot. belgiană din 1851). 

Legea noastră nu cunoaşte decât ipotecile legale şi acele 
convenţionale. 

Ipoteca judi- In codul francez „mai există încă ipoteca judiciară, de 
iară. care am vorbit supră p. 327 urm.(?) şi pe care am dori 

s'o vedeni introdusă şi în legea noastră. . 
Ipoteca, tes- In legea ipotecară belgiană, care a desființat ipoteca 
tamentară.. judiciară, mai există încă ipoteca testamentară, adecă aceea 

- pe care orice testator poate s'o înfiinţeze printr'o clauză a 
testamentului său. Această ipotecă poate fi constituită prin orice 
testament: olograf, mistic sau autentic; însă ea trebue să fie 
specializată atât în privința bunurilor ce le loveşte cât și a 
sumei ce garantează. 

_Foloasele Această ipotecă asigură prioritatea, beneficiarului ei, nu 
poetei t* numai faţă de creditorii moștenitorului, dar încă şi faţă de 

ceilalți legatari, cărora ea n'a fost conferită. Ea produce 
deci un efeet care nu rezultă din separaţia de patrimonii. 
Ea nu conferă însă nici un drept de preferință în contra 
creditorilor chiar chirografari ai defunctului. Vemo libe- 
ralis, nisi lberatus (5). | 

() Valette, Privil. et hypothegues, 130, p. 230; P. Pont, Idem. 
1, 322; Cloes, Idem, ÎI, 990, p. 27, ete. 

(2) Vezi şi înfră, p. 57L. 
(€) Vezi supră p. 317, 318, text şi nota 1 şi înfră p. 572. Vezi 

asupra acestei ipoteci, care își aveă ființă atât la Greci și 
la Romani (L. 26, Pr., Dig., De pigneratitia actione, 13. 7 
şi [. 1, în medio, Cod, Communia de legatis, ete., 6, 43),
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Ipoteca, convenţională, ' este aceea care rezultă din Ipoteca con- 
convenţia autentică a părţilor; iar ipoteca legală este ventională- 
aceea care iă 'naştere în virtutea unei dispoziţii spe- 
ciale a legei, independent, de orice convenţie. “Toate ipoteeile 
sunt legale în acest sens că ele sunt înființate prin autori- 
tatea legei; însă această denumire aparţine mai cu deosebire 
acelor ipoteei, cari iau naştere prin voința legei, independent 
de voinţa părţilor. 

Ipotecile legale, pe care le consacră legea noastră, sunt: Ipotecile le- 
1” aceea a femeilor măritate pentru asigurarea, dotei lor alie- gale admise 
nabile (ast. 1753, 10, 1754—1761); 2% aceea a minorilor şi noastră. 
interzişilor asupra imobilelor tutorului lor (art. 1753, 2, 
1762—1767); 8% ipoteca Statului, comunelor şi stabilimen- 
telor publice asupra bunurilor perceptorilor şi administrato- 
rilor comtabili, iar nu centrali, după cum din eroare se ex- 
primă legea (art. 1753, 30, 1768); 4 ipoteca legatarilor 
asupra imobilelor moștenirei, pentru asigurarea plăței lega- 
telor lor (art. 902 $ 2); 5 si în fine, ipoteca în care de- 
generează privilegiile cari n'au fost inserise în termenul fixat 
de lege (art. 1745), care este tot o ipotecă legală (1). Art. 1753, 
care enumără ipotecile legale, mărginindu-le numai la tre, 
nu este deci complect. (Vezi şi înfră, p. 566, 567). 

cât şi în dreptul nostru anterior (art. 586 CO. Calimaeh), 
Martou, op. cit., II, 107. p.-323; Cloes, Idem, II, 994, p. 28 
urm.; Delbecque, Revision du regime hypothecaire, 232, p. 
188 urm.; Lemaire-Boseret, Sâretes relles, 248 — 251, p. 165, 
166; Pand. belges, vo Hypotheque testamentaire, ete. 

Alăturea eu ipoteca, testamentară, ar figură, după unii, în Ipoteca lega- 
legea belgiană, și ipoteca legală a legatarilor. Vezi Martou, tarilor 
op. cît., IL, 108. — Contră: Delbeeque, op. cit., 232, p. 188, controrsiă. 
189; Lemaire-Boseret, op. cit., 248, p. 165; Thiry, IV, 515, 
p. 449, ete., după cari ipoteca legală a legatarilor ar fi fost 
virtual abrogată în Belgia (argument din lucrările pregăti- 
toare ale legei ipotecare din 1851). o 

() Imcât priveşte cazurile din dreptul roman, în care există o 
ipotecă tacită, vezi Dig., În guibus causis pignus, vel hapotheca 
tacite contrahitur, 20, 2. In legislaţia actuală, multe din aceste 
ipoteci tacite sunt clasificate între privilegii. Cpr. Troplong, 
Privil. et hypotheques, II, 416. Vezi încât priveşte ipote- 
cile tacite din. dreptul roman, Alex. Em. Lahovary, Les hy- 
pothâgues tacites, ihâse de doctorat, retenue par. la faculte de 
droit de Paris (1880).
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Îpotec. imo- 
bilelor pre- 

zente- 

Dr. roman, 
Ipotecarea 

mobilelor. 

. 

COD. CIV.—CARTEA III-—TIT,- XVIII.—CAPIT. III.—ART. 1750 — 1752, 

Bunurile cari pot fi ipotecate. 

Art. 1750. — Se. pot ipoteca (|): | 
1% Imobilele cari sunt în comerţ, cu accesoriile lor, ce după 

lege se privese ca imobile (art. 462 urm., 963, 1777 C. civ.; art. 5 
L. p. înfiinţarea domeniului Coroanei din 10 Iunie 1884; art. 4 
L. ipotee. belgiană din 1851); ai 
„2 Uzufruetul acestor imobile şi accesorii. (Art, 471, 488 

urm., 492, 1770, 1824 C. eiv. Art. 7 L. minelor din 1905. Art. 2118 
C. fr. Avt. 45, 20 L. ipotee. belgiană din 1851)(2). 

Art. 1751. — Mobilele nu pot fi ipotecate. (Art. 472 urm, 
1909 O. civ. Art. 2119 C. fe. Art. 46 L. ipotee. belgiană din 1851)(5). 

„Art. 1752. — Nu se aduce nicio .modificare prin acest cod 
dispoziţiilor legilor maritime, în privința . navelor şi bastimentelor 
de mare. (Art. 490 urm., 678—694, 784 C. com. Art. 2120 C. îr.). 

Legea determină în mod limitativ bunurile ce pot fi 
ipotecate. Numai imobilele prezente, nu însă și acele viitoare 

„„() Textul corespunzător francez are o formulă mai energică, 
când zice: sunt singure susceptibile de ipotecă, etc. 

(5) Textul belgian (art. 45, 20) mai vorbeşte încă de emfiteoză 
şi de superficie, despre care textul nostru nu vorbeşte. Vezi 
înfră, p. 564, nota 5. - 
Art. 2119 din codul fr. şi art. 46 din legea belgiană, repro- 
ducând o maximă a. vechiului drept francez, consacrată prin 
art. 447 al cutumei din Orlâans şi art. 170 al Cutumei Pa- 
visului (vezi Valette, op. cit., p. 214, notele 1 şi 2), zic că: 
„les meubles n'ont pas de suite par hypothegue». „En Framce, 
zice Loyseau, c'est une vieille regie du droit coutumier et comme 
un proverbe de pratique que nieuble na point de suite par 
„hypotheque“. Cpr.: Martou, op. cit., II, 712, p:321; 'Troplone, 
Idem, II, 395 urm. Vezi şi supră, p. 44. Unii autori critică 
însă această formulă, preferind pe acea admisă de legea 
noastră, şi anume: că mobilele nu sunt susceptibile de -ipotecă. 
„Cpr. Mourlon, III, 1441; Laurent, XXX, 193; Colmet de 
Santerre, IX, 79 bis. Valette, op. cit., 129, p. 217, ete. Vezi 
"asupra regulei că „les meubles 'n'ot pas. de suite par hapo- 
thegue“,, Valette, Melanges de droit, de Jurisprudence et de 

“legislation, |, p. 247 urm.. | Ma 
Ştim, din contra, că; la Romani mobilele puteau fi ipo- 

tecate, ca şi imobilele. „Quod. emptionem -venditionemque Te- 
_câpit, etiam pignorationem „Tecipere . potesi“,! zice Gaius (L. 

9 $ 2, Dig., De pignoribuset hypothecis,' 20, 1). Vezi şi 
L. 1 $ 2, Dig., Que res pignovi vel hypotheca data obligari 
non possuni, 20, 3.. Mai vezi -Instit. Justinian, 4, 6, De ac 
tionibus, $ 7. Cpr. Troplong,  Privil.. et hypotheques, LI, 394; 
Martou, Jdem, II, 111, ete. a DIE N 

(& 

—
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(art. 1775), eari sunt în comerţ, pot fi ipotecate, pentrucă, 
numai ele pot face obiectul unui contract (art. 963) şi pot 

fi vândute la licitaţie. Acest principiu rezultă din combi- 
narea. art. 1750 cu art. 1824. In adevăr, primul text enu- 
mără imobilele ce pot fi ipotecate, iar al doilea, imobilele 
susceptibile de expropriere silită. Or, ambele texte vorbese 
de aceleași imobile. Acest principiu se justifică prin însăș 
natura ipotecei, care conferă creditorului dreptul de a vinde 
prin licitaţie bunurile afectate la siguranța creanţei sale, spre 
a fi plătit din preţul lor. Or, la ce ar mai servi ipoteca, 
constituită asupra unui bun, care n'ar puteă fi vândut spre 
satisfacerea creditorului? Quo mîhi pignus, si id vendere non 
hceat ? ziceă Cujacius(!). _ 

Astfel, nu pot fi ipotecate: 1% imobilele cari fae parte Imobilele cari 
din domeniul publie al Statului, al judeţelor şi al comu-2" P9t î iPo 
nelor (2); 2% imobilele, eari fac parte din domeniul Coroanei (*); 
3 dreptul care rezultă din coneesia unui teren întrun ci- 
mitir (£); 4 pământurile rurale date elăcaşilor (5); 5” imobilele 
  

(1) Cpr. Mourlon, III. 1434; Pand. fr., vo Privil. et. hypothegue:, 
4318, ete. | o 

(2) Baudry et Loynes, Privil. et hypotheques, II, 910, p. 22 (ed. 
a 3-a); Pand. fr., vo Privil. et hypolhegues, 4369 şi vo Do- 
maine, 962 urm., ete. Vezi tom. II, partea I-a, al Coment. 
noastre, p. 203 urm. p. 214 şi 215 (ed. a 2-a). A 

Cât pentru bunurile cari face parte din domeniul privat al Domeniul 
Statului, comunelor, judeţelor, ete., ele fiind în comerţ, pot privat 
fi ipoteeate. Asupra acestui punct nu mai încape nicio îndoilă, al Statului, 
Vezi tom. III suscitat, p. 213, 214. Cpr. Cloes, Privil. ed 
hypothegues, II, 1019, p. 53. | 

(5) Art. 5 din L. pentru înfiinţarea domeniului Coroanei dela 10 Domen. Co- 
Iunie 1884. „Imobilele domeniului Coroanei, zice acest text,  roanei. 
sunt inalienabile şi impreseriptibile; ele nu pot, prin urmare, 
fi vândute, schimbate, dăruite, ipotecate sau supuse la orice 

“altă sarcină, de orice natură ar fi“. Vezi tom. III, suscitat, 
p. 136, ad notam şi p. 607, ad 'notam (ed. a 2-a). , - 

(*) Baudry et Loynes, op. cit., II, 915 bis, p. 27 (ed. a 3-a) şi au- Concesia de 

-torităţile citate acolo. Vezi asupra caracterului concesiei de terenuri în- 

terenuri întrun cimitir (chestie controversată), tom. III, tran eimităr, 

“partea I, al Coment. noastre, p. 719, nota 1 (ed. a 2-a) şi 

tom. IX, p. 33. a 

(5) Vezi tom. III suscitat, p. 134, ad notam, şi autorităţile citate 

acolo. Cpr. Cas. rom. Or. judiciar din 1908, No. 59 şi Bult. 
1908, p. 813. |
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Impărțirea 
imobilelor. 

Ipotec. părţei 
indivize din- 
tun imobil. 

Instrăinarea 
imobilului do- 
tal nu auto- 
riză ipote- 
carea lui. 

Controversă, 

Autoriz. dată 
soților de a 
ipoteeă un 

imobil dotal 
nu poate fi 

întinsă la alte 

imobile do- 
tale. 

Becurile de 
gaz, sobele, 

ete. fac parte 
din imobilul 

ipoteeat. 

COD. CIV.—CARTPEA III.—TIT. XVIIL.—CAPIT. III.—ART. 1750 — 1782, 

dotale cari, în principiu, sunt inalienabile (art. 1248)(), ete. 
Știm că legea împarte imobilele: 1% în imobile prin 

natura lor; 2” în imobile prin incorporaţie; 3" în imobile 
prin destinaţie (art. 467, 469); 4 şi în imobile prin obiec- 
tul la care se aplică (art. 471) (2). 

Toate aceste imobile intră, în genere, în categoria bu- 
nurilor ce pot fi ipotecate(*). 

Partea, indiviză a unui imobil poate şi ea fi ipotecată 
de către proprietarul &i, însă validitatea, ipotecei va atârnă 
de împărțeală; ceeace însemnează că ipoteca va, fi validă 

0) P. Pont, Prânil. et hypothegues, IL, 352; Troplong, Contrat 
de mariage, IV, 3364; Pand. fe., vo Privil. et hapothoques, 
4380, şi deciziile citate acolo.— Imobilele dotale vor puteă însă fi 
ipoteeate, de câteori o clauză specială din convenţia matrimonială 
permite ipotecarea lor. Rodiăre et Pont, Contrat de mariage, 
MU, 1779, în fine, p. 345 (ed. a 2-a). Vezi tom. VIIlal 
Coment. noastre, p. 244, 245, 262 şi 395. 

Clauza, prin care se permite înstrăinarea imobilului dotal 
nu autoriză ipotecarea lui, deşi chestia este controversată, 
pentrucă ipoteca este mai periculoasă decât înstrăinarea di- 
reetă. Aici nu se aplică deci adagiul cunoscut: (Qui peut le 
plus, peui le moins. Vezi autorităţile citate în tom. VIII al 
Coment. noastre, p. 263, nota 5. Vezi şi infră, p. 583, nota 1. 

S'a decis, în aceeaş ordine de idei, că autorizarea dată s0- 
ților căsătoriţi sub regimul dotal de a-şi ipotecă unul din 
imobilele lor dotale este specială în sensul că nu poate în- 
tinde consecinţile sale decât asupra imobilului anume prevă- 
zut în autorizaţie; aşa că, potrivit acestui principiu, creditorul 
ipotecar care, prin vânzarea imobilului dotal ce i s'a ipo- 
tecat nu s'a acoperit, nu mâi poate urmări şi altă avere dotală a 
soţilor pentru despăgubirea sa. Trib; Ilfov, Dreptul din 1910, 
No. 14, p.' 115 care, în motivele sale, se referă la părerea 
noastră. Vezi în acelaș sens, Gr. Dimitreseu, Dreptul din 
1910, No. 18. Vezi şi Trib. Iaşi, Dreptul din 1910, No. 50 

„(eu nota d-lui Gr. Dimitrescu). 
(2) 
€) 

Vezi tom. III, partea 1-a, al Coment. noastre. p. 141 (ed. a 2-a). 
Vezi Dalloz, Nouveau O. civil amnote, IV, axt. 2118, No. 3; 
T. Huc, XIII, 171, p. 214. — Astfel, s'a decis că becurile de 
gaz sau de lumină electrică, precum şi sobele de fer sau de 
tuciu, aşezate într'un otel, fac parte integrantă dintrânsul și 
formează gajul creditorilor ipotecari asupra imobilului. C. 
Bucureşti, Dreptul din 1882, No. 66. Cpr. şi Trib. Ilfor, 
Dreptul din 1882, No. 9, pag. 78. Vezi infră, pas. 560, 
nota 3 şi p. 601. Mai vezi şi tom. III, partea I-a, al Coment: 
noastre, p. 168.



  

BUNURILE CARI POT FI IPOTECATE, — ART. 1750 — 1752. 557 

dacă imobilul ipotecat va, cădeă în lotul lui (art. 786), so- 
luţie formal admisă, prin art. 679 din codul italian (1). (0pr. 
at. 1108 C. Calimaeh, 829 C. austriac). 

De aceea nu este prudent de a primi o ipotecă dela, 
un proprietar în indiviziune. Spre a fi mai sigur, credito- 
rul ipotecar va aveă grija de a face să consimte la ipotecă, 
toţi eoproprietarii în indiviziune, după cum se procede în 
privinţa Creditului foneiar (2). 
„În prima categorie a imobilelor, ce pot fi ipotecate, Ipotee. fon- 
intră necontestat fondurile de pământ, cu accesoriile și de- durilor de pendinţele lor, căci pământul este, în realitate, singurul lucru P* 
imobil prin natura sa (9). 

Fructele imobilelor fiind imobile prin incorporaţie, cât Fructele imo- 
timp se găsesc încă prinse de rădăcini, sunt, în calitatea, lor bilelor ipo- 
de accesorii, ipotecate odată, cu pământul din care fac parte (). 

  

(1) Vezi tom. IX al Coment. noastre, p. 542 şi 547. Cpr. Mour- 
lon, III, 1435, text şi nota 1. Vezi şi înfră, p. 576, 571, 705. 

Sa decis, cu drept cuvânt, că coproprietarii indivizi ai Acţ. în reven- 
unui imobil nu pot exercită, unul contra altuia o acţiune în dicare din 
revendicare relativă la acel imobil, ei putând cere numai partea SOpro- 
divisiunea, de oarece nici unul din ei nu este proprietarul unei înndiziziee. 
părți distincte; cu toţii având dreptul asupra fiecărei mole- 
cule a imobilului în indiviziune, nici unul din ei nu poate 
invocă un drept exclusiv ca acela pe care îl presupune ac- 
țiunea în revendicare. Cas. rom. Revista, Jurisprudenţa din 
13 Noembrie 1910, No. 34, p. 535; Dreptul din 1910, No. 
17 şi Or. judiciar, din 1911, No. 11. Vezi şi tom. III, partea 
l-a, al Coment. noastre, p. 232, ad notam, p. 274, precum și 
tom. IX, p. 542.—S'a decis însă că unui creditor ipotecar, a 
cărui ipotecă are de obiect partea indiviză dintr'o moștenire, 
şi care cere împărţirea acelei moşteniri, nu i se poate opune 
art. 1825 C. civil, căci ceeace proibă acest text este ca un 
creditor personal al unuia din comoştenitori, să nu poată ur- 
mări partea indiviză a acestuia; dar când partea cuvenită 
acestui moștenitor este determinată prin împărţeala ce s'ar face, 
a obligă pe creditor, spre a urmări această parte, să facă, a 
se procede la împărţeala și a acestei părţi între moştenitorii 
debitorului, este a întinde dispoziţia acestui text la un caz 

" meprevăzut de lege şi a cere îndeplinirea unei proceduri inu- 
tile, din cauza indivizibilităţei ipotecei. Cas. rom. Bult. 1899, 
consid. dela p. 1097. Vezi înfră, explie. art. 1825, p. 763 urm. 

(2). Vezi Gr. Vultureseu, Creditul fonciar, p. 196 (ed. a 2-a, 1905). 
(9) Vezi tom. III, partea l-a al Coment. noastre, p. 141 (ed. a 2-a). 
(*) Baudry et Loynes op. cit., II, 914; T. Huc. XIII, 171; Pla-
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Minele. 

Dr. de conce- 
sie al unei 

mine. 

Art. 7 L. mi- 
nelor. 

Concesiunea 
dreptului de 
a exploată 

COD. CIV.—CARTEA III.—TIT. XVIII.—CAPIT. IIL—ART. 1750 — 1752, 

Minele, fiind imobile prin ineorporaţie cât timp nu sunt 
extrase din pământ, sunt ipotecate odată cu fondul din care 
fac parte (1). | 

Mai mult încă, dreptul de concesie al unei mine, fiind 
un drept imobiliar, poate fi ipotecat deosebit de proprietatea, 
suprafeţei. Există deci în specie două imobile, de care se 
poate dispune în mod separat : 

„Dreptul de exploatare (al unei mine) se concede pe şeapte- 
zeci şi cinci ani, zice art. 7 din legea minelor dela 1895; el este 
imobiliar, transmisibil ca orice ali bun, susceptibil de ipolecă și 
privilegiu, şi distinct de proprietatea suprafeţei“ (2). . 

art. 

Dar dacă aceasta este adevărat în privinţa minelor, 
1 din legeu dela 9 Maiu 1904 pentru regularea și con- 

terenurile pe-solidarea drepturilor de a exploată petrolul şi ozecherita, pe 
proprietăţile particulare, declară că dreptul concesionarului 
de a exploată terenurile petrolifere, date în concesie de către 
particulari, este un drept real mobihar; de unde rezultă că 
el nu poate fi ipotecat, iar vânzarea sau concedarea unei 
mine de petrol, este o vânzare mobiliară(?). 

trolifere. 
Drept real 
mobiliar, 

Dreptul pro- 
prietarului 

de a percepe 
fructele imo- 
bilului ipo- 

tecat. 

Art. 514 
Pr. civ.. 

6) 

niol, II, 2735, 2737; Dalloz, Nouveau code civil annotă, LV, 
art. 2118, No. 40 urm., ete. | 

Ipoteca, nu împedică însă pe proprietar de a, percepe fruc- 
tele şi de a le vinde, pentrucă ea nu-i ridică dreptul dea 
se folosi de lucrul său. Se exceptează însă, bine înţeles, ca- 
zurile de fraudă, în care ereditorul ipotecar va puteă exer- 
cită acţiunea pauliană contra terţiilor dobânditori (art. 975). 
Planiol, II, 2737 şi 3083 (ed. a 5-a). 

Art. 514 din procedura civilă declarând nulă de drept orice 
înstrăinare a imobilului urmărit, făcută de debitor în urma 
transerierei comandamentului, se înţelege că debitorul nu va 
puteă înstrăină fructele sau recoltele cari, în momentul acestei 
transcrieri, eraa încă prinse de rădăcini (sunt pars fundi). 
Opr. Baudry et Loynes, op. cit., IL, 914, p. 25 (ed. a 3-a). 
Vezi tom. III, partea, I-a, al Coment. noastre, p. 141, 142. 
Vezi tom. III menţionat, p. 142 (ed. a 2-a). — Această dis- 
poziţie este împrumutată, dela legea franceză asupra minelor 
din 21 Aprilie 1810 -(axt. 8 şi 19). Vezi Baudry et Lone 
op. cit.. IL, 915, p. 26; P. Pont, Idem, 1, 370, p. 399 (ed. a 
3-a); T. Huc, 1V,:133; Planiol, 1, 2204 (ed. a 5-a), ete. 
Vezi tom. III 'menţionat, p. 142 (ed. a 2-a). — Sa decis că 
dreptul de revizuire, în materie de consolidarea, terenelor pe- 
trolifere, este inexistent nu numai în privința . hotăririlor
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- Tot astfel, dreptul de farmacie,: nefiind un bun imo- Neipot. dr. biliar nici prin natura lui, niei prin destinaţie, nici prin de farmacie. obiectul la care se aplică, ci un lucru mobil încorporal, ca atare,. nu poate fi ipotecat, ci numai amanetat(î). . . 
„De asemenea,. dreptul de ipotecă nu mai poate astăzi fi Neipot. drep- ipotecat, ca altă dată (2), însă se poate ajunge la acelaş re- talui de ipo- zultat,. subrogându-se pe altul în drepturile creditorului ipotecar (6). DI - _ 

Apoi, ştim că creanţele, fie chiar ipotecare, pot fi amu- Art. 1687 
netate (art. 1687 C. civ.)(%. | | urm. 

Clădirile ridicate de proprietarul. unui fond, pe fondul Ipotec. clăai- său propriu pot, necontestat, -să fie ipotecate de acest din fir. 
urmă, întrucât clădirile sunt imobile prin  ineorporaţie 
(art. 463 C. civ.). -Quod solo înc&dificatur, solo cedit (?). 

Chestiunea este însă dea se şti dacă, locatarul, aren- Clădirile tă 
dașul sau. uzufruetuarul pot. să. ipoteceze 'construdţiile făcute ea 
de ei pe terenul : închiriat, arendat sau supus uzufructului. arendaş pe 
Această chestiune este foarte. controversată. După unii, eon- fonâul închi 
strueţiile făcute de locatar sau arendaş pe terenul închiriat dat. Contro- 
sau arendat, nu pot fi ipotecate de el, pentrucă, clădirea vers: 
nefiind considerată ca, imobil decât ca un accesoriu al pă- 
mântului, nu poate fi consideraţă ca atare faţă -de construe- 
torul ei, care nu este proprietarul solului. Faţă de el, elă- 
direa nu poate. să, aibă alt earaeter decât acela, al materia- 
lului. care o; compune, adecă trebue să fie considerată ca 

  

primei inştanţe, adecă a; comisiei de-consolidare,: ci şi în pri- 
vinţa, deciziilor Curţilor,! pronunţate în această materie. C. 
Craiova, Dreptul din 1911, No. 22, p. 175, 176: 

(5) C. Galaţi, Dreptul din 1902,. No. 37. Vezi în privinţa. ama- 
netărei unui fond de farmacie, supră, p. 243, nota 1. 

() Hypothâgue sur hypothegue. ne vaul. Cpr. Cloes, Privil. et hy- Dr. roman şi 
potheques, II, 1031, p. 68.—La Romani şi în vechiul dreptâr. vechiu fr. 
francez, se urmă, din contra, maxima: Pignus 'pignori dari 
potest. Cpr. L. 13 $ 2, Dig., De pignoribus et hypothecis, 20. 
1... Vezi . Pothier,  Hypothegues, IX, 39; Planiol,. I,.:2731; 

“ Baudry et Loynes, op. cit., Il, 945 urm; Pand. fe., v0 cât., 4623 
urm. ete. . i . 

„€) Cloes, op. cit, IL. 1931, p. 63; Dalloz, Nouveau code civil 
„amnotă, LV, art. 2118, No. 100, 101, şi autorităţile citate acolo. 
Vezi infră, explie. art. 1778, 1779, p. 606 urm. 

(4) Vezi -supră, p. 253 urm. Cpr. Planiol, II, 2731. .: 
-() Vezi tom. III, parte 1-a, al Coment. noastre, p.. 143 (ed. a 2-a).
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Ipotec. imo- 
bilelor prin 
destinaţie. 

COD. CIV.—CARTEA III.—PIT. XVIII.—CAPIT. III.—ART. 1750 — 1789. 

lueru mobil (1); deci, o asemenea clădire nu poate, în prin- 
eipiu, fi ipotecată de către constructorul ei €). 

Art.. 1750 dispune că pot fi ipotecate nu numai. imo- 
bilele cari sunt în comerţ, ei şi accesoriile lor eari, după lege, 
sunt „privite ea imobile, adecă : imobilele prin destinaţie. Aceste 

imobile sunt lovite de .ipotecă odată cu fondul din care 

fac pamre, fără ca să fie nevoe. de vreo stipulaţie expresă 
în această privinţă, 0). (Vezi şi înfră, p. 600). 

(9) 

€*) 

Contră: C. Grenoble şi Paris, D. P. 1905. 2240 (cu nota lui 
Planiol); D. P. 74. 2. 21; Baudry et Loynes, op. cat., IL, 930. 
Vezi în acest sens, Laurent, V, 415 şi XXX, 215 urm; De- 
molombe, IX, 168; Martou, Priwil. ei hypotheques, III, 935; 
Guillouard, Louage, I, 299, şi Hypothegques, Il, 651; Beudant 
Săretes personnelles et rcelles I, p. 294, nota 1.—Contră: P. 
Pont, op.cit., |, 359 şi II, 634; Lemaire-Boseret, Surelis rt- 
elles, 197, p. 136. Cpr. C. Toulouse, D. P. 85. 2. 139. Mai 
vezi T. Huc, XIII, 173, în fine; Baudry et Loynes, op. cil. 
II, 1298, după cari locatarul sau arendaşul ar puteă, în tot iimpul 
contractului, să ipoteceze clădirile ridicate de dânsul pe te- 
renul închiriat sau arendat, de câteori el a fost autorizat de 
locator a face construcţii, cu dreptul dea fi proprietarul lor. 
Acest sistem este în genere primit de jurisprudenţă. Vezi (. 
Paris, D. P. 92. 2. 409 (cu nota lui Planiol). Vezi în pri- 
vinţa, construcţiilor făcute de locatar sau arendaș pe terenul 
inchiriat sau arendat, tom. III, partea I-a, al Coment. noastre, 
p- 333, n. | (ed. a 2-a) şi tom. IX, p. 165 urm., unde se arată 
controversa. Vezi asupra acestei controverse, Dalloz, Nouveau 
C. civil amnote, IV, art. 2118, No. 11 urm. şi în special, Cu- 
not, Des constructions €leves par un locaiaire sur les lizut 

„ loues (teză p. doctorat, Paris, 1892). Mai vezi Ernest Dubois, 

6) 

Des droits du locataire qui a clevt des constructious sur le 
terrain louc, Revue pratigue du droit francais, tom. 14, anul 
1862, p. 174—186, ete. 
Baudry et Loynes, op. cit., II, 916; Aubry et Rau, III, $ 
259, p. 204 (ed. 5-a), Dalloz, Nouveau C. civil annott, IV, 
art. 2118, No. 53, și autorităţile citate acolo; Pand. fr. w 
Privil. et hypotheques, 4550; C. Ovlans, Pand. Piriod. 88. 2. 
13; O. București, Dreptul din 1882, No. 66. Această din 
urmă decizie pune în principiu că instalările şi becurile de 

gaz sau de lumină electrică, ete., precum şi sobele de fer sau 
de tuciu așezate într'un ospel, fae parte integrantă dinti'însul 
şi, ca atare, formează gajul creditorului ipotecar asuprâ 
imobilului. Vezi tom. III, partea l-a, al Coment.. noastre 
p. 168. Vezi supră, p. 556, nota 3 şi înfră, p. 601.— Imobilele 
prin destinţiea nefiind însă considerate ca imobile decât printr O 
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Imobilizarea,. prin destinaţie, încetând odată cu cauza Efectele înce- 
care a produs-o, proprietarul poate, făcând să înceteze imo- ărei gr 
bilizarea, să înstrăineze aceste mobile, şi terţii dobânditori  tinaţie. 
de bună credinţă nu sunt supuşi acţiunei creditorului ipo- 
tecar, căci ipoteca nu poate să existe asupra mobilelor 
(art. 1751). 

Creditorul ipotecar ar putea însă să se opue la pre- 
darea acestor mobile chiar unui achizitor de bună, credinţă, 
dacă proprietarul le-ar fi înstrăinat fără a le predă (*). 

Art. 1750 mai dispune că uzufruetul asupra imobi- Ipotee. uzu- 
lelor şi accesoriilor lui poate fi ipotecat, pentrucă uzufrue- fructului imo- 
tul imobiliar este imobil prin obiectul la care se aplică (?). | 

Uzufruetul fiind însă un drept esențialmente vremelnic Ipotecă vre- 
(art. 557, 559), se înţelege dela sine că şi ipoteca de care mehick- 
el va fi grevat va fi tot temporară (5). Nemo plus juris ad! 

ficţiune a legei, în calitatea, lor de accesorii ale imobilului, 
nu pot fi ipotecate deosebit de acest imobil. Baudry et Loynes, 
op. și loco supră cil.; Dalloz, op. și loco cit., No. 65, ete. 

() Baudry et Loynes, op. cit., II, 917 şi III, 2006; Baudry— 
Lacantinerie, Precis, Il 1499 în fine, p. 927 (ed. a 9-a). 

(2) Cpr. L. 11 $2, Dig., De pignoribus et hypothecis, 20. 1. Codul 
german nu admite, din contra, ipotecarea uzufructului imobi- 
liar. Vezi supră, p. 320. N 

() Dalloz, op. cât., IV, art. 2118, No. 170; Pand“fr., vo Privil. 
et hypotheques, 4581, ete. | 

Există, cu toate acestea, o cauză de stingere a uzufructului Consolidarea 
care, necontestat, nu atrage stingerea ipotecei constituită asupra vzufractului 
uzufructului. Aceasta, este consolidarea (art. 557 $ 1), aşa că stingerea îpo- 
ipoteca, cu care uzufructuarul ar fi grevat dreptul său, va Con-  “tecei, 
tinuă, să subziste cu toată consolidarea îndeplinită fie în per- 
soana proprietarului, fie în aceea a uzufruetuarului. In adevăr, 
în ambele cazuri, ereditorul ipotecar va puteă să, urmărească 
şi să vândă prin licitaţie dreptul de uzufruct, care față de 
dânsul nu este stins, ca şi cum consolidarea n'ar fi avut loc. 
Vezi Baudry-Lacantinerie, Precis, I, 1609 şi II, 1504, în 
fine (ed. a 9-a); Baudry et Loynes, op. cit., II, 924; P. Pont, 
Idem, |, 383; Laurent, VII, 58; Pand fr., vo Privil. et hy- 
potheques, 4584, etc. , Ă 

Renunţarea din partea uzufruetuarului nu va putea, de ase- Renunțarea 
menea, să aducă niciun prejudiciu creditorului ipotecar, din partea 

pentrucă, prin constituirea ipotecei, el a renunțat la dreptul lui Do 
de a dispune de uzufruct. Vezi Guillouard, Priul. ei hy-  troversă, 
pothogues, II, 669; 'Troplong, Idem, II, 891; Pand. fr., v* ci. 
4586; Mourlon, III, 1437; Lemaire-Boseret, Sâreies reelles, 

343416 3



562 

Drepturile 
creditorului 
ipotecar al 

uzufructului. 

Stingerea uzu- 
fructului prin 
abuzul folo- 
sinţei. Con- 

troversă. 

COD. CIV.—CARTEA 1II.—TIT. XVIII—CAPIT. IIIL.—ART.: 1750 — 1752, 

alium transferre potest quam ipse habei. Textul belgian (art. 45) 
şi acel francez (art. 2118) sunt exprese în această din urmă 
privinţă. 

Ipoteca lovind numai dreptul de uzufiuet, nu însă şi fructele 
cari constituese emolumentul -lui, creditorul ipotecar al uzu- 
fructului nu va aveă drept la fructe, ei va puteă numai să 
vândă uzufructul și să-l urmărească în orice mână s'ar găsi (1). 

Acel care are plina proprietate a unui imobil ar puteă, 
după părerea dominantă, să constitue o ipotecă numai asupra 
uzufructului, plina proprietate rămânând liberă (2). 

Și oice-versa, proprietarul deplin ar puteă să ipoteceze 
numai nuda proprietate, uzufiuctul rămânând liber (5). 

202, p. 138.—Contră: Laurent, XXX, 212; Martou, Privil. e! 
hypotheques, TI, 134, ete. 

Tot controversată este şi chestiunea de a se ști dacă, în 
„caz de stingerea uzufructului prin abuzul folosinţei (art. 558), 
ipoteca asupra uzufructului continuă a subzistă sau este 
stinsă. Se decide înegenere că, cu toată încetarea uzufructului. 
ipotecile constituite de uzufructuar vor continuă să -subziste, 
afară de cazul când decăderea pentru abuz va fi pronunţată 
atât contra uzufrucetuarului cât şi contra creditorului ipotecar. 
Cpr. Guillouard, Privil. et hypohtogues, II, 670; Baudry et Lo- 
“ynes, Idem, II, 926; Lemaire-Boseret, Săâretes reelles, 202, p. 
138.—Coniră: Laurent, VII, 86; 'P. Huc,IV, 248, ete., după 

* cari pedeapsa pronunţată contra uzufruetuarului pentru abuz 
de folosință nu atinge niciodată ipotecile constituite de acest 
din urmă. Vezi asupra acestei controverse, tom. III parte l-a, 

_al Coment. noastre, p. 567. 
(1) Persil, Regime hypothecaire, I, p. 313, 314, No. 13 şi Quest: 

sur les privileges et hypotheques, p. 185 urm. (ed. din 1820). 
Pand. fr., v Privil. et hypothegues, 4559 urm.; P. Pont, Pri- 
vil. et hypotheques, IL, 382, p. 41 (ed.a 3-a); Troplong, Idem, 
II, 400; Baudry-Laecantinerie, Preeis, IL, 1501, p. 298 (ed.a 9-a), 
ete.—Contră: C. Turin (24 Apri. 1810), decizie criticată de 

__toţi autorii, 
() Laurent, XXX, 211; P. Pont, op. cit., |, 381; T'roplong, Iden, 

II, 400; Baudry-Lacantinerie, Prâcis, II, 1502 (ed. a 92): 
Mourlon, III, 1437, nota 1.—0ontră: Baudry et Loșn&, 
op. cit., IL, 920; Guillouard, Idem, UI, 666; Martou, Îdem, 
II, 735; Aubry et Rau, III, $ 259, p. 203, nota 6; Lemaire- 
Boseret, Săretts rselles, 201, p. 138. Vezi şi Pand. fe, W cil 
4562, urm. Vezi asupra acestei controverse, Dalloz, Nouveau 

fă Cc civil anmolă, IV, art. 2118, No. 78, 79. 
“() Baudry et Loynes, op. cit., II, ; „0p. cât, IV, art. 2118, Ig, 20 » 0D I, 920; Dalloz, op. cit. ha 
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Se decide însă, în genere, că uzufruetul legal al părin- 
telui nu este susceptibil de ipotecă ('), după cum prevede 
anume atât art. 1967, 20 din codul italian cât şi legea bulgară 
asupra privilegiilor şi ipotecilor din 19 lanuar 1908); niei 
acel al bărbatului asupra bunurilor dotale ale femeei sale (?). 

Motivele ce se invoacă in susţinerea acestei soluţii, sunt 
că folosinţa părintelui şi aceea a bărbatului au fost instituite 
întrun seop determinat, dela care nu pot fi distrase. 

Nu vedem însă pentru ce femeea săracă nu şi-ar putea 
ipotecă uzufructul legal pe care ea îl are, în baza art. 684, 
față, de descendenţii bărbatului, dacă averea acestui din 
urmă se compune din imobile. 

Trebue însă să considerăm ca susceptibile de ipotecă 
dreptul de folosință conferit acelora trimeși în posesiunea 
provizorie a bunurilor unui absent, în baza art. 112 C. civ. 
Dreptul conferit acestor persoane nu este, în adevăr, un 
drept de uzufruet propriu zis, adecă o dezmembrare a pro- 
prietăţei, ei un simplu drept de administraţie (4). 
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Ipotec. uzu- 
fructului le- 
gal. Contro- 

versă. 

Art. 684 
C. civ. 

Art, 112 

C. eiv. 

Deși dreptul de uz şi de abitaţie au o analogie oare- Neipotec. uzu- 
care cu uzufruetul, totuşi, după părerea aproape unanimă 
a autorilor, aceste drepturi nu pot fi ipotecate, pentrucă, în 
prineipiu, ele sunt incesibile (art. 571. 57366). 
  

() Baudry et Loynes, op. cit., II, 291; Baudry, Precis, II, 1503 
(ed. a 9-a); Martou, op. cit., IL, 736; Thezard op. cit, 39; 

„_P. Pont, op. cit. IL, 379; Vigi€, III, 1327; Râpert. Sivey,v? 
Hypotheque, 188; Aubry et Rau, IV, $ 550 bis, p. 84 (ed. a 
4-a); Demante, II, 120 bis. Vezi şi tom. II al Coment. noastre, 
p. 512 (ed. a 2-a).—Contră: Laurent, XXX, 209 bis; Du- 
vergier, Vente, |, 213. Vezi asupra acetei controverse, Pand. 
fe. v% Privil. et hypothegques, 4510 urm. 

(2) Vezi Ann. de legisl. dtrangere, tom. 38, anul 1908, p. 638 urm. 
(2) Thezard, loco supră cit. şi autorităţile citate în nota, prece- 

dentă. Vezi și tom. VIII al Coment. noastre, p. 224, nota 5 
- şi p. 229.—Contră: Laurent, XXX, 210. 

(&) P. Pont, op. cit., 1, 380, p. 410 (ed. a 3-a); Baudry et I.0- 
ynes, op. cil., IL, 923; Pand fe, % cit., 4580, ete. 

(5) Planiol, 11, 2728; Thiry, IV, 447; Mourlon, III, 1439; Baudry 
et Loynes, op. cit., II, 927; Guillouard, Idem, II, 673; 
Pand. fr., w ciţ., 4591, şi toţi autorii, afară de Grenier (7r. 
des hypothegues, I, 140) şi de Battur (Priuil. et hapotheques, 
II, 232), cari susţin că uzul pădurilor este susceptibil de 
ipotecă. P. Pont (op. cit., 1, 384, p. 414) zice însă că aceasta 
este o eroare manifestă, 

lui şi abita- 
ției. Contro- 

versă.



_B64 COD. CIV.—CARTEA JL—TPIT. XVIIL.—CAPIT. IIL—ART. 1750 — 1152. 

Neipotee. ser- In privinţa servituţilor, toți autorii sunt de acord spre 
ale a decide că ele nu pot fi ipotecate independent de fondurile 
fondul la earila, cari sunt alipite. Ipoteca fondului dominant cuprinde însă 
sunt alipite țoaţe servituţile active pe care le are acest fond, de oarece 

ele nu poi fi separate de el. Ele sunt deci ipotecate şi vân- 
dute odată eu fondul (î). 

Neipotee. Chestiunea de a se şti dacă dreptul loeatarului sau 
dreptului lo- . . > -. 
catarului sau &rendaşului, care rezultă dintr”un contract de locaţiune sau 
arendaşului. de arendă, poate sau nu să fie ipotecat, este controversată; 

însă dreptul locatarului sau arendaşului fiind, precum știm, 
după o doctrină şi o jurisprudență aproape constantă, un 
drept de ereanţă, adecă un drept personal (2), se înțelege că 
un asemenea drept nu este susceptibil de ipotecă (?). 

Amanet. dr. . Știm însă că dreptul de locaţiune al imobilului, în 
de locaţiune. care se exercită un fond de comerţ, pote fi constituit amanet(?). 
Emfiteoza. Incât privește emfiteoza, ea fiind astăzi un drept real, 

ca şi altă dată, se înțelege că bezmănarul va puteă să-şi ipo- 
teceze dreptul său (9). 

Dreptul de Chestiunea de a se şti dacă dreptul de superficie există 

superficie- şi Ja, noi ca drept real imobiliar, este controversată. Dacă 
sar admite însă, aşa cum credem, că se poate și la noi 
ca cineva să aibă clădiri, plantaţii sau alte lucrări asupra 
unui fond, care ar fi proprietatea altuia (6), se înţelege că 
nimic nu sar opune ca superficiarul să-şi ipoteceze super- 

() Planiol, II, 2729, şi 2739; Baudry et Chauveau, Des biens 
803; Baudry et Loynes, Privil. et hypotheques, II, 928; Guil- 
louard, Idem, II, 673; Pand. fe., +0 cit., 4594, şi toţi autorii- 
Cpr. C. Paris, D. P. 98. 2. 497 (cu nota lui Planiol); Sirey, 
1900. 2. 137 (cu nota lui Tissier), ete. 

(2) Vezi tom. III, partea l-a, al Coment. noastre, p. 221 urm, 
nota, |] şi tom. IX, p. 28 urm., nota 2. 

(6) Vezi autorităţile citate în tom. IX al Coment. noastre, p. 2 
nota, în fine. Cpr. Planiol, II, 1709, p. 565 (ed. a 5-a). 

(*) Vezi supră, p. 243 şi 252. 
(5) Vezi tom. LX al Coment. noastre, p.:439. Aceeaş soluţie este; 

în genere, admisă şi în Franţa, unde însă chestia este contro- 
versată. Cpr. Planiol, II, 2730; Pană. fr., 20. cit., 4612 urm. 
Textul belgian (art. 45, 20) vorbeşte, pe lângă uzufruetul 
imobiliar, de ipotecarea dreptului de emfiteoză şi de super- 

__fieie. Cpr. art. 1967, 3% C. italian. Vezi supră, p. 554, nota 2. 
(6) Vezi tom. III, partea l-a al Colment. noastre, p. 222 urm. 

(ed. a 2-a) şi tom. IX, p. 38,-nota 3.  



BUNURILE CARI POT FI IPOTECATE.— ART. 1750 — 11752, 565 

fieia sa, după cum şi proprietarul pământului poate să-şi 
ipoteceze proprietatea, sa, soluție admisă atât în Franţa (4) 
cât și în Belgia (art. 45, 20). 

Această ipotecă nu va supraveţui însă dreptului super- Cazul cână 
ficiarului. Dacă acest drept n'a fost concedat decât întrun sugerfioia este 
mod revocabil şi pentru un timp determinat, nu mai îneape 
îndoială, că ipoteca se va stinge odată cu însuş dreptul (2). 

Autorii mai discută chestiunea de a se ști dacă acţiu- Acţiunile imo- 
nile imobiliare, adecă acele care tind la recunoaşterea unui  Piliare- 
drept asupra unui imobil, pot sau nu fi ipotecate, şi se 
pronunță în favoarea negativei (5); însă Planiol observă, cu 
drept cuvânt, că chestiunea este rău pusă, pentrucă acţiunea, 
în justiţie nu este un drept prin ea însăş, ci o contestaţie 
asupra unui drept. Acel care pretinde că are o acţiune reală 
în privința unui lucru, pretinde a aveă un drept asupra acelui 
lucru, şi acest drept va, puteă fi ipoteeat, dacă este imobi- 
liar. O asemenea, ipotecă va fi validă, dacă el izbutește în ae- 
țiunea sa, şi nulă în caz contrar. Nici întrun caz, deci, 
însăş acţiunea nu este ipotecată (£). 

Ne-a mai rămas să zicem câteva cuvinte despre art. 1751 
și 1752. o 

Primul din aceste texte dispune, contrar! regulei de Art. 1731. 
altă dată (vezi supră, p. 55%, nota 3), că mobilele nu mai pot 
astăzi fi ipoteeate. Motivele acestei dispoziţii sunt următoarele : 

1% Mobilele putând fi constituite amanet, ipoteearea, lor 
devine inutilă; 

2 Dreptul de suită aplicat la mobile ar fi fost o pie- 
dică pentru comerţ; | 

3” Dreptul de preferință în privința mobilelor ar fi 
fost periculos, pentrucă ar fi cu neputinţă de a se aduce acest 
drept la cunoştinţa, terţiilor (5). 

(1) Baudry et Loynes, op. cit., II, 934; Guillouard, Idem, II, 
658; Lhezard, Idem, 39; Planiol, II, 2718; Aubry et Rau, 
III, $ 259, p. 203 (ed. a 5-a); Râpert. Sirey-Carpentier, v? 
Hypotheque, 195, ete. 

(?) Baudry et Loynes, op. cit., IL, 984. , SŞ 
() Vezi Pand. fr, vo Privil. et hypothogues, 4626, şi autorită- 

țile citate acolo; Mourlon, III, 1440, ete. 
(6) Planiol, II, 2732, p. 852 (ed. a 5-a). 
(5) Cpr. Mourlon, III, 1446; Laurent, XXX, 193; Troplong, 

op. cii., II, 395, ete.
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Privil. imo- 
biliare, 

Ipoteca mo- 
biliară. 

Ipotecile 
legale. 

COD. CIV.—CARTEA II.—TIT. XVIII.—CAPIT. III.—S-a L.—ARI. 1753, 

De aceea știm că privilegiile asupra mobilelor nu sunt 
supuse la nicio publicitate). 

„Le commeree serait grandement incommodâ, ziceă Loyseau, 
meme aboli presque tout-ă-fait, parce qu'on ne pourrait pas dis- 
poser d'une 6pingle, d'un grain de bl€, sans que L'acheteur en pât 
&tre 6vinec6 par tous les erâanciers du vendeur“ (2). 

Aceasta nu împedică însă ca unele mobile să poată, 
prin excepţie, fi ipotecate şi astăzi (art. 1752). Acestea sunt: 
vasele sau corăbiile (art. 490, 495 urm. C.'com.) şi toate 

acele lucruri mobile care rămân în posesiunea debitorului, 
eu toate că sunt afectate, ea siguranţă reală, pentru garan- 
tarea unei creanţe (art. 480 C. com., ete.)(0). 

SECȚIUNEA 1 

Despre ipotecile legale. 

„Art. 1753. — Drepturile şi creanţele cari se asigură de lege 
printr'o ipotecă sunt: 

1% Ale femeilor măritate asupra bunurilor bărbatului (art. 1242 
urm., 1272, 1281, 1754 urm., 1814 C. eiv.); 

2 Ale minorilor și interzişilor, asupra bunurilor tutorului 
(art. 343, 348, 390, 415 urm., 435, 454, 1762 urm. C. eiv.); 

30 Ale Statului, ale comunelor şi stabilimentelor publice; 
asupra bunurilor perceptorilor şi administratorilor comptabili (iar 
nu centrali, după cum din eroare se exprimă textul). (Art. 173, 
1768 O. civ. Art, 2121 C. fr.). 

Știm că, după art. 1749 $ 1, ipoteca, legală este aceea 
care iă naștere în virtutea, unei dispoziţii speciale a, legei, 
independent de orice convenţie a părţilor. (Vezi supră, p. 559). 

Ant. 1753, precum am mai observat supră, p. 55, 
este incomplect când, enumărând ipotecile legale, le reduce 
numai la, trei, căci la această listă trebue să mai adăogăm 
încă două, și anume: 4% ipoteca legatarilor asupra imobi- 

() a ez supră, p. 343, ad notam; 365, nota 2; 367 şi 516, nota 
„ etc. 

() Vezi Troplong, op. cit., II, 395, p. 16 (ed. a 4-a, 1845). 
) Vezi supra, p. 362, nota 2. Cpr. Trib. Vaslui, Dreptul din 

> NO. fe  



: IPOTECA LEGALĂ A FEMEEI MĂRITATE.— ART. 1754 URM, : 507 

lelor moştenirei (art. 902 $ 2), şi 5 ipoteca acelora a căror 
privilegiu imobiliar a degenerat în ipoteeă, din cauză că n'a 
fost conservat în mod regulat (at. 1745). Aşa dar, ipote- 
cile legale sunt în număr de cinci, iar nu de trei, aşa că 
enumerarea art. 1753 nu este complectă. (V. supră, p. 553). 

In codul francez mai există încă o ipotecă legală a Art. 490, 517 
creditorilor, în caz de faliment, asupra imobilelor falitului C: com: f- 
(art. 490 şi 517 C. com. fr.), ceeace la noi nu sa admis(!). 

$ 1.—-Despre siguranţele femeilor măritate (ipoteca legală 
a femeilor măritate). 

Femeea măritată are o ipotecă legală, asupra imobi- Ipoteca legală 

lelor bărbatului său, supusă inseripțiunei şi speeializărei, 2 femeci mă- 
Această ipotecă trece, în prineipiu, la moştenitorii ei, însă 
ea, poate să dispară în prejudiciul acestor din urmă, de 
câteori bărbatul este uzufruetuar al bunurilor femeei şi el 
este pus în posesiunea acestui uzufruct (2). 

Axt. 1754—1761 din codul civil, privitoare la ipoteca __ Art- _ . A . a rr 1754—1761. 
legală a femeilor măritate, au fost explicate în tom. VIII 
al Coment. noastre, p. 510—530, unde ne mărginim a tri- 
mite pe cititori. 

Vom adăogă numai că, dacă femeea nu poate niei în- „ Renunţarea. 
tun caz să renunţe, în favoarea bărbatului, la ipoteca sa, le- sul inserip- 
gală. (art. 1281 şi 1760), ea poate însă să renunţe la această țici sale în 
ipotecă, sau la: rangul inscripției sale, în favoarea terţiilor, * iilor. 

atunci când însăş legea deroagă dela principiul inalienabili- 
tăței (art. 1253)(%). o 

_S'a, decis însă de curând (15 lanuar 1910) că cedarea 
rangului ipotecei sale legale, pe care femeea o poate face 

(1) Vezi însă art. 853 şi 858. din codul nostru de comerţ, 
(2) Opr. C. Ager, D. P. 1900. 2. 351; Aubpy et Rau, III, $ 264 

ter, p. &l4 (ed. a 5-a). 
" (6) Vezi supră, p. 535, text şi nota 2. Cpr. Cas. rom. Bult. 1901, 

p. 1462; Or. judiciar din acelaş an, No. 85 şi Dreptul din 
1902, No. 8 şi 79; Bult. 1904, p. 959 şi Or. judiciar din 
1905, No. 2, precum şi Dreptul din 1905, No. 71. Vezi și 
“tom. VIII al Coment. noastre, p. 528 urm. Vezi asupra acestei 
chestiuni, Gr. Vulturescu, Creditul fonciar, p. 190 urm. (ed. 
a 2-a, 1905) şi Dreptul din 1904, No. 5.
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Art. 1814 

C. civil. 

Ce garantează 
ipoteca legală 

a femeei. 

Instrăin. fon- 
dului dotal p. 
căutarea, să- 
nătăței soților 
sau a copiilor. 

COD. CIV.—CARTEA III.—PIT. XVIINI.—CAPIT. IIL.—S-a L.—ART. 1754 URM, 

în favoarea terţiilor, atunci când se găseşte în cazurile anume 
prevăzute de aut. 1253 C. civil, nu mai poate aveă loc în 
cazul când creditorul a dat soţului, în loc de bani, marfă 
spre a-şi continuă comereiul său, adecă întralt scop decât 
acela, pentru care cedarea rangului fusese autorizată de ju- 
stiție(î); şi, prin unnare, în atare condiţii, cedarea rangului 

făcută de femee, urmează a fi anulată (2). 
In fine, vom menţionă că ipoteca legală a femeei mă- 

ritate poate, în baza art. 1814 C. civ., să fie mutată de 

pe un imobil pe altul, destul fiind ca să se constate de ju- 
decători că imobilul ce se oferă a fi supus ipotecei are aceeaş 
valoare ea și imobilul asupra căruia se înscrisese ipoteca fe- 
meei din capul locului. Transferarea acestei ipoteei trebue 
să fie menţionată pe marginea, primei inseripţiuni ($). 

Nu trebue să perdem din vedere că, la noi, femeea nu 
are o ipotecă legală contra bărbatului său decât pentru dota 
ei alienabilă (art. 1754), iar nu pentru orice acţiune ea ar 
puteă să aibă în contra lui(%). 

(*) In speeie, Trib. Ilfov autorizase cedarea rangului femeei pentru 
căutarea sănătăței ei şi a copiilor săi. Deşi art. 1253 din 
Codul civil nu prevede acest caz printre acele care autoriză 
înstrăinarea fondului dotal, totuşi atât doctrina cât şi juris- 
prudenţa admit că înstrăinarea poate aveă, loc pentru ca unul 
din soţi sau amândoi să-şi poată căută sănătatea. Ar fi straniu, 
în adevăr, ca soții sau copiii să fie expuşi a muri, numai 
dota să remâe intactă şi neatinsă. Vezi în acest sens, Trib. 
Gorj şi Iaşi. Dreptul din 1889, No. 14 şi Cr. judiciar din 1903. 
No. 59 (cu observ. noastră). Mai vezi tom. VIII al Coment. 
noastre, p. 260 şi p. 296, nota 1, în fine. Vezi, de asemenea, 
consultaţia, ce am dat în favoarea primei Case de economie 
din Iași, publicată în Dreptul din 1903, No. 43, p. 354, 35. 

(2) Cas. rom. Dreptul din 1910, No. 16. Vezi şi supră, p. 535 
Tot în acest sens sa pronunţat şi Curtea din Craiova S-a l-a: 
ca instanţă de trimetere, prin decizia sa din 18 Martie 1911. 
în afacerea soţilor Mincu şi Toma Blându, afacere în care 
am pledat noi înșine înaintea Curţei. — Contră: C. Bucureşti. 
S-a III-a, decizia No. 316 din 15 Decembrie 1907 (decizie 
casată şi nepublicată). | , 

(5) Cpr. C. Galaţi, Dreptul din 1899, No. 16, pag. 132. Vezi și 
infră, explic. art. 1814, p. 731, 732. 

" (4) Vezi tom. VIII menţionat al Coment. noastre, p. 5ibumm.— 
Contră: 'Trib. lași, care a decis că atât după doctrină cât și 
după jurisprudenţă (?) ipoteca femeei garantează nu numâi 

 



IPOTECA LEGALĂ A MINORILOR. — ART. 1762 — 1167, 569 

$ 2.— Despre garanţiile ce sunt obligaţi a dă .tutorii 
în interesul minorilor şi interzişilor. 

Art. 1762—1767, privitoare la garanţiile minorilor şi ast. 
interzişilor, au fost explicate în tom. II al Coment. noastre, 1762—176% 
p. 668—688 (ed. a Il-a), unde iarăşi ne mărginim a tri- 

mete pe cetitori, spre a nu face repetiţii inutile. 
Am văzut supră, p. 326 şi 327 că legea noastră este Necesitatea 

asupra mai multor puncte defectuoasă în această privinţă; îe 3 se abrogă 
de aceea am cerut, între altele, abrogarea, art. 1767 din codul  Ceciril. 
civil, care seutește de ipoteca, legală pe părinţii ce sunt tu- 
torii copiilor lor. Experienţa ne dovedeşte, în adevăr, că 
multe averi orfanicești au fost nimicite prin negligenţa şi, 
de multe ori, chiar prin reaua credință a unor părinţi de- 
naturaţi. Legea trebue deci schimbată cu o oră mai înainte, 
căci faptul de a-şi însuşi averea minorilor este o crimă 
neertată, după cum foarte bine prevede Koranul lui Ma- 
homet. . 

lată, în adevăr, cum se exprimă profetul în această Koranul lui 
privi nţă . Mahomet. 

„Restituiţi orfanilor deveniți majori, bunurile lor, şi nu le 
confundați cu ale voastre, aceasta fiind o crimă“ (1). 

Și mai departe: 

„Acei cari-şi însușese pe nedrept averea orfanilor, introduc 
focul în sânul lor şi vor fi odată cuprinşi de flăcări arzătoare“ (2). 

Pănă la flăcările infernului de care ne vorbeşte profetul, 
este însă bine ca legea pozitivă să intervie cu toată ri- 
goarea ei. 

dota. ei, dar chiar şi averea ei parafernală. Dreptul din 1906; 
No. 68 (cu observ. noastră critică). — In Belgia se decide, din 
contra, că orice acţiune a femeei izvorită din căsătorie, fiind 
garantată prin ipoteca, ei, această ipotecă garantează pensia 
alimentară ce ea a obţinut prin pronunțarea divorţului. Trib. 
Gand, Flandre judiciaire din 1889, p. 203. Această soluţie 
este cu desăvârșire inadmisibilă în dreptul nostru. 

(1) Mahomet, Koranul, capit. LV, $ 2 (traducerea Kasimirski, 
Paris, 1873). - 

(2) dem, capit. IV, $ 11.
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Deoseb. de 
codul francez. 

Asociaţiile 
de ordine 
privată. 

Judeţele. 

COD. CIV.—CARTEA III.—TIT. XVIIL.—CAPIT. III.—S-a I.—ART. 1168. 

$ 3.— Despre garanţiile ce sunt obligaţi a dă Statului, 
comunelor şi stabilimentelor publice, perceptorii 

şi administratorii comptabili. 
Art. 1768. — Ipoteca legală a Statului, a comunelor și stabi- 

limentelor publice, asupra .bunurilor perceptorilor şi administrato- 
rilor publici, nu se poate stabili decât asupra bunurilor prezente, 
iar nu şi acelor viitoare. (Art. 1753, 30, 1715, 1778 C. cv.) 

Independent de privilegiile statornicite de legile spe- 
ciale, la care ne trimete art. 1725 din codul civil, despre 
care am vorbit supră, p. 368 urm. (î), Statul, comunele şi 
stabilimentele publice, adecă acele create pentru gestiunea 
unui serviciu publie, precum sunt, de exemplu: ospiciile, 
spitalurile, azilurile, ete. (2), nu însă şi judeţele, despre care 

legea nu vorbeşte(?), au o ipotecă legală asupra bunurilor 

prezente nu însă şi acelor viitoare ale perceptorilor şi ad- 
ministratorilor lor comptabili (art. 1753, 30 şi 1768), adecă 
asupra bunurilor acelor funcţionari, cari au gestiunea banilor 
ai căror comptabili ei sunt. 

Această ipotecă nu este generală, ca în Franţa(), ei 
specială şi, ca atare, nu poate fi stabilită asupra bunurilor 

viitoare a acelor funcţionari comptabili. 

(1) Opr. asupra acestei materii, Mourlon, III, 1460 bis. 
(?) Nu intră în această categorie instituţiile şi asociaţiile de or- 

dine privată a căror existență, ca persoane morale, a fost au- 
torizată cu titlu de stabiliment de utilitate publică, precum sunt; 
de exemplu: societăţile de ajutor mutual, ete., aşa că aceste 
instituții nu au o ipotecă legală asupra bunurilor -casierilor şi 
administratorilor lor. Baudry et Loynes, op. cit., II, 1209; 
Mourlon, III, 1460; Aubry et Rau, III, $ 264 guater, p. 413, 
416 (ed. a 5-a), şi autorităţile citate acolo; Dalloz, Nouveau 
C. civil amnotă, IV, axt. 2121, No. 329. ete. 

(2) In codul francez se decide însă contrariul, deşi nici textul 
fr. nu vorbeşte de judeţe. Vezi Aubry et Rau, loco cit. P: 
415, text şi nota 2, precum şi autorităţile citate acolo; Dalloz 
op. cit., IV, axt. 2121, No. 322; Baudry et Loynes, Idem, JI, 
1209.— Judeţele au însă, după unele legiuiri speciale, un pri- 
vilegiu, care garantează creanţele lor. Vezi, de exemplu, art. 7 
din Jegea de urmăriri dela 1877, reprodus supră, p. 310, ete. 

(*) Vezi Aubry et Rau, III, $ 264, p. 347 şi $ 204 guater, p: 
418; Dalloz, op. cit. LV, art. 2131, No. 349. Vezi şi înfră: 
p. 59%, 597.—Statele, comunele şi stabilimentele publice stră- 
ine nu au o ipotecă legală asupra bunurilor funcţionarilor 
lor situate în Franţa. Aubry et Rau, loco cit., p. 34, 341.  



IPOTECA JUDICIARĂ. — INEXISTENŢA EI IN DREPTUL NOSTRU. 571 

Ea nu are rang și nu-și produce efectele sale erga Art. 1778. 
tertios decât din ziua inscripţiei sale în registrele respective. 

Despre ipoteca legală a legatarilor. 

Această ipotecă este prevăzută de art. 902 $ 2. ka 
este studiată în tom. IV, sub acest text(%). 

Depre ipoteca judiciară. 

poteca judiciară, care își aveă ființă în codul Cali- 
mach (art. 586 şi 1997 lit. d), nu există în dreptul nostra 

actual. Am văzut însă, supră, p. 327 urm., cu toată dis- 

cuţia la, care această ipotecă a dat loc, că lipsa ei constitue 
o lacună regretabilă, şi am propus din toată convingerea 
înfiinţarea ei în dreptul actual (0). 

(1) Vezi asupra acestei ipoteci, supră, p. 318 şi tom. VIII al 
" Coment. noastre, p. 508, nota 1. Mai vezi Pand. fr., v Priuil. 

et huypothegues, 6457 urm. şi Don. et testaments, 9220 urm. 
Vezi şi supră, p. 531, nota 1. 

(2) Sa decis că ipoteca judiciară neexistând în sistemul ipotecar Dr. interna- 
belgian, o hotărîre pronunţată în Belgia şi învestită cu for-ţional în pri- 
mula executorie în Franţa, nu poate să producă o ipotecă, winţa ipotecei 
judiciară în această din urmă ţară, exequatorul dat în Franţa cnezi. 
unei hotărîri străine neavând de scop înființarea pentru ere- 
ditor a unei garanţii pe care legea țărei în care el sa ju- 
decat n'o recunoaşte, ci numai realizarea în Franţa a drep- 
turilor ce rezultă pentru acest creditor dintr'o hotărîre pro- 
nunțată în ţară străină. Trib. Douai, Dreptul din 1911,:No. 1, 
p. 8 (cu observ. noastră). Această sentință este cu desăvârşire 
interesantă pentru noi, căci ipoteca judiciară neexistând nici 
în codul nostru, de aici rezultă că o hotărire emanată dela 
judecătorii români şi care s'ar execută în Franţa, n'ar produce 
acolo ipoteca judiciară admisă de codul francez. 

Deşi această chestiune este controversată, ea tot ce se atinge 
de dreptul internaţional privat, totuşi credem, după matură 
reflexie, că soluţia de mai sus, admisă de către tribunalul din 
Douai, este singură juridică, pentrucă o hotărîre nu poate să 
producă în ţară străină alte efecte decât acele ce produce în 
țara în care a fost pronunţată. Vezi în acest sens, Despagnet, 
Pr. de droit international priv, 414, p. 1174 (ed. a 5-a); Vin- 
cent et Pânaud, Dictionn. de droit international prive, v* Ju- 
gement €tranger, 251; Surville et Arthuys, Cours €lement. de 
droit international prive, pag. 415, nota 1 (ed. a 5-a din 1910);
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Despre ipoteca: testamentară. 

Ipoteca, tes- Art. 4% din legea ipotecară belgiană, pe care codul 
tamentaiă. nostru nu l-a reprodus, înfiinţează ipoteca testamentară, care 

există şi în codul Calimach (art. 586), şi care are de scop 
garantarea legatelor lăsate de defunct (*). 

SECȚIUNEA II 

Despre ipotecile convenţionale 

Persoanele cari pot constitui o ipotecă convenţională. 

Art. 1769. — Cine are capacitatea de a înstrăină un imobil 
poate a-l şi ipotecă. (Art. 401, 430, 454, 538, 834, 948, 950 urm, 

Weiss, Dr. th. et pratique de droit international priv, V, p. 
625, text şi nota 2; Moreau, H/fets internationauz des juge- 
menis en maticre civile, p. 128; Laurent, Droit civil interna- 
tional, VII, 373; P. Fiore, Diritto internazionale private, 
233, p. 323, 324 (ed. ital. din 1874); Pand. fe., vo Priwl. e 
hapotehgues, 15286 urm., ete. — Contră: Milhaud, Pr. de droit 
international priv dans leur -application auz privilăges ei 
hypotheques, p. 221 urm. (ed. din 1885); Paturet, Privil. e 
hypotheques en droit international priv, p. 190; Pillet, Pr. 
de droit international prive, No. 302, în fine, p. 543, BM; 
T. Hue, XIII, 242, 243, p. 299; Guillouară, Privil. et hypo- 
theques, II, 882; Vareilles-Sommisres, L'hypothegque judiciaire, 
ete., 138 urm. (ed. din 1871), ete. | 

Ce trebue să decidem în ipoteza, inversă ? O hotărire pro- 
nunţată în Franţa .sau în Italia, unde ipoteca judiciară îşi 
are, din contra, ființă (art. 2123 C. fr., 1970—1973 O. ita- 
lian), fi-va ea garantată prin această ipotecă în România, 
unde ipoteca judiciară este necunoscută ? Negativa este în 
afară de orice îndoială, pentrucă judecătorii străini nu pot 
conferi o ipotecă asupra bunurilor situate în ţara noastră, 
asemenea ipotecă neputând fi creată decât de legea română. 
Or, această lege nu cunoaşte ipoteca judiciară. Apoi, desfiin- 
ţarea ipotecei judiciare având de obiect menţinerea drepturilor 
creditorilor chirografari, se consideră, în genere, ca de ordine 
publică şi aparţine, ca atare, statutului teritorial. Ipoteca judi- 
ciară nu poate deci să rezulte dintr'o hotărire străină, decât 
sub condiţia ca, această ipotecă să fie admisă atât de legea 
țărei în care hotărîrea se aduce la îndeplinire, cât și de acea 
în care ea este pronunţată. Vezi Despagnet, op. şi loco cil; 

| Laurent, op. şi loco cit.; Pand. fr. vi cit., 15284, ete. 
() Vezi supră, p. 317, 318, text şi nota Î, şi pag. 552.  



CONSTITUIREA IPOTECEI CONVENȚIONALE. — ART. 1769. 573 

1248, 1265, 1306, 1535, 1749, 1770 urm. C. civ. Art. 12, 16, 724, 
726 CO. com. Art. 2124 C. fr. Art. 73 L. ipotec. belgiană din 1851). 

După acest text, ipoteca convenţională nu poate fi cons- Capacitatea 
tituită decât de acei cari au capacitatea, de a înstrăină, imo- dea înstrăină. 
bilul afectat la această sarcină. Motivele acestei dispoziţii 
sunt lesne de priceput. In adevăr, ipoteca fiind, după cum 
ştim, o dezmembrare a proprietăţei (v. p. 546), spre a puteă, 
distrâge din proprietate unul din elementele care o compun, 
trebue neapărat a fi proprietar, pentrucă ipoteca poate să 
conducă la înstrăinarea imobilului sau dreptului ipotecat (1). 

Din cele mai sus expuse rezultă următoarele consecinţe: 
1% Constituitorul ipotecei convenţionale trebue să fie 

proprietarul imobilului ce-şi propune a ipotecă; 
20 El trebue să aibă capacitatea de a înstrăină, acest 

imobil. | 
Legea nu cere însă ca acel care constitue o ipotecă să Cauţiune 

fie el însuș debitorul ereanţei garantate prin acea ipotecă. reală. 
Un terţiu poate, deci, să constitue oipotecă pentru garan- 

tarea, obligaţiei contractată de altul. „Dare autem guis hypo- 
thecam. potest, sive pro sua obhgatione, sive pro aliena“, 
ziceă Marcian (L. 5 $ 2, Dig., De pignoribus et hapothecis, 
20, 1). Acesta este cazul unei cauţiuni reale (2). Art. 905 
C. civ. presupune chiar constituirea unei ipoteci pentru ga- 
rantarea datoriei altuia (2). 

1 Calitatea de proprietar în persoana constituitorului ipotecei. 

Spre a puteă constitui o ipotecă asupra unui imobil Ipoteo. imo- 
sau unui drept imobiliar, trebue, mai întâi, a fi proprie-biulbi altuia 

(1) Cpr. 'Fhiry, 1V, 492. , , , 
(2) Vezi iînfră, p. 598. In asemenea caz, constituitorul ipotecei 

nu poate fi urmărit personal asupra bunurilor sale, ci numai 
asupra imobilului constituit ipotecă. Cpr. Baudry et Loynes, 
op. cât., II, 1292; Gillard, Constit. de Vhypothâgue convention- 
melle, 94, p. 139 urm. Vezi şi surpă, p. 116, nota 4 şi 127. 

(2) Cpr. Baudry et Loynes şi Gillard, op. şi loco supră cil.; 
Guillouard, Privil. et haypotheques, II, 934; 'Thâzard, Îdem, 41; 
Beudant, op. cât., II, 631, p. 123, 124; Aubry et Rau, III, 
$ 266 ab initio, p. 439 (ed. a 5-a); Dalloz, Noveau C. civil 
amnotă, IV, art. 2132, No. 1 urm. Vezi şi înfră, p. 598.
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Ipotee. lucru- 
lui altuia sub 
Regul. organ. 

Dr. actual. 

Nevalid. ipo- 
tecărei lucru- 

lui altuia. 

Stelionat, 
Art. 653 urm. 

Pr. civ.: 

00D. CIV.—CARTEA III.—TIT, XVIII.—CAPIT. III.—S-a IL.—ART. 1169, 

tarul acelui imobil (), sau a fi învestit cu dreptul imobiliar 
ce urmează a fi ipotecat; de unde rezultă că nu se poate, 
în mod valid, ipotecă un imobil determinat aparţinând 
altuia (2), soluţie care eră admisă şi la Romani (?). 

In dreptul nostru anterior, nici nu putea să fie vorba 
de ipotecarea lucrului altuia, pentrucă judecătorii erau obli- 
gaţi, prin Regul. organice ale ambelor ţări, a cerceta titlurile 
de proprietate ale debitorilor şi a nu permite ipoteca de 
câteori li se părei că debitorul nu eră proprietar (5, 

Astăzi, totul fiind lăsat la iniţiativa părţilor, se poate 
foarte bine întâmplă, dacă creditorul este negligent, ca de- 
bitorul să ipoteceze lucrul altuia. 

Ipoteca lucrului altuia, fiind astăzi nulă ab înitio, nu 

poate fi validată prin întâmplarea unor evenimente uiteri- 
oare (argument din art. 1775, după eare debitorul nu poate 

(1) Cpr. Cas. rom. Bult. 1901, consid. dela p. 1802; Aubryet 
_ Rau, III, $ 266, p. 439; Dalloz, op. cât., IV, axt. 2124, No.5. 

() Aubry et Rau, loco cit., p. 440; Baudry et Loyues, op. cit 
II, 1804; P. Pont, Idem, II, 624, 625; 'Thezard, Idem, 48: 
Colmet de Santerre, IX, 92 bis III; Planiol, II, 279%; T. 
Huc, XIII, 202; Beudant, op. cit., |, 341, text şi nâta | şi 
IL, 684 urm.; Gillard, op. cit., 9%, p. 142; Dalloz, op. cil. 

IV, art. 2124, No. 18 urm. 
6) L. 15 $ 1, Dig., De pignoribus et hypothtcis, 20, L; L. 6, 

Cod, Si aliena res pignori, ete: 8, 16. 
Vinderea sau ipotecarea cu ştiinţă a lucrului altuia, se 

numeşte în codul fr. stelionat (art. 2059 C. civ. fr.), şi dădea 
loe la constrângerea, corporală înaintea, abrogărei acestei cons- 
trângeri prin legea fr. din 1867 (art. 2059 C. civ. fr.). Ste- 
lionarii sau stelionatarii, adecă acei cari sau făcut culpabili 
de stelionat, mai sunt încă excluşi dela, beneficiul cesianei bu- 
nurilor (art. 800, 5% Pr. civ. fr.) şi dela beneficiul reabil- 
tărei în materie de faliment (art. 612 C. com. fe.). Cpr. Tuib, 
Neamţ, Or. judiciar din 1902, No. 52. — La noi, numai art: 
653 Pr. eiv, vorbeşte de stelionari, excluzându-i dela benefi- 
ciul cesiunei bunurilor. Incât priveşte vechiul drept francez, 
vezi asupra stelionatului, Domat, Lois civiles, III, No. 2l- 
p. 392 (ed. Carr€). „Si guis rem alienam mihi pignori, dedeit 
sctens prudensque, vel si quis alii obligatam mihi,  obligatit, 
nec me de hoc cerhoraverit, eodem crimine (stellionatus) plec- 
tetur“. (|. 3, ŞI, Dig., De pigneratitia aetione, 13, 1). Vezi 

„Și IL. 1, Cod, De crimine 'stellhionatis, 9, 34, ete. 
(*) Vezi Regul. organice ale ambelor țări, textual citate infrâ p- 621, 622. Opr. Al. Degre, Dreptul din 1898, No. 47, p. 408;  
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să ipoteceze bunurile sale viitoare, adecă, acelea ce nu-i 
aparţin încă) (). 

Astfel, ipoteca nu va fi validată prin împrejurarea că 
proprietarul imobilului ipotecat ar deveni moștenitorul uni- 
versal sau cu titlu universal al constituitorului ipotecei ; 
nici prin împrejurarea că constituitorul ei ar fi devenit mai 
târziu proprietarul imobilului ipotecat (2). | 

Mai mult încă, se decide, în genere, că acel care nu este Cazul când aut | . . SI debitorul ar actualmente proprietarul unui imobil nu poate să-l ipoteceze deveni nai 
în mod valid, nici chiar sub condiţia exprimată în act CĂ târziu proprie- 
va deveni mai târziu proprietarul acelui imobil (2). e mobil 

Ipoteca, emanată dela o persoană, care nu este. PrO- Persoanele 
prietara imobilului (a non domino), fiind lovită de o nuli- cari pot pro- 

pune nulitatea. tate radicală și absolută, orice persoană interesată poate să "Controversa 
propue nulitatea ei (5). Aceste persoane sunt nu numai pro- 
prietarul imobilului și reprezentanţii săi, pentru care ipoteca, 
se consideră ca neavenită (5), ei şi terţii cărora eonstituitorul 
ipotecei ar fi vândut sau ipotecat din nou imobilul în ches- 
tiune, după ce el a devenit proprietarul lui (€). 

() Planiol II, 2794; Laurent, XXX, 471; Baudry et Loynes, 
op. cât., II, 1305 urm.; P. Pont, Idem, II, 628 urm.; Martou, 
Idem, III, 953 şi 1002 urm.; Andre, op. cit., 502, pag. 201; 
Thiry, IV, 493; Dalloz, Nouveau 0. civil annotă, LV, art. 2124, . 
No. 19. — Contră: Gillard, op. cît., 97 urm., p. 143 um:; 
Guillouard, op. cit. II, 937 urm.; Troplong, Idem, II, 521. 

(2) Beudant, op. cit, I, 141, nota 1 şi II, 636; Aubry et Rau, 
III, $ 266, p. 440, şi autorităţile citate în nota precedentă. 

» Opr. Cas. fe. şi C. Montpellier, Sirey, 92. 1. 289; D. P.9%. 
]. 827; Sirey, 96.2. 128; D. C. 97.2. 269; C. Dijon, Sirev, 
D. P. 55. 2. 218; Sirey, 55. 2. 408, etc. 

() Laurent, XXX, 472; Baudry et Loynes, op. cit, II, 1807 şi 
1381; Aubry et Rau, III, $ 266, pag. 440, 441. — Contră.: 
Colmet de Santerre, IX, 96 bis III; Gillard, op.-cit., 99 şi 
104; Troplong, op. cit., IL, 528. Cpr. L. 16 $ 7, Dig, De 
pignoribus et hapothecis, 20, 1, unde se zice: »Ahena res uti- 
liter potest obligari sub conditione, si debitoris facta fuerit“. 

(*) Planiol, II, 2795; Beudant, op. cit., IL, 636, ete. _ 
(6) Dalloz, Nouveau C. civil annote, IV, art. 2124, No. 44, 45, 

şi autorităţile citate acolo. , 
() Aubry et Rau, III, $ 266, pag. 442, text şi nota 8; Baudry 

et. Loynes, op. cât, II, 1312; P. Pont, Idem, II, 627; Lau- 
„rent, XXX, 470; Dalloz, op. şi loco cit., No. 56 urm.; C. 
Dijon, Sirey, 55. 2. 403. — Contră: Merlin, Quest. de droit,
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Constituitorul Nulitatea ar puteă fi propusă chiar de însuş consti- 
ipotecei.. tuitorul ipotecei, după ce el a devenit proprietarul imobi- 

Controversă. 
lului ipotecat, fie pe cale de achiziţie, fie prin moștenire(!); 
şi aceasta chiar dacă constituitorul ipotecei ar fi fost de 
rea credinţă (2). 

Aplice. Creditorii, cari ar vedeă însă ipoteca lor astfel anu- 
at. 1025. lată, ar puteă, din cauza mieşorărei siguranţei lor, să ceară 

dela . debitor restituirea imediată a creanţei lor, prin aplicarea 
art. 1025, dacă acesta nu le dă o altă siguranță (*). 

Proprietar Nu trebue să confundăm cu ipoteca lucrului altuia, 
sub condiţie cazul când constituitorul ipotecei ar fi proprietar sub o con- 
suspensivă. diţie suspensivă, pentrucă asemenea ipotecă ar fi validă, în 

baza, retroaetivităţei îndeplinirei condiţiei (art. 1015) (6). 
Ipoteca con- Nu trebue, de asemenea, să asimilăm ipoteca consti- 
stituită de tuită a non domino acelei constituită întrun mod general 

şi fără restricţii asupra unui imobil, de către uzufruetuarul 
acestui imobil, căci uzufructul imobiliar fiind susceptibil de 
ipotecă (art. 1750, 20), este de principiu că, în asemenea 
caz, constituitorul a. înţeles să-și ipoteceze numai acest drept('). 

Proprietarul Incât priveşte pe proprietarul în indiviziune, ştim că 
în indiviziune. ———————— 

2 Hypotheque, $ & bis; 'Troplong, vp. cit, II, 522 urm., care 
arată că, chestiunea eră controversată și între interpreţii drep- 
tului roman. 

() 'Thivy, IV, 494; Laurent, XXX, 470; Arntz, IV, 1794; Bauhy 
et Loynes, op. cit, II, 1311; Martou, Idem, III, 1002; P. 
Pont, Idem, II, 630; 'Thâzard, Idem, 50; Aubry et Rau, Il, 
$ 266, p. 443; Cas. fr. D. P. 92. 1. 327 (motive).—Contră: 
Colmet de Santerre, IX, 92 bis III urm.; 'Troplong, op. cil. 
II, 517 urm.; Gillard, op. cit., 97 urm.; 'Trib. Neufehâteau, 
Pasicrisie belge, 75. 3. 139, ete. 

(2) Baudry et Loynes, op. şi loco cit. — Contră: Aubry et Raw 
III, $ 266, p. 443 (ed. a 5-a). 

(5) Cpr. Aubry et Rau, loco supră cit., p. 448. 
Cumpărător (&) Cpr. Planiol, II, 2796. — Jurisprudenţa a făcut aplicarea 

Ea acestui principiu la constituirea unei ipoteci de către un cun 

Controversă. părător cu pact de răscumpărare, în intervalul care sa stie” 
curat între înstrăinarea, şi răscumpărarea imobilului. Opr. 

Planiol, 1], 297 şi deciziile citate de acest autor. — Contră: 
C. Paris şi Cas. fe. Sirey, 71. 2. 193; D. P. 78. 2. 133; Sire 
11. 1. 118; D. P. 78.1. 321, ete. | 

(5) Aubry et Rau, III, Ş 266, pag. 440, nota 3 ter (ed. a B-a); 

Dalloz, Nouveau C. civil annott, IV, art. 2124, No. 60 urm: 
C. Chambâry, D. P. 91. 2. 307.  
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el poate să constitue o ipotecă asupra părței sale indivize, 
și că validitatea acestei ipoteci atârnă de rezultatul împăr- 
țelei. (Vezi supră, p. 556, 557 şi infră, p. 705). 

El poate să ipoteceze şi imobilul întreg, cu toate că Aplie. art. 
el nu este proprietarul lui excluziv, și această ipotecă va fi 186. 
validă prin efectul deelarativ al împărţelei, dacă acest imobil 
este pus în întregimea lui în lotul moștenitorului care l-a 
ipotecat, sau dacă el a devenit adjudecatarul imobilului în- 
treg prin licitaţie (art. 786) (1). 

Știm de asemenea că, printr'o derogare dela principiile Soarta înstrăi- 
generale, o jurisprudenţă aproape constantă declară valide nete de 
înstrăinările cu titlu oneros ale imobilelor moştenirei, con- mostenitorul 
simțite de către moștenitorul aparent sau putativ, atunei când get 
terțiul dobânditor este de bună credinţă (2), adecă când el 

(1!) Planiol, II, 2798; Baudry et Loynes, op. ciț., II, 1320; Guil- 
louard, Idem, II, 949 urm.; Thezard, Idem, 52; Aubry et 
Rau, loco cit., p. 445, 446; Dalloz, op. cit., IV, art. 2124, 
No. 66 urm,, ete. 

(2) Vezi Cas. rom. Bult. 1902, p. 305 şi Cr. judiciar din 1902, 
No. 60 (cu observ. noastră); Dreptul din 1902, No. 32; Dreptul 
din 1911, No. 12, pag. 91 şi Or. judiciar din 1911, No. 20 
(cu observ. noastră); Trib. Ilfov, Cr. judiciar 1903, No. 49;C. 
laşi şi Bucureşti, Dreptul din 1903, No. 30; din 1906, No. 
77 şi din 1907, No. 29 şi 47. Judecăt. ocol. Codăești, Or. 
judiciar din 1911, No. 24. Mai vezi Cas. rom. Bult. 1907, p. 
1058 şi Cr. judiciar din 1907, No. 66, 74, ete.; Cas. fr. Sirey, 
86. 1. 120; D. P. 86. 1. 310; C. Orleans, Caen, Pau, etc, 
D. P. 94. 2. 402; Sirey, 98. 2. 82; D. P. 99. 1. 137 (sub 
Cas.), precum şi alte decizii citate de Baudry et Wabhl, Suc- 
cessions, I, p. 1709, 710, nota 5 (ed.a 3-a). Vezi şi Gr. Vul- 
tureseu, Creditul foneiar, pag. 260 urm. (ed. a 2-a, 1905).— 
Contră: C. Bucureşti, Dreptul din 1881, No. 48; Trib. Iifov 
şi Prahova, Dreptul din 1903, No. 28 şi Or. judiciar din 1905, 
No. 26 (cu observ. noastră); Cas. belg. D.P. 79. 2. 35; Sirey, 
79. 2. 108 şi alte decizii belgiene citate de Baudry et Wabhl, 
Successions, |, p. 111, nota 3 (ed. a 3-a); Trib. Bonneville, 
Dreptul din 1881, No. 48, pag. 385 (cu observ. noastră); C. 
Rennes, Sirey, 44. 2. 450 (decizie motivată într'un mod re- 
mareabil); Em. Dan, Ur. judiciar din 1907, No. 66; T. Huc, 
I, 452. şi V, 272 urm.; Planiol, II, 2060; 'Thiry, II, 135, 
pag. 127 urm.; Baudry et Wabl, Successions, 1, 936, p. 711 
urm. (ed. a 3-a); Hureaux, 7r. du droit de successions, III, 
201, p. 249 urm. (ed. din 1868); Le Sellyer, Comment. his- 
torique el pratique sur le titre des successions, I, 499, p. 5l4 

34316 37
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Soarta ipote- 
cilor consti- 
tuite de moş- 

rent. Con- 
troversă. 

Validitatea 

actelor ema- 
nate dela 

moştenitorul 
aparent în 

dreptul nos- 
tru anterior. 

Art. 117 C. 

civ. 

COD. CIV.—OCARTEA III.—TIT. XVIII.— CAPIT. 1II.— S-a ]I.— ART. 1769, 

a crezut că moștenitorul aparent eră proprietar definitiv şi 
_ivevocabil (*); ceea ce este o chestie de fapt de domeniul 
excluziv al instanţelor de fond (£). 

Din cele mai sus expuse rezultă că şi constituirile de 
ipoteci făcute în aceleași condiţii, urmează a fi validate (), 

tenitorul apa-afară poate de cazul în care creditorul, care a acceptat 
ipoteca, ar fi fost din cale afară imprudent şi n'ar fi luat 
cunoştinţă de viciul posesiunei constituitorului ipotecei, atunci 
când acel viciu puteă lesne fi cunoscut ($. 

urm. (ed. din 1892); Martou, Privil. et hypothegues, LII, 954. 
p. 60; Mourlon, 1, 495; Mareade, I, art. 137, No. 472 urm: 
Laurent, LX, 555 urm.; 'Troplong, Vente, II, 960 şi Priuil. 
et hypothegques, II, 468, p. 182 (ed.a 4-a, 1845), M. A. Du- 
mitrescu, Codul de comerciu comentat, II, 97, p. 98 urm., ete. 
Vezi asupra acestei controverse celebre, supră, p. 201, nota 1, 
precum și t. | al Coment. noastre, p. 523, 524 (ed. a 2-a): 
tom. III, partea l-a, p. 314, ad notam (ed. a 2-a); tom.VI, 
p. 475 urm.; tom. VII, p..555, ad notam; tom. VIII, p.85: 
tom. IX, p. 200, nota 3, ete. Mai vezi Pand. fr., vw Privi. 
et hypothegues, 1054 urm. şi Successions, 2148 urm., ete. 

(1) „Bon fidei emplor esse videtur, qui ignoravit eam rem ali- 

*) 

6) 

(%) 

enam esse, aut putavit eum qui vendidit, jus vendendi habere'. 
(L. 109, Dig., De verborum significatione, 50, 16). 
Cas. rom. Bult. 1907, pag. 1058 şi Cr. judiciar din 1901. 
No. 66; Dreptul din 1911, No. 12, pag. 91 şi Or. judiciar 
din 1911, No. 20, p. 154. 
Cpr. Cas. fr. Sirey, 97. 1. 316 (speța a 2-a); D. P. 1900. 1. 3 
(eu nota lui Sarrut); Pand. Period. 1901. 1. 209 (cu nota 
lui ]. Charmont, profesor la Montpellier). Vezi şi tom. VIal 
Coment. noastre, p. 476, nota 4. 
Vezi Dalloz, Nouveau code civil annott, IV, axt. 2124, No. 8%. 

In dreptul nostru anterior, actele de înstrăinare făcute de 
bună credință de către moştenitorul aparent par a fi fost 
recunoscute ca valide. Iată, în adevăr, cum se exprimă Andr- 
Doniei, capit. 36 (despre moştenirea cea prin diată), Ş 15, 
în fine: „Cel ce va fi stăpânind cu bună credință va întoarce 
moștenirea întru stare în care se va fi aflând în vremea ce 
i sau Jăcul cererea, fără, a întoarce rodurile, şi fără a răs- 
punde de greşelele ce va fi făcut“. Cpr. C. Bucureşti, Dreptul 
din 1907, No. 47, p. 3892. 

Art. 117 din codul civil actual dispune, de asemenea, că 
dacă absentul se iveşte, sau dacă existenţa, lui este dovedită, 
chiar și după punerea în posesiune definitivă, el îşi primeşte 
averea în starea în care se găsește, precum şi preţul bunu- 
rilor înstrăinate din ea, sau cele cumpărate cu preţul avere!  
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Jurisprudenţa şi doctrina validează, de asemenea, ipo- Soarta ipo- teca, constituită de o persoană care eră proprietarul aparent, t*€, consti- . . . A . . . . 1. u un al unui, imobil, în virtutea unui titlu regulat şi ostensibil. proprietar chiar în caz când acea, persoană n'ar fi fost, după un act Prâte-nom. 
secret, decât un nume împrumutat fun prete-nom) al ade- 
văratului proprietar (1). Această soluţie se întemeiază pe art. 
1175, după care actul secret nu este opozabil terţiilor. Aceasta 
lasă însă a se presupune că terții, în momentul când au 
tratat, cu moștenitorul aparent, n'au cunoscut actul secret 
dintre părţi, căci dacă l-au cunoscut, ei nu se pot plânge, 
fiind singuri responsabili de dauna ce sufăr din această 
cauză (2). | 

Soluţia după care ipoteca constituită de un moştenitor Inadmisibili- 
aparent sau putativ ar fi validă, este însă, după părerea, pe 
noastră, cu desăvârşire inadmisibilă. In adevăr, din punctul constituite de 
de vedere al textelor, nimeni nu poate transmite altuia mai un mostenitor 
multe drepturi decât are el însuș (art. 1770, 1803 C. cv 
565 Pr. eiv.). Or, moștenitorul aparent nu este proprietar, 
fiindcă este obligat a cedă locul său unui terţiu, în baza 
petiției de ereditate exercitată de acest terţiu. Ipoteca cons- 

celei vândute, fără a putea urmări acea avere, dacă va fi 
trecul la o a treia persoană, (aceste ultime cuvinte lipsind din 
art. 132 corespunzător francez). Acesta este unul din textele 
ce se invoacă spre a se susține validitatea înstrăinărilor ema- 
nate dela moștenitorul sau eredele aparent. (Vezi Gr. Vultu- 
vescu, 0p. cit., p. 261, ed. a 2-a). Am văzut însă în tom. |] 
al Coment. noastre, p. 523 (ed. a 2-a), că art.117 din codul 
civil, consacrând o regulă specială și excepţională în materie 
de absenţă, această regulă nu poate fi întinsă la alte cazuri. 
Acest text nu ajunge spre a se validă înstrăinările consimţite 
de moștenitorul aparent, de oarece jurisprudenţa, noastră, pe 
care am semnalat-o pag. 571, nota 2, mai cere încă şi buna 
credință din partea terțiului (ba încă unii mai cer buna ere- 
dință şi din partea moștenitorului), condiţie pe care art. 117 
menţionat n'o prevede. | , 
Aubry et Rau, III, $ 266, p. 448, text și nota, 24; Gillard, 
op. cit., 127, pag. 239, 240; P. Pont, op. eit., II, 631; Dalloz, 
Nouveau C. civil annote, IV, art. 2124, No. 88, şi autorită- 
ţile 'citate acolo. , „a 

(*) Gillard, op. eit., 127, p. 240; Larombitre, Oblig.„ V, art. 1321, 
No. 10; Laurent, XIX, 192. Vezi și tom. VII al Coment. 
noastre, p. 166, text şi notele 3, 5. 

( 

—
—
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tituită de dânsul este deci nulă, o dezmembrare a proprie- 
tăței neputând fi concedată, de acela care nu are plenitu- 
dinea, dreptului primordial. 

Aceeaş soluţie este admisibilă şi din punctul de vedere 
al principiilor, dreptul de proprietate fiind absolut şi per- 
petuu. Moştenitorul adevărat n'a putut deci fi deposedat de 
lucrul său, fără voinţa sa, şi prin constituirea unei ipoteci 
emanată dela un uzurpator. 

În fine, interesul social cere ca dreptul de proprietate 
să fie apărat în mod serios. 

Dar, la acest sistem, strict juridie, se obiectează eroarea 
invincibilă și buna credinţă a ereditorului ipotecar, a cărui 
situație ar fi din toate punctele de vedere demnă de interes. 
La aceasta se poate răspunde că buna credinţă a, terţiilor, 
cari au contractat cu moștenitorul aparent, nu poate să ni- 
micească viciul originar al acestui din urmă, buna, credință 
neputând să producă decât efectele admise de lege, adecă: 
dobândirea fructelor (art. 485), şi scurtarea termenului pres- 
cripției (art. 1895 urm.), iar nici întrun caz transferarea 
imediată și irevocabilă a proprietăţei. Strict şi juridie vor- 
bind, nici înstrăinările totale, nici ipotecile emanate dela un 
moștenitor aparent, nu pot deci fi menținute (î). 

Aplic. art, Nu trebue însă asimilat unui proprietar aparent, po- 
1110. sesorul cu titlu particular al cărui titlu, vieiat din capul 

locului, a fost mai în urmă anulat, căci ipotecile constituite 
de acest posesor sunt desfiinţate prin anularea titlului său 
(art. 1770) (9). 

Capacitatea Am văzut supră, p. 573, că spre a puteă constitui o 
de a puteă 
înstrâină Ipotecă, asupra, unui imobil, trebue, mai întâiu de toate, a 

fi proprietarul acestui imobil. O a doua condiție necesară 
spre a puteă constitui o ipotecă, este capacitatea de a puteă 
înstrăină imobilul care urmează a fi grevat. 

() Vezi Daniel de Folleville, Essai sur la vente de la chose 
dautrui, Revue pratigue de droit Francais, tom. 35 (anul 
1873), p. 266, 267; Gillard, Constitution de Phypothegque con- 
ventionnelle, 126, p. 234 urm., ete.—Cu toate acestea, art. 933 
$ 2 din codul italian consacră principiul admis de jurisprudenţă. () Dalloz, op, cit., IV, art. 2124, No. 92 şi art. 2125, No. 39 
am por. Cas. fr. şi O. Paris, D. P. 47. 4. 482; D.P.%8. 

n



CONSTITUIREA IPOTECEI CONVENȚIONALE. — ART. 1769, 581 

2 Capacitatea de a puteă înstrăină, cerută în persoana consti- 
tuitorului ipotecei. 

Spre a puteă ipotecă trebue a avea, în al doilea loc, Capacitatea 
capacitatea de a dispune de dreptul imobiliar ce se ipote-“"* dispune, 
cează, proprietatea sau uzufructul imobilului, pentrucă a 
ipotecă însemnează, a înstrăină eel puţin în mod indirect, ipo- 
teca cuprinzând în sine dreptul de a vinde imobilul ipotecat. 

Capacitatea de a înstrăină nu trebue confundată cu 
acea de a contractă obligații. 

Astfel, minorul emancipat se poate obligă în limitele  Minorul 
actelor de administraţie (ast. 427), fără a putea însă să emancipat. 
dispue de averea sa (art. 430). Minorul emancipat poate 
deci cere anularea ipotecilor consimţite de dânsul, fără în- 
deplinirea formelor cerute de lege pentru minorii neeman- 
eipaţi (£). 

De asemenea, femeea măritată, separată de bunuri, are Femeea mă- 
libera administraţie a avutului său şi chiar dreptul de a,ritată separată 

de bunuri. 
înstrăină mobilele sale, având însă nevoe pentru înstrăinarea Art. 1265. 
imobilelor de autorizarea bărbatului sau a justiţiei (art. 1265). 

Persoanele care au numai capacitatea de a se obligă, Persoanele 
a A _2 x cari au nu- 

fără a aveă pe acea de a înstrăină, nu pot deci să COnNS- sai capaci- 
tituească o ipotecă convenţională (2). tatea de a se 

obligă. 

(1) Cas. rom. Bult, S-a 1, 1879, p. 186.— Anularea ipotecei din Aplie. art. 

partea minorului nu invalidează însă actul ca simplă creanță, 1164 

dacă suma împrumutată i-a folosit, şi aceasta în baza prin- 

cipiului că nimene nu se poate înavuţi în detrimentul altuia 

(art. 1164). Cas. rom. Bult. S-a 1, 1881, ultimul considerent 

dela p. 185. Vezi şi înfră, p. 584. 
(2) Beudant, op. cit., II, 638, p. 128. 

Minorul autorizat a face comerţ poate însă ipotecă şi în- Art. 12 C. 

străină, imobilele sale pentru tot ce priveşte comerţul său, com. 

fără a aveă nevoe de o nouă autorizare (art. 12 C. com.). 

Tot astfel, femeea măritată, autorizată a face comerţ, se Art. 16 C. 

poate obligă, fără o nouă autorizare pentru tot ce priveşte com. 

comerțul său. Ea poate, în acest scop, să înstrăineze și să 

ipoteceze toată averea sa, fără o nouă autorizare, numai bu- 

nurile ei dotale neputând fi înstrăinate şi ipotecate decât în ca- 

zurile şi după formele prevăzute de codul civil (art. 16 C. com.). 

In fine, este nulă de drept orice înstrăinare a imobilului Art. 514 Pr. 

urmărit, făcută de debitor în urma transerierei comanda.men- civ. 

tului prealabil (art. 514 Pr. civ.). Vezi p. 558, ad notam şi p. 660. 

In privința ipotecărei acestui imobil, se decide în genere Ipotec. imobil. 

| 
urmărit.
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Aşa dar, nimene nu poate constitui o ipotecă asupra 
unui imobil, dacă nu are capacitatea de a-l înstrăină. 

În consecinţă, bunurile femeilor măritate, minorilor, 

interzişilor, absenţilor, ete., nu pot fi ipotecate decât cu în- 
deplinirea formelor necesare pentru înstrăinarea lor. Aceasta, 
rezultă din art. 1771. lată, în adevăr, cum se exprimă 
acest text: 

Art. 1771. — Bunurile minorilor şi ale interzișilor nu pot fi 
ipotecate decât pentru cauzele şi cu formele prescrise de lege (!). 
(Art. 199, 342 urm., 401, 402, 430, 454, 458 C. eiv. Art. 12, 16 
C. com. Art. 2126 C. fr. Art. 75 L. ipotee. belgiană din 1851). 

In baza acestui text, combinat cu principiile generale, 

în Franţa, şi sa decis şi la noi (Trib. Vaslui, Cr. judiciar 
din 1901, No. 7, sentință criticată, de noi), că ea este pe:- 
misă. În adevăr, o asemenea ipotecă nu aduce niciun preju- 
diciu adjudecatarului, fiindeă după art. 565 Pr. civ., în 
urma, executărei ordonanţei de adjudecare, imobilul rămâne 
liber de orice privilegii sau ipoteci la care eră supus. Ea nu 
aduce, de asemenea, nicio daună creditorilor ipotecari anterior 
înscrişi, fiindcă, ipoteca, constituită de debitor nu conferă noului 
creditor ipotecar decât un rang ulterior. Cât pentru creditorii 
chirografari, ei sunt totdeauna expuşi, pănă când vor fi plă- 
tiți, la constituirea de ipoteei din partea debitorului lor. Nu 
se vede deci pentru ce ipotecarea imobilului ar schimbă si- 
tuaţia lor. Vezi în acest sens, Beudant, op. cit., ÎI, 639, p. 129; 
Lissier et Darras, C. de proced. civile amnott, II, art. 686, 
No. 16; Garsonnet, Pr. civile, IV, $ 1545, p. 649, 650 (ed. 
a 2-a); Boitard, Colmet-Daage et Glasson, Leţons de proctd. 
civile, II, 931 (ed. a l5-a); Baudry et Loynes, op. cit., Il, 
1340; T. Huc, XIII, 258; Aubry et Rau, ÎI], Ş 266, p. 458, 
text şi nota 37 (ed. a 5-a), ete. — Contră: Glasson, Precis th. 
e pratigue de procd. civile, IL, p. 278 şi nota 1, p. 422 în 
Leţons de proced. civile de Boitard ei Colmet- Daage; Gillard, 
op. cil., 164, pag. 290 urm.; Mironescu, Revizuirea codului 
de procedură, civilă, pag. 168, text şi nota, 219. Credem că 
această din urmă soluţie este singură admisibilă în dreptul 
nostru. Vezi observ. ce am publicat în Or. Judiciar din 1901, 
No. 7 asupra unei sentinţe a Trib. din Vaslui, pronunţată în 
sens contrar. Mai vezi tom. VII al Coment: noastre, p. 185, 
nota 1 şi tom. VIII, pag. 588, nota 1. Cpr. Cas. rom. Bault. 

_S-a 1, anul 1886, p. 15. 
(1) Este de observat că textul nostru nu vorbeşte, ca, acel francez, 

de bunurile absenţilor, ceeace face că el este mai bine redactat. 
Vezi infră, p. 583, nota 3. 

a
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bunurile minorilor şi ale interzişilor nu pot fi ipotecate decât 

cu autorizarea consiliului de familie, aprobată de justiţie 
(art. 401, 402, 430 C. eivil). 

Bunurile femeilor măritate nu pot fi ipotecate decât cu Femeea mă- 

autorizarea bărbatului sau a justiţiei (art. 199)(). ritată, 

In privinţa, chestinnei de a se şti dacă tatăl adminis- Tati admi- 

trator legal poate, şi cu ce forme anume, să ipoteceze imo- nistrator 

bilele copilului său minor, ea este controversată (?). 

Acei trimeşi în posesiunea provizorie a bunurilor unui Art. 112 C. 

absent, nu pot să ipoteceze bunurile absentului, ei neputând av 

face decât acte de adininistraţie (?). 
Cât pentru acei trimeși în posesiunea, definitivă, se de- Art. 117. 

cide că ipotecile constituite de ei rămân valide, chiar în urma 

reîntoarcerei absentului (argument din ast. 117 C. civil) ($). 

Regulele de mai sus sunt aplicabile numai ipotecilor potecă legală. 

(4) In privinţa imobilelor dotale, se decide, în genere, deşi ches- 

tiunea este controversată, că clauza convenției matrimoniale, 

care permite înstrăinarea fondului dotal, nu atrage, în genere, 

facultatea, de a-l ipotecă, pentrucă ipoteca este mai periculoasă 

decât înstrăinarea directă. Vezi tom. VIII al Coment. noastre, 

p. 263, nota 5 şi supră, p. 556, nota 1. 

(2) Vezi tom. II al Coment. noastre, p. 499, nota 1 (ed. a 2-a) 

şi tom. IX, p. 675, 676, text şi nota 1, precum şi observaţiile 

ce am publicat asupra unor sentințe a trib. din Gex şi din 

Buzău, în Or. judiciar din 1900, No. 42 şi din 1904, No. 6.— 

“Pibunalul civil din Albi a, decis că tatăl, administrator legal 

al bunurilor copiilor săi minori, poate să ipoteceze imobilele 

acestor din urmă, fără autorizarea consiliului de familie şi a 

justiţiei. Dreptul din 1910, No. 11, p. 92. In privinţa consi- 

liului de familie, autorizarea lui nu poate fi cerută în specie, 

pentrucă asemenea, consiliu nu există în timpul căsătoriei. Cât 

pentru autorizarea, justiţiei, ea este, după părerea, noastră, nece- 

sară în specie. Cpr. Trib. Buzău, Cr. judiciar din 1904, No. 

61 (cu observ. noastră). 

() Cpr. Planiol, II, 2778. — At. 2196 din codul fr. dispune Deoseb. de 

însă că, la caz de necesitate, bunurile absentului pot fi ipoteeate redacție de 

de câteori moştenitorii prezumptivi sunt trimeşi în posesiunea, codul francez. 

provizorie a bunurilor sale, în virtutea unei hotărîri, adecă cu 

autorizarea justiţiei. Yoţi autorii recunose însă că acest text 

este rău redactat. Vezi Planiol, II, 2278, nota |, p. 863 (ed. 

a 5-a); Acollas, III, p. 716. Cpr. axt. 75 din legea ipotecară 

belgiană şi art. 1771 din codul nostru, cari sunt mai bine 

redactate. Vezi supră, p. 582, nota 1. 

(+) Vezi tom."I al Coment. noastre, p. 514, text şi nota 3 (ed. a 2-a).
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convenţionale, nu însă și acelor legale, cari lovesc bunurile 
ineapabililor. In adevăr, aceste din urmă ipoteci fiind stabi- 
lite de lege, voinţa proprietarilor bunurilor grevate nu joacă 
niciun rol în privinţa stabilirei acestor ipoteci (). 

Nulitate re- Ipoteca constituită de un incapabil este anulabilă, însă 

pai 99” nulitatea fiind în specie relativă, numai incapabilul poate s?o 
presă.  propue, şi această nulitate poate fi acoperită prin confirmarea 

lui, în urma încetărei incapacităţei sale (art. 1167 $2)6$). 

Aplice. art, Acţiunea, în anulare se preserie, în specie, prin zece ani 
1900. Confir- din ziua încetărei incapacităţei (art. 1900) (2). Aceasta este 

o confirmare tacită (4). 
Aplic, art. Se poate ca incapabilul să anuleze ipoteca şi, cu toate 

11% acestea, să fie condamnat a restitui suma, împrumutată, în 
virtutea acţiunei de în rem verso (art. 1164). Aceasta se va 
întâmplă de câteori împrumutul a folosit ineapabilului, căci 
altfel el s'ar înavuţi în detrimentul împrumutătorului, ceeace 
nici întrun caz nu-i este permis (5). 

Constituirea unei ipoteci din partea acelora cari au asupra 

imobilului un drept condiţional, sau rezolubil, sau 

supus unei acţiuni în anulare. 

Art. 1770. — Acei cari au asupra unui imobil un drept sus- 
pens prin o condiţie, sau rezolubil în oarecare cazuri, sau supus 
la o acţiune în resciziune, nu pot consimţi decât o ipotecă supusă 
aceloraşi condițiuni, sau aceloraşi resciziuni. (Art. 117, 769, 830, 
834, 1017, 1019, 1020, 1021, 1157 urm., 1365, 1377, 1776, 1781, 
1803 C. civ. Art. 2125 C. fr. Art. 74 |. ipotee. belgiană din 1851). 

Drepturi Pentru a constitui o ipotecă asupra unui imobil, nu 
eventuale. este numai decât nevoe de a fi proprietarul lui actual și 

(1) Cpr. Bendant, op. cit, II, 641, p. 130. 
(2) Beudant, op. cit., II, 642, p. 131; Planiol, II, 2773; Aubry et 

Rau, III, $ 266, p. 453; Dalloz, Nouveau C. civil annoti, 
IV, axt. 2127, No. 87 urm., ete. 

(5) Planiol, loco cât.; Thâzard, op. cit., 56; Dalloz, op. cit., IV, 
art. 2127, No. 99, ete, 

(*) Vezi tom. VII al Coment. noastre, p. 70, 71. Cpr. Judecăt. 
ocol. Suraia, (Putna), Or. judiciar din 1910, No. 28 (eu ob- 

__serv. noastră). 
(5) Vezi supră, p. 581, nota 1. 
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definitiv, căci şi acel care are un drept eventual la proprie- 
tatea unui imobil poate să-l ipoteceze (?). 

Nu este, de asemenea, numai decât nevoe pentru vali- 
ditatea, ipotecei ca dreptul constituitorului să fie pur şi simplu. 
EL poate fi supus unor anume modalităţi. Art. 1770 dispune, 
în adevăr, că ipoteca poate fi constituită şi de acela care 
are asupra imobilului un drept supus unei „condiţii suspen- 
sive, sau rezolubil în oarecare cazuri, sau supus la o acţiune 
în anulare. | 

Astfel, ipoteca constituită de acela a cărui titlu de pro- 
prietate este anulat pentru cauză de violenţă, eroare sau dol 
cade ca fiind constituită & non domino; însă de câteori nu- 
litatea este pronunțată după însăş cererea constituitorului, 
ipoteca constituită de dânsul asupra imobilului dobândit 
în. virtutea actului anulat, trebue să fie menţinută în vir- 
tutea, principiului după care nimeni nu poate, prin faptul 
său, să aducă vreo atingere dreptului concedat de el(). 

Dacă constituitorul ipotecei este proprietar sub o eon- 
diţie suspensivă, soarta ipotecei va atârnă de îndeplinirea 
sau neîndeplinirea, condiţiei (2). Ipoteca este deci condiţională, 
ca, şi dreptul constituitorului ei. Aceasta nu este decât apii- 
carea, regulei cunoscute: Nemo plus juris ad alium irans- 
ferre potest quam ipse habei. (Art. 1803 C. civ.) &). 

585 

Drepturi su- 
puse unei 

condiţii sus- 
pensive sau 
rezolutori;. 

Soarta ipote- 
cilor consti- 

 tuite de acela 
a cărui pro- 
prieiate este 

anulată. 

Condiţia sus- 
pensivă. 

Proprietarul imobilului, al cărui drept este supus unei Condiţia rezo- 

(1) S'a decis însă, cu drept cuvânt, că atunci când printr'o acţiune 
în simulaţie se constată că cumpărătorul aparent al unui 

imobil nu devenise în realitate proprietarul lui, ipoteca cons- 

tituită de el asupra acestui imobil nu are nici-o valoare, in- 
diferent dacă ereditorul ipotecar eră sau nu de bună credință; 

căci, în specie, cumpărătorul neavând niciun drept asupra 

acestui imobil, n'a putut în mod valid să eonstituiască o ipo- 

tecă asupra lui. Cas. rom. Bult. S-a I, anul 1886, p. 867. 

(2) Dalloz, Nouveau C. cîvil annoit, IV, art. 2125, No. 47, 48. 

(2) Astfel, s'a decis că ipoteca constituită în interval dela data 

ordonanţei de adjudecare şi pănă la judecarea recursului, se 

menţine sau cade, după cum recursul se respinge sau se ad- 

mite. Cas. rom. Bult. 1904, p. 298. 

(&) L. 5%, Dig., De diversis regulis juris antigui, 50, 17. „Deobşte 

nu poate nimene să deă altuia mai: multe drituri decât acelea, 

ce el însuş are“, zice art. 580 din codul Calimach (442 Cc. 

austriac). Vezi şi art. 1521 din acelaş cod (art. 1138 C. aus- 

triac). Vezi înfră, p. 107 şi supră, p. 551. 

lutorie. 

C. Calimach, 
Art. 580 şi 

1521.
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condiţii rezolutorie, poate şi el să ipoteceze imobilul ce are 
sub o atare condiţie; însă, îndeplinindu-se condiţia, ipoteca, 
va, cădeă prin aplicarea adagiului cunoscut: Pesoluio jure 
damntis, resoluitur jus accipientis, a cărui aplicare se găsește 
în art. 1770) 

Ipoteea con- Astfel, în caz de vânzarea unui imobil cu pact de răs- 
Îi ied cumpărare, cumpărătorul va puteă „să ipoteceze imobilul 
cu pact de cumpărat de dânsul, însă această ipotecă va, cădea, dacă 
răscumpărare. vânzătorul îşi exercită dreptul de răscumpărare în termenul 

stipulat, pentrucă, prin îndeplinirea condiţiei rezolutorii, cum- 
părătorul este presupus că n'a fost niciodată proprietarul 
zisului imobil €). 

Ipoteea con- Nu numai cumpărătorul, dar şi vânzătorul eu pact de 

„găiinită de răscumpărare poate să ipoteceze imobilul vândut, înainte de 
pact de răs- a-și fi exercitat pactul de răscumpărare, și ipoteca va fi, în 
Cei, specie, validă, dacă el sau moștenitorii lui exercită dreptul 

de răscumpărare în termenul stipulat prin convenţie (argu- 
ment din ast. 1375 și 1378 C. civil). 

Pentru ca un imobil vândut cu pact de răscumpărare, 
să poată servi de bază sigură unei ipoteci, trebue deci ca 
atât vânzătorul cât şi cumpărătorul so constituească îm- 
preună (£). 

Constituirea Aceeaș soluţie este aplicabilă ipotecilor constituite de 
papoteeei de un cumpărător, care ar vedeă mai târziu vânzarea reziliată 
zător al cărui pentrucă n'a plătit preţul ei, sau de un donatar care ar vedeă 
contract e re- . . x . .. . 5 

ziliat, ete. donaţiunea revocată pentru survenire de copii dăruitorului (*). 
  

(1) Cpr. Trib. Romanați, Dreptul din 1899, No. 82, p. 664; €. 
Bucureşti, Cr. judiciar din 1906, No. 38. Vezi înfră, p. 105. 

(2) Baudry et Loynes, op. cit., II, 1316, 1319; Dalloz, op. cit. 
IV, art. 2125, No. 20 urm., şi autorităţile citate acolo. 

(5) Baudry et Loynes, op. cit., II, 1317; Baudry et Saignat, 
Vente, 639 urm.; Thiry, III, 603; Gillard, op. cât., 108, p. 
183 urm.; Planiol, II, 2797; Beudant, op. cât, 1, p. 2%, 
nota Î, precum şi autorităţile citate în tom. VIII al Coment. 
noastre, p. 1780, nota, 2. — Contră: Aubry et Rau, III, $ 266, 
p. 445 (ed. a 5-a); Dalambert, nota în Sirev, 1904. 1. 420, 
şi alte autorităţi citate în tom. VIII al Coment. noastre, loco 

„ supră cit. Vezi asupra acestei controverse, Dalloz, op. cit.. IV, 
„art. 2125, No. 10 urm. 
(*) Vezi Gr. Vulturescu, Creditul fonciar, p. 197 (ed. a 2-a). 
(5) Baudry et Loynes, op. cit., II, 1316. 

Art. 834. In caz de revocarea donaţiunei pentru ingratitudine, ipoteca
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In baza acestor principii ar trebui ca şi ipoteca constituită Art. 765. 
de descendentul, care raportează imobilul dăruit, la moștenirea 
ascendentului dăruitor, să fie desființată, pentrucă dreptul 
acestui moştenitor eră supus unei rezilieri (facerea raportu- 
lui). Legiuitorul nostru, părăsind însă de astadată codul 
francez, şi reproducând pe acel italian (art. 1016), a admis, 
prin art. 765, soluţia contrară, pentrucă ipoteca fiind un 
mijloe puternic de credit, merită aceeaș favoare, pe care o 

merită înstrăinarea imobilului (*). 

Formele actului cari constată ipoteca convenţională. 

Arț. 1772. — Ipoteca convenţională nu va puteă fi constituită 
decât prin act autentic. (Art. 1171, 1747, 1774, 1775, 1776 C. eiv. 

L. pentru autentif. actelor din 1886. Art. 2127 C. fr. Art. 76 L. 
ipotee. belgiană din 1851). 

În legislaţia noastră, ipoteca este un act solemn. Vom Act. solemn. 

vedeă înfră, p. 589 motivele acestei dispoziţii. 
Ea nu are însă nevoe dea fi constatată prin însuș Constatarea 

, ga : A _ipotecei prin- 
actul care constată ereanța garantată, ipoteca. putând fi COn- imun aci se- 

stituită  printi”un act separat. Se înţelege dela sine că, în  pazat. 

asemenea caz, actul care constată ereanţa pentru care sa 

constituit o ipotecă, nu are nevoe de a fi autentic; numai 

ipoteca va; trebui să fie dată în formă autentică. 

constituită de donatar va subzistă, dacă ea a fost constituită 

înaintea, inserierei extractului cererei de revocare pe marginea 

actului de transcriere a donaţiunei (art. 834). Baudry et Loynes, 

op. cit. II, 1316; Guillonard, Idem, II, 945; Dalloz, Nouveau 

C. civil annotț, LV, art. 2126, No. 27 urm. Vezi înfră, p. 105, 

nota 5. 
Aceeaşi regulă se aplică, prin analogie, după părerea do-  Moştenitor 

minantă, în caz când ipoteca ar fi fost constituită de un moş- nedemn. 

tenitor, care ar fi fost mai în urmă declarat nedemn. Dalloz, 

op. cil., LV, axt. 2126; No. 28, şi autorităţile citate acolo.— 

Contră: Gillard, op. cât. 122, p. 217 urm. | 

Ce trebue să decidem în privinţa ipotecei uzufructului ? Stingerea uzu- 

Stingerea uzufructului aduce ea stingerea ipotecilor existente ruouiua 

asupra uzufructului? Vezi supră, p. 561, text și nota 3. 

(1) Vezi în tom. III, partea; II, explic. art. 765 şi tom. VIII, 

p. 187, nota 2. Cpr. C. Galaţi, Dreptul din 1904, No. 68; 

D. Tăzlăoanu, Dreptul din 1904, No. 37, care se referă la 

părerea noastră.
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Făgăduința Din împrejurarea, că ipoteca este un act solemn, n'ar 

de a dă o "Po trebui să se tragă concluzia că și făgăduinţa de a dă o ipo- 

ditate.  tecă trebue să fie constatată tot în forma autentică, căci 

aceasta din urmă nu este supusă nici unei solemnităţi. Fă- 
oăduința de ipotecă poate deei fi dată sub orice formă ar fi, 
de exemplu: printr'o scrisoare, şi chiar în mod verbal, ră- 
mânând, în asemenea, caz, numai dificultatea probei. 

O asemenea făgăduinţă este validă în acest sens, că con- 
feră creditorului o acţiune spre a constrânge pe debitor să-și 
execute făgăduinţa sa, sub pedeapsă, la din contra, de a 
plăti creditorului daune-interese (4). 

Spre a fi validă, făgăduinţa de a dă o ipotecă nu are 
nevoe de a arătă bunurile ce urmează a fi ipotecate (?). 

Act solemn. Dar dacă făgăduinţa de a dă o ipotecă nu este necon- 

„Neintrebuin- testat un aet solemn, ipoteca este din contra solemnă, fără 
termen sacra- Însă ca ea să ceară întrebuinţarea vreunui termen saera- 

mental. mental (5). Ea nu poate, în adevăr, fi constituită decât în 
forma autentică (art. 1747 şi 1772) (4). Această soluţie este 
contrară atât dreptului roman cât şi dreptului nostru an- 
terior (5). Forma dat esse rei. 

C. austriac. (1) Cpr. Boyer, Synthese des lois franțaises (0. civil), art. 2127, 
Art. 1368 p. 934, şi autorităţile citate acolo. „Făgăduinţa de a dă un 
S ultim. - amanet sau o ipotecă,. nu constitue încă un contract de amanet“, 

zice art. 1368 $ ultim din codul austriac. „Der vetrag ein 
Pfand îibergeben zu mollen, ist noch kein Pfandvertrag“. 

(2) Dalloz, Nouveau C. civil annote, LV, art. 2129, No. 42. 
(6) Cpr. C. Galaţi, Dreptul din 1891, No. 50. 
(£) O potecă, spre a fi validă, trebne deci să fie constituită prin 

act autentic; S'a decis, însă, că -atunei- când unul din exem- 
plarele actului autentic întruneşte toate condiţiile de validi- 
tate, actul nu poate fi declarat nul pentrucă celuilalt exem- 
plar, sau procesului verbal rămas la dosar, îi lipseşte vreuna 
din condiţiile de formă prescrise de lege, cum ar fi, de exemplu, 
lipsa, semnături judecătorului care a instrumentat, în procesul 
verbal rămas la dosar. Cas. rom. Revista Jurisprudenţa din 
1911, No. 7, p. 107; Cr. judiciar din.1911, No..15,p. 116 şi 
Dreptul din 1911, No. 23. | | 

Prin excepţie, ipoteca maritimă nu are nevoe de a fi cons- 
tituită prin act autentic, un act scris, fie chiar sub semnă- 
tură privată, fiind suficient (arţ.. 495 urm. C. com.). 
Vezi în privinţa dreptului nostru anterior,-supră, p. 312, 313, 

„text şi nota 1, unde am văzut că ipoteca, deveneă perfectă 
prin remiterea documentelor în mâna ereditorului. 

Art. &95 urm. 
C. com. 

Dr. nostru (5) 
anterior. 
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Forma autentică, pe care o prescrie art. 1772, are Motivele art. 

avantajul de a permite creditorului să pue în vânzare imo- 1172 
bilul ipotecat, după ce va învesti titlul său cu formula exe- 
cutorie, fără a mai recurge la justiţie spre a dobândi un 
titlu executor (1). | 

Yorma solemnă, asigurând într'un-mod mai eficace in- C. italian. 
teresul creditorului, asigură prin aceasta însuş creditul. Va Art 198- 
să zică forma, ipotecei se explică printrun interes practie con- 
siderabil €). Cu toate acestea, art. 1978 din codul italian 
dispune că ipoteca convenţională trebue să fie constituită 
prin act publie sau prin act sub semnătură privată (per 
atto pubblico o per scriitura privata) (?). 

Formele cu care se vor autentifică ipoteeile sunt acele L. din 1886. 
ordinare prevăzute de legea din 1886 pentru autentificarea 
actelor în genere. 

S'a decis, în privinţa unei ipoteci autentificată de agenţii „Ipoteca au 
noștri diplomatiei din străinătate, că primul seeretar al unei agenţii noştri 
legaţiuni române care, în timpul congediului, înlocueşte pe diplomatiei 
Ministrul plenipotenţiar şi gerează afacerile legaţiunei, în pu- tate. 
terea delegaţiei date de Ministerul de externe, are calitatea 
de a dă autenticitatea actelor ce se prezintă legaţiei spre 
autentificare, în specie, unei ipoteci, și că, pentru asemenea 

In privinţa dreptului roman, vezi L. 4 şi LL. 3% $ 1, Dr. roman. 
Dig., De pignoribus et hypothecis, 20, 1; IL. 12, Cod, eod. 
tit., 8, 14; L. 11, Cod, Qui potiores în pignore habeantur, 

9, 18, ete. , 
In privinţa, dreptului vechiu francez, vezi Esmein, Etudes Dr. vechiu fe. 

sur les contrats dans le tres ancien droit franţais, p. 210 urm. 
(1) Cas. rom. Bult. S-a I, 1886, p. 929 şi Dreptul din 1887, 

No. 9, p. 70. — Curtea din București admisese că numai hotă- 

rîrile judecătoreşti pot fi învestite cu formule executorie (Dreptul 

din 1886, No. 60, p. 482), însă această decizie, contrară însuș 

textului art. 1173 C. civil, a fost cu drept cuvânt casată. 

(2) Cpr. Baudry et Loynes, op. cit., II, 1406; Beudant, op. 
cit., II, 646. — Vezi însă Planiol (II, 2758), care zice că 
forma autenticităţei se explică prin efectul tradiţiei vechi. 

“Mai vezi Acollas, III, p. 717, text şi nota 1; Pand. fr, 

„m Privil. et huypotheques, 1195. Pothier (Coutume d'Or- 

ltans, XX, No. 6 urm.) zice că ipoteca trebue să fie în- 

“vestită de autoritatea publică. Mai vezi Pothier, Hypothogues, 

IX, 10 urm. A | 

(2) Cpr. art. 1368 C. austriac.
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autentificare, legea nu cere ca șeful legaţiunei sau acel care-l 

înlocueşte să fie asistat de un grefier (*). 

Consulii ono- Dreptul de a instrumentă acte autentice în străinătate 

ifci. 3) au nu numai secretarii, ataşaţii şi cancelarii agenţiilor 

române (prin delegaţie) (art. 24 L. din 13 Februarie 1894), 

dar şi consulii noștri onorifici (*). 
Consulatele In fine, s'a mai decis că consulatele străine din Ro- 

stra dn mânia nu puteau altă dată şi nu pot nici astăzi instrumentă 

acte de ipotecă asupra imobilelor din țară €). 

Constituirea, - Ipoteca poate fi constituită prin mandatari, însă pro- 

ipotecii Prin cura va trebui, în asemenea caz, să fie nu numai specială 

Necesitatea (art. 1536), dar încă şi autentică, după cum dispun anume 
unui mandat art. 7 atentie. &l 6 $ 2 din legea ipotecară belgiană şi art. 1217 $ 2 

Controversă. din codul olandez (4. In adevăr, mandatul formând un tot 

indivizibil. eu actul pentru care a fost dat, trebue să fie 

supus acelorași condiţii la eare este supus însuș actul 6); și 

() 0. Bucureşti, Dreptul din 1900, No. 17 şi Or. judiciar din 

acelaş an, No. 18. Mai vezi Cas. rom. Dreptul din 1885, No. 3l 

şi Bult. S-a l-a, 1885, p. 92. — Contră: Trib. Ilfov (sentință 

infirmată), Dreptul din 1899, No. 82. 
(2) Cas. rom. şi C. București, Or. judiciar din 1904, No. 18 şi 

Bult. 1903, p. 1293. Vezi tom. I al Coment. noastre, p. 191 

(ed. a 2-a). 
(2) Cas. rom. Bult. S-a 1, 1880, p. 363.— Tribunalul Dolj a tă- 

găduit, en drept cuvânt, consulilor străini, dreptul de a efectuă 
vânzarea unui imobil situat în România, chiar când acel 
imobil ar fi proprietatea unui supus al țărei ce reprezintă 
consulul. Vezi Dreptul din 1889, No. 78. 

(4) Iată în adevăr, cum se exprimă acest text: „Procurele date 

pentru constituirea unei ipoteci, nu pot fi date decât prin act 
autentic“. „Die volmagt tot het verleen van hypotheck moel bij 
authenticke akte worden verleden“)). 

(6) Baudry et Loynes, op. cit., II, 1413, cari, cu această ocazie 
se referă la părerea noastră; P. Pont, Idem, |, 410 şi II. 

657; Beudant, op. cit., II, 650; Planiol, II, 2248 și 211%; 
Gillard, op. cit., 231, p. 433 urm.; Mervile, Revue pratigue. 
tom. II, anul 1852, p. 97 urm.; Nacu, III, No. 245, p. 120, 
1721. Vezi asupra acestei chestiuni tom. IL al Coment. noastre, 
p. 219, nota 1 și p. 761, nota 1 (ed. a 2-a); tom. VI,p. Gl 
urm.; tom. VII, p. 128, text şi nota 5; tom. VIII, p. 41 um: 

„tom. IX, p. 565, 566, text şi nota 1, ete. — Contră: Persil, 
Regime hypothecaire, I, p. 434, No. 6; Troplong, Priuil. ei 
hypothegues, II, 510; Duranton, XIX, 357 bis; Maread€, Revue 

crutique, tom. II, anul 1852, pag. 199 urm.; Pascaud, Idem,
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această soluţie se aplică, pentru identitate de motive, tuturor 
actelor solemne în genere (!). Apoi, în dreptul nostru, se 
mai poate trăge argument în favoarea autenticităţei procurei 
şi din art. 1781 C. civil. 

Ipoteca mai trebue încă să fie inscrisă, după cum vom Inscripţia 
vedeă mai la vale (art. 1778 urm.), şi dacă inscrierea se pie 
face prin mandatari, procura acestor din urmă va trebui să solemnitatea 
fie iarăş autentică (art. 1781); însă inscripţia nu face parte actului. 
din solemnitatea actului, această măsură fiind preserisă numai 
în interesul terţiilor(2); de unde sa tras concluzia foarte Ju- 
ridică că, de câteori debitorul refuză de a cere inscripţia 
ipotecei conferită de dânsul, nimie nu se opune ca, atât în 

interesul creditorilor cât şi în acel al terţiilor, inseripția, a 

cărui seop este numai publicitatea aetutui constitutiv al ipo- 

tecei, să se îndeplinească în afară şi chiar în contra voinţei 

debitorului, prin ordinul justiţiei, pe care ea este în drept 

a-l dă în eontradietor cu părţile, faţă cu debitorul, de 

câteori se constată că ipoteca, îşi are existenţa ei legală (5). 

In orice caz, nu este nevoe ca procura să cuprindă 

arătavea imobilelor ce urmează a fi ipotecate (*). 

Imprejurarea că mandatul trebue, în specie, să fie au- Gerant de 
. o. , eu » ataceri. Con- 

tentie, dovedeşte că ipoteca nu poate fi constituită de către — sroversă. 

anul 1882, p. 157.; C. Rennes, D. P. 55. 1. 458 (sub Cas.); 

Trib. Langres, Gaz. des tribunauz din 15 April 1898. Vezi 

asupra acestei chestiuni, care ar trebui să nu fie controver- 

sată, Dalloz, Nouveau C. civil annotă, IV, art. 2127, No. 16 

urm.; Pand. fr., vo Privil. et hypotheques, 7580 urm., Repert. 

Sirey, v? Hypothegue, 1905 urm., și v* Mandat, 18, ete. 

(4) Vezi tom. LX al Coment. noastre, p. 565. 
) Cpr. C. Bucureşti, Dreptul din 1910, No. 62 (cu observ. 

noastră); Cas. rom. Bult. 1886, p. 952 şi Dreptul din 1887, 

No. 14, p. 110 (motive); „Considerând, zice această din urmă 

decizie, că inseripţia ipotecară nu interesează pe debitor, ci 

pe alţi creditori, cari ar pretinde că creanţele lor au un drept 

de preferință în imobilul” grevat; că, între părțile coatrac- 

tante, ipoteca este validă independent de inscripţie, ete.“. 

(9) C. Iaşi, Dreptul din 1908, No. 62 (cu observ. noastră). Cpr. 

C. Nacu, Il, p. 748, No. 306, în fine. Tot astfel s'a decis de 

Curtea, de casaţie că autentificarea, ipotecei, ca act solemn, nu 

se confundă cu cererea; de inscripţie. Vezi Bult. 1898, consid. 

dela. p. 687. Vezi şi infră, p. 622. 

(+) Vezi Dalloz, op. şi loco cit, No. 79.
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un gerant de afaceri, cu toată controversa ce sa ivit 

asupra acestui punet (|). 
Forma con- Dacă sar întâmplă ca ereditorul să consimtă la ipo- 

simțimântului ţecă, printiun act posterior constituirei ei de către debitor (2), 
creditorului. 

Controversă. ceeace este cu putință, pentrucă nicăeri legea, nu cere ca ac- 

ceptarea, creditorului să fie concomitentă cu acea a debito- 

rului (), consimţimântul acestui din urmă ar trebui, după 

unii, să fie dat tot în forma autentică, pentrucă ipoteca 

fiind un. act solemn, ambele părţi trebue să deă consimţi- 
mântul lor în această formă (*). 

(1) Vezi tom V al Coment. noastre, p. 347, nota 2, și autorită- 

ţile citate acolo. Cpr. Demolombe, XXI, 224. — Contră: P. 

Pont, Prâvil. et hypotheques, IL, 410 şi II, 657; Cas. fr. D.P. 

76. 1. 97; Sirey, 76. 1. 273. 
(2) In orice caz, ereditorul va trebui să consimtă, fie odată cu 

constituirea actului de ipotecă, fie mai în urmă, căci altfel 

ipoteca ar fi nulă. Cas. rom. Bult. 1889, p. 1047. — Şi aceasta, 

după unele decizii, chiar dacă în urmă sar fi prezentat cre- 

ditorul sau chiar ambele părţi spre a cere inscrierea ipotecei. 
Cas. rom. Bult. S-a l-a, 1883, p. 639 şi 821; Trib. Ilfov şi 
Muscel, Dreptul din 1886, No. 23 și din 1888, No. 37.— 
Contră: Cas. rom. şi C. Bucureşti, Bult. 1888, pag. 1031 și 
Dreptul din 1886, No. 23 şi din 1888, No. 37; Cas. Roma, La 
Legge din 1881, 1, 434; Marton, op. cit., IIL, 982 ter, p. 81, ete. 

(5) In asemenea caz, acceptarea creditorului are efect retroactiv 
pănă în ziua constituirei actului de ipotecă. Baudry et Loynes, 
op. cât., II, 1416, p. 542 (ed. a 3-a); Guillouard, dem, II, 
1001; Aubry et Rau, III, $ 266, p. 464, 465; Cas. fr. Sirey, 
39. 1, 753; Cas. rom. Bult. S-a 1, 1886, p. 684 şi Dreptul 
din 1886, No. 69, p. 552; Bult. 1890, p. 47; Bult. 1892, p. 
479; C. Bucureşti, Dreptul din 1886, No. 23.—Contră: Cas. 
rom. Dreptul din 1883, No. 73, p. 599 şi Bult. S-a 1, 1883, 
p. 822. Cpr. şi Trib. Ilfov, Dreptul din 1886, No. 23, p. 176. 

(*) Cas. rom. Bult. S-a 1, 1886, p. 684 și Dreptul din 188, 
No. 69; Bult. 1890, p. 47; Bult. 1892, p. 479; Laurent, XXX. 
438 urm.; Tbiry, 1V, 505. — Contră: Baudry et Loynes, op. 
cit., II, 1416, cari şi de astădată se referă la părerea noastră; 
Guillouard, Idem, II, 1001; Thezard, Idem, 58, 30; Arntz, IV, 
1782, p. 320; Aubry et Rau, III, $ 266, p. 465; Mass6-Verge, 
V, $ 800, p. 119, nota 4; T. Hue, XIII, 212; Sillard, op. ct. 
p. 473 urm.; D. C. Popescu, Dreptul din 1886, No. 80; 
Alex. Degr6, Dreptul din 1887, No. 44, p. 347 urm.; C. Bu- 
cureşti, Dreptul din 1884, No. 63 şi din 1886, No. 23; Dreptul 
din 1888, No. 31 şi din 1889, No. 49; Trib. Argeş, Dreptul 
din 1882, No. 38, p. 311 (motive); Trib. Ilfov, Dreptul din
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„Din cele mai sus expuse rezultă că şi procura dată de Antentieitatea 
creditor pentru acceptarea, ipotecei va trebui să fie redactată Pro 
tot în forma autentică (Î). 

Din împrejurarea că ipoteca convenţională nu poate să Nulitatea ipo- 
emane decât dela părţile contractante, în persoană sau re- tecei eonsina- 
prezentate prin mandatari învestiţi cu procuri autentice, re- mandatar în- 
zultă că ipoteca constituită de un mandatar învestit numai Vestit cu o 

procură neau- 

cu o procură legalizată, este nulă, şi că nulitatea poate fi * tentieă. 
propusă de însuş debitorul, dacă el a fost reprezentati de 
un mandatar învestit cu o procură neautentică (2). 

Anularea ipotecei nu împedică. însă obligaţia de a-şi Validitatea 
avea fiinţă ca creanță chirografară, dacă ea întruneşte con- PE: 22. ere 
diţiile cerute de lege spre a constitui o creanţă. grafară. 

S'a decis că ipoteca fiind un drept real, acţiunea ei în Act. în anu- 
| alx = » : lare. Compe- anulare este tot reală; de unde rezultă că această acțiune şt, tribun. 

trebue introdusă la tribunalul situaţiei imobilului (6). 'Tot a situaţiei imo- 
acel tribunal vor fi introduse și contestaţiile ce sar aduce Ph 
actului atentie, fie pe calea principală, fie pe calea inci- 
dentală. (4). 

“1897, No. 13; Cas. rom. Bult. 1885, p. 237; Bult. 1888, p. 
1031; Bult. 1892, p. 479; 0. Douai, Sirey, 1903. 2. 195; Cas. 
Florenţa, La Legge din 1889,.1, 762; C. de apel din Turin, La 

Giurisprudenza, (di Torino), 189%, p. 591, ete. După aceste 
din urmă autorităţi, consimţimântul cereditorului ar puteă fi 
verbal şi ehiar tacit: Vezi asupra acestei controverse, Pand. 

fe. vo Privil.-et hypothegues,. 1301 urm. 

(4) Cpr. Thiry, IV, 504. Vezi şi tom. V al Coment. noastre, p. 
347, nota 2. — Contr&: C.. Focşani şi Bucureşti, Dreptul din 

1883, No. 34 şi din 1889, No. 49, precum şi deciziile citate 
de Arniz, IV, 1789, p. 320 (ed. a 2-a, 1880). Cpr. Duranton, 

XIX, 357 bis; Troplong, Privil. et hypothegues, Il, 510, ete. 

(2) Cas. vom. Bult. S-a l-a, 1881, p. 513; Dreptul din 1881, 

No. 84 şi din 1882, No. 48; Bult. S-a l-a, 1882, p. 643 şi 

Dreptul din 1882, No. 63. Trib. Brăila şi C. Focşani, Dreptul 

din 1882, No. 12, p. 119 şi Dreptul din 1886, No. 50, p. 

390. — Contră: C. Focşani, Dreptul din 1883, No. 34, p. 

280. (În specie, debitorul consimţise în forma autentică, şi 

creditorul intervenise printr'un mandatar fără procură auten- 

tică).— Vezi însă în sens contrar acestei din urmă soluţii, Cas. 

rom. Dreptul din 1883, No. 13, p. 599 şi Bult. Cas. S-a 1, 

;.-1888, p. 821. SI _ 

(3). Trib.. Făleiu, Dreptul din 1897, No. 50. V. infră, p. 653,n. 3. 

(&) 'Trib. Fălciu, Dreptul, loco supră cit. | | 

31316 38
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Dr. fr. Art. 
2198. 

Dr. nostru. 
Art. 1189. 

Art, 1778 şi 
1789. 

L. ipotee. 
belgiană. 
Art. în. 

C. CIV.—CART. IU.—TIT. XVIIIL.—CAPIT. III.—S-a IL—ART. 1774—1176. 

Despre ipotecile constituite în ţară străină. 

După art. 2128 din codul francez, convențiile încheiate 

în străinătate nu pot niciodată să producă o ipotecă asupra 

bunurilor situate în Franţa, afară de excepţiile admise prin 

legile politice sau tratatele internaţionale. 
In loc de a reproduce această dispoziţie inexplicabilă, 

care este o remăşiță a dreptului vechiu fr. (art. 12 al ordo- 

nanţei din 1629)(%), legea noastră, reproducând pe acea, bel- 

giană ), pe care o complectează prin art. 1789, aplică la 

ipotecile constituite în ţară străină regula: Jocus regii actum. 

Art. 1773 şi 1789, cari se ocupă de această materie, 
au fost explicate în tom. I al Coment. noastre, p. 217 urm. 
(ed. a 2-a), la care ne mărginim a trimete pe cetitori. (Vezi 

şi înfră, p. 650). 

Specializarea ipotecei convenţionale. — Menţiunile ce trebue 
să cuprindă actul constitutiv al ipotecei. 

Art. 1774. — Ipoteca convenţională nu este validă dacă, prin 
actul ei de constituţiune, nu se specifică anume natura şi situa- 
țiunea fiecărui imobil al debitorului, asupra căruia se consimte 
ipoteca ereanţei. (Art. 1749 $ 2, 1772, 1775, 1775, 1776 C. civ. Art. 
2129 $ 2 C. fr. Art. 78 L. ipotec. belgiană din 1851). 

Art. 1775. — Bunurile viitoare ale debitorului nu pot face 
obiectul unei ipoteci. (Art. 965, 1768, 1772 C. civ. Art. 2129$2 
C. fr. Art. 18 $ 2 L. ipotee. belgiană din 1851). 

Art. 1776. — Ipoteca convenţională nu poate fi valabilă decât 
atunci când suma, pentru care ipoteca este constituită, va fi de- 
terminată prin act. 

Dacă creanţa este condiţională, se va menţionă condiţiunea 
în inseripţiune. (Art. 948, 965, 1004, 1009, 1015, 1017, 1019, 
1746 urm. 1710, 1774, 1781 C. civ. Art. 2182 C. fr. Art. 80 L. 
ipotec. belgiană din 1851). 

(4) Vezi Planiol, II, 2766, p. 860, S61 (ed. a 5-a); Acollas, III, 
p. 148, ete. 

(2) Vezi asupra axt. 77 din legea, ipotecară belgiană, reprodus 
cu o mică schimbare de redacţie în art, 1773 din codul nostru, 
Cloes, Privil. et hypothegues, III, No. 18 urm., p. 50 urm;; 
Martou, IL, 986 urm., p. 90 urm.; Thiry, LV, 509—511; 
Delbeeque, Râvision du regime hypothcaire, 384—386, p. 218 
urm., etc. Mai vezi Nacu, III, No. 247 urm., p. 721 urm.
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 " SPECIALIZAREA IPOTECEI CONVENȚIONALE. — ART, 1774. 

Legiuitorul nostru n'a admis soluţia dreptului francez,  Deoseb. 
în care unele ipoteci sunt generale. La noi, ca şi în Belgia, de C: fr: 
toate ipotecile trebue să fie specializate 

Specializarea, consistă în arătarea naturei şi situaţiei imo- In ce consistă 
bilului ipoteeat, precum și în arătarea sumei pentru care se specializarea. 
constitue ipoteca. 

Actul constitutiv al ipotecei trebue să indice, mai în- Aritarea păr- 
tâiu, părţile contractante, adecă debitorul şi cereditorul ipo- 610, eontrac- 
tecar, deşi legea n'o cere anume, această menţiune fiind 
comună tuturor contractelor în genere(?). 

Apoi, actul constitutiv al ipotecei, fie că ipoteca este Arătareanatu- 
constituită prin însuş actul care constată creanţa, fie prin-" A setei 
trun act autentice posterior, trebue să specifice natura și si- 
tuaţia, fiecărui imobil ipoteeat. Acesta este primul element 
al specializărei sau speecialităței ipotecei, fără care ea nu 
poate să existe. 

Prin natura imobilului se înţelege specia lui, adecă: 
dacă este vorba de o casă, deo moşie, deo vie, un câmp, o 
pădure, ete.; iar prin situația imobilului, se înţelege: judeţul, 
comuna, ete. în care imobilul este situaţ. 

Dacă este vorba de o casă, se va arăta oraşul şi strada — Casă. 
în care ea este situată, numărul ei, ete. 

Dacă este vorba de o moşie, se va arătă numele ei,  Moşie. 
diferitele părţi şi trupuri cari o compun, judeţul şi comuna 
în care este situată, ete. (?). 

  

(1) Cpr. Thiry, IV, 512. 
(*) Cpr. Thixry, IV, 512, p. 444. — Sa decis, cu drept cuvânt, că 

dacă prin contractul de ipotecă, se spune. clar că se ipo- 
tecează, cutare moșie, din cutare judeţ, pe toată întinderea ei, 
cu toate trupurile, siliştele şi ecaretele ce se află pe ea, fără 
a se dovedi că debitorul ar mai posedă şi alte moşii cu acelaş 
nume, în acelaș judeţ, nicio confuzie nu poate să existe asupra 
imobilului ipotecat, acesta fiind bine specializat în sensul 
art. 1774. C. Galaţi, Dreptul din 1904, No. 68.— Sa mai 
decis că este suficientă arătarea imobilului ipotecat prin cu- 
vintele „moşia cutare din cutare judeţ“, ehiar dacă nu se arată 
comuna unde suszisa moşie este situată, întinderea și hotarele 
ei, când mai cu seamă nu se pretinde că din lipsa acestor 
indicaţii s'ar fi produs o confuzie sau o îndoială oarecare. 
Cas. rom. Bult. s-a II, anul 1875, p. 68. 

In orice caz, chestiunea de a se şti dacă titlul constitutiv Chestie de 
al ipotecei enunţă sau nu în mod suficient natura şi situaţia fapt.
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Este deci nulă ipoteca, constituită de un debitor asupra 
tuturor bunurilor ce el posedă într'o comună, fără a se arătă, 
natura, bunurilor ipoteeate (). 

Justificarea Principiul speecializărei ipotecei, inscris în art. 1774, 

specializărei, ocroteşte atât interesul debitorului cât şi acel al creditor ului 

şi al terţilor. In adevăr, el apără mai întăiu pe debitor 
contra propriei sale slăbiciuni, căci el neputând să constitue 
o ipotecă decât asupra. unor bunuri anume determinate, el 
va, stabili o justă proporţie între suma de care are nevoe 
şi siguranța ce se cere dela dânsul. 

Pe de altă parte, gajul creditorului câştigă în certitu- 
dine ceeace perde în întindere, căci lichidarea unor bunuri 
determinate şi specializate este mai lesnicioasă şi mai puţin 
costisitoare. În fine, terţii cari vor contractă în viitor cu de- 
bitorul, vor putea mai bine să aprecieze creditul ce merită. 
acest, debitor, în urma constituirei unor ipoteci anterioare ("). 

Nulitatea, îpo- Ipoteca, nespecializată este nulă, şi nulitatea poate fi in- 
fedei netpe- vocată su numai de terţii, cari au interes a înlătură ipo- 

teca, dar chiar de însuş debitorul: sau de moştenitorii săi (*). 
Cererea unei Chestiunea este însă de a se ști dacă, în urma anu- 

noui ipoteci, lărei ipotecei „pentru lipsă de specializare, creditorul a că- 
rui ipotecă a fost anulată, poate sau nu să ceară o nouă 

ipotecă, specializată de astădată ? Această chestiune este con- 
troversată (%). 

Neipotee. bu- Art. 1775 din codul nostru, reproducând art. 78 Ş 2 
nurilor vi- itoare. Am, din legea ipotecară belgiană, opreşte ipotecarea bunurilor 

1175. viitoare), iar art. 1768 dispune că ipoteca legală a Sta- 

bunurilor. ipotecate, este o chestie de: fapt, care se apreciază în 
mod suveran de instanțele de fond. Cas. fr. D. P.:83. 1. 30; 
Baudry:et Loynes, op. cit., II, 1376; -Guillonard, Idem, D, 
1026; P. Pont, dem, II; 675, şi toţi autorii. 

() C. Montpellier şi Cas. fe. D. P. BL. 2. 156; D. P. 52. 1. 
131; Dalloz, Nouveau C. civil annote, LV, art. 2129, No. 25. 

(2) Martou, INI, 993, p. 94, 95; Thiry, IV, 512, p. 143, 144, ete. 
(5) Laurent, XXX, 512; Ț, Hue, XI, 216; Baudry et Loynes, 

op. cit, II, 1377 ; Dalloz, Nouveau C. civil 'annote, IV, 
art. 2129, No. 40 urm. C. Bucureşti, Dreptul din 1899, No. 56. 

(*) Vezi în “sensul negativei, Martou, op. cit. TII, 1100, iar în 
sensul afirmativei, Laurent, XAX, 513. Vezi. asupra; acestei 
controverse, Dalloz, op. cit., IV, art. 2129, No.:5% urm. 

C. italian, (2) Conform: art. 1977 C. italian. „Leipoteca 'convenzignail, zice
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tului, a comunelor şi a stabilimentelor publice asupra bu- 
nurilor perceptorilor şi administratorilor publici, nu se poate 
stabili decât asupra bunurilor prezente, nu însă și asupra 
celor viitoare. În această privință codul nostru nu repro- 
duce excepţia pe care o consacră art. 2130 din codul 
francez (1). Aceasta nu este decât o consecință a speciali- 
zărei ipotecei, căci, de cele mai multe ori, nu sar puteă 
declară natura şi situaţia, bunurilor viitoare. Această regulă 
a tost admisă fără nicio excepţie de codul nostru şi de 
acel belgian, pentrucă. excepţia consacrată de art. 2130 din 
codul francez dă o primă de încurajare risipitorilor și că- 
mătarilor (2). Aa 

Debitorul n'ar puteă să ipoteceze, nici chiar speciali- 
zându-l, un imobil ce el își propune a dobândi în viitor, 
  

acest text, non pu costituirsi. sui beni futuri“. Fabricele în 
stare de construcţie nu sunt cuprinse în denumirea de bunuri 
viitoare. Cas. Florenţa, Annali della Giurisprudenza ita- 

"Hama, 8l. 1. 61 şi La Legge din 81. 1. 305. 
(!) lată care este, în această privinţă, starea legislaţiei franceze. Dr. trantez, 

După ce art. 2129 $ 2 fr. dispune că bunurile viitoare nu pot 
fi ipoteeate, apoi prin excepţie, art. 2130 dispune că cu toate 
acestea, „dacă bunurile prezente şi libere ale debitorului nu 
ajung pentru siguranţa creanţei, el poate, arătând această in- 
suficienţă, să consimtă ca fiecare din bunurile ce va dobândi 
mai în urmă să fie afectate la siguranța acestei creanţe, pe 
măsura dobândirei lor“. Motivul acestei dispoziţii, pe care ie- 
ginitorul nostru n'a admis-o, este că un debitor lipsit actual- 
„mente de bunuri, poate să aibă speranţa; de a dobândi avere 
într'un viitor mai mult sau mai puţin depărtat, fie prin mo- 
ştenire, fie altfel, și că creditorul să se mulţumească cu aceste 
bunuri. În asemenea caz, se respectă voinţa comună a părţilor, 
legea obligându-le însă a-şi exprimă intenţia lor şi motivele 
pe care se întemeiază această intenţie, spre a nu se înlătură 
principiul specializărei. | 

În vechiul drept francez și în dreptul roman, lucrurile Dr. vechiu fr. 
„viitoare puteau fi ipotecate fără nicio restricţie. Vezi Domat, şi dreptul ro- 
Lois cîviles, III, p. 378, No. 5. Cpr. L. 1, Pr.,:ab initio, Dig. man, 
De pignoribus et hipothecis, 20, |, unde 'se zice: „ Conventto 
generalis în pignore dando bonorum vel posted qusitorum, 
recepta est“. L. 15, Pr., Dig., loco cit., zice, de asemenea; „Lt 
que nondum sunt, futura tamen sunt, hypothece dari, possunt, 
ut fructus pendentes, partus ancille, fotus pecorum, el ea 
gue nascuntur, sint hypothece obligata“. . 

(2) Cpr. TPhiry, IV, 512, p. 45.
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sub condiţia de a-l dobândi în realitate, proibiţia legei fiind 

absolută (*). 
Determinarea, În fine, aut. 1776 cere ca actul constitutiv al ipotecei 
sumei p. care . A 7 Lea 
comuta Să determine suma pentru care ipoteca a fost constituită, 

o ipotecă. fiindcă numai prin cunoaşterea acestei sume, terţii vor puteă 

Art. 1116. să, aprecieze creditul ce merită debitorul imobilelor grevate 
cu ipoteci anterioare. Apoi, inscripţia care aduce ipoteca la 
cunostința, publică își găseşte elementul său tocmai în actul 
constitutiv al ipotecei. Arătarea cu preciziune a sumei ga- 
rantate este deci al doilea element al specializărei ipotecei, 
fără care ea ar fi nulă). | 

Ipoteca nefiind, decât un drept accesoriu al ereanţei garan- 
tate (v. supră, 546), presupune existenţa unei obligaţii valide. 

Garantarea S'ar puteă chiar garantă prin ipotecă o obligaţie anu- 
Pa pote Labilă în virtutea unei excepţii personale debitoruiui, precum 

anulabile. ar fi, de exemplu: obligaţia contractată de un minor, deo 
femee măritată neautorizată, ete., fiindcă o asemenea obli- 
gaţie poate fi cauţionată (art. 1653). (Vezi supră, p. 123). 

Garantarea Știm, de asemenea, că se poate constitui o ipotecă nu 
obligaţiei numai pentru garantarea datoriei sale, dar şi pentru garantarea. 

obligaţiilor altuia, sive pro sua obligatione, sive pro aliena (*). 
Garantarea, Se poate garantă prin ipotecă o datorie viitoare (9, con- 
e oa6: diţională (6) şi chiar eventuală (6). 

eventuale, ete. ————————— 

() Laurent, XXX, 472; Baudry et Loynes, op. cit, II, 1381; 
Thâzard, Idem, 49; Martou, Jdem, III, 1004; T. Hue, XIII, 
220. — Contră: Colmet de Santerre, IX, 96 bis III; Guil- 
louard, op. cit., II, 957; Aubry et Rau, III, $ 266, p. 449. 
Vezi Dalloz, op. cit., IV, axt. 2129, No. 60, 61, ete. 

(2) Cpr. Trib. Brăila, Dreptul din 1882, No. 14, p. 119. 
(5) Vezi supră, p. 513. 
(£) Vezi Dalloz, Nouveau code. civil annote, IV, axt. 2132, No. 8 

urm, şi autorităţile citate acolo. 
(6) In asemenea caz, condiția va trebui să fie menţionată în in- 

seripţie (art. 1776 $ 2), şi soarta ipotecei va fi legată de 
soarta, convenției principale. Dacă condiţia este suspensivă; 
ipoteca va fi în suspensie ca și obligaţia principală, îndepli- 
nirea condiţiei având efect retroactiv atât pentru una cât şi 
pentru alta, (art. 1015). Dacă condiţia, este rezolutorie, înde- 
plinirea ei desfiinţează și obligaţia şi ipoteca, lucrurile fiind 
puse în stare de mai înainte. Vezi Dalloz, op. cît, IV, 
art. 2132, No. 13 urm. Vezi şi supră, p. 585, 586. 

(9) Opr. Cas. rom. Bult. S-a 1, 1875, consid. dela p. 114; Pla- 

A
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In fine, art. 2132 din codul francez dispune că ipoteca, Eliminarea 
poate fi constituită pentru asigurarea unei creanţe nedeter- îi: 2132 fe. 
minate, pe care ereditorul trebue so evalueze în mod ar- Costa. 
bitrar. Această dispoziţie a fost eliminată, eu drept cuvânt, 
atât de legiuitorul belgian cât și de al nostru, ea fiind in- 
compatibilă cu regimul speciaiizărei ipotecei (%). 

Ant. 80 $ ultim din legea ipotecară belgiană permite, Deschiderea 
în termeni expreși, constituirea unei ipoteci pentru asigu- d* eredit p-o 

„area unui credit deschis pănă la concurența, unei sume de- determinată. 
terminate (tăgăduinţă de împrumut), pe care cineva se obligă 
a o dă, adăogând că, în asemenea caz, ipoteca are rang din 
ziua inscripţiei sale, fără a se aveă în vedere momentele 
succesive în care sau predat banii. (Vezi p. 547 şi 614). 

Deși acest paragraf a fost eliminat de legiuitorul no- 
stru, totuşi constituirea unei asemenea ipoteci ar fi validă 
şi la, noi, în baza principiului libertăţei convențiilor (art. 969), 

cu toate că aceasta a fost contestat de unii în Franţa, în 
baza art. 1010 (9), ipoteca având, în asemenea, caz, rang din 
ziua inscripției sale, iar nu din ziua realizărei creditului (2). 
Aceasta, dovedeşte că, ipoteca poate luă naştere înaintea, drep- 
tului ce ea este menită a garantă. Rămâne însă bine în- 
țeles că această ipotecă nu-şi va produce efectele sale 
decât prin realizarea creanței. Cu alte cuvinte, ipoteca este 

niol, II, 2652; Dalloz, op. şi loco cut., No. 18 urm. — Dar 
dacă ipoteca poate fi condiţională sau eventuală, pănă la în- 
deplinirea condiției sau realizărei creanței, este neapărat ca 
constituitorul ipotecei să fi continuat a fi proprietar. Cas. 

„rom. Bult. 1889, p. 614. 
(1) Vezi Delbeeque, Reuision du regime hypothecaire, 400, p. 289; 

Cloes, op. cit., III, 133, p. 8%; Martou, Idem, III, 1015, în 
fine, p. 114; Laurent, XXX, 526, ete. 

(2) Vezi Delvineourt, Cours de code civil, III, p.298 urm. (ed. 

din 1834); Battur, Privil. ei hpothegues, IL, 283, p. 263 (ed. 

a 2-a, 1823). Cpr. 0. Colmar, Hepert. Dalloz, v Privil. et hy- 

pothegues, 1321, nota 1.-—Delvincourt (op. cit., III, p. 298) nu- 

meșşte această ipotecă preposteră,. _ 

(5) Dalloz, Nouveau code civil annoit, IV, art. 2132, No. 48 urm. 

şi 89 urm., cum şi numeroasele autorităţi citate acolo. Cpr. 

Nacu, II], No. 273 urm., p. 731 urm. Mai vezi Gillard, Con- 

stil. de Phypothgeue conventionelle, 310, 311, p. 606 urm.; 

Planiol, II, 2652, p. 829 (ed. a 5-a); Baudry et Loynes, op. 
cit., II, 1281 urm. ete.
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Ipotecă pre- 
posteră. 

Condiţia pre- 
posteră. 

Chestie de 
fapt. 
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în specie condițională și atârnă de: formarea anterioară a 

unui drept principal pe care ea îl garantează. Acesta, este 

cazul unei ipoteci prepostere, după cum o numeşte Del- 

vincourt (£). 

intinderea ipotecei la amelioraţiile şi îmbunătățirile aduse 
fonduiui ipotecat. 

Art. 1777. — Ipoteca se întinde asupra tuturor ameliorațiu- 
nilor survenite în urma constituirei ei, imobilului ipotecat. (Art. 
462 urm., 489 urm:, 498, 904, 1737, 49, 1742, 1750, 1774, 175 
C. civ. Art. 2183 C. fe. At. 45 $Ş2 LL. ipotec. belgiană, din 

1851) 2). 
Ipoteca, fie legală, fie convenţională(?), se întinde la 

toate îmbunătățirile survenite imobilului ipotecat, de orice 
natură ar fi aceste îmbunătăţiri ($), fie că ele constituese 
imobile prin natură sau incorporaţie, fie imobile prin desti- 
naţie(0), afară bine înţeles de cazul unei convenţii contrare, 
care este validă (6). 

(1!) Vezi supră, p. 599, nota 2.— Încât priveşte condiţia preposteră, 
vezi tom. VI al Coment. noastre, p. 29. A 

(2) Cpr. Li. 13, Pr., Dig.. De pignoribus et hypothecis, 20, |; 
L. 18 $ 1, Dig., De pigneratitia actione, 13, 1; Domat, Lois 
ciwiles, III, p. 380, No. 1 (ed. Carrâ), ete. 

(2) Vezi Andrâ, Regime hypothecaire, 482, p. 192; Martou, op. 
cit., Ii, 1726; P. Pont, idem, I, 404; Thezard, Jder, 42; Trib. 
Jlfov, Dreptul din 1882, No. 20; p. 168 (motive), ete. 

(&) Cpr. Cas. rom. Bult. 1897, p.. MIlă. 
(5) Cpr. Râpert. Sirev, v Hypothegue, 219 urm.; Baudry et 

Loynes, op. cît. III, 1944; 'Thiry, IV, 446; Planiol, II, 21746: 
Dalloz, Nouveau code cizil annote, LV, ax. 2133, No. 2 urm: 
C. Bucureşti, Dreptul din 1882, No. 66, p. 532: Trib. Ilfov, 
Dreptul din 1882, No. 20, p. 168 (motive). ! 

Chestiunea de a se ști dacă mobilele au devenit sau nu imo- 
bile prin destinaţie este o chestie de fapt, de suverană apre- 
ciere a, instanţelor de fond. Dalloz, op. şi loco supră, cit., No. 11. 
„De câteori imobilul la care aceste lucruri sunt alipite este 
ipotecat, ele sunt lovite de ipotecă, în calitatea lor de acce- 
sorii, fără nicio stipulaţie specială. Indată ce ele sunt des- 
lipite de fond, ele încetează de a fi ipotecate, pentru că-și 
reiau calitatea lor de lucruri mobile. Thiry, IV, 446, p. 
387, 388. Vezi şi supră, p. 560, 561. ” 

(5) Cpr. C. Bourges, D. P. 93. 2. 428.



INPINDEREA IPOTECEI. LA ÎMBUNĂTĂȚIRI. — ART. 1717, 601 

Astfel, sa decis, cu drept. cuvânt, că ipoteca stabiliță, Intinderea 

asupra unui fond se întinde de drept la apele unui izvor, ipotocei la 
pe care proprietarul le-a adus de pe un alt fond al său pe Pivor. 
fondul ipotecat,. ca accesoriul acestui fond (1); că ipoteca se 
întinde asupra mobilelor cari garnisese un otel şi sunt ne- 
cesare la, exploatarea lui (7); asupra sobelor de zid, de tuciu sau 
de fer, precum şi asupra instalaţiilor de lumină (gaz, lumină 
elecrică) necesare la exploatarea unui otel, ete.(%). 

Imbunătăţirile aduse fondului ipotecat sunt, ea acce- Cazul când 
sorii, lovite de ipotecă, chiar dacă emană dela un terţiu îmi citirile 
detentor (*), şi acest terţiu nu este în drept a cere dela ere- unui terţiu. - 
ditorul ipotecar, în caz de urmărirea şi adjudecarea imobi- Controversă- 
lului asupra lui, nicio despăgubire pentru valoarea acelor 
îmbunătăţiri, întrucât art. 2175 din codul francez, care con- 
sacră principiul contrar, n'a fost reprodus de legiuitorul 
nostru, şi aceasta nu se înţelege dela sine (5). 

După părerea generală și aceea mai Juridică în acelaş Quid în pri- 
timp, ipoteca se întinde nu numai asupra amelioraţiunilor Ve cae 
aduse fondului, dar chiar şi asupra construcţiilor noi ridicate noi ridicate 
de debitor pe terenul ipotecat (9), după cum dispune anume î» fondul ipotecat ? 

Controversă.   

(1) Cas. fr. D. P. 92. 1. 389; Sirey, 92. 1. 500. Cpr. T. Hue, 
XIII, 232; Aubry et Rau, II, $ 284, p. 669 (ed. a 5-a); 
Baudry et Loynes, op. cât., III, 1943 bis, ete. 

(2) Cas. fr. D. P. 87. 1. 293. | ! 
(5) Trib. Ilfov şi C. Bucureşti, Dreptul din' 1882, No. 20, p. 

168 (motive) şi Dreptul din acelaş an, No. 66, p. 532. Vezi 
-supră, p. 556, nota 3 şi p. 560, nota 3. 

(£) Baudry et Loynes, op. cit, INI, 1944; Planiol, II, 2743; 
Aubry et Rau, III, $ 284, p.670 (ed. a 5-a); Cas. fr. Sirey, 
86. 1. 417. D. P. 87. 1. 293; Cas. rom. Bult. 1889, consid. 
dela p. 166, ete. 

(5) Cas. rom. Bult. 1889, p. 165 şi Dreptul din 1889, No. 24. 
Vezi şi Trib. Ilfov, Dreptul din 1904, No. 31, p. 248.— 
Contră: C. Bucureşti, Dreptul din 1888, No. 17 (decizie ca- 

sată). Vezi infră, rubrica: Dispoziţii comune atâl cazului de 

delăsare cât și cazului de expropriere, p. 615, 616. 

(6) Planiol, II, 2742; Repert. Sirey, v? Hypothegue, 228 urm.; 

Laurent, XXX, 206; Aubry et Rau, III, $ 284, p. 669; 

Andr6, op. cit, 482, p. 192; Thiry, IV, 446, p. 388; Baudry 

et Loynes, Privil. et hypothegues, III, 1943; Guillouard, Idem, 
III, 1518; P. Pont, Jdem, I, 410; Martou, Idem, II, 732; C. 
Nancy (în privinţa ipotecei legale a. femeei măritate), Sirey, 
82. 2. 161; C. Aix, Sirey, 89. 1. 49; D. P, 89..1. 102 (sub
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Art. 1787, 4. 

Cazul când 
ipoteca are de 
obiect numai 

prietate. 
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art. 1966 din codul italian (Î) şi art. 370 din codul civil 
japonez dela 1896. Quod solo incedăficatur, solo cedit. 

Ipoteca, poate însă, în asemenenea, caz, fi primată prin 
privilegiul constructorului (art. 1737, 40) €). 

Dacă s'a ipotecat nuda proprietate a unui imobil a, cărui 
uzufruct aparţine unui terţiu, acest uzufruet va fi considerat ca, 

nuda pro- 0 îmbunătăţire, şi ipoteca se va întinde asupra lui, atunci 
când el se va, stinge şi se va întruni la nuda proprietate (*). 

Art. 1777 se aplică nu numai la amelioraţiunile sau 
Aluviune. îmbunătățirile propriu zise (datorite mânei omului), dar și 

la măririle suprafeţei fondului ipotecat prin faptul naturei, 
de exemplu: prin aluviune sau altfel (%. 

Art. 489 urm. 
C. eiv. 

(i 

e 

(8 

—
 

—
 

& 

—
 

—
 

Aceeaş soluţie este admisibilă în privinţa tuturor lu- 

Cas.).— Contră: Taulier, Phcorie raisonnte du code civil, VII, 
p. 209 (ed. din 1848); C. Paris, Sirey, 34. 2. 308 şi Repert. 
Dalloz, v* Privi. et hypotheques, 42, nota 1. Vezi şi alte 
autorităţi citate pro şi contra în Dalloz, Nouveau C. civ. annotă, 
IV, art. 2133, No. 20. 
„Lipoteca si estende a tuiti îi miglioramenti ed anche alle 
construzioni ed altri accessioni del'immobile ipotecato“. Cpr. 
Cas. Napoli, La Legge din 1879, 1, 257. Vezi şi art. 94 şi 
1120 C. german. 
Planiol, II, 2742, în fine. Vezi asupa privilegiului construc- 
torului, supră, p. 498 urm. 
Thiry, 1V, 446, p. 388: Martou, op. cit., II, 731; Baudry et 
Loynes, op. cit., |, 594 şi III, 1941; Guillouard, Idem, III, 
1522; P. Pont, Idem, I, 407; Aubry et Rau, III, $ 284, p. 669, 
text şi nota 2 bis. „Si nuda proprietas pignori data sil, usus- 
fructus gui posteă, accreverit, pignori erit“. (L. 18, Dig., De 
pigneratitia actione, 13, 17).— Contră: Laurent, XXX, 208. 

Ipoteca constituită asupra uzufruetului nu se întinde însă 
asupra fondului însuș, atunei când nuda proprietate se uneşte 
cu uzufructul. Laurent, Joco cit.; Guillouard, op. şi loco supră 
ci. P. Pont, Idem, loco supră cit.; Baudry et Loynes, op. 
cit. II, 1941; Aubry et Rau, loco supră cit.; Nacu, III, 
No. 283, în fine, p. 734, ete. 
Planiol, II, 244; Thiry, IV, 446, p. 388; Reâpert. Sirey, 
Hypotheque, 213; Baudry et Loynes, op. cit., III, 1939; Martou, 
ldem, Il, 129: P. Pont, Iden, LI, 406; Guillouard, Idem, III, 
1515; T. Hue, XIII, 232; Nacu, III, No. 282, p. 783, 734. 
Vezi şi tom. III, partea I-a, al Coment. noastre, p. 859, nota 1. 
„Si fundus hypothece datus sit, deinde alluvione major factus 
esi, totus obligatur“. (L.. 16, Pr., Dig., De pignoribus et hy- 
pothecis, 20, 1).



INTINDEREA IPOTECEI LA AMELIORAŢIUNI. — ART. 1777. 
s 

cerurilor unite, ca accesorii, fondului ipotecat, în baza art. 489 
urm. 

ipotecat, achiziţiile vecine (contiguts) făcute de proprietar, 
titlu oneros sau gratuit, acestea nefiind îmbunătăţiri, ei alte 

C. civil). 
Nu trebue însă să considerăm ea accesorii ale fondului 

imobile noi, alipite pe lângă acel ipotecat (2). 
Nu sunt, de asemenea, considerate ca accesorii ale fon- 

dului ipotecat, locurile pe care un rîu sau un fluviu le-a, 
părăsit, schimbându-și vechea sa matcă pe fondul ipotecat 
(art. 502). Nu se poate zice, în adevăr, că vechia albie a 
rîului sau fluviului este o îmbunătăţire a terenului ocupat 
prin albia nouă, acesta fiind un fond deosebit de acel ipo- 
tecat. Ox, ipoteca nu poate, din cauza specialităţei sale, să se 
transporte pe alte imobile decât pe acele cari au fost afee- 

tate la ipotecă prin actul ei constitutiv (?). 
Aceeaş soluţie ar fi, după unii, admisibilă, în privința 

() 'Thiry, IV, 446, p. 388. 
(2) 'Phiry, loco cit.; Baudry et Loynes, III, 1947; Guillouard, 

(9) 

Idem, LI, 1531; Martou, Idem, 1, 730; P. Pont, Jdem, |, 411; 
Gillard, op. cit., 297, p. 583 urm.; T. Huc, XIII, 232; Planiol, 
II, 2745; Mourlon, III, 1506; Nacu, III, No. 280, p. 733; 
Trib. Ilfov, Dreptul din 1901, No. 57.— Sa decis însă că 
achiziţia unui teren, în scopul ca proprietatea riverană să 
iasă la aliniere, nu poate fi considerată decât ca făcută în 
interesul şi în folosul fondului principal, şi deci, în folosul 
proprietarilor acestui fond. (0 asemenea achiziţie, constituind 
o amelioraţie sau îmbunătăţire adusă fondului principal, în 

sensul art. 1777 C. civil, rămâne cuprinsă în ipotecile con- 

stituite asupra fondului principal, chiar dacă ar fi survenit 
în urma acestor ipoteci. Cas. rom. Bult. 1906, p. 1537. 
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Achiziţiile 
vecine făcute 

CU de proprietar. 

Art. 502, 
Controversă, 

Insule. Con- 
troversă. 

Şi fiindcă vorbim de aliniere, vom menţionă o sentință re- Alinierea stră- 

centă a tribunalului Ilfov, aprobată de noi (Dreptul din 1910, 

No. 18) şi confirmată de Curtea din Bucureşti (Dreptul din 

1911, No. 20), prin care se pune, eu drept cuvânt, în prin- 

cipiu că alinierea, străzilor este prin natură sa juridică o 

expropriere, iar nu-o servitute, de care se deosebește și prin 

efectele sale; de unde rezultă că ea este supusă principiilor 

cari reglementează garanţia în materie de vânzare. Vezi în 

această privinţă observaţia noastră, care însoţeşte sentința men- 

ţionată, publicată în Dreptul din 1910, No. 18, p. 147. 

Martou, op. cit., II, 728, p. 337; Laurent, XXX, 205. — 

Contră: 'T. Hue, XIII, 332; P. Pont, op. cit., L, 406; Guil- 

louard, Jdem, III, 1517; Mourlon, III, 1505. Cpr. Baudry et 
Loynes, III, 1939 bis, etc. 

zilor. Dacă 
este o expro- 
priere sau o 
servitute.
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insulelor formate lângă fondul ipotecat, în ipoteza art. 500 
C. civil. Acesta fiind un fond nou, deosebit de acel grevat, 
nu este afectat la ereanţa aceluia care are o ipotecă asupra 
acestui din urmă fond (!). 

Stingerea sar- In fine, vom mai observă că ereditorul ipotecar se folo- 
iat toadul SEŞte; în principiu, de stingerea sareinilor cari grevau fondul 

ipotecat. ipotecat. Astfel, în caz de stingerea servituţilor reale exis- 
tente asupra fondului ipotecat, ereditorul ipotecar se folosește 
de mărirea valorei pe eare fondul ipotecat. o dobândeşte prin 
efectul stingerei acestor sarcini (?). 

Privil. vân- Ştim, de asemenea, cu toată controversa ce există asupra 
taia acestui punct, că art. 1777 se aplică, privilegiului vânză- 

torului de imobile (ant. 1737, 1%) şi privilegiului copăr- 
tașilor (£). 

Privil. vânză- Chestiunea este însă de a se şti dacă privilegiul pe care 
„iomlvi de. îl are vânzătorul de lueruri mobile neplătite (art. 1730, 59), 

bile neplătite. este sau nu opozabil creditorilor ipotecari, atunci când imo-- 

bilul la care lucrul mobil a fost incorporat, este ipotecat. 
Această chestiune, care a fost numai enunțată supră, 

p. 456, nota 2, este controversată; însă se decide în genere 
că, în asemenea, caz, creditorii ipotecari sunt preferaţi vân- 
zătorului de mobile, şi că acest din urmă nu poate să exer- 
cite contra, creditorilor ipoteeari nici privilegiul lui, nici ac- 
țiunea, rezolutorie, fie că ei sunt anteriori sau posteriori vân- 
zărei. Dreptul de preferinţă de care se bucură creditorii 
ipotecari, în baza art. 1777, asupra accesoriilor imobiliare 

(1) Persil, Regime hypothtcaire, IL, art. 2133, p. 466 (ed. din 1833): 
„Demolombe, X, 159; Martou, op. cit., Il, 729. — Contră: 
Baudry et Loynes, III, 1939; Guillouard, Idem,. IL, 1516: 
P. Pont, Jdem, |, 406; 'Troplong, Idem, II, 553; Laurent, 
XXX, 204: T. Huc, XIII, 232; Aubry et Rau, III, $ 284, 
p. 607, 668, text și nota 1 bis (ed. a 5-a). Vezi tom. III, 
partea l-a, al Coment. noastre, pag. 372, ad notam. Vezi şi 

„__Dalloz, Nouveau C. civil annoie, LV, axt. 2133, No. 28, 29. 
(?) Baudy et Loynes, op. cit., III, 1940: P. Pont, Idem, 1, 407; 

Repert. Sirey, v Hypothegue, 216; Aubry et Rau, III, $ 284, 
p. 669, text şi nota, 2 bis, ete. ” 

„6) Vezi supră, p. 487. Cpr. Baudry et Loynes, op. cit., I, 593 
şi III, 1948. Vezi asupra acestei controverse, Dalloz, Nouveau 

code civil annote, IV, axt. 2103, No. GT urm. | 
(*) Cpr. Baudry et Lovnes, op. cit., III, 1948.
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ale fondului ce le este ipotecat, fiind un drept real (art. 1746), 
trebue să primeze privilegiul personal al vânzătorului (1). 

Se admite însă o excepţie dela acest principiu pentru Excepţie dela 
cazul când, în momentul stabilirei ipotecei asupra lucrurilor "Sula de 
ineorporate imobilului, creditorii ipoteeari aveau cunoştinţă de 
drepturile vânzătorului (2). | 

Cât pehtru creditorii chirografari, se decide, în genere, Creditorii ehi- 
că privilegiul vânză j zabil € rografari. privilegiul vânzătorului le este opozabil (5). goga 

SECȚIUNEA 111 

Despre rangul ipotecilor între ele. 

Art. 1778. — Intre creditori, ipoteca, fie legală, fie conven- 
țională, nu are rang decât din ziua inscripţiei sale în registre. 
(Art, 1724, 1738, 1745, 1748, 1779 urm. C. civ. Art. 2134 C. fe. 
Art. 81 L. ipotec. belgiană din 1851). 

Art. 1779. — Ipotecile. inscrise în registre în aceeaș zi, au 

() Aubry et Rau, III, $ 284, p. 670, text şi nota 4; Beudant,; 
op. cit., Î, 447, p. 396; P. Pont, op. cit., I, 154, p. 138 (ed. 
a 3-a); Baudry et Loynes, op. cit., Î, 504; Guillouard, Jdem, 
III, 1524; Valette, dem, 85, în fine, p. 107; Planiol, II, 
2616; T. Huc, XIII, 95, p. 117; Cas. fr. Sirey, 87. 1. 154; 
D. P. 87. 1. 394 (raportor Demangeat); Cas. belg. D. P. 48. 
2. 61; C. Alger, D. P. 92. 2. 172; Trib. Ilfov, Dreptul din 
1882, No. 20, p. 167, 168.— Contră: CO. Dijon şi Cas. belg. 
D. P. 46. 2. 65; Sirey, 46. 2. 148; D. P. 48. 2. 76. Cpr. 
“Troplong, Privil. et haypothegues, IL, 113. — După Colmet de 
Santerre (IX, 32 bis VII şi VIII), creditorii ipotecari nu vor 
fi preferaţi decât atunci când dreptul lor sa născut în urma 
imobilizărei lucrului afectat cu privilegiul vânzătorului neplătit, 
şi în caz când dreptul lor e născut înainte de imobilizare, 
dacă sunt de bună credință, Vezi şi distineţia făcută de Th6- 
zard, Privil. et hypothegues, 65, p. 94 urm., şi 857, p. 410, 471. 
Valette, op. şi loco supră cit. Cpr. Beudant, op. cit.. I, 447, 

: pag. 896. Pa , 
(3) Cpr. T. Hue, XIII, 95, p. 116; Baudry et Loynes, op. cit. 

I, 503; Valette, op. .cit., 85, p. 107; Guillouard, Idem, ], - 
405; P. Pont, Idem, I, 15%; Phâzard, Idem, 351; Colmet de 

" Santerre, IX, 32 bis VI; Planiol, II], 2616; Aubry et Rau, 
; - III, $ 261, p. 269. Vezi şi supră, p. 456, text şi nota 3. — 

Contră: C. Bucureşti, Dreptul din 1884, No, 18, p. l4l; Cas. 
"fr. şi C. Grenoble, Sirey, 33. 1. 446; Sirey, 33. 2. 462. 

P
e
 

. 
Li

] 
—



606 C. CLV.--CART. IL.—TIT. XVIIL—CAPIT. II—S-a IIL—ART, 1778, 1719. 

acelaş rang. (Art. 1778, 1790 C. cir. Art. 2147 C. fr. Art. 81 $ 

2 L, ipotee. belgiană din 1851). 

Inscripţie. Inscripţia privilegiilor şi ipoteeilor este declaraţia făcută 
Definiţie. pe registrele publice ale situaţiunei imobilului despre privi- 

legiul sau ipoteca ce există asupra unuia sau mai multor 
imobile determinate ale debitorului (*). 

ce e Ea consistă în trecerea într'un anume registru a întregei 

inscripția obligaţii ipotecare şi a ordonanţei de inseripţie, afară de 

cazul când actul de ipotecă a fost autentificat de tribunalul 

situaţiei imobilului grevat, în care caz se poate, spre uşu- 

rinţa funcţionarilor tribunalului, înseri numai ordonanța. de 

inscripţie (art. 725 $ 2 Pr. eiv.). Se înţelege dela sine că 

nu sar puteă cere anularea ipotecei dacă, în acest din urmă 

caz, pe lângă ordonanţă, sar fi trecut în registre şi obligaţia 
ipotecară, căci ştiut este că: guod abundat non viciai. 

Art 1780 Privilegiile imobiliare şi ipotecile, atât cele legale cât 
urm. Goiv igi cele convenţionale, sunt, fără nicio excepţie, supuse in- 

seripţiei în registrele ad hoc ale tribunalului situaţiei imo- 
bilului grevat, şi ipoteca nu are rang decât din ziua acestei 
inseripţii în registrele suszisului tribunal (art. 1780 urm. 
C. civil şi 725 Pr. civ.) (0). 

In ce consistă 

(0) Cpr. Aubry et Rau, III, $ 267, ab initio, p. 482 (ed.a 5-a); 
Thiry, IV, 521; Arntz, IV, 1819, etc. | 

(2) Această regulă este substanţială şi părţile n'ar puteă renunță 
publiei la ea, pentrucă toate măsurile de publicitate prevăzute de lege 
interesează . aa 3 . EREI » : - ordinea pu interesează, ordinea, publică. De aceea sa și decis că femeea 

blică. nu poate renunţă la inscripţia ipotecei sale legale nici în fa- 
voarea soţului ei, nici în favoarea, terţiilor. Vezi supră, p. 56. 

S'a decis însă că, deşi publicitatea regimului ipotecar in- 
teresează ordinea publică, totuşi debitorul care constitue ipo- 
teca, este în drept să stipuleze rangul şi modul de îndestulare 
al creditorului, şi că, în consecință, este validă convenţia 
ipotecară prin care se prevede că suma împrumutată va aveă 
rang după o altă sumă determinată inscrisă în registrul de 
inscripţii. Trib. Roman şi C. Iaşi (în majoritate numai). Dreptul 
din 1898, No. 81, p. 682—684. | 

Se decide, de asemenea, că părţile pot să deroage dela prin- 

Măsurile de 
publicitate 

Derogare dela 
rangul ipo- 

tecar, 

Dela reînnoi- 
rea inscripții- 
lor şi perima- 

rea lor. 

cipiile cari privese reînnoirea inscripţiilor şi perimarea lor 
(art. 1786). Laurent, XXX, 127; Cas. fr. D. P. 50. 1. 223: 
Sirey, 50. 1. 510; C. Bucureşti, Dreptul din 1906, No. 84 
(cu observ. noastră). 

Inscripţia ipotecară fiind singurul mijloe de publicitate
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Aceasta, nu este însă adevărat decăt în privința terțiilor, Inscripţia nu 
căci, în privinţa debitorului și a reprezentanţilor săi univer- “te privitoare 
sali, ipoteca, îşi produce efectele sale independent de orice | 
inscripţie (1); de unde rezultă că debitorul nu poate nici 
într'un caz să invoace nulitatea inseripţiei sau lipsa ei (2) 

Astfel, dacă presupunem că debitorul a murit, lăsând 
mai mulți moştenitori şi un imobil ipotecat, care a căzut 
în lotul unuia din ei, acest din urmă va puteă fi urmărit 
ipotecar pentru toată datoria, cu toate că el nu datoreşte 
decât o parte din ea, deşi această ipotecă n'a fost inserisă, 
pentru motivul că inscripţia este cerută numai în interesul 
terțiilor, nu însă în privinţa eonstituitorului ipotecei şi a 
moștenitorilor săi (5). 

Prin terții se înţelege, în specie, achizitorii imobilelor Semnul cu- 
grevate, creditorii privilegiați sau ceilalţi creditori ipotecari cciroelieă 
ai debitorului, şi chiar creditorii chirografari; întrun cuvânt, - vers. 
toţi acei cari au interes a cunoaşte existenţa ipotecei (4). 

admis de lege, nu poate fi înlocuită prin alte formalităţi Neînlocuirea 
(epr. Cas. rom. Bult. 1887, ultimul consid. dela p. 2083), niei tormalităței 
chiar prin cunoştinţa ce terţii ar fi avut despre privilegiu prin E 
sau ipotecă (analogie din art. 723 Pr. civ.). Cpr. Baudry et forme. 
Loynes, op. cât., Il, 1441; Guillouard. /dem, III, 1045; P. 
Pont, Idem, 1, 728; Martou, Idem, III, 1029; Beudant, op. 
cât., IL, 716. Cpr. C. Galaţi, Dreptul din 1889, No. 63. 

Terţii ar puteă însă fi lipsiţi, în caz de fraudă din partea Franda ter- 
lor, de dreptul de a invocă lipsa inscripţiei, aceeaş soluţie țiilor. pă 
fiind admisă şi în privinţa transeripţiei (art. 723 Ş ultim. Pr. 125, 5 san 
civ.). Cpr. Baudry et Loynes, P. Pont. Guillouard, loco supră 
cit.; Aubry et Rau, III, $ 267, p. 484 (ed. a B-a), ete. Vezi 
înfră, p. 47, ad notam, în fine. 

(1) Planiol, II, 2981; Baudry et Loynes, op. cit., LI, 1438, 1429; 
Troplong, Idem, II, 561; Guillouard, Jdem, III, 1044; P. Pont, 
Idem, Il. 130: Laurent, XXX, 553, ete. 

(2) Cpr. C. Limoges, D. P. 89. 2. 31, şi autorii citați în nota 
precedentă. Vezi şi înfră, p. 612. 

(2) Thiry, IV, 520, p. 451; Planiol, II, 2981; Baudry et Loynes, 
op. cât., II, 1439; Guillouard, Idem, III, 1044; Aubry et Rau, 
III, $ 267, p. 484, ete. — Inscripţia nefiind cerută decât în 
interesul terţiilor, nulitatea ei sau lipsa de reînoire (art. 1786) 
nu poate fi opusă decât de terţii. Dalloz, Nouveau code civil 
annot, IV, art. 2134, No. î. , 

(*) 'Thiry, IV, 520, p. 454; Baudry et Loynes, op.cit. II, 1440; 
P. Pont, Idem, Il, 729; Goillouard, Idem, III, 1043; 'Trop- 
long, Idem, II, 568; Martou, Idem, III, 1028; Thezard, Jdem,
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Determinarea 
rangului ipo- 
tecar prin in- 

Cedarea ran- 
gului ipo- 

tecar. 

Cheltuelile de 
urmărire, 

Clauză penală 
dechizată. 

L. din 1879, 
art. 2. 

Efectele ce- 
siunei rangu- 
lui ipotecar. 

Formele conv. 
prin care se 
cedează ran- 
gul ipotecar. 

C. CIV.—CART. IN.—TIT. XVIIL—CAPIT. III.—S-3 HII.—ART. 1778, 1779. 

Rangul ipotecei determinându-se prin inscripţia sa, de 

aici rezultă că între doi creditori ipotecari, acel inseris mai 

seripția sa. înainte va fi preferat acelui inseris mai în urmă, Aceasta 

nu este decât aplicarea regulei cunoscute, de care am vorbit 

de mai multe ori pănă acum: Prior tempore, potior jure (%). 

Nimic nu împedică: însă pe un creditor privilegiat sau 

ipotecar capabil, care are un rang anterior, de a cedă rangul 

său unui alt creditor inseris posterior asupra aceluiaş imobil, 

asemenea convenţie fiind perfect validă (), şi creditorii chi- 

&) 

  

137, p. 190; Beudant, op. cât., IL, 716, p. 178; Planiol, II, 

2980; T. Huc, XUI, 253; Aubry et Rau, III, $ 267, p.483 

(ed. a 5-a); Colmet de Santerre, IX, 101 bis II; Garsonnet, 

Pr. civile, IV, $ 1256, p. 86, nota 5 (ed. a 2-a); Flandin, 

Transcription, |, 1539; Cas. fr. Sirey, 68. 1. 377; D.P. 
68. 1. 398. — Contră: Laurent, XXX, 551 (în privința cre- 
ditorilor chirografari). 
Cpr. Planiol, LL, 3096; Baudry et Loynes, op. cit., IL, 1436; 
Aubry et Rau, III, $ 291, p. 408. Vezi şi supră, p. 543. 

Creditorul ipotecar are acelaș rang nu numai în privința 
capitalului și a procentelor pe trei ani (art. 1785), dar şi în 
privinţa cheltuelilor de urmărire fixate prin actul de ipotecă, 
când a fost silit a execută acest act, făcând cheltueli cu co- 
municarea comandamentului, procese-verbale de situaţie, con- 
testaţii la, tablouri, ete., şi aceasta chiar dacă, la urma urmei, 
imobilul nu s'a vândut la licitaţie. C. Bucureşti, Dreptul din 
1907, No. “, p. 53. 

Cheltuelile fixate de părţi pot însă fi reduse, în baza art. 2 
din legea dela 1879, asupra clauzei penale, atunci când sunt 
prea, exagerate şi an: caracterul unei clauze penale deghizate. 
C. laşi, Dreptul din 1902, No. 43, p. 344 (eu observ: noastră). 
Cpr. Planiol, II, 3457; Baudry et Loynes, op. cât... IL, 90%; 
Guillouard, Idem, IV, 1704 urm.; Aubrv et Rau, III, $288, 
pag. 742, text şi nota 3 (ed. a 5-a); Dâpert. Sirey-Carpen- 
tier, vo Hapothâgue, 2134 urm. 

Cesiunea rangului unei ipoteci îşi produce efectele sale nu 
numai în privința capitalului, ci şi în privința procentelor 
datorite pe trei. ani creditorului cedent, dacă actul nu măr- 
gineşte cesiunea numai la capital. Cas. rom. şi C. București, 

"Bult. S-a 1, 1882, p. 944 şi Dreptul din 1885, No. 5, p. 31. 
Convenţia prin care un creditor își cedează rangul său nu 

este supusă nici unei . condiţii de formă sau de publicitate. 
Baudry et Loynes, op. şi loco supră cit., p. 18; Cas. fr. D. 
P. 1901. 1. 321.—Rangul beneficiarilor diverselor cesiuni de 
anterioritate, consimţite de acelaş creditor, se determină prin 
data actelor. Baudry et Loynes, op. şi loco cit.; C. Bourges,
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rografari nu sunt în drept să conteste cedarea rangului 
creanţei făcută de către debitorul lor (4). 

Numai femeea măritată nu este în drept, în principiu, a Neced. ran- 
cedă rangul ipotecei sale legale, pentrucă, de cele mai multe ori, EUlti ipotecar S A : . din partea fe- 
aceasta, ar însemnă a renunță la însăș ipoteca sa legală, ceea ce meei măritate, 

ea nu poate să facă fără a periclită dota ei alienabilă (2). 
Creditorul ipotecar sau privilegiat, care are libera dis- Subrogaţia în 

poziţie a creanței garantate, mai poate încă cedă unui alt rangul ipo- 
creditor ipotecar sau chiar chirografar dreptul de a exercită, 
privilegiul sau ipoteca pănă la concurența ereanței ceden- 
tului. Această convenţie, cunoscută sub numele de subro- 
gaţie (?), este, în privinţa terţilor, supusă publicităţei:(*) şi, 
în special, îndeplinirei formalităţilor preserise de art. 1393 
din codul civil (5), deşi soluţia contrară este generalmente 

Sirey, 1900. 2. 206. — Cesiunea rangului ipotecar nu trebue 
confundată cu cesiunea ipotecei.. 

(1) Cas. rom. Bult. S-a 1, 1882, p. 944.—Cesiunea anteriorităţei 
rangului nu poate însă aduce nicio daună celorlalţi creditori 
ipotecari, aceştia putând să opue cesionarului toate decăderile 
opozabile cedentului. C. din Gand, La Flandre judiciaire 
din 1890, p. 513. 

(2) Vezi supră, p. 606, nota 2 şi p. 567. 
(5) Cuvântul subrogaţie exprimă, în specie, ideea de substituirea 

unui creditor. în locul unui alt creditor ipotecar sau privi- 
legiat, în scopul de a exercită pentru plata propriei sale 
creanţe drepturile ipotecare sau privilegiate ale acestui din 

urmă. Cpr. Aubry et Rau, III, $ 288, p. 744, nota 5. Vezi 

în privinţa, condiţiilor de validitate ale subrogaţiei, Cas. rom. 

„ Bult. 1908, p. 967 şi Or. judiciar din 1905, No. 2, p. 14. 
(£) Cpr. Dueruet, Transcription, No. 4]. 

(5) S'a decis, în adevăr, că lipsa notificărei sau acceptărei ce- 

'siunei de către debitor într'un act. autentic, are de efect ca 

creanţa să fie considerată ca făcând încă parte din patrimo- 

piul cedentului, el continuând a fi proprietarul ei față de 

terţii; de unde rezultă că poprirea făcută de creditorul ce- 
dentului asupra sumei ce acesta are să primească dela cineva, 

este valabilă dacă, înainte de efectuarea ei, nu se comunicase 

cesiunea, debitorului, sau nu fusese acceptată de acesta printr'un 

act autentic. C. Bucureşti, Dreptul din 1899, No. 9 şi din 

1900, No. 23. -— Din momentul, în adevăr, ce este de prin- 

cipiu că toată averea, debitorulni este gajul creditorilor săi 
(art. 1718, 1719), urmează că şi o creanţă ipotecară poate fi 

urmărită şi poprită în mânile terţiului debitor de către ere- 

ditorii creditorului ipotecar. Judecăt. ocol. 1 Buzău, Dreptul 

din 1900, No. 66. 

31316 39
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Art. 1779. 

COD. CIV.—CARTEA III.—TIT, XVIII.—CAPIT. III.—S-a III.—ART. 1119. 

admisă de către autorii francezi, cu toată controversa foarte 

serioasă care s'a ivit asupra acestui punct (Î). 

Am văzut că ipoteca, fie legală, fie convenţională, are 

yang din ziua inscripţiei sale în registrele tribunalului situa- 

ţiei imobilului. Dacă mai multe ipoteci au fost inscrise 

asupra aceluiaș imobil în aceeaș zi, toate vor avei, acelaș 

rang, fără ca ordinea în care s'au făcut inseripțiile să con- 

fere vreo preferinţă (?). 
Art. 1779 nu este însă aplicabil în eaz când un act 

de vânzare şi o inscripţie ipotecară au fost frecute în re- 
gistre în aceeaş zi (?). | 

El nu se aplică, de asemenea, la transcriere, în caz 
când două mutaţiuni de proprietate ale aceluiaș imobil au fost 
trecute în registru în aceeaşi zi, pentrucă ambii achizitori 
nu pot fi proprietari ai imobilului, de oarece ambele aete 
se exlud unul pe altul (£). 

Incât priveşte chestiunea de a se şti dacă se poate sechestră 
sau popri o cambie, vezi Gr. Dimitrescu, Dreptul din 191], 
No. 23. 

(1) Vezi Baudry et Lioynes, op. cât., II, 906; Guillouard, Iden, 
IV, 1701; Aubry et Rau, III, $288, p. 748; Flandin, Prans- 
cription, II, 1156, 1157, ete., după cari asemenea cesiune ar 
fi opozabilă terţiilor numai sub condiţia de a aveă dată certă, 
afară de cazul subrogaţiei în ipoteca legală a femeei măritate. 

La noi, asemenea subrogare în ipoteca femeei ar fi cu 
neputinţă fiindcă, după cum ştim, ea nu poate cedă nici băr- 
batului său, nici terțiilor, rangul ipotecei sale legale. Vezi supră, 
p. 567 şi 606, nota 2. Mai vezi supră, p. 609 şi înfră, p. 645. 

(2) Cpr. Aubry et Rau, III, $ 291, p. 810; Dalloz, Nouseau 
code civil annott, IV, art. 2141, No. 1. — S'a decis însă că, 
deși două ipoteci fusese inserise în aceeaș zi, dacă însă ins- 
crierea, uneia fusese cerută cu o zi înainte, şi neinserierea ei 
în acea zi nu poate fi imputată părţei, ci tribunalului, care 
na inscris această din urmă ipotecă, sau a inseris-o prea 
tâxziu, această din urmă ipotecă trece înaintea celeilalte. C. 
Bucureşti, Drepiul din 1884, No. 64.— S'a mai decis că ere- 
ditorul care, prin manoperile întrebuințate, împedică luarea 

unei inscripţii ipotecare cerută de alt creditor în timp util, 
nu este în drept a se prevală de prioritatea inseripţiei sale 
faţă de inscripția celuilalt. Trib. Ilfov, Dreptul din 1884, 
No. 31. 

(6) T. Huc, XIII, 318; Baudry et Loynes, op. cit., III, 2073 
urm.; Guillouard, Idem, IV, 1890 urm, etc. 

(*) Vezi tom. V al Coment. noastre, pag. 171, nota 2. Cpr.
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In asemenea caz, preferința se va dă aceluia din achi- Aplie. art. 
zitori care a cerut mai întăi transetierea, şi anterioritatea, 1820 C: cir: 
rangului se va determină prin ordinea în care cererea de 
transcriere a fost trecută în registrul ţinut în acest scop 
de grefierul tribunalului, conform art. 1820 C. civil (). 

Cu toaţe acestea, chestiunea este controversată în Franţa Controversă 

şi, după unii, preferința ar trebui să fie dată actului de în od! 
achiziţie transeris cel dintăi în registre €), iar după alţii, Ă 
aceluia al cărui titlu ar fi dobândit mai întăi dată certă (6). 

In fine, alţii lasă chestiunea la aprecierea suverană, a tri- 
bunalelor (+), ceeace este foarte periculos și ceeace nu putem 
admite sub nici un cuvânt, pentrucă o lege bună trebue 
să lase cât de puţin lucrurile la aprecierea justiţiei. „Optima 
lee, que minimum Telinguit arbitrio judicis; optimus judea 
qui minimum sibi“, ziceă, Bacon (5). | 

Se decide însă, în genere, că dovada care rezultă din Contest. nu- 
at 7 . Se: . . a. Mărului de registrul grefierului, prevăzut de art. 1820, nu este irefra- ie al ee. 
gabilă, și că ea poate fi distrusă prin proba contrară, care gistrului gre- 
va, fi în sarcina, terţiului interesat a contestă numărul de ferlu:- 
ordine din registrul grefierului, în caz de eroare sau de 
fraudă (€). 

Verdier, Transcription, 1, 386, p. 655 (ed. a 2-a); Flandin, 
Idem, II, 920, p. 93; Mourlon, Idem, II, 517, p. 154 (ed. 
din 1862); Pand. fr., v* Transcription, 871; C. Paris, D. 
P. 1901. 2. 287, 288, ete. Vezi şi înfră, p. 745. 

(1) Cpr. Baudry et Barde, Oblig., I, 398, pag. 442 (ed. a 3-a); 
Flandin, Transeription, II, 920 urm., p. 92 urm.; Aubry et 
Rau, II, $ 174, p. 87 (ed. a 5-a); Guillouard, Privil. et hy- 
pothegues, IV, 1890 urm.; C. Paris, D. P. 1901. 2. 287, 288; 
Trib. Forealquier, Sirey, 81. 2. 47. Cpr. art. 123 din legea 
ipotee. belgiană dela 1851. 

(2) Mourlon, Transcription, Il, 517, p. 154 urm.; Verdier, Idem, 
I, 386 urm., p. 654 urm. (ed. a 2-a), C. Orlâans, D. P. 9%.- 
2. 515; Sirey, 98. 2. 25; Pand. Period. 98. 2. 49. 

(3) Rividre et Huguet, Quest. sur la transcription, 203, 204; 
Bressolles, Transeription, 45, ete. 

(*) Cpr. Troplong, Transcription, 192, 193. Vezi asupra acestei 
controverse, Pand. fr., v? Transcription, 872 urm., precum şi 
numeroasele autorităţi citate acolo. 

(5) Bacon, Aforisme, No. 46. 
(6) Guillouard, op. cit., IV, 1894, în fine, şi deciziile citate de 

acest autor; C. Bastia, D. P. 82. 2. 194; Sirey, 83. 2.9. 
Cpr. O. Nancy, Sirey, 94. 2. 19, ete.
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CAPITOLUL IV 

Despre modul inscripţiunei privilegiilor şi ipotecilor. 

Publicitatea este un principiu fundamental în materie 
de privilegii imobiliare şi ipoteci. Ea este sufletul regimului 
ipotecar modern. | 

Lărgirea pu- Principiul publicităţei a fost, după cum ştim, lărgit 
apioităței, de de codul nostru, conform legei belgiene, în interesul terţiilor, 
torul nostru. pentru ca aceștia să poată, prin inspectarea registrelor, să 

cunoască creditul fonciar ce merită persoana cu care ei în- 
ţeleg a contractă (*). 

„0 lege bună sau rea asupra privilegiilor sau 1pote- 
cilor şi a exproprierei, a zis: un orator belgian, Savarat, este 
viaţa sau moartea creditului fonciar. Dacă voiţi ca cel care, 
la un moment dat, are nevoe de a se împrumută să gă- 
sească cu uşurinţă și cu un prej potrivit, angajându-și 
bunurile sale, banii de cari are nevoe, trebue ma înainte 
de toate să asiguraţi pe împrumutător contra oricăror per- 
deri eventuale“ (?). Or, publicitatea este cel mai bun mijloc 
pentru aceasta. 

Publicitatea, se îndeplineşte prin inserierea privilegiilor 
imobiliare și a ipoteeilor în anumite registre, cari sunt publice. 

Interesul ter- Știm însă că inscripţia nu face parte din solemnitatea 
tiilor. actului de ipotecă, această măsură de publicitate fiind pres- 

erisă numai în interesul terţiilor. (Vezi supră, p. 607). 

Locul unde se face inscripţia privilegiilor imobiliare 
şi a ipotecilor.. 

„Art. 1780 Ş 1.— Înscripţiunile se fac la grefa tribunalului 
districtului, în -care sunt situate bunurile ipotecate (5). (Art. 1738, 

Ordine pu- (0) Cpr. C. Iaşi, Dreptul din 1886, No. 55 (motive) şi Dreptul 
blică, din 1908, No. 62 (motive). Publicitatea, privilegiilor şi ipo- 

tecilor interesează deci creditul şi ordinea publică. Cas. rom. 
Bult. 1887, p. 202 (motive). Vezi şi supră, p. 606, nota 2. 

(2) Vezi Lemaire-Boseret (profesor la Lidge), Siretes rcelles, 34, 
pag. 16. Vezi și cuvintele lui Râal, pe care le-am reprodus 
supră, p. 830, 331. a 

€) Şi trebue adaos: Sau supuse privilegiului.
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1778, 1119, 1790, 1816 urm. C. civ. Art. 725-—728 Pr. civ. Art. 
858 0. com. Art. 2146 C. fe. Art, 82 [.. ipotec. belgiană din 1851). 

Art. 725 Pr. civ. — Inscrierea privilegiilor şi ipotecilor se va 
face în registrul tribunalului unde se află situat bunul nemişcător, 
potrivit rânduelelor arătate în codul civil. (Art. 1780 urm. C. civil). 

In caz când actul al cărui inscriere se cere este autentificat 
tot la tribunalul situaţiunei nemișcătorului, se va inserie în registru 
numai ordonanța de inscriere. (Art. 726 urm. Pr. civ. Art. 1782 
C. civil). 

Privilegiile imobiliare și ipotecile se inseriu la tribu- 
nalul situațiunei imobilului grevat. 

Dacă privilegiul sau ipoteca afectează mai multe imo- 
bile situate în diferite judeţe, inscripţia se va luă la dife- 
ritele tribunale unde se găsese situate imobilele grevate. Orice 
inscripţie făcută aiurea este nulă. 

Dacă un imobil, de exemplu, o moșie, afectată de pri- 
vilegiu sau ipotecă, se găseşte pe linia de demarcaţie a două 
judeţe, inscripţia se va luă la tribunalele ambelor distriete (î). 

Incât priveşte gajul sau mai bine zis ipoteca vaselor 
(ipotecă maritimă) vezi art. 495 C. com. 

Momentul când trebue luată inscripţia. 

Art. 1780 Ş 2. — Drepturile de privilegii şi ipoteci, cari nu sar 
fi inseris înaintea morței debitorului, nu vor mai puteă fi inscrise 
după trei luni, dela deschiderea succestunei. (Art. 1784 C. eiv.) (2). 

Inseripţiunile nu vor produce niciun efect, când vor fi fost 
luate în intervalul de timp, în cursul căruia actele. făcute înaintea 
deschiderei falimentelor sunt declarate de lege nule (2). (Art. 724, 
121 0. com. Art. 2146 C. fr. modificat. Art. 82 L. ipotee. bel- 
giană din 1851). | 

(1) Dalloz, Nouveau code civil annoit, IV, art. 2146, No. 4 şi 5.— 
Vezi însă Nacu (III, No. 300, p. 742), după care inscripţia 
se va luă la locul unde se găsesc aşezate principalele mij- 
loace de exploatare, precum ar fi, de .exemplu, locul unde 
imobilul este inscris în rolul de contribuţii, ete. 

(2) Sau mai bine zis: în termen de trei luni dela deschiderea, 
- suecesiunei. Textul nostru este deci rău redactat. Vezi înfră, 

„614. 
(5) E ceastă parte a art. 1780 este modificată prin art. 727 C. 

com., întrucât acest din urmă text este contrar art. 1780 
C. civil. Cpr. M: A. Dumitrescu, Codul de comerţ comentat, 
VI, 954, p. 594; Nacu, III, No. 299, p. 741, ete. 
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. 

Ipoteca, con- In principiu, inscripția poate fi cerută îndată după 

păi e, naşterea privilegiului sau ipotecei, și aceasta chiar atunci 

unui credit. când ipoteca este constituită pentru siguranţa unei creanţe 

eventuale, de exemplu, pentru deschiderea unui credit. (Vezi 
supră, p. 547 şi 599). 

Inscripţia nu poate însă fi cerută înainte de nașterea, 
privilegiului sau ipotecei (!). 

Art. 1743, Incât priveşte privilegiile pentru cari legea fixează un 
termen spre luarea inseripţiunei, precum este, de exemplu, 
privilegiul separaţiei de patriinonii (art. 1743), inscripția 
trebue să se facă înlăuntrul acestui termen (termen ad guem). 

Moartea, fali- . În privinţa celorlalte privilegii şi a ipotecilor, inscripţia 
mentii dei- poate, în prineipiu, fi luată cât timp ele nu sunt încă stinse. 

"Sunt însă evenimente cari oprese cursul inseripţiei. Acestea, 
sunt: moartea sau falimentul debitorului şi transerierea unui 
act de înstrăinare a bunurilor grevate de privilegii sau ipoteci. 

Aplie. art. Axt. 1780 $ 2 este aplicabil şi femeei măritate, aşa 
1780 $ 2 fe- în ter 3 ă ceară, ins- es mazitata, Că ea poate, în termenul defipt de acest text, să ceară ins 

crierea ipotecei sale legale, în urma desfacerei căsătoriei prin 
moarte sau divorţ, căci altfel femeea, pe care legea a voit 
s'o asigure, ar fi tratată mai rău decât un ereditor ordinar, 
care are o ipotecă convenţională (2). 

Moartea, de- Privilegiile și ipotecile dobândite, însă neinserise în 
bitoralui- ţimpul vieţei debitorului, pot fi inscrise şi în urma morţei 

sale, dar numai în lăuntrul termenului de tre luni dela 
deschiderea moștenirei (), fără a se distinge dacă succesiunea 

(1) Guillouard, Privil. et hypotheques, III, 1119; Baudry et Loy- 
nes, Idem, II, 1547; P. Pont, Idem, Il, 870; T. Huc, XIII, 
306; Aubry et Rau, III, $ 272, p. 539, nota 2 (ed. a 5-a); 
Cas. fr. D. P. 60. 1. 510; Sirey, 61. 1. 267. ete, 

(2) Vezi autorităţile citate în tom. VIII al Coment. noastre, p. 
„525, nota Î, la cari trebue să adăogăm: Trib. Ilfov şi C. Bu- 

cureşti, Dreptul din 1897, No. 62 şi din 1899, No. 10, p. 8; 
Dreptul din 1905, No. 39, p. 313. — Contră: 'Trib. Prahova, 
Buzău şi C. București, Dreptul din 1893, No. 52, p. 417 și 
421; Or. judiciar din 1901, No. 11, p. 88. Am susţinut şi noi 
altă dată această din urmă părere (vezi Droit ancien et mo- 
derne de la Roumanie, p. 96), însă acum, după matură re- 
flexie, considerăm aceasta ca o eroare. Vezi tom. VIII al 
Coment. noastre, p. 524. 

(6) Cpr. Cas. rom. Bult. 1893, p. 850 şi Dreptul din 1893, No. 67; 
Cr. judiciar din 1893, No. 80, p. 5.
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a fost acceptată pur şi simplu sau sub beneficiu de in- 
ventar (1). Creditorul nu poate, în adevăr, prin moartea de- 
bitorului său să peardă un drept câștigat. Sa fixat însă 
un termen de trei luni, pentru ca lichidarea moştenirei să, 
nu rămâe prea mult timp în suspensie, şi pentru ca drep- 
turile creditorilor să fie fixate cât de curând (2). 

Aşa dar, în dreptul nostru, privilegiile sau ipoteeile 
dobândite în mod valid în timpul vieţei debitorului, pot în 
mod util fi inserise, în urma morței proprietarului imobilului 
grevat de aceste sarcini, fie că moștenirea, a, fost acceptată sub 
beneficiu de inventar, fie pur și simplu, fie că ea a fost de- 

() 

) 

In baza acestui principiu s'a; decis, cu drept cuvânt, că 
femeea măritată poate, în mod valid, cere inscripţia ipotecei 
legale pentru asigurarea dotei sale alienabile, în urma des- 
facerei însoţirei prin moartea soțului ei, în timp de trei luni 
dela data desehiderei suecesiunei. Trib. Ilfov, Dreptul din 
1897, No. 62 şi din 1899, No. 10. Rămâne însă bine înţeles 
că ipoteca femeei nu va aveă rang decât dela data inserip- 
ţiei sale. Cas. rom. Bult. 1890, pag. 1252 urm.; Bult. 1895, 
p. 111; C. Bucureşti, Dreptul din 1905, No. 39, ete. 
După art. 2146 $ 2 din codul francez, a cărui redacţie le- 
giuitorul nostru a părăsit-o, inscripţia nu mai poate fi luată, 
în timp util după moartea debitorului, atunci când moştenirea 
a fost acceptată sub beneficiu de inventar, şi o parte din doc- 
trină a, întins această proibiţie, prin analogie, la succesiunile 
vacante. Cpr. Guillouard, op. cit., III, 1150; Baudry et Loynes, 
Idem, IL, 1581; P. Pont, Idem, II, 916..— Contră: Mourlon, 
Transcription, IL, 660, p. 356 urm.; Acollas, III, p. 778, ete. 
După acest text al codului francez, ipoteca nu poate deci fi 
inserisă, în urma morţei defunctului, decât dacă moștenirea 
sa a fost acceptată pur şi simplu. Motivul acestei dispoziţii 
este că acceptarea, benefieiară sau repudiarea moștenirei făcând 
să se presupue o stare de insolvabilitate a debitorului defunct, 
imobilele sale trebue să rămâe aşa cum erau în momentul 
morţei sale, nici mai mult, nici mai puţin grevate ; şi de aceea 

nu s'a permis unui creditor de a-şi asigură printr o inscripție 
tardivă un drept de preferinţă în detrimentul celorlalţi eredi- 

tori. Această dispoziţie fiind însă, cu drept cuvânt, criticată de 

autori (cpr. Laurent, XXXI, 17; Planiol, II, 3024 urm., ete.), 

a fost părăsită de legiuitorul belgian şi de al nostru. Cpr. 
Martou, op. cât., IIL - „p. , 
Thiry, Al 523, p. 457; Martou, op. cit., III, 1037, p. 138; 

Cas. 'rom., decizia citată, pag. 614, nota 3 (motive). Vezi şi 

Nacu, III, No. 297, p. 740. 
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clarată vacantă, însă numai în termen de trei luni dela data 
morţei lui de cujus. În urma expirărei acestui termen, ins- 
cripţia nu mai poate aveă loc, şi creditorii vor suferi con- 
secinţile negligenţei lor. 

“ Oreditorii defunctului ar mai puteă încă să ceară se- 
paraţia de patrimonii, şi să fie plătiţi asupra imobilului, în 
detrimentul terţiilor achizitori, dacă au luat inscripţie asupra 
acestui imobil în termen de şeaşe luni dela deschiderea moș- 
tenirei (art. 1743). Acesta este al doilea mijloc ce ei au 

spre a valorifică drepturile lor asupra imobilului defunctului, 
contra unui terţiu achizitor (4). ” 

După art. 726, 4 (722 vechiu) din codul de comereiu, 
în caz de faliment al debitorului, ipotecile constituite de 
dânsul în urma încetărei plăţilor, fie că ele garantează o 
datorie anterioară sau posterioară încetărei plăţilor (2), sunt 
presupuse făcute în frauda creditorilor și, în lipsă de probă 
contrară (5), se anulează faţă de masa creditorilor (*). Art. 727 

(1) Thiry, loco supră cit.; Martou, op. cit., III, 1040, ete. 
(2) Cas. Roma, Giurisprudenza itahana (Pisa), anul 1892, 1, 

p. . 
(5) Prezumpţia de fraudă de care vorbeşte acest text nu este, în 

adevăr, juris et de jure, ei juris tantum. C. de apel din Milan, 
Diritto commerciale (Riwista, direlta dai professori, Supino e 
Serafini, Pisa), anul 1891, p. 897. 

(*) Aceste ipoteci, fiind nule numai faţă de masa, ereditorilor, nu- 
litatea, poate fi invocată numai de creditorii cari compun 
această masă, iar nu de falit, nici de terţii; de unde rezultă 
că, dacă creditorii falitului nu invoacă nulitatea, . ipoteeile 
rămân valide. C. de apel din Roma, Diritto commerciale, anul 
1891, p. 75: — Părerea generală este însă că, odată nulitatea 
pronunţată, după cererea acelor în drept, ipoteca este nulă 
erga omnes. Cu alte cuvinte, numai dreptul de a cere anularea 
este relativ, nu însă și efectul acţiunei. Planiol, I, 343, p. 133 
(ed. a 5-a); I. N. Cezăreseu, Or. judiciar din "1902, No. 39, 
p. 326, 3827. 

Nulitatea ipotecei nu atrage neapărat nulitatea, obligaţiei 
contractată. de falit (Cas, Torino, Diritto commerciale, anul 
1892, p. 591), nici responsabilitatea coobligaţiilor solidari (C. 
apel din Turin, La Giurisprudenza di Torino, anul 1888, p. 
127). — Contractele cari au un caracter aleator, nu sunt cu- 
prinse în prezumpția de fraudă de care vorbeşte art, 726. 
C. de apel din Brescia, Diritto commerciale, anul 1890, p. 143. 

Acţiunea prin care se cere anularea actelor făcute de falit
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(723 vechiu) din acelaş cod, consacrând o excepţie dela 
art. 726, adaogă însă că inscripţiile ipotecare, luate în vir- 
tutea unui titlu recunoscut valid(%),: nu sunt cuprinse în dis- 

„poziţiile art. precedent, destul fiind ca ele să fie anterioare: 
sentinţei. declarative de faliment (2). 

în frauda creditorilor săi este civilă, iar nu comereială; de 
unde rezultă că dreptul de apel, în asemenea materie, se re- 
gulează după legea civilă, iar nu după acea comercială, C. 
apel Genova, Diritio commerciale, anul 1891, p. 928. 

(4) Sa decis că, dacă prin art. 727 (723 vechiul C. com.), se pre- 
vede că inscripţiile ipotecare luate în virtutea unui titlu re- 
cunoscut valid, chiar în urma încetărei plăţilor, sunt valide, 
de câteori sunt anterioare declarărei falimentului, aceasta în- 
semnează că inscripţia poate fi luată chiar în urma încetărei 
plăţilor, în privinţa ipotecilor constituite printr'un titlu 
valabil înainte de încetarea plăţilor, iar nici decum că sar 
puteă constitui o ipotecă în urma încetărei plăţilor, fie chiar 
pentru creanţe valabile anterioare, căci asemenea interpre- 
tare a art. 1727 C. com. ar fi contrară art. 726 Ş 4, ceeace 
nu poate fi admis. Cas. rom. Bult. 1891, consid. dela p. 
1146, 1147. | 

Prin titlu recunoscut valid se înțelege acela care a fost ce trebue să 
recunoscut ca atare, şi care nu lasă a se presupune frau- se înţeleagă 
darea creditorilor. C. de apel din Lucca, Diritto commerciale, printr'un ti- 
anul 1885, p. 510.— Pentru ca titlul să fie valid, se cere cal“ ro osout 
el să nu fi fost atacat, sau să fie respinsă pretenţia acelora, ” 
cari-l atacau. C. apel Cagliari, Gazeta giuridica (Napoli), 
anul 1891, p. 85. — S'a mai decis în Italia,: că este valabilă 
inscripţia. ipotecară luată înainte de faliment, însă după acor- 
darea moratorului, în - virtutea unui titlu recunoscut înainte 
ca valid. C. de apel din Venezia, Diritto commerciale, anul 
1892, p. 98. — Art. 727 din codul de comerţ se referă numai 
la ipotecile al căror titlu constitutiv este anterior datei înce- 
tărei plăţilor. Cas. Torino, Diritto commerciale, anul 1892, 
p. 591 — In fine, sa mai decis că cunoştinţa creditorilor de 
încetarea plăţilor debitorului nu este suficientă spre a deter- 
mină nulitatea unei inscripţii ipotecare în sensul art. 727 C. 
com. (710 C. italian). Cas. Florenţa, Temi Veneta (Venezia), 
anul 1893, p. 483. Vezi pentru mai multe detalii asupra 
art. 727 din codul comereial (710 C. com. ital.), Calamandrei, 
Del fallimento, L, 217, p. 187, 188; Cuzzeri, 11 Codice di com- 
mercio italiano, VII, p. 139 urm.; M. A. Dumitrescu, Codul 

de comerț comentat, VI, No. 952 urm., p. 593 urm., ete. 

(2) Cpr. C. Bucureşti, Dreptul din 1891, No. 32, p- 252. — 

Această soluţie se aplică atât la ipotecile convenţionale cât 

şi la acele legale (M. A. Dumitrescu, Codul de comerciu co-
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Art. 448 Art. 448 din codul comercial francez dispune că ipo- 

C. com. fr. ţecile şi privilegiile, dobândite în mod valid, vor puteă fi in- 

serise pănă în ziua hotărârei care declară falimentul ; de 

“unde doetrina, şi jurisprudenţa au tras coneluzia că inscripția 

nu poate fi luată în ziua în care s'a declarat falimentul (4). 

Admiterea a- Deşi art. 727 din codul nostru comereial nu este atât 

Sia de clar redactat, totuşi soluţia este aceeaș şi la noi, pentrucă, 

tul nostru. după cum foarte bine observă Curtea din Amiens), hotă- 

rîrile judecătoreşti nu cuprind ora, ei numai ziua când ele 

se pronunţă (*). | 

Cazurile ex- Sunt însă cazuri excepţionale în cari se pot luă, in- 

“opționale „in scripții valide chiar în urma. declarărei falimentului. Astfel, 

dile ipotecare dacă presupunem că o moștenire s'a, deschis în favoarea, fa- 

pot fi luate și Jitului şi că împărțeala, se efectuează în timpul falimentului, 

clarărei fali- O sultă fiind pusă în sarcina debitorului, în asemenea. caz, 

mentului. gulta fiind garantată prin privilegiul copărtașului (art. 1737, 
30), inseripţia va conservă în specie privilegiul, cu toate că 
ar fi fost luată în urma deelarărei falimentului ($). 

Alt exemplu: Un comereiant declarat în stare de fa- 
liment cumpără pe credit un imobil, şi masa ereditorilor 
ratifică această cumpărătură, vânzătorul acestui imobil poate 
să-și inserie privilegiul său, opozabil masei). 

  

mentat, VI, No. 964, p. 599), şi chiar la privilegii, deşi 
art. 727 C: com. nu vorbeşte de aceste din urmă, Cpr. Du- 
mitreseu, op. cil., VI, p. 594, 595; Thaller, Zr. €ltment. de 
droit commercial, 2051, p. 1022 (ed. a 4-a, 1910). Vezi și 
tom. V al Coment. noastre, p. 236, ad notam. 

(1) Vezi Lyon-Caen et Renault, Tr. de droit commercial, VII, 
203 şi 281; Thaller, Pr. Element. de droit cominereial, p: 
1021, nota 1 (ed. a 4-a, 1910); Baudry et Loynes, op. cil. 
II, 1563; P. Pont, Jdem, II, 907; 'P. Huc, XIII, 310; Planiol, 
II, 3018; Trib. Bourgagneuf, D. P. 95. 2. 190, ete. 

(2) C. Amiens, Sirey, 56. 2. 563; D. P. 57. 2. 35. | 
(3) Vezi tom. V al Coment. noastre, p. 236, ad notam. Cpr. M. 

A. Dumitrescu, op. cit., VI, 963, p. 598, 599. 
(5) Thaller, op. cit., 2054, p. 1023; Boistel, Cours de droit com- 

mercial, 917, p. 687 (ed. a 4-a, 1890); Lyon-Caen et Re- 
nault, op. cit. VII, 287; Colmet de Santerre, IX, 120 bis 
XVI; Baudry et Loynes, op. cit., II, 1566; M. A. Dumitrescu, 
op. cit... VI, 967, p. 599, 600, ete. 

(£) Lyon-Caen et Renault, op. cit., VII, 287, in fine; Boistel, op. și 
loco supră cit.; M. A. Dumitrescu, op. cit., VI, 968, p. 600, ete.
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„Dar dacă falimentul debitorului opreşte, în principiu, Neaplic. re- 
inscrierea privilegiilor şi ipotecilor, această dispoziţie nu se gulelor de 

. . . lau» . . . . . Mal sus la 
aplică insolvabilităţei necomereianţilor, nici debitorilor neno- insolvabili- 

rociţi, cari au recurs la cesiunea sau abandonarea bunurilor tatea civilă 
lor (art. 1122 C. civil, 648 urm. Pr. civ.), pentrucă este? eine? 
de principiu că orice proibiţie este de strictă interpretare și 
nu poate fi întinsă prin analogie dela un caz la altul?) 

Independent de moartea, şi falimentul debitorului, mai mmstrăinarea 

este încă o împrejurare care opreşte cursul inscripţiilor. imobilului de 
A e. . - . a . către de- 

Aceasta este înstrăinarea imobilului de către debitor. In “ bitor. 
adevăr, de câteori bunul grevat de privilegii sau ipotecei a 
eşit din patrimoniul debitorului. printr'o înstrăinare opo- 
zabilă creditorilor săi, adecă transerisă, nicio inscripție nu 
mai poate fi luată asupra acestui imobil, cât timp el nu 
este readus în patrimoniul debitorului prin exerciţiul acţiunei 
pauliane, creditorii ehirografari păstrându-și dreptul lor numai 
asupra imobilelor rămase în patrimoniul debitorului lor 2). 

Persoanele cari pot cere inscripţia privilegiilor şi ipotecilor. 

Art. 1781. — Spre a operă inseripțiunea, creditorul şi debi- 
torul, în persoană sau prin mandatari învestiţi cu procuri auten- 
tice, vor prezintă prezidentului tribunalului actul autentie al eon- 
venţiunei prin care se constitue ipoteca. 

Tot odată creditorul va face şi alegere de domiciliu la vreun 

loe din circumscripţia tribunalului. (Art. 97, 1740, 1772, 182, 

1784, 1788, 1804, 1819 C. civ. Art, 2148 C. fr. Art. 83 L. ipotee. 
. belgiană din 1851, ambele modificate) (5). 

„Art, 1782. — Prezidentul, găsind actul învestit cu toate for- 
mele cerute de lege pentru inscripţiune, va ordonă inseripţiunea, sa, 

după care se va certifică pe actul original, data şi numărul de 

() Martou, op. cât. III, 1046, 1047, p. 144, 145. —In Franţa 

punerea, debitorului în stare de lichidare judiciară opreşte, din 

contra, cursul inseripţiilor (art. 4 L. din 4 Martie 1889). Cpr. 
Planiol, II, 3016. 

(2) Cpr. Planiol, IL, 3016; Dalloz, Nouveau code civil annol€, 

IV, art. 2146, No. 75, 16. Vezi şi înfră, p. 643. 
(2) Vezi asupra acestui text, Jalouzet, D'un article du code civil 

(2148) ei de guelques modifications gwil serait utile dy ap- 

porter (ctude theorique et pratique sur l'inscription hypothtcaire, 

Paris, 1879).
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ordine sub care sa, inscris în registru. (Art. 1780 urm. C. civ. 
Art, 725 $ 2, 727 Pr. civ.). 

Art. 1783. — In toate cazurile de inseripțiune a unei ipoteci 
legale, sau a unui privilegiu, este destul ca creditorul sau manda- 
tarul său singur, să se prezinte înaintea prezidentului tribunalului 
şi să ceară inseripțiunea ipotecei sau privilegiului său, în virtutea, 
titlului din care decurge acea ipotecă sau acel privilegiu. (Art. 1753 
urm., 1769 urm. C. civil). 

Art. 1784. — Inscripţiunile asupra bunurilor unei persoane 
moarte, pot fi cerute numai de creditor. (Art. 780, 1780, 1781 C. 
civ, Axt. 2149 C. fr. Art. 86 L. ipotee. belgiană din 1851 am- 
bele modificate) (1). 

Codul francez (art. 2148), legea ipotecară belgiană 
(art. 83) şi codul italian (art. 1981) voesce ca inseripția să 
fie luată numai după cererea creditoruluii. | 

După art. 1781 din codul nostru, cererea de inscripţie 
se face, în privinţa ipotecilor convenţionale, de creditor și 
debitor, fie în persoană, fie reprezentaţi. de mandatari  în- 
vestiți cu procuri autentice şi speciale, inseripţia neputând 
niciodată să aibă loe din oficiu, de oarece art. 35 din legea 
belgiană, care obligă în unele cazuri pe conservatorii ipote- 
cilor de a luă inscripţia din oficiu, a fost eliminat de le- 
giuitorul nostru. 

Această măsură este însă prea riguroasă şi prezenţa 
ambelor părți nu se explică, cu atât mai mult cu cât toată 
lumea, recunoaşte că o simplă cerere din partea creditorului 
este suficientă, când este vorba. de inseripţia privitoare la 

procente (art. 1785) şi la, reînnoirea inscripţiei (art. 1786). 
De aceea, se şi decide, în genere, că în lipsa unei sancţiuni 
a art. 1781, inscripţia este validă, deşi ea ar fi fost or- 
donată numai după cererea uneia din părţi, de exemplu: 
aceea a, creditorului sau chiar a debitorului. 

, „Considerând, zice Curtea de Casaţie, că inscripţia unei ipo- 
teci, astfel cum o prevede art. 1781 C. civil combinat cu art. 125 
Pr. civ., fiind un act de conservare, iar nu de alcătuire al drep- 

() Textul francez (art. 2149) şi acel belgian (art. 86) dispun 
că inscripţiile ce urmează a fi luate asupra bunurilor unei 
persoane săvârşite din viaţă, vor putea fi luate arătându-se 
numai pe defunct (sous la simple disignation du difunt).
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tului recunoscut prin actul ipotecar, prezența părţei interesate este 
suficientă spre a operă inscripţia, şi nulitatea ei nu poate fi invo- 
cată de terţii decât numai dacă sar fi omis de a se pune în cu- 
noștință printr'ânsa vreuna din condiţiile cuprinse în actul ipo- 
tecar, din a cărei lipsă li sar fi cauzat un prejudiciu justificat; 
considerând că din nimic nu reesă că legiuitorul român, organi- 
zând sistemul de publicitate al sarcinilor ipotecare, ar fi înţeles să 
facă din inscripţie un act solemn, supuse unor formalităţi rigu- 
roase, ce sub pedeapsă de nulitate ar urmă a se îndeplini cu ocazia 
prezentărei părţilor pentru inscrierea contractului ipotecar; consi- 
derând că, în vechiul nostru drept, cerința ca ambele părţi să fie 
prezente pentru constituirea valabilă a ipotecei, se explică uşor, de 
oarece, sub vechea legiuire, ipoteca se constitueă prin însăşi această 
prezentare, neexistând inscripţia ca act deosebit de autentificare; 
că, nu tot astfel poate fi în legislaţia modernă în care autentifi- 
carea, ca act solemn, nu se mai confundă cu cererea de inscriere; 
că, în lipsa unei sancţiuni, a căută o interpretare strict literală a 
art. 1781, spre a socoti nulă inscripțiunea, numai pentrucă pre- 
zența. debitorului nu este formal constatată în efectuarea ei, ar fi 
a se încurajă de cele mai multe ori reaua credinţă şi frauda, per- 
mițându-se călcarea făţişă a unei convențiuni încheiată între părţi 
în toate formele legale, când scopul inseripţiunei nu este de a per- 
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fectă actul de ipotecă, ei de a pune în putinţă pe terţii a aveă 
cunoştinţă, de condiţiile contractului şi stipulațiile lui“ (1). 

Art. 1781 din codul nostru eare, în contra tuturor 
principiilor, cere prezenţa ambelor părți pentru luarea in- 
seripției ipotecare, este o rămăşiţă a dreptului nostru an- 
terior. lată, în adevăr, cum se exprimă art. 333 din Regu- 
lamentul organic al Munteniei. 

„Orice împrumutător cu zălog va fi dator a se înfăţişă cu da- 
tornicul său, înaintea Marelui Logofăt, care va porunci judecă- 
toriei locului unde se află zălogul, să cerceteze sub a sa răspun- 
dere, dacă acel lucru este într'adevăr al datornicului și să înere- 
dinţeze de aceasta“. | 

(2) Cas. rom. Bult. 1898, p. 686, 687; Dreptul din 1898, No. 47 
(eu nota lui Degr€), precum şi Cr. judiciar din 1898, No. 26, 
p. 204. Cpr. şi o altă decizie mai veche tot a Curţei de ca- 
sație. Bult. 1886, p. 953, 954 şi Dreptul din 1887, No. 14, 
p. 110 (motive, ultimul considerent), precum şi Bult. S-a 1, 
1875, p. 118. Mai vezi Cas. rom. Bult. 1905, p. 143; Trib. 
Ilfov, Dreptul din 1899, No. 9, p. 70; C. Bucureşti, Dreptul 

din 1889, No. 49, p. 390, ete. Vezi şi Nacu, III, No. 307, 

p. 748. — Contră: C. Galaţi, Dreptul din 1898, No. 13 (de- 

cizie casată). 

Regui. orga- 
nic al Mun- 

teniei.
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Regul. or- In Regulamentul organice al Moldovei găsim o dispo- 

sanie al Mol ziţie aproape identică (anexa lit. T. art. 1, lit. B). lată, în 

adevăr, cum se exprimă acest text: 

„Niciun act de împrumutare pe avere nemișcătoare nu va 

aveă putere, dacă creditorul amanetar și debitorul nu se vor în- 

făţişă la instanţele cuvenite, pentru ca să arate suma ce se dă îm- 

prumut și amanetul ce se primeşte; după care asemene arătare, in- 

stanţa competentă va cercetă mai întăiu dacă ereditorul și dator- 

nicul au vârsta legiuită şi, încredințându-se că nicio oprire pra- 

vilnicească nu se împotriveşte la această împrumutare, va cercetă, 

cu deamănuntul, sub răspunderea platnică, de este amanetul drept 

al datornicului, şi apoi îi va face dreaptă prețeluire“ (1). 

Prezenţa debitorului şi a cereditorului, se înţelege sub 

o asemenea, legiuire, unde judecătorul nu interveneă numai 
ca să iă act de voinţa părţilor, ei unde el ascultă pe părți 
şi, după ce cercetă titlurile de proprietate, încuviinţă sau 
respingeă ipoteca, dând o adevărată hotărire. 

Dreptul ac- Astăzi, însă, unde nimie din toate acestea n'a mai ră- 
tal, Oritiea mas în vigoare(2), prezenţa ambelor părţi nu se mai explică. 

De aceea, Degre zice întrun stil original „că art. 1781 este 
simbolul unor potcoave de cai morţi ale Regulamentului or- 
ganic, pe care legiuitorul nostru, în zăpăceala sa, a găsit cu 
cale să le desgroape, reflexul unor fantome ale trecutului, 
care nu mai pot aveă astăzi nicio ființă reală“ (6). - 

Inscrierea In orice caz, știm că dacă ereditorul nu va voi să 
ipoieeai in ceară singur inscrierea ipotecei convenţionale, el este liber 

tiiei de a face un proces debitorului, şi tribunalele vor obligă 

pe acest din urmă a dă cuvenita inseripţie, în care caz 
transcrierea hotărirei rămasă definitivă va, înlocui cererea de 
inseriere a debitorului (*). 

Acest mijloc este însă periculos, pentrucă în timpul 
cât va ţine procesul, debitorul va puteă să constituiască 

(1) Vezi în privinţa ipoteeilor constituite sub Regulamentul or- 

| ganie, Trib. Covurlui, Dreptul din 1887, No. 90, p. 718. 
Art. 126 din (2) Vezi însă art. 726 din procedura veche (în vigoare înainte 
procedura de 1 Sept. 1900), care vorbeşte de liniștita posesiune a imo- 

” bilului ipotecat, şi de prezentarea titlurilor de proprietate. 
Vezi înfră, p. 625. 

(9) Dreptul din 1898, No. 47, pag. 408 și Ser. juridice, |, 
pag. 592 urm. 

(*) Vezi supră, p. 591.
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alte ipoteci, pe care de astădată le va inscrie, aşa că ere- 
ditorul anterior, căruia inscrierea. i-a fost refuzată, în loc 
de a aveă rangul întăiu, va veni după creditorii inserişi 
înaintea lui, conform regulei : Prior tempore, potior jure. 
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Părţile vor cere inserierea ipotecei, fie în persoană, fie Inscrierea ipo- 
prin mandatari. In acest din urmă caz, mandatarii vor fi 

învestiţi cu procuri autentice, textul legei fiind expres în 
această privinţă; de unde rezultă că inscripţia luată în baza, 
unei procuri simplu legalizată este nulă, această nulitate 
putând fi invocată chiar de debitor, dacă el a fost repre- 

"zentat de un mandatar învestit cu o procură neautentică (£). 

Dacă este vorba de inscrierea unui privilegiu sau a 
unei ipoteci legale, ea se va cere și se va luă de creditor 
în persoană, sau de reprezentantul său, învestit tot cu un 
mandat autentic (art. 1781, 1783), în virtutea, titlului din 
care decurge privilegiul sau ipoteca legală (art. 1783). 

De asemenea, dacă este vorba de luarea unei inscripţii 
asupra bunurilor unei persoane săvârşite din viaţă, ea va 
fi luată tot de creditorul privilegiat sau ipotecar, în ter- 
menul prescris de art. 1780, adecă în trei luni dela data 
deschaderei moştenirei, fără ca faptul morţei să aibă nevoe 
de a fi menţionat în inscripție). 

() Cas. rom. Bult. S-a 1, 1881, p. 513 şi Dreptul din 1881, 
No. 84; Bult. S-a I, 1882, p. 642 şi Dreptul din 1882, No. 
12 şi 63; Trib. Olt, Dreptul din 1882, No. 43.— Vezi însă 
C. Craiova, Dreptul din 1882, No. 43; Cas. rom. Dreptul din 
1880, No. 13, p. 99 şi Bult. S-a I, anul 1880, p. 108. Vezi 
asupra acestei chestiuni, articolul ce am publicat în Dreptul 
din 1883, No. 7, p. 59 urm.— S'a decis însă că lipsa unei 
procuri autentice din partea ereditorului ipotecar nu poate 
fi propusă nici de debitor, niei de creditorii chirografari, că- 
rora, inscripţia neregulată nu le poate aduce nici un preju- 
diciu. C. Focşani şi Bucureşti, Dreptul din 1883, No. 34 şi 
din 1889, No. 49.—S'a mai decis că nulitatea inscripţiei 
ipotecare nu poate fi invocată de debitor, nici chiar atunci 

când ereditorul nu s'a prezentat de loc la luarea inscripţiei, 
căci această inscripţie nu-l interesează pe dânsul, ci pe alți 
creditori, cari ar pretinde că creanţele lor au drept de pre- 
ferință asupra imobilului grevat. Cas. rom. Bult. S-a I, 1886. 
p. 952 şi Dreptul din 1887, No. 14, p. 110. Parte din con- 
siderentele acestei din urmă decizii au. fost reproduse supră, 
p. 591, nota 2. 

(2) Martou, op. cit., III, 1112, p. 186. 

tecei prin 
mandatar. 
Necesitatea 

unui mandat 
autentic, 

Art. 1783. 

Art. 1784.
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Inscripţia se va luă, în asemenea caz, în contra defunc- 
tului, şi aceasta chiar când moștenitorii ar fi recunoscut 
datoria şi ar fi dat un titlu nou(0). | 

Nimic n'ar împiedecă însă pe creditor de a luă in- 
seripţia contra moștenitorilor (*). 

Dacă prezidentul găseşte actul învestit cu formele auten- 
ticităţei, el ordonă inserierea lui (9), care se face în registrul 
respectiv al tribunalului situaţiunei bunului grevat (), certi- 
ficându-se pe actul de ipotecă data şi numărul inscripției 
(art. 1782 C. civ.). 

Pe actul original de ipotecă se transerie şi ordonanța 
de inscriere, astfel cum este trecută în registrul de inscripţii 
(art. 727 Pr. civ.). 

De câteori se încuviințează inscrierea unui privilegiu 
sau unei ipoteci, judecătorul comisar, asistat de grefier, cer- 
cetează, în registrele de inscrieri, transcrieri şi urmăriri, dacă 
există şi alte sareini sau drepturi reale asupra imobilului în 

(1) Maxtou, op. cit., III, 1113; Baudry et Loynes, Idem, IL, 1623; 
Aubry et Rau, III, $ 271, p. 53%, text şi nota 4. — Contră: 

. Persil, Regime hypothecaire, II, art. 2149, p. 66, No. 3 (ed: 
din 1883). Părerea acestui din urmă autor este însă inadmi 
sibilă, pentrucă, în specie, atât creanţa cât şi creditorul au rămas 
aceiaşi. Nu există deci, în specie, o novaţie în sensul art. 1128, 
20, fiindcă un nou debitor nu este substituit acelui vechiu, de 
oarece moștenitorul continuă persoana defunctului (Peres per- 
sonam defumcti sustinei). Martou, op. şi loco supră cil.; 
Baudry et Loynes, Idem, II, 1623, în fine; Guillouard, Idem, 
TIT, 1099; Laurent, XXXI, 13, ete. 

(2) Martou, op. cil., INI, 1114; Guillouard, Idem, III, 1097; 
Baudry et Loynes, Idem, II, 1623; Thiry, IV, 526, p. 460; 
Aubry et Rau, III, $ 271, p. 537, nota 2. Vezi şiinfră, p.627. 

(2) Inscripţia nu este nulă, dacă ordonanța a fost semnată de com- 
plectul tribunalului, iar nu numai de prezident. Quod abundat 
non viciat. Cas. rom. Bult. 1890, p. 848 — S'a decis, de ase- 
menea, că nu este nulă inscripţia nici atunci când, printr'unul 
şi acelaş proces-verbal, sa declarat autenticitatea actului și 
s'a dispus inscrierea lui. C. Galaţi, Dreptul din 1891, No. 50. 

(*) Faptul că privilegiul sau ipoteca, au fost inscrise în registrul 
precedent, iar nu în registrul anului curent, nu atrage nuli- 
tatea inscrierei, dacă se constată că cei de al treilea au putut 
luă cunoştinţă de sarcinile existente asupra imobilului, mai 
ales dacă toate inscripţiile acelui an au fost trecute în acel 
registru, după dispoziţia luată în această privință de către 
prezidentul tribunalului. Cas. rom. Bult. 1877, p. 102.
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chestiune. Menţiune de această cercetare se face în actul de in- 
seriere al privilegiului sau ipotecei, părţile putând însă re- 
nunţă la aceste cercetări (art. 726 Pr. civ.). 

Observarea, acestui text nu este deci preserisă sub pe- Art. 726 din 
deapsă de nulitate. Textul vechiu al art. 726 Pr. civ. mai 
cereă încă să se facă menţiune în actul de inseriere despre 
prezentarea titlurilor de proprietate sau despre constatarea 
liniştitei posesiuni a debitorului, ceeace astăzi nu se mai cere. 
(Vezi supră, p. 622, nota 2). 

procedura 
veche. 

Art. 1782 din codul civil conferă prezidentului tribu- Art. 1182 C. 

nalului, sau judecătorului care-i ţine locul, trebue s'o re- 
cunoaştem, o putere prea mare de apreciere, de care el ar 
puteă, abuză uneori. 

Dacă acest magistrat refuză de a ordonă inscrierea 
pentru motive plauzibile, de exemplu: pentrucă părţile sau 
una din ele ar fi incapabile; pentrucă ipoteca n'ar fi au- 

tentică, sau pentrucă ea n'ar fi specializată, așa cum pres- 

crie legea, ete., nu avem nimie de obiectat. 

uY. 

Dacă însă prezidentul refuză fără niciun motiv legal Aplie. art. 66 

ordonarea inscripției (1), credem că încheerea sa ar putea 

atacată cu apel la tribunalul din care prezidentul face parte, 

conform art. 66 bis Pr. civ., soluţie care, după cum ştim, 

este în genere admisă și atunci când prezidentul refuză de 

a autoriză pe femeea măritată a inserie ipoteca sa legală 

(art. 1757)€). 

Incheierea dată de tribunal pe calea acestei proceduri 

(1) Sa decis că nici chiar complectul tribunalului nu poate re- 

fuză de a inserieo ipotecă, sub cuvânt că constituitorul ei n'ar 

fi proprietar, sau pentru alte motive, căci tribunalul având în 

cazul de faţă rolul unui notar, este dator să constate consim- 

ţimântul părţilor, sub a lor răspundere, rămânând ca vali- 

ditatea, ipotecei să se discute pe calea unui proces principal. 

C. Iaşi, Dreptul din 1875, No. 22, p. 172 (eu observ. lui 

Degr6). 
(2) Vezi tom. VIII al Coment. noastre, p. 523. — D-l Nacu (III, 

p. 743 urm.) discută pe larg chestiunea, fără a ne spune dacă 

ordonanța prezidenţială este sau nu, în specie, supusă ape- 

lului, pe care noi îl eredem raţional, analogia fiind perfectă, 

deşi volumul său este apărut la 1903, adecă, în urma revi- 

zuirei procedurei civile, care a introdus art. 66 bis ce, după 

părerea, noastră, îşi are aplicare în specie. 

31316 40 

f bis Pr. civ. 

Recurs. în 
casaţie.



626 _COD. CIV.—CARTEA HI—TIT. XVIII.—CAPIT, 1V.—INSCRIP. IPOLEC. 

(procedura în referc), este supusă recursului, în termenul 
scurt arătat de art. 66 bis Pr. civ. 

Menţiunile ce trebue să cuprindă inscripţia privilegiului 
sau ipotecei. 

Ce menţiuni trebue să cuprindă iseripţia? . Deși legea 
noastră este mută în această privinţă, nu mai rămâne în- 
doială că sunt menţiuni a căror omisiune poate să atragă 
nulitatea inseripţiunei. 

„Astfel, se va trece în inseripţie: 1% imobilul grevat de 
„privilegii sau ipoteci, aşa, cum el a fost specializat conform 
art. 1774 C. civil; 20 se va trece suma datorită, pentru 
care se iă inscripție (art. 1776); 30 inscripţia va mai cu- 
prinde numele debitorului şi al creditorului (4); momentul 
exigibilităţei ereanţei, ete. €). 

() Vezi asupra tuturor acestor punete, Planiol, II, 2976, şi deci- 
ziile citate de acest autor. Cpr. art. 2148 C. fe. şi art. 83 
din L.. ipotee. belgiană, nereproduse de legiuitorul nostru. 

(2) Exigibilitatea obligaţiei ipotecare poate să atârne de existența 
în actul ipotecar a unui pact comisor (lex commissoria,). 
Asupra utilităţei unui asemenea pact în contractele unilate- 
vale, vezi tom. VI, p. 98, nota, 3. Vezi și infră, p. 755, nota |. 

Existenţa S'a decis că pactul comisor, stipulat într'un act de împrumut 
unui pact co- eu ipotecă operează numai în favoarea creditorului, aşa că el 

INIs0r. poate cere sau rezilierea contractului sau executarea lui. C. 
Bucureşi, Dreptul din 1899, No. 57, p. 463. Aceeaş soluţie 
a fost admisă de Curtea de casaţie în privinţa pactului co- 
misor stipulat întrun contract de locaţiune. Astfel, s'a decis 
că pactul comisor, fiind stipulat în specie în favoarea, proprie- 
tarului, acesta are facultatea de a consideră contractul ca, reziliat 
sau de a cere executarea lui. Cas. rom. Cr. judiciar din 1909, 
No. 47 şi Bult. 1909, p. 414. — Sa mai decis, eu drept cuvânt, 
tot cu privire la pactul comisor stipulat întrun contract de 
locaţiune, că de câteori locatorul nu-şi îndeplineşte vreuna din 
obligaţiile sale principale, fie prevăzute de lege, fie prevăzute 
în contract, nu mai poate pretinde ca locatarul să-şi îndepli- 
nească pe ale lui, nici să invoace pactul comisor. (Cas. rom. 
Dreptul din 1911, No. 22, p. 172). Vezi tom. IX al Coment. 
noastre (tabla analitică), vo Pact comisor. 

Renuntarea S'a mai decis că, partea în favoarea căreia pactul comisor 
la pactul co- a fost stipulat, poate să renunţe la el atât în mod expres cât misor, şi tacit, şi instanţele de fona apreciază în mod suveran faptele
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Dacă sa luat o inseripţie asupra bunurilor unei per- 
soane săvârşite din viaţă (art. 1780, 1784), numele acestei 
persoane va, fi trecut în inscripție, sau numele moştenito- 
rilor, dacă inseripţia a fost luată în contra lor, ceeace şiim 
că este cu putință (vezi supră, p. 624). 

Numai lipsa acestor menţiuni va puteă să atragă nu- 
litatea inseripţiunei (). 

Cât pentru alegerea de domiciliu în cireumseripţia tri- 
bunalului imobilului grevat, pe care art. 1781, în fine, o 
impune creditorului, chiar când el şi-ar avea domiciliul său 
real acolo(2), se decide, în genere, că ea nu este substanţială 
şi, în consecinţă, nu atrage nulitatea inseripţiei (*). 

din care rezultă această renunțare, fără ca aprecierea lor să 
fie supusă controlului Curţei de ceasaţie. Cas. rom. Bult. 1909, 

_pag. 1453. Vezi tom, IX menţionat, p. 157, 198 şi 341, nota 4. 
(1) Art. 1235 din codul olandez dispune foarte bine, în această 

privinţă, că inscripţia nu poate fi anulată decât în cazurile 
când nu cuprinde o arătare suficientă a creditorului, a debi- 
torului, a datoriei şi a imobilului grevat. 

(2) Baudry et Loynes, op. cit., II, p. 810 (ed. a 3-a); Guillouard, 
Idem, IV, 1155; P. Pont, dem, II, 966; T. Huc, XIII, 326; 
Colmet de Santerre, IX, 125 bis II; Thiry, IV, 526, p. 461; 
Laurent, XXXI, 48, ete. 
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Art, 1780, 
1784. 

Alegerea de 
domiciliu. 

Controversă. 

C. olandez. 
Art, 1235. 

Această alegere de domiciliu din partea creditorului, deve- Utilitatea ale- 
nită publică prin inscripţie, pune pe terţii la adăpost de orice 
schimbare de domiciliu pe care ei nu o ar cunoaşte. Baudry 
et Loynes, op. şi loco supră cit. — Curtea de casaţie din Franţa 
a, decis că arătarea domiciliului real al creditorului echiva- 
lează cu o alegere de domiciliu şi o înlocueşte, dacă domici- 

liul său este în resortul cireumseripţiei tribunalului bunurilor 
grevate (Sirey, 63. 1. 73; D. P. 63. 1. 101); însă această 
soluţie este criticată de Baudry et Loynes (II, 1695). Vezi şi 

C. din aşi (Cr. judiciar din 1901, No. 85, p. 711), care în 

unul din considerentele sale zice: „Considerând că S. G., intro- 

ducând contestaţia, la tablou, a indicat că-şi are domiciliul său 

în Iaşi, indicare care echivalează cu o alegere de domiciliu“, ete. 

(2) C. Bucureşti şi Galaţi, Dreptul din 1884, No. 29 şi din 1895, 

No. 38; Cas. rom. Bult. 1898, p. 685; Cr. judiciar din 1898, 

No. 26 şi Dreptul din acelaş an, No. 47; C. Alger, D. P. 

98. 2. 322; Sirey, 99. 2. 66; T. Huc, XIII, 328; Aubry et 

Rau, III, $ 276, p. 577, text şi nota 21; Baudry et Loynes, 

op. cit., II, 1694; 'Thâzard, Idem, 145; P. Pont, Idem, LL, 970; 

T'roplong, 1dem, III, 679; Nacu, III, No. 315, p. 749. — 

Contră: Solon, Thtorie de la nullite des conventions el des 

i 

gerei de do- 
miciliu.
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Pedeapsă de 
nulitate. 

COD. CIV.—CARTEA III.—TIT. XVIII.—CAPIT. 1V.— ART. 1786, 1787. 

Sunt însă cazuri în cari alegerea de domiciliu este pres- 
crisă sub pedeapsă de nulitate (!). 

Reînnoirea inscripțiilor ipotecare. 

Art. 1786. — Inscripţiunile conservă dreptul de privilegiu şi 
de ipotecă în curs de cincisprezece ani din ziua în care sau făcut 
inscripțiunile. Efectul lor încetează dacă inseripţiunile n'au fost 
veînnoite înaintea expirărei acestui termen. 

Cu toate acestea, inseripţiunile luate în favoarea minorilor, 
interzişilor, a femeilor măritate, a Statului, comunelor şi celorlalte 
stabilimente publice, sunt dispensate de a fi reînnoite pănă după un 
an dela încetarea. tutelei, disoluţiunea căsătoriei sau încetarea din 
funcţiune a funcţionarului. (Art. 1780, 1781, 1787, 1820 C. eiv. 
Art. 2154 C. fr. Art. 90 L. ipotee. belgiană din 1851, ambele modi- 

ficate) *). 

Legile spe- 
ciale cari au 
suspendat sau 
prorogat ter- 
menul p. lu- 
area înserip- 
țiilor ipote- 

care, 

Art. 1787. — Inscripţiunea reînnoită trebue să indice inserip- 
țiunea primitivă ce se reînnoește. În lipsă de o asemenea indicaţiune, 
creanţa ipotecară va aveă rang dela, inseripţiunea din urmă. (Art. 1786 
C. civ. Art. 721, 726 urm. Pr. civ. Art. 90, 30 L. ipotee. belgiană 
din 1851). | 

aces en tout genre, |, 362, p. 237 (ed. din 1835); Laurent, 
XXXI, 48; Guillouard, op. cit., III, 1204; Planiol, II, 2976; 
Colmet de Santerre, IX, 130 bis VI şi VII; Mass6Verg6 V, 
$ 814, p. 216, nota 5; Pannier, Haypothegues, p. 220; Duranton, 
XX, 107; Trib. Bourgagneuf, D. P. 95. 2. 190, ete. Vezi tom. 
I al Coment. noastre, p. 241, text şi nota 4 (ed. a 2-a), tom. 
VI, p. 559, text şi nota 3. Vezi, în această privinţă, articolul 
ce am publicat în Dreptul din 1883, No. 7, p. 57 urm. (pe 
atunci nu ni se dădeau primele pagine ale Dreptului). | 

(1) Vezi, de exemplu, art. 157 C. civil; art. 526 Pr. civ.; art. 72 
din legea timbrului; art. 4 şi 12 L. asupra drepturilor pro- 
prietarilor din 1903, ete. — Incât priveşte şi alte cazuri în 
care legea impune o alegere de domiciliu, vezi tom. | al Coment. 
noastre, p. 480, nota 1 (ed. a 2-a) şi tom. IX, p. 347, nota 1, ete. 
Uneori, din cauza unor împrejurări de forță majoră, termenul 
pentru luarea sau reînnoirea inscripţiilor ipotecare a fost sus- 
pendat sau prorogat. Vezi, de exemplu, L. din 1877 pentru 
suspendarea prescripţiilor şi a termenelor unor acte judecă- 
toreşti pe timp de stare de războiu; L. din 19 Februarie 1880 
pentru suspendarea de termene dela 15 Ianuarie 1880 pănă 
la 1 Martie acelaș an, înaintea Curţei şi tribunalelor din lași; 
L. din 14 Februarie 1889 pentru luarea de inscripţii ipotecare 
la tribunalul Brăila, ete. - 

(i 

=
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Art. 1236 din codul olandez dispune că inseripţia con- Dr. străin. 
servă ipoteca fără nicio reînnoire (Î), iar după art. 2001 din 

codul italian, inscripţia conservă ipoteca treizeci de ani dela, 
data ei (per trentanni dalla sua data), efectele ei încetând 

dacă nu este reînnoită înaintea expirărei acestui termen (?). 
Nici una din aceste dispoziţii n'a fost admisă de legiui- Pr. nostru. 

torul nostru, pentru ca grefierii tribunalelor (în alte ţări con- 
servaitorii ipotecilor) să nu fie obligaţi a cercetă. registre prea 
vechi, şi astfel să nu fie expuşi a comite erori, cari ar fi 
prejudieiabile părţilor (8). 

La noi, ca şi în Belgia, inscripţia își păstrează efectul 
ei timp de cincisprezece ani (în codul francez numai zece 
ani), şi reînnoirea făcută înainte de expirarea acestui termen 
păstrează rangul primitiv al privilegiului sau ipotecei, astfel 
că, prin inseripţii luate din 15 în 15 ani, ereditorul ajunge 
la acelaş rezultat, ca şi cum inscripţia primitivă ar fi avut 
o durată nemărginită (£). 

Efectul inseripţiei încetează deci, dacă ea n'a fost reînnoită Efectele ne- 
înaintea expirărei acestui termen (5). Deci, dacă inscripţia n'a 'enipţiei. Pe 
fost reînnoită în termenul prevăzut de lege, ipoteca este peri- rimarea ipo- 
mată, şi ereditorul nu mai are niei drept de preferinţă, nici  %*** 
drept de urmărire în mâna terţiilor (6). (Vezi înfrd, p. 706). 

(1) Atât codul german şi austriac cât şi acel japonez din 1896 

supun ipoteca unei inscripţii, fără a vorbi însă de reînnoirea 

ei. Reînnoirea inscripţiei ipotecare, care fusese desființată în 

cantonul Berna prin legea din 28 Februarie 1888 (v. Annu- 

aire de ltgisl. dtrahgere, tom. 18, anul 1888, p. 629), nu 

există, de asemenea, în noul: cod elveţian, aplicabil cu în- 

cepere dela 1 Ianuarie 1912. 
(2) Vezi supră, p. 318. 
(3) Cpr. Planiol, II, 3043. 
(&) Cpr. Planiol, II, 3050. o 

(5) Regula indicată de art. 1786 C. civ., după care efectul inscripției 

încetează, dacă ea, n'a fost reînnoită înaintea termenului de 15 ani 

de când a fost luată, nu se referă decât la terţii, iar nici de 

cum la însăş existenţa creanţei; de unde rezultă că, prin ne- 

reînnoirea inscripţiei în termenul legal, creditorul se găseşte 

în starea în care ar fi fost dacă n'ar fi luat-o de loc, aşa că 

dreptul său de creanţă rămâne întreg şi nu se poate preserie 

decât prin treizeci. de ani, conform art. 1890 C. civil. Trib. 

Ilfov, Dreptul din 1899, No. 9, p. 70 (motive). | 

(6) Cpr. cas. rom. Bult. 1885, p. 490; Bult. 1886, p. 105; Bult.
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Persoanele Această perimare are loe de drept, prin simpla expi- 
cari pot opune ., - . A . de i perimarea LATE & termenului legal, ea putând fi invocată toţi acei 

ipotecei. cari pot opune lipsa inscripției, dacă n'au renunţat la, acest 
drept (1), adecă de toţi creditorii, fie chiar chirografari ai 
debitorului imobilului grevat £). | 

Trib. compe- Tribunalul, unde s'a ordonat luarea inscripţiei ipotecare, . 
tent de desi. are singur competinţa de a constată, perimarea acestei inscripții 

marea. şi de a ordonă radiarea ei, în caz când ea n'a fost reînnoită 
în termenul legal (6). , 

Reînnoirea in- Deşi debitorul ar fi fost declarat în stare de faliment, 
seripiei în sau deşi el ar fi înstrăinat unui terţiu imobilul ipotecat, care urma fali- 3 

mentului de- ar fi transeris contractul său, totuşi ereditorul ar putea încă 
bitorului. să-și reînnoiască inscripţia şi în urma, întâmplărei acestor eve- 

nimente, dacă ea nu este încă perimată, pentrucă, în specie, 
nu este vorba de o nouă inscripţie, ci de conservarea, prin . 
reînnoire, a dreptului pe care îl asigură inscripţia primitivă (£). 

1887, p. 201; Bult. 1890, p. 1252; Bult. 1891, p. 1221; Bult. 
1903, p. 236. Vezi şi C. Iaşi, Cr. judiciar din 1901, No. 85, 
p. 711. „Intre creditori, ipotoca, fie legală, fie convenţională, 
zice această decizie, nu are rang decât din ziua inscripției 
sale, și acest principiu al publicităței având de scop garan- 
tarea, interesului celor de al treilea, orice creditor ipotecar, 
spre a-şi conservă dreptul de urmărire asupra imobilului grevat . 
şi rangul creanţei sale față cu terţii, este ţinut să ceară re- 
înnoirea inseripţiilor sale în termenul de 15 ani, şi să păstreze 
neradiate inscripţiile luate, pănă în momentul când aceste in- 
seripţii îşi produce efectul lor. legal“. Cpr. Baudry et Loynes, 
op. cit. III, 1749 şi 1772; Guillouard, Idem, III, 1405; Martou, 
Idem, III, 1147; Andr6, op. cit., 914, p. 350; Beudant, 0p. 
cit. IL, 805; T. Hue, XIII, 363; Planiol, II, 3051. — S'a, decis, 
în consecinţă, că o creanţă ipotecară nereînnoită la timp, ne 
mai având rang util, nu poate fi depusă drept preţ al adju- 

__decărei. Trib. Ilfov, Dreptul din 1906, No. 59, p. 471. 
0) Cpr. C. Bucureşti, Dreptul din '1895, No. 32 şi din 1906, 

No. 84 (cu observ. noastră); Cas. rom. Bult. 1895, p. 75; 
Cas. fr. D. P. 90. î. 222; Sirey, 50. 1. 510; Baudry et Loynes, 
op. cil., III, 1772; Martou, Idem, III, 1148, ete. 

(2) Martou, op. cit, INI, 1028.:— Contră: Laurent, XXX, 55t 
(în privința creditorilor chirografari). 

() C. Bucureşti, Dreptul din 1906, No. 84 (cu observ. noastră). 
(*) Cas. rom. Bult. 1890, p. 1257, ultimul considerent; P. Pont, 

op. cil. Il, 1054; Baurdy et Loynes, Idem, II, 1586 şi III, 
1767: Gaillouard, Idem, III, 1396; Thâzară, Idem, 154; Martou,
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Dacă însă termenul de cincisprezece ani eră expirat în 
momentul declarărei falimentului sau în momentul transerierei 
înstrăinărei, ereditorul nu va mai puteă să-şi reînnoiască in- 
scripția în urma întâmplărei acestor evenimente, pentrucă, 
în specie, prima inscripție fiind perimată, a doua inseripţie 
nu poate fi considerată decât ca o primă inseripţie (€). 

Creditorul rămâne liber de a luă o inseripţie, după Dreptul ere- 
dreptul comun, şi în urma expirărei termenului de 15 ani; pie ce e 
însă, în asemenea caz, această inscripție tardivă nu-şi va ţie şi după 

produce efectele sale decât dela data ei, şi el va fi de astă 15 ani. 
dată primat de toţi acei pe cari el îi primă mai înainte (). 

Perderea rangului prin nereînnoirea inseripţiei în termenul Cui foloseşte 
0 e : - “lam - . 3) perderea ran- legul foloseşte, deci, tuturor detentorilor imobilului grevat ( ) Alu o dito. 

şi creditorilor, fie ei anteriori sau posteriori (£). rului. 

1dem, III, 1170; Beudant, Jdem, II, 805; Planiol, II, 3034; 
Colmet de Santerre, IX, 120 bis V; Mourlon, Transcription, 
TI], 658, p. 354; Lyon-Caen et Renault, Zr. de droit commer- 
cial, VII, 288; Demangeat asupra lui Bravard-Veyrieres, 
Idem, V, 293, nota 2 (ed, a 2-a). — Contră: Persil, Regime 
hypothâcaire, II, art. 2154, p. 108, No. 7 (ed. din 1833). 

(4) Cas. rom. Bult. 1890, penultimul considerent dela p. 1257; 
P. Pont, op. cit., II, 1036 și 1054, precum şi autorii citați 
în nota precedentă. 

(2) Cpr. Planiol, II, 3051; Martou, op. cit., INI, 1154; P. Pont, 
Idem, |, 1036, ete.; C. Palermo, La Legge din 1906, 1, 491. 
„La mancanza di rinnovazione, zice cu drept cuvânt această, 
decizie, non estingue îl diritto alla ipoteca, la quale pud porcid 
essere reiseritta, ma non produce effetii che da guesta seconda 
data“. Cpr. Trib. Prahova şi C. Bucureşti, Cr. judiciar din 
1910, No. 50, p. 431. „Considerând, zice Curtea din Bucu- 

reşti prin această decizie, că perimarea, inscripţiei lasă intact 
dreptul de ipotecă; că, dar creditorul poate luă o nouă inscripție, 
însă după dreptul comun şi după formele legale, care inseripţie 

nu-și va produce efectele sale decât dela data ei“. Vezi şi 
Trib. Ilfov (Dreptul din 1889, No. 9, p. 70), care pune, cu 

drept cuvânt, în principiu că inscripţia reînnoită în urma, ex- 

pirărei termenului de 15 ani, are preferință numai faţă de 

creditorii posteriori acestei reînnoiri și faţă de creditorii chi- 

rografari. . 
(5) Opr. C. Bucureşti, Dreptul din 1910, No. 62... 

(&) Cas. rom. Bult. S-a I-a, 1886, p. 379. — Sa decis, cu drept 

cuvânt, că dispoziţia art. 1786 toloseşte numai terţiilor, nu 

însă şi debitorului, în contra căruia există un act autentic şi 

executor. 0. Bucureşti, Dreptul din 1882, No. 5.
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Privilegii Regulele mai sus expuse se aplică la privilegiile imo- 
Aa sale biliare şi la toate ipotecile, chiar şi la acele legale (), bine 

“înţeles cu excepţia admisă de art. 1786 $2(). 
Art. 1786 $ 2, Acest text dispune, în adevăr, că inscripţia luată în 

favoarea minorilor, interzişilor, a femeilor măritate, a Sta- 

tului, comunelor şi celorlalte stabilimente publice, sunt scutite 
de reînnoire pănă după un an dela încetarea tutelei, ridicarea 
interdieţiei, desfacerea, căsătoriei (?), sau încetarea, din funețiune 
a funcţionarului. 

Aplie. art. S'a decis de nenumărate ori că art. 1786 se aplică şi 
1786 la ipo- Ja ipotecile constituite înainte de promulgarea codului actual. tecile consti- . 
tuite sub le- În asemenea caz, termenul de 15 ani curge dela punerea 
gea veche. în lucrare a acestui cod, adecă dela 1 Decembrie 1865, iar 

nu dela 1 Iulie a aceluiaș an, după cum dispune art. 1913 
din codul civil (6). In adevăr, această măsură, înfiinţată în 

interesul dezvoltărei creditului ipotecar, constitue una din acele 
forme, pe care legiuitorul poate s'o schimbe, iar judecătorul 
so aplice la trecut, fără a călcă principiul neretroaectivităţei 
legilor, inscris în fruntea codului civil (art 1)(5). 

„Cazul când Regula, edictată de art. 1786, în privinţa reînnoirei in- 
imobilul ipo- seripţiilor ipotecare, fiind generală și fără nicio excepţie, 

mărit. 

() Cpr. Cas. rom. Bult. 1890, consid. dela p. 1255, 1256.-— 
Femeea, măritată, care a lăsat să se perime ipoteca, sa, poate 
deci luă o nouă inscripţie, fie în timpul căsătoriei, fie după 
desfacerea ei, însă rangul acestei ipoteci legale va fi numai 
dela aceea inscripţie. Cas. rom. Bult. 1890, p. 1252. 

() Cpr. C. Bucureşti, Dreptul din 1906, No. 84, p. 668 (cu 
observ. noastră); Cas. rom. Bult. 1896, p. 499. — Persoanele 
însărcinate cu inscrierea ipotecilor legale sunt însărcinate și 
cu reînnoirea lor. 

Separaţia de (2) In privința femeilor măritate, reînnoirea nu este deci obliga- 
patrimonii. torie, atunei când intervine între soţi numai o separație de 

patrimonii. Nacu, III, No. 326, p. 753. Este, în adevăr, de 
principiu, după cum ştim, că separaţia de patrimonii lasă să 
subziste nu numai căsătoria, dar chiar regimul dotal. Cpr. 
Cas. rom. Dreptul din 1911, No. 4 (eu observ. noastră) şi Or. 
Judiciar din 1911, No. 11. Vezi supră, p. 504, nota 2. 

(£) Vezi tom. I al Coment. noastre. p. 21, nota 1 (ed. a 2-a). 
(5) Vezi numeroasele decizii şi autorităţi citate în tom. I al Qoment. 

noastre, p. 97, nota 1 (ed. a 2-a), precum şi observaţia ce am 
publicat asupra, pnei decizii a Curţei din Bucureşti, în Dreptul
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urmează de aci că creditorul este ţinut a-și reînnoi inseripţia 
sa în termenul legal, chiar în timpul urmărirei imobilului 
ipotecat (î), pănă în momentul când acest imobil a eșşit în 

mod 

9) 

6) 

definitiv din patrimoniul debitorului (2). 

Cas. rom. Bult. S-a I, 1887, p. 201; Bult. 1888, p. 914; Bult. 
1890, p. 1252; C. Galaţi, Dreptul din 1889, No. 63.— Această 
reînnoire trebue să se facă pănă în momentul în care inscripţia 
şi-a produs efectul său legal, care efect nu se produce, când 
e vorba de o vânzare silită decât după săvârşirea adjudecărei 
definitive, pentrucă numai de atunci imobilul rămâne liber 
de orice privilegii sau ipoteci consimţite de debitor, şi numai 
din acel moment dreptul creditorului asupra lucrului încetează 
şi se preschimbă într'un drept asupra preţului. Cas. rom. Bult. 
S-a 1, 1887, p. 201; Bult. 1890, p. 1252. — Sa decis, în econ- 
secință, că dacă pănă în momentul adjudecărei definitive, şi 
mai cu samă pănă la data prezentărei creanţei ipotecare spre 
a, fi colocată în tabloul de ordine al creditorilor, termenul de 
15 ani nuexpirase încă, reînnoirea inscripţiei nu mai eră nece- 
sară, căci ipoteca îşi produsese efectele sale legale în lăuntrul 
acelui termen al peremţiunei. C. Foeşani şi Bucureşti, Dreptul 
din 1886, No. 48 şi din 1889, No. 49; Cas. rom. Bult. 1891, 
p. 1221. Cpr. Planiol, IL, 3053. — Că, din contra, cu toată 
urmărirea făcută, ereditorul este ţinut, pentru a-și păstră foloa- 

sele inscripţiei sale primitive, să reînnoiască acea inscripție, 

dacă termenul de 15 ani ar expiră înaintea adjudecărei defi- 

nitive. C. Focşani şi Cas. rom. Dreptul din 1886, No. 48 şi 

Bult. S-a 1, 1887, p. 201.—S'a mai decis, pe de altă parte; 

că este valabilă reînnoirea inscripţiei făcută după o primă 

adjudecare, când preţul n'a fost depus de adjudecatar şi imo- 

bilul a fost scos din nou în vânzare pe socoteala primului 
adjudecatar. C. Galaţi, Dreptul din 1889, No. 63, p. 508. Cpr. 

şi Cas. rom. Bult. 1907, p. 519.— In fine, sa mai decis că 

reînnoirea inscripţiei unei ipoteci preexistente se poate face chiar 

în urma, expirărei termenului de 15 ani, şi înainte de a se 

fi făcut adjudecarea definitivă a imobilului grevat, fără să i 
se poată opune dispoziţia art. 514 Pr. civ., căci aci nu este vorba 

de o ipotecă nouă constituită de debitor după începerea ur- 

mărirei, ci de un act de conservare a unei ipoteci preexis- 

tente şi că, în acest caz, această nouă inscripţie îşi va pro- 

duce toate efectele sale de precădere faţă de toţi creditorii 
chirografari, precum şi de creditorii privilegiați posteriori ei. 

C. Focşani şi Galaţi, Dreptul din 1886, No. 48 şi din 1889, 

No. 63; Cas. rom. Bult. 1890, p. 1252, ete. 
C. Galaţi, Dreptul din 1889, No. 63. — Intreruperea  peri- 

mărei iseripţiilor ipotecare nu se poate operă decât prin re- 

înnoirea, prevăzută de art. 1786, aceasta, fiind singura formă 

633
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L. Creditului 
foneiar. 

CIV.—CARTEA II.—TIT. XVIII.—CAPIT. IV.— ART. 1786, 1787, 

Printr'o favoare excepţională, art. 1786 C. civ., nu se 
An 87. APlică ipotecilor constituite în folosul Creditului fonciar 

(art. 87 L. din 6 Aprilie 1873), dispoziţie care există și în 
Franţa (). 

Privil. vân- 
zătorului. 

EI nu se aplică, de asemenea, privilegiului vânzătorului 
. . . 0: . A .__s . 

Art. 1740. de imobile (art. 1737, 1), atunci când acest privilegiu nu 
se conservă prin inscrierea lui, ci prin transcrierea titlului 
care a transmis proprietatea imobilului asupra căruia el se 

exercită (art. 1740), fiind cert şi indiscutabil că reînnoirea, 
inseripţiilor prevăzute de art. 1786 C. civil nu se aplică, 
în lipsa unui anume text de lege, la, transcrierea actelor de 
mutațiune ale proprietăţei (2). 

Privil. copăr- 
tagului. 

Art. 1786 se aplică însă la celelalte privilegii imobi- 
liare, cari se conservă numai prin inscrierea lor. 

Astfel, copărtașul îşi perde privilegiul său dacă, în ter- 
menul legal, n'a reînnoit inscripţia ce el a trebuit să îi în 
cele șeasezeei de zile dela data actului de împărţeală (art. 1737, 
30 şi 1741), ete. 

Calcularea 
termenului 

Rămâne acum să examinăm cum se calculează; termenul 
de Id ami. de LO ani prevăzut de art. 1786 C. civil. Acest text dis- 

Controversă. punând, în această privinţă, că inscripţiile conservă dreptul 
de privilegiu şi de ipotecă în curs de cincisprezece ani (în 
codul francez zece ani), din ziua în care ele sau luat, de 
aici sa tras cu drept cuvânt. concluzia că este nulă ea tar- 
divă reînnoirea unei inscripţii făcută a doua zi după expi- 
rarea, termenului de 15 ani, chiar dacă ziua în care acest 

(2) Trib. R. Vâlcea (cu o im 

termen a expirat eră o duminică sau o zi de sărbătoare 

admisă de lege pentru conservarea dreptului de ipotecă. Cas. 
rom. Bult. S-a Î, 1886. p. 379; Bult. S-a 1, 1887, p. 201; 
0. Focşani și Galaţi, Dreptul din 1886, No. 48 şi din 1889, 
No. 63, ete. 
Art. 47, Decretul din 28 Februarie 1852.— S'a decis că această 
scutire de reînnoire subzistă și în urma înstrăinărei imobilului 
de către debitorul împrumutat, şi că această scutire, nefiind 
personală societăței Creditului, foloseşte cesionarilor creanţelor 
ipotecate. aaa ouse, D. P. 90. 2.70; Sirey, 90. 2. 129. Cpr. 

aniol, II, ; Andr6, op, cit. 7; 
op. cil. INI, 1759, ete. » SP 0 94; Bandey et Loynes 

l portantă observaţie a amicului nostru, 
d-L A. I. Suciu). Încât priveşte această chestiune în dreptul fran- 
cez, vezi Planiol, II, 3046
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legală, aici nefiind aplicabilă derogarea pe care o face art. 731 
Pr. civ., în privinţa termenelor de procedură (). 

Dar dacă, după părerea generală, ziua în care termenul 
expiră (dies ad guem) nu se socotește nici chiar atunci când 
acea zi ar fi o sărbătoare legală, se decide, de asemenea, că 
ziua, în care inscripţia a fost luată, nu face nici ea parte din 

termenul de 15 ani, aşa că termenul va începe a curge a 
doua zi după luarea inseripţiei. Dies a quo non computatur 
în termâno. 

După aceste principii, inscripția luată în ziua de 2 
Ianuarie 1900, va trebui să fie reînoită cel târziu în ziua 
de 2 Ianuarie 1915. Dacă cumva ziua de 2 lanuarie este 
o sărbătoare legală, inscripţia va trebui reînoită la 31 De- 
cembrie 1915 (2). 

Cererile de inscripţie pentru conservarea ipotecilor şi 
privilegiilor imobiliare, precum şi cererile pentru reînnoirea 
lor sunt supuse la taxa timbrului fix de 25 lei, când. va- 
loarea, este dela 1000 lei în sus (art. 25 $4 L. timbrului). 

Dacă valoarea nu trece peste 1000 lei, timbrul fix pe 
care se serie cererea este de 5 lei (art. 22 $ 30 [L. tim- 
brului). 

  

(0) Trib. din 'Tarbes, Or. judiciar din 1906, No. 47, p. 380 (cu 
observ. noastră); O. Riom şi Trib. Troyes, Sirey, 43. 2. 370; 
Sirey, 92. 2. 295; Baudry et Loynes, op. cit., III, 1762; Guil- 
louard, Idem, III, 1394; P. Pont, Jdem, 1], 1039, 1040; Martou, 
Idem, IUL, 1141; Thezard, Idem, 151; 'Troplong, Idem, III, 
714; Andr6, op. cit., 911, p. 349; Thiry, IV, 534; Laurent, 
XXXI, 111; Mourlon, III, 1586: Aubry et Rau, III, $ 280, 
p. 621 (ed. a 5-a); Mass6Verge, V, $ 818, p. 222, nota 1; 
Colmet de Santerre, IX, 134 bis V; Arntz, IV, 1846; T. Huc, 
XIII, 360; Planiol, II. 3048; Pand. fr., vo Privil. et hypo- 
thâgues, 81617; Repert. Sirey, v0 Hypothegue, 2155.— Contră: 
Persil, Regime hypothecaire, II, art. 2154, No. 10, p. 110 
(ed. din 1833); Taulier, Thtorie raisonne du code civil, VII, 
p. 352 (ed. din 1848); Rolland de Villargues, Repert. de no- 
tariat, v Inscription hypothtcaire, tom. V, 366, p. 356. Aceşti 

din urmă autori prelungesc termenul cu o zi, când ziua în 

care el expiră este o duminică sau.o zi de sărbătoare legală. 

(2) Cpr. Baudry et Loynes, op. şi loco supră cit.; Andre, op. cil., 

912, p. 349; Râpert. Sirey, v? Hypothegue, 2153; Pand. fe. 
2% cit., 8165, şi autorităţile citate acolo. Vezi asupra acestei 

controverse, Dalloz, Nouveau code civil annoit, LV, art. 2154, 

No. 85 urm. 

L. timbrului.
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'Trib. compe- Reinnoirea, inscripţiilor se face tot la tribunalul situaţiunei 
ten imobilului, după cererea părței interesate, adecă a eredito- 

rului, sau reprezentanților săi: moştenitori, cesionari, man- 
datari legali sau convenţionali (1), ete., legea ne mai cerând 
de astă dată prezenţa, ambelor părţi (2). 

Nu se cere o Unii cred, însă fără cuvânt, că în specie trebue o nouă 
bată ore. ordonanţă prezidenţială (art. 1782), pentrucă reînnoirea este 
denţială. 0 nouă inscripție, care reînviază pe aceea primitivă (6). In 

orice caz, ducă sar cere o nouă ordonanţă, prezidentul n'ar 
puteă să refuze darea ei, pentrucă aceasta ar păgubi pe ere- 
ditor, care este în drept a luă măsuri pentru conservarea 
dreptului său. 

Indicarea in- Inscripţia reînnoită trebue să indice inscripţia ce se re- 
pie" înnoește, şi între altele, data ei (£), nu însă şi inscripţiile pre- 
Art. 1787. cedente, după cum dispune anume textul belgian (art. 90, 

3%). Este adevărat că textul nostru vorbeşte de inscripţia 
primitivă, cuvânt care nu se găsește în textul corespunzător 
belgian, însă aceasta din cauză că textul nostru presupune 
o primă reînviere a inscripţiei primordiale. Dacă sar în- 
tâmplă, deci, ca să se reînnoiască, pentru a treia oară o in- 
seripţie, această a treia reînnoire va menţionă numai ultima 
inscripție, iar nu toate câte au urmat înainte. Această men- 
țiune este cerută în scopul de a ajunge din menţiune în 
menţiune la prima inscripţie, spre a se puteă controlă dacă 
vreuna, din inscripţiile anterioare n'a fost cumva, perimată (). 

Saneţiunea, Legea garantează observarea, acestei formalităţi printr'o 
regulei d : : e. : : simti x : Bi sug Sâncţiune riguroasă, căci dacă inscripţia actuală nu menţio- 

Art. 1781. (1) Rămâne bine înţeles că mandatul convenţional, pentru re- 
înnoirea unei inscripţii, va trebui să fie autentic (art. 1781). 

(2) In orice caz, s'a decis că chestiunea de a se şti dacă credi- 
torul poate să-şi reînnoiască singur inscripția sa, sau dacă el 
are nevoe pentru aceasta de concursul debitorului, nu poate 
fi propusă pentru prima oară în Casaţie. Cas. rom. Bult. 
1908, p. 916. | 

(9) Vezi însă în sens contrar, Nacu, III, No. 332, p. 756. 
(*) C. Lioge, Pasicrisie belge, 1889, 2, p. 273. — Noua, inseripţie 

va menţionă că creditorul înţelege să reînnoiască inscripția 
luată. în cutare zi, asupra imobilelor cutărui debitor, trecută 
în cutare registru, sub cutare număr. Martou, op. cit, III, 
1146, p. 220. 

(5) Cpr. Thiry, IV, 536.
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nează pe cea precedentă, ereanța privilegiată sau ipotecară 
va aveă rang numai dela ultima inscripţie; ceeace însem- 
nează că rangul ei nu se sue la inseripţiile anterioare, ci-şi 
produce efectele sale numai dela ultima reînnoire (4). 

Dacă este vorba de o creanţă garantată printr'un pri- 
vilegiu, creanţa îşi perde caracterul său privilegiat, fiind 
garantată numai printr'o ipotecă având rang din ziua ultimei 

_inseripţii (art. 1745) (2). 
Independent de mențiunea inscripţiei anterioare, unii 

ar mai voi ca, reînnoirea, să repete diversele menţiuni care 
trebue să figureze în inscripţia primitivă. (Vezi supră, p. 
636, nota 4). 

Efectele privilegiului sau ipotecei cu_privire la dobânzi. 

Art. 1785.— Creditorul privilegiat sau ipotecar, inseris pentru 
un capital sau pentru o rentă care produce interese, are drept ca 
interesele datorite pe trei ani să aibă acelaș rang ca şi capitalul, 
fără prejudiciul inseripţiunilor ce poate luă pentru interese după 
trei ani, şi care vor aveă rang din ziua inseripţiunei lor. (Art. 1907 
C. Civ. Art. 2154 C. fr. Art. 87 [. ipotee. belgiană din 1851)(5). 

In dreptul vechiu francez, dobânzile ce creanța ipote- 
cară puteă să producă, erau garantate prin ipotecă, ca şi 
însuş capitalul, fiindcă dobânda nu este decât un accesoriu 
al capitalului. Acest sistem eră însă foarte periculos, pentrucă, 
pe de o parte, el permitea acumularea unor dobânzi consi- 
derabile, cari adeseaori puteau să întreacă capitalul, iar 
pe de altă parte, eră contrar sistemului modern al publici- 
tăţei, care voeşte ca cei de al treilea, să cunoască întreaga 
sumă, atât a capitalului cât şi a procentelor, garantată prin 
creanţa ipotecară ($). Iată pentru ce art. 1785 din codul actual 

voeşte ca creditorul inseris pentru un capital sau pentru o 

() Cpr. Thiry, IV, 536, p. 469. 
(2) Martou, op. cit., III, 1144, p. 219. 
(3) Vezi asupra acestui text un studiu aprofundat, publicat în 

Revue pratique du droit franţais, tom. 46, anul 1879, p. 

5—65 şi 327—400: Des înterâis des crtances privilegites et hy- 

pothâcaires, de leur conservation hypotecaire e! de leur collo- 

cation, par A. Weber. 
(£) Cpr. Thiry, IV, 531. 
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De când se 
socoteşte ter- 

menul de 
trei ani. 

COD. CIV.— CARTEA III. — ŢIT. XVIII. — CAPIT. IV.— ART. 178, 

rentă producătoare de dobânzi, să aibă drept la dobânda 
viitoare, în virtutea inscripției capitalului, însă numai pe 
trei, ani (!), fără prejudiciul inseripţiilor ce el poate luă în 

privința dobânzei, după trei ani, şi care vor aveă rang din 
ziua luărei lor(?). 

(1) Acest termen de trei ani nu se socoteşte dela data inserip- 
ţiunei ipotecei, ci din momentul când procentele au încetat 
de a fi plătite; de unde rezultă că, dacă procentele an fost 
regulat plătite, creditorul nu are nevoe de a luă o inscripţie 
la fiecare trei ani; el nu va luă o nomă inscripţie decât 
atunci când debitorul va încetă cu plata, și asemenea inscripţie 
va aveă rang dela luarea ei, dacă procentele nu sunt prescrise 
(art. 1907). Cpr. Trib. Ilfov, C. Bucureşti şi laşi, Dreptul 
din 1885, No. 5, p. 37; Dreptul din 1902, No. 36, 38, şi 43 
(această din urmă decizie cu adnotaţia noastră). Vezi şi Pla- 
niol, II, 2967 (ed. a 5-a); Martou, op. cit., III, 1119; Beudant, 
Suretes personelles et râelles, II, 811, p. 248; Aubry et Rau, 
III, $ 285, p. 691, 692 (ed. a 5-a); Baudry et Loynes, Pri- 
wil. et hypoth., UI, 11724; P. Pont, Idem, II, 1016; Guillouară, 
1dem, Il, 1561; Laurent, XXXI, 70; Thâzard, 147, p. 203. 
ete. — S'a decis, în consecință, că creditorul ipotecar inscris 
pentru un capital care produce dobânzi, are dreptul ca do- 
bânzile datorite pe trei ani să aibă acelaş rang ca şi capi- 
talul, fără ca art. 1785 să facă vreo distincţie de dată, dacă 
acei trei ani au a fi socotiți dela data ereanţei sau dela altă 
dată, aşa că instanța de fond violează art. 1785 C. cir. 
atunci când reduce dobânda datorită pe trei ani numai la 
un an, sub cuvânt că pe doi ani ea fusese plătită la facerea 

actului de ipotecă. Cas. rom. Bult. 1908, p. 1862. 
(2) Inscripţia luată pentru capital, garantează deci, în acelaş timp, 

trei ani din dobânzile viitoare, şi aceasta fără a, se distinge 
dacă dobânda, este convenţională sau legală (C. Bucureşti, Dre- 
ptul din 1885, No. 5, p. 32), căci dacă ar fi vorba de do- 
bânzi datorite în momentul luărei inscripţiei, ele făcând parte 
din capital, vor trebui să fie menţionate în inscripţie. Thiry, 
IV, 531; Arntz, IV, 1838 şi 1870; Martou, op. cât., III, 1116. 

Astfel, de exemplu, dacă presupunem că creditorul a luat 
O inscripţie ipotecară pentru “suma de 10000 lei, şi că debi- 
torul n'a, plătit dobânda, timp de trei ani, accesorul urmând 
principalul, aceste dobânzi sunt garantate de drept prin in- 
seripţia luată în privinţa capitalului, fără o altă inseripţie spe- 
cială. Dacă debitorul nu plăteşte dobânda pe mai mult de trei 
ani, Inscripţia luată pentru capital nu garantează decât trei 
ani, ereditorul putând însă, pentru excedent, să iă alte inscripții, 
cari vor aveă rang dela data lor. Thiry, IV, 531, p. 466. 

Luarea unei inscripţii ipotecare, neputându-se efectuă decât
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Acest text se aplică, fără nicio îndoială, nu numai la 
ipoteei, dar şi la privilegiile imobiliare. „Creditorul priai- 
legiat sau ipotecar inscris . . ete.“, zice art. 1785. După 
vechiul text francez (art. 2151), care ziceă: „ereditorul in- 
seris, ete.“, chestiunea eră controversată, şi atât Jurispru- 
denţa cât şi o mare parte din doctrină aplică această dis- 
poziţie numai la ipoteei(!). Această soluţie eră însă foarte 
contestabilă, pentrucă pe de o parte eră contrară prinei- 
piului publicităţei, iar pe de alta, stabilea o deosebire ne- 

justificată între ipotecă și privilegiul imobiliar, care, în rea- 
litate, sunt drepturi de aceeaşi natură (2). Oricum ar fi, această 

controversă nu mai există astăzi în Franţa, graţie unei legi 
posterioare codului civil, din 17 lunie 1893. 

La noi, această chestie n'a fost niciodată controversată, 
pentrucă textul nostru reproduce art. 87 din legea ipote- 
cară belgiană, care curmase de mult controversa ce aveă loc 
în Franţa. În acest sens se poate invocă nu numai textul 

" legei, dar şi cuvintele raportorului: 

pentru o datorie existentă, de oarece în principiu, o garanţie 
mu poate să existe înaintea obligaţiei garantate, ereditorul nu 
poate luă o inscripţie suplimentară pentru dobânzi viitoare 
decât treptat şi pe măsura exigibilităţei lor; de unde re- 
zultă că o atare inscripţie, luată pentru dobânzi viitoare ne- 
exigibile, nu este valabilă nici faţă de creditorii ipotecari, 
nici faţă de acei chirigrafari, aceste dobânzi rămânând a fi 
reclamate ca o simplă creanţă chirografară. Este adevărat 
că art. 1785 admite o derogare dela principiul că o garanţie 
nu poate să existe înaintea datoriei garantate, în privinţa 
dobânzilor viitoare, cari poate niciodată nu vor fi datorite: 
însă această derogare nu poate fi întinsă la alte cazuri. 
Cpr. Martou, op. cit., III, 1128; P. Pont, dem, II, 1023; 
Weber, Revue pratigue, tom. 46, anul 1879, p. 328, No. 53; 
C. Bucureşti, Dreptul din 1907, No. 7, p. 53; Cr. judiciar 
din acelaş an, No. 7, p. 53. — Părţile n'ar puteă, în principiu. 
să deroage dela regula art. 1785, prin convenţia lor, aşa 
că creditorul nu poate, prin niciun fel de stipulaţie, să asigure 
procentelor datorite peste trei ani acelaş rang cu capitalul. 
fără o nouă inseripţie pentru acele procente. P. Pont, loco 
cit. Cpr. Cas. rom. Bult. 1900, consid. dela p. 931. 

(1) Vezi autorităţile citate de Baudry et Loynes, op. cit., III. 
1743, notele 2 şi 3. 

(2) Cpr. Planiol, II, 2965, p. 922, nota 1; Beudant, op. cit., II, 
817, p. 252: Lemaire-Boseret, Sâretes rcelles, 312, p. 202. 
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Aplice. art. 
1785 la ipo- 
tecile legale, 

Dobânzile 
datorite mi- 
norului şi în- 
terzisului în 
timpul tutelei. 

Femeea mă- 
ritată, 

COD. CIV. — CARTEA II. — TIT. XVIII.— CAPIT.. IV. — ART. 1785, 

„La commission a ceru, zice raportorul Leliăvre, que tous les 
privilăges &tant soumis ă la publicite, il n'est pas possible d'6tablir 
ă leur egard des râgles particuliăres. Lrinteret des tiers sy oppose: 
quelle que soit la cause de la cr6ance, les tiers ne doivent pas âtre 
induits en erreur sur Vexistence des charges rcelles qui grăvent 
les biens du debiteur. D'un autre cât6, c'est aux eranciers privi- 
legi6s ă se montrer diligents et ă ne pas laisser aceumuler desin- 
târâts ontre mesure. Un erlaneier, quel quiil soit, ne merite 
pas de faveur si, contre usage des bons păres de famile, il n& 
glige de râclamer les arrârages qui augmentent la, dette au pr&- 
judice des tiers.... Jamais la qualite de la crance ne l6gitime 
Vincurie ou Linaction“ (!). 

Așa, dar, ant. 1785 este, necontestat, aplicabil privile- 
giilor imobiliare. 

El este, de asemenea, aplicabil ipotecei minorului sau 
interzisului şi a femeei măritate. Acest text vorbind, în adevăr, 
de ipoteci înscrise, este neapărat aplicabil susziselor ipoteci, 
fiindcă, în dreptul: nostru, atât ipoteca minorilor şi a inter- 
zişilor, cât şi aceea a femeei măritate, este supusă dreptului 
comun în ceeace privește specialitatea şi publicitatea (art. 1754 
urm., 1762 urm. C. civ.). 

O distincţie însă se impune: Această regulă nu se 
aplică dobânzilor datorite minorului sau interzisului în cussul 
tutelei; căci aceste dobânzi urmând a fi capitalizate de tutor 

(art. 399, 400 C. civ.), nu sunt datorite cu titlu de do- 

bândă, ei cu titlu de capital, dacă, bine înţeles, nu în- 
tree suma fixată în inseripţie, conform art. 1762, ca ma- 
ximum creanţei pentru care acţiunea ipotecară poate aveă loc. 

Cât pentru femeea măritată, nu poate să fie vorba de 
dobânzi datorite de bărbatul său în timpul căsătoriei. El 
nu poate datori dobânzi femeei, ca și tutorul minorului 
sau interzisului, decât la desfacerea căsătoriei şi la finele 

tutelei. Sumele cu cari atât bărbatul cât şi tutorul au rămas 
atunci datori vor produce dobândă, şi această dobândă nu 
va fi garantată ipotecar decât pe trei ani; căci numai dela 
această dată se poate zice că fostul minor sau interzis, precum 
și femeea măritată, sunt inscrişi pentru un capital producând 
dobânzi (art. 420, 1278). Dacă, în urma încetărei tutelei 

_Vezi şi D. P. 99. 2. 281, notele 6 şi 7. Vezi și infră, p. 642. LX | Ş Ş »P 
(1) Vezi Martou, op. cit. III, 1123; Laurent, XXXI, 76; Del- 

beeque, Bvision du regime hypothăcaire, No. 434, p. 326, etc. 
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sau desfacerei căsătoriei, fostul minor, sau femeea nu cer 
socoteală dela tutor sau dela bărbat; sau dacă, în urma, 
socotelelor, ei lasă să se aglomereze dobânzi pe mai mult 
de trei ani, această, negligență din partea, lor nu poate să facă, 
prin acumularea dobânzilor, ea patrimoniul tutorului sau 
bărbatului să fie micșorat în detrimentul celorlalți creditori 
ai lor. lată în ce sens şi în ce margini art. 1785 din codul 
civil este aplicabil ipotecei legale a minorului, sau interzi- 
sului şi a femeei măritate (1). 

Graţie mijloacelor de publicitate introduse de art. 1785, 
cei de al treilea, singurii cari pot invocă lipsa inscripţiei, 
nu vor mai puteă fi induși în eroare asupra sumei pe care 
o garantează ipoteca. 

„Pentru ca dobânzile să aibă acelaş rang ca și capitalul, zice 
Curtea din Bucureşti, trebue, potrivit art. 1785, ca inscripţia ipo- 
tecară să facă cunoscut terţiilor că datoria ipotecară produce do- 
bânzi, pentru ca. aceştia să cunoască cuantumul exact al datoriei. 

Şi această cerinţă a legei este satisfăcută când se zice că inscripția 
este luată pentru asigurarea sumei împrumutate, în condiţiile și 

cu clauzele din actul de ipotecă, în care se face menţiune de do- 

bânzi* (2). 

(1) Cpr. Marton, op. cit., III, 1120; Laurent, XXXI, 75.— Această 

soluţie nu este aplicabilă decât în urma expirărei unui an 

dela, încetarea tutelei sau desfacerea căsătoriei, pentrucă numai 

dela această epocă ipoteca minorului și a femeei măritate 

sunt supuse publicităţei (art. 1786 $ 2). Cpr. Planiol, II, 2971; 

Beudant, op. cit., II, 815, în fine, p. 251; Baudry et Loynes, 

op. cât., UI, 1741; T. Hue, XIII, 344, ete. 

(2) C. Bucureşti, Dreptul din 1907, No. 7, p. 58. — Sa, decis, 

cu drept cuvânt, că un împrumut contractat dela, început cu 

dobândă, nu se poate schimbă, după expirarea termenului de 

plată, întrun împrumut gratuit, fără dobândă; prin urmare, 

de câteori într'un împrumut ipotecar se stipulează o dobândă 

şi un termen, intenţia părţilor a fost ca, neplătindu-se la, termen 

capitalul, dobânda, să curgă înainte, şi creditorul ipotecar să 

fie admis, chiar în acest caz, cu dobânzile datorite pe trei 

ani trecuţi. C. Bucureşti, Dreptul din 1887, No. 4l. Este, în 

adevăr, de principiu că, de câteori contractul prevede că do- 

bânda convenţională va fi plătită pănă la expirarea terme- 

nului împrumutului, sau pănă la achitarea capitalului, debi- 

torul so plătească de drept și în urma expirărei termenului, 

fără nieio punere în întârziere. Vezi tom. VI, p. 40I, nota 1, 

precum şi numeroasele autorităţi şi decizii citate acolo, la cari 

34316 
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Din cele mai sus expuse rezultă că, faţă de debitor şi 
de moștenitorii săi, restrieţia art. 1785 nu are loc, pentrucă, 
după cum ştim, publicitatea. privilegiilor şi ipotecilor nu 
interesează decât pe terţii (Î). 

Textul art. 1785 fiind general, am văzut supră, p. 
639, 640, că el se aplică atât privilegiilor imobiliare, cât și 
tuturor ipotecilor în genere, atât acelor convenţionale cât şi 
acelor legale (2). 

El se aplică, de asemenea, la veniturile periodice ale 
rentelor (€). 

El nu se aplică însă la dobânda dobânzilor, afară de 
cazul poate când ipoteca ar fi fost constituită pentru siguranța 
unui credit deschis, despre care am vorbit supră, p. 547 (5, 

Inscripţia prevăzută de art. 1785, pentru garantarea 
dobânzilor, poate fi luată în termen de trei luni dela moartea 
debitorului, şi chiar în urma declarărei sale în stare de fa- 
liment (5). | 

Aceeaş soluţie este, a fortiori, admisibilă în caz de 
cesiune de bunuri (6). 
  

trebue să adăogăm: Cas. rom. Bult. 1907, pag. 650 şi Bult. 
1903; p. 1058. Mai vezi asupra acestei chestiuni, tom. IX al 
Coment. noastre, p. 687, text şi nota 1 şi p. 701. 

(1) Cpr. C. Bucureşti, Dreptul din 1900, No. 23, p. 190 (motive). 
() Thiry, IV, 531, p. 466; Martou, 0p. cit. III, 1120; Baudry 

et Loynes, Idem, III, 1740, etc. | ” 
(2) Planiol, II, 2970; Martou, op. cit., III, 1122; P. Pont, Idem. 

IL, 1029; Bandry et Loynes, Idem, Ul, 1738. Cpr. C. Bucu- 
rești, Dreptul din 1904, No. 25. 

(*) Cpr. P. Pont, op. cit., II, 1027, 1028. Mai vezi p. 599 şi 614. 
(2) Martou, op. cit., III, 1129, 1130; P. Pont, Idem, II, 889, 

925 şi 1024; Baudry et Loynes, Idem, II, 1587, 1736; Guil- 
lonard, Idem, III, 1577, 1578; Aubry et Rau, III, $ 372, 
p. 696, 697, text și nota 27; Laurent, XĂXI, 78; Planiol, 
IL, 3036; T. Huc, XIII, 346; Lyon-Caen et Renault, Tr. de 
droit commercial, VII, 292; Colmet de Santerre, IX, 131 bis 
X și XI; Cas, fr. D.P. 50.1. 102; Sirey, 50. 1. 185.— 
Contră.: Boistel, Cours de droit commercial, 916, p. 686 (ed. 
a 4-a, 1890); Demangeat asupra lui Bravard-Veyri&res, Iden, 
e E: ru ad nota (cd. a ai Weber, Revue pratigue de 

roit francais, tom. anul 187 „338 ur i p. 348 urm. No. 62. 9 pag. 588 urm. No. 6 și 
(€) Laurent, XXXI, 79; Baudry et Loynes, op. eit., III, 1737, 

în fine. * i > 
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Se decide însă, în genere, în Franţa că, în urma trans- 
crierei actului de înstrăinare a imobilului grevat, nicio ins- 
cripţie nu mai poate fi luată contra proprietarului precedent, 
imobilul fiind în mod definitiv eșit din patrimoniul său erga 
fertios (î). Aceeaş soluţie este admisibilă şi la noi (2). 

CAPITOLUL v 

Despre ştergerea și reducerea inscripţiunilor. 

Art. 1788. — Inscripţiunile vor fi şterse sau reduse prin con- 
simţimântul părţilor interesate, capabile de a consimţi la aceasta, 
sau în virtutea unei sentințe date în ultimă instanţă, sau care a 
dobândit puterea lucrului judecat. Mandatul dat spre a face o şter- 

gere sau reducţiune trebue să fie expres şi autentic. (Axt. 948 urm., 

1200, 49, 1201, 1778 urm., 1781, 1789 C. civ. Art. 694 C. com. 
Art. 2165 C. fr. Art. 92 IL. ipotee. belgiană din 1851). 

Art. 694 C. com. — Radiarea transeripţiunilor sau a adno- 

tărei privilegiilor (existente asupra unui vas) nu se va puteă, face 

decât după consimţimântul părţilor interesate, sau în virtutea unei 

sentințe rămasă definitivă. 
Oricine poate obţine un act dovedind existenţa unei sau mai 

- multor transcripţiuni asupra unui vas sau unei părți din el, sau 

un certificat că nu există nicio sarcină. (Art. 1788, 1816 C. cv. 

Art. 682 C. com. ital.). 

Art. 1789.— Acest text a fost explicat în tom. ], p. 217 urm. 
(ed. a 2-a). 

Ştergerea sau radiarea unei inseripţii este un act uni- 

latera], care consistă în declaraţia făcută de acei interesaţi 

că acea, inscripţie trebue să fie considerată în viitor ea nea- 

venită şi neexistentă, declaraţie care se aduce la îndeplinire 

prin menţiunea ce se face pe marginea registrului respectiv. 

Legea nu dispune ca inscripţia să fie ştearsă din re- 

gistru, pentrucă este cu putinţă ca radiarea să fie nulă sau 

desființată mai târziu cu efect retroactiv $). 

Reducerea inscripţiei este o ştergere sau radiare par- 

țială. (Vezi înfră, p. 656). Ea are ioe atunci când inserip- 

(4) Baudry et Loynes, op. cit. III, 1737; Dalloz, Nouveau code 

civil annoit, LV, ast. 2151, No. 208. La 

(2) Opr. C. Bucureşti, Dreptul din 1902, No. 38, p. 305. Vezi 

şi supră, p.619. | , 

() Mourlon, INI, 1593; Acollas, III, p. 785; P. Pont, op. ai, 

II, 1070; Lemaire-Boseret, Siretes rtelles, 323, p. 209, ete. 
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ţia este luată asupra mai multor imobile decât trebue, sau 
pentru o sumă mai mare decât acea necesară, la garantarea 

creanţei. Ea are de scop restrângerea inscripţiei la imobilele 
sau la suma suficientă pentru siguranța creanţei garantate. 
Ceeace întrece această sumă este şters sau radiat. 

Formele şter- Atât ştergerea sau radiarea cât şi reducerea inserip- 
Si cerei in. iei pot să aibă loc, fie în virtutea consimţimântului dat de 
seripțiilor. creditor sau de reprezentanţii săi, fie în mod silit, în virtutea 

unei hotăriri judecătoreşti. Aceasta însemnează că atât radiarea 
cât şi reducerea, inseripţiilor sunt voluntare sau judiciare. 

Ştergerea sau radiarea voluntară. 

Capacitatea Care este capacitatea necesară spre a putea, consimţi o 
cerută p. ope-gtergere sau radiare voluntară ? Art. 17883 se mulţumeşte rarea radierei Se . J inscripției. de a cere ca, părţile să fie capabile pentru aceasta, fără a 

arătă însă ce capacitate se cere în această privinţă. Vom 
rezolvi deci chestiunea prin aplicarea, principiilor generale. 

Radiarea Astfel, dacă ștergerea, sau radiarea inscripţiei este con- 
aa Dao simțită în urma plăţei datoriei, oricine are capacitatea de 

datoriei. a primi plata poate să consimtă radiarea inseripţiei, căci 
plata stinge creanţa şi, deci, și ipoteca pe care ea o garan- 
tează (art. 1800, 19). | 

Radiarea con- Dacă radiarea este consimţită înainte de plată, această ra- simțită pă diare nu aduce în totdeauna stingerea, ipotecei, ci numai a ran- 
„ exeantei. “ gului ipotecar; însă perderea rangului poate uneori să aducă 

în totul sau în parte perderea creanței garantate. Deci, acela 
care consimte la radiare în asemenea condiţii trebue să aibă 
capacitatea de a dispune de creanță, și chiar capacitatea de 
a dărui, în privinţa radierilor consimţite cu titlu gratuit. Minorii şi în- Astfel, minorii şi interzişii, neputând să dispue de eapita- teizișii. . . . . .. . "2% Jurile lor, nu pot să consimtă ştergerea sau radiarea unei ipoteci. 

Minorul co- Dacă este însă vorba de un minor împuternicit a face mereiant. Art, 12 COMerţ, el poate să radieze singur inscripțiile luate în inte- C. com. Tesul operaţiilor sale comerciale, pentrucă el este asimilat, unui major încât priveşte comerţul său (art. 12 C. com.) (?). 

  

Femeea co- (1) Opr. Martou, 0p. cit., 
merciantă, sibilă în privința fem 

(art. 16 C. com.). 

III, 1186. — Aceeaş soluţie este admi- 
ee măritate, autorizată a face comerţ        
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Tutorul, având însă dreptul de a încasă creanţele mi-  Tatorul. 
norilor şi interzişilor, poate să consimtă radiarea unei ipoteci 
sau unui privilegiu, care garantează plata pe care el a în- 
casat-o (!). 

Tutorul nu poate însă consimţi radiarea, dacă el n'a Cazul când 
încasat suma datorită și garantată prin privilegiu sau ipo- ttorul n2 în- 
tecă, pentrucă el neputând să dispue cu titlu gratuit de datorită. 
capitalurile ce administrează, nu poate să renunţe la sigu- 
ranile cari garantează aceste capitaluri. | 

Minorul emancipat, având capacitatea de a primi ca- Minorul 

pitalurile sale mobiliare, eu asistenţa curatorului (art. 428), “pansa 
poate, cu asistenţa acestui din urmă, să consimtă radiarea C. cir. 
inseripţiei unui privilegiu sau unei ipoteci. 

Mai mult încă, obligaţia care există către minor, stin- 
gându-se prin primirea capitalului în asistenţa curatorului, 
privilegiul sau ipoteca, devin fără obieet şi, în asemenea caz, 
minorul emancipat poate singur să consimtă radiarea, ei. 

Minorul emaneipat, având libera dispoziţie a veniturilor Art. 427 
sale (art. 427), poate singur să consimtă radiarea unei ipo- „C. cv. 

teci menită a garantă plata unei arendări sau închirieri. 
“Cât pentru acel pus sub un consiliu judiciar, el putând, Individul 

cu asistența acestui consiliu, să facă acte de înstrăinare, va îi a. 
puteă de sigur, cu asistenţa consiliului, să consimtă radiarea 
unei ipoteci, chiar atunci când suma garantată prin această 
ipotecă nu i-a fost restituită. 

Ce trebue să decidem în privinţa femeei măritate și a 
bărbatului ei ? 

Dacă femeea este căsătorită sub regimul dotal, este ne- Femeea do- 

contestat că bărbatul ei poate să consimtă radiarea unei ta, Rara 

ipoteei, care garantează o ereanță dotală, de câteori el a bărbatului. 

primit plata acestei creanţe. El ar puteă chiar, sub respon- 

sabilitatea, sa personală, garantată, prin ipoteca legală, să 

consimtă radiarea şi în caz când n'a primit plata creanței, 

pentrucă el are libera, dispoziţie a creanţelor dotale. 

Femeea va putea, de asemenea, cu autorizarea bărba- Radiarea din 

tului, să consimtă radiarea unei ipoteci, care garantează g Partea femeei. 

creanţă ce a fost plătită. | 
Ea, va, puteă, cu aceeaş autorizare, să radieze o ipotecă Art. 1249, 

(1) Opr. C. Bordeaux, D. P. 92. 2. 128; Planiol, IL, 3063, etc.
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care garantează o creanță chiar neplătită, pentrucă ea are 
capacitatea de a-şi înstrăină dota ei mobiliară (art. 1249). 

Incât priveşte femeea separată de bunuri, fie prin con- 
tract, fie judecătoreşte, ea putând să-şi înstrăineze averea 
sa mobilă (art. 1265), va putea, de bună-samă, să consimtă, 
radiarea ipotecilor sale, chiar atunci când n'a primit plata, 
creanţei garantate. 

Aceeaş soluţie este admisibilă în caz când soţii sunt 
căsătoriţi fără convenţie matrimonială, pentrucă, în asemenea 
caz, regimul lor matrimonial este acel al separaţiunei de 
bunuri (î). 

Am presupus că, în toate aceste cazuri, femeea este 
majoră. Dacă este minoră. ea va puteă consimţi radiarea, 
ipotecilor sale, în limitele capacităţei unui. minor emancipat, 
pentrucă ea este de drept emancipată prin căsătorie (art. 421) 
având de curator pe bărbatul său (2). 

Știm însă că femeea dotală nu poate să consimtă la 
radiarea ipotecei sale legale, pe care o are asupra imobi- 
lelor bărbatului său, sau la cedarea rangului ei, pentrucă 
această ipotecă se consideră ca incesibilă, de câteori legea 
nu deroagă ea însăș dela principiile inalienabilităţei (art. 
1281 şi 1760) (6). 

În baza acestor principii vom decide că femeea nu poate 
nici subrogă pe altul în ipoteca sa legală, pentrucă aceasta 
ar însemnă a renunţă în mod indirect la ipoteca sa, ceeace 
ea nu poate face pe calea directă (6). 

Tot astfel, trebue să decidem că moștenitorul aparent, 
care are capacitatea de a primi plata (art. 1097), are şi capa- 
citatea de a radiă o ipotecă (5). 

Aceeaș soluţie este admisibilă Și în privinţa sindicului 
unui faliment (€). 

? 

(1) Vezi tom. VIII al Coment. noastre, p. 26 urm. 
(2) Vezi tom. II al Coment. noastre, p. 837, 838 (ed. a 2-a). 
(5) Vezi supră, p. 535, 567 urm., 609, ete. 
(6) In Franţa, această chestiune, foarte controversată altă dată, 

este astăzi curmată, în favoarea admiterei subrogărei, printr'o 
lege specială. Vezi Baudry et Loynes, op. cit, II, 906 şi 

___1038 urm. Vezi supră, p. 610, nota 1, în fine. 
(5) Aubry et Rau, III, $ 281, pag. 631, nota 3 bis;(ed. a 5-a); 
, Baudry et Loynes, op. cît., II, 1831; Thezard, Idem, 262, ete. (€) Bauâry et Loynes, /oco cit., 1832, şi autorităţile citate acolo. 
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Moştenitorul beneficiar major poate și el cere radiarea, 

unei ipoteci, fără a-şi compromite calitatea sa (Î). 
Cererile de radiare ale privilegiilor şi ipotecilor sunt 

în mod invariabil supuse la timbrul fix de cine lei, oricare 
ar fi valoarea creanţei garantate (art. 22 $ 8 L. timbrului) (2); 
pe când cererile de reducere sunt supuse timbrului fix de 
cinci, lei, când valoarea ereanței nu trece peste 1000 lei, şi 
timbrului de 25 lei, când valoarea întrece suma de 1000 lei 
(art. 25 $ 4 L. timbrului). S'a observat, cu drept cuvânt, 

că timbrul de 25 lei prescris pentru cererile de reducerea 
privilegiilor şi ipoteculor, la creanţele cari întrec suma de 

1000 lei, este prea mare în raport cu cel cerut pentru 
radiarea lor totală, care e numai 5 lei (9). 

Cererile de inseripţie, reînnoire, reducere și radiare pri- 

vitoare la ipoteeile legale, sunt scutite de orice timbru şi 

de orice taxe (art. 46 al. 1, $1 L. timbrului) (6. 

Din împrejurarea că textul suscitat din legea timbrului 

nu vizează decât ipotecile legale prevăzute de art. 1753, 

ar urmă că sunt, din contra, supuse timbrului celelalte ipo- 

teci legale, adecă aceea a legatarilor (art. 902, $ 2) şi acea 

prevăzută de art. 1745, ceeace nu este logic. Credem, în 

adevăr, că legiuitorul fiscal a înţeles să scutească de timbru 

toate ipotecile legale (0). 
Independent de timbrul de care s'a vorbit mai sus, ipo- 

(1) Bauary et Loynes, op. cit., IMI, 1831; Baudry et Wabhl, Suc- 

cessions, IL, 1403; Aubry et Rau, III, $ 281, pag. 631, nota 

3 bis; Andr6, op. cit. 1783, p. 629, etc. , , 

(2) Vezi C. Botez, Legea pentru taxele de timbru și înregistrare, 

p. 82, nota 1 (ed. a 3-a, 1908). 

(5) C. Botez, op. cit, p. 110. | 

(4) S'a decis însă că ipoteca oferită de o societate de asigurare, 

în baza art. 147 C. com., nu este o ipotecă legală, ei o ipo- 

tecă convenţională şi, ca atare, nu este scutită de taxa de în- 

registrare. Cas. rom. Bult. 1901, p. 1437; Bult. 1904, p. 1644 

şi Dreptul din 1905, No. 21, p. 167; Or. judiciar din 1902, 

No. 14; Dreptul din 1902, No. 10. Vezi şi C. Botez, op. cit., 

„178. 
(5) iezi supră, pag. 553 şi 566, 567. — S'a decis că ipoteca, ce 

înzestrătorul constitue în averea, sa, pentru asigurarea dotei dată, 

de dânsul, nefiind o ipoteeă legală, ei o ipotecă convenţională, 

este supusă taxelor de timbru. C. Bucureşti, Dreptul din 1902, 

No. 72, p. 587 urm. Vezi și C. Botez, op. cil. P: 178, 
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tecile convenţionale şi împrumuturile cu privilegii prevăzute 
de art. 1787, 20 şi 59, sunt supuse unei taxe de înregis- 
trare de 50 9/0 (art. 46, 10 L. timbrului). 

In fine, vom menţionă, în aceeaș ordine de idei, că după 
art. 6 din legea pentru impozitul asupra venitului capitalului 
mobiliar, din 23 Februarie 1906, la discuţia căreia am luat 
şi noi parte, în Senat, ca reprezentant al col. al II-lea din 
laşi, dobânzile creanţelor ipotecare şi veniturilor asigu- 
rate prin ipoteci, sunt supuse taxei de 50%/0, debitorii fiind 
obligaţi a reţine aceste taxe din dobânzile ce plătesc eredi- 
torilor şi a le vărsă Fiscului odată eu plata dobânzilor. 
După acest text, nicio ipotecă nu poate fi radiată pănă nu 

se va dovedi plata acestui impozit datorit Fiscului (*). 
Art. 7 din aceeaş lege, voind a lovi prin acest impozit 

numai pe creditori, dispune că clauza prin care, într'un con- 
Februarie tract de împrumut, sar stipulă că acest impozit este în 

1906. 

Art. 1788 
C. civil. 

sarcina debitorului, se consideră ca contrară ordinei publice 
şi, ca atare, este de nul efect. Singurul mijloc ce are ere- 
ditorul de a face ca impozitul de faţă să fie plătit tot de 
debitor, este deci de a-l pune în procente, şi cu acest mijloc 
legea rămâne tot înlăturată, : 

Inseripţiile sunt şterse sau radiate după o cerere a păr- 
ților interesate, zice art. 1788 din codul civil. Prin părți 

- interesate legea, înțelege persoanele în folosul cărora există 
inscripţia, care urmează a fi radiată sau redusă. Acestea 
nu pot fi decât titularul creanţei sau moştenitorii săi, lega- 
tarii sau donatarii (*), ori cesionarii lui (5); executorul testa- 

() Sa observat că această lege nu are nicio sanețiune. Vezi C. 
Botez, op. cît., p. 13. — Cu toate acestea, dacă sar întâmplă 
ca, o ipotecă să se radieze fără plata acestei taxe, Fiscul n'ar 
aveă decât să urmărească pe creditor în baza legei de urmă- 
rr, ea pentru orice impozit în genere. 

() Cpr. Marton, op. cît., III, 1182, p. 245; Baudry et Loynes, Idem, NL, 1822, 1825; Aubry et Rau, III, p. 629, nota | bis. 
In timpul indiviziunei, radiarea inscripţiei se face de toți acei interesaţi, chiar dacă inscripţia ar fi fost cerută sau re- înnoită numai de unul din ei. Aubry et Rau, loco cit, $ 281. 

| In urma împărțelei însă, numai copărtaşul, în al cărui lot a căzut creanţa, are capacitatea de a cere radiarea ei. Aubry , et Rau, loco cil; Andrâ, op. cil., 1181, p. 628. 
(2) In privinţa cesionarului, el va, trebui, pentru ca, să poată 

    
   



RADIAREA VOLUNTARĂ A INSCRIPȚIILOR IPOTECARE. — ART. . 1788. 

mentar, dacă testatorul i-a dat sezina mobilelor (art. 911) (%); 
gevanţii sau lichidatorii unei societăţi comereiale (); acei 
trimeși în posesiunea provizorie a bunurilor unui absent, 
pentrucă ei au calitatea de a primi capitalurile absentului (0). 

Prezenţa debitorului nu este necesară, pentrucă radiarea 
unei inscripţii este, după părerea generală, un act unilateral, 
care nu are nevoe de a fi acceptat nici de debitor, nici de 
terţii (£). 

Aceeaş soluție este admisibilă în privinţa curatorului 

unei succesiuni vacante, în privinţa sechestrului judiciar 

căruia, justiţia i-a dat puterea de a primi plata (5), ete. 
Toţi aceştia şi, în genere, toţi administratorii unei averi 

străine, au capacitatea de a radiă inseripţiile ipotecare, în- 

casând creanţa garantată. - 
Regulele aplicabile la, cesionarii creanţelor, sunt apli- 

cabile şi în caz de subrogaţie legală sau convenţională. 

Persoana subrogată, care a devenit. titulara creanţei, poate 

deci să ceară radiarea inscripţiei (€): - 

radiă inscripţia, să aibă o cesiune autentică, cu toată tăcerea, 

textului nostru, după cum preserie anume textul belgian (art. 

92 $ 2), pentrucă totul trebue să fie autentie în această ma- 

terie, Andr6, op. cît., 169%; Marton, op. cil., III, 1182, p. 

'246.—Dacă inscripţia a fost luată sau reînnoită de însuş cesio- 

narul, radiarea se va face numai prin -consimțimântul său. 

Andr6 0p. cit, 1695, p. 605 (ed. a 2-a). 

(1) Baudry et L.oynes, op. cit. III, 1831, în fine; Aubry et Rau, 

LII, $ 281, p. 631, nota 2 bis, în fine; Dalloz, Nouveau code 

civil amnote, IV, axt. 2157, No. 91, ete. - Pa 

(2) Aubry et Rau, loco cit., p. 632, ad notam; Baudry et Loynss, 

op. cit, III, 1834, pag. 122; Dalloz, op. și loco supră cit. 

"No. 9h4:urm. ete. „i 

(2) Andre, op. cit., 1687, pag. 603; Aubry et Rau, III, $ 281, 

p. 631, nota 5; Baudry et Loynes, op. cât., IML, 1834; Colmet 

de Santerre, IX, 135 bis V, ete. — Cât pentru acei trimeși 

în posesiunea definitivă, ei exereitând asupra bunurilor absen- 

“tului, pănă la ivirea lui, drepturile unui stăpân, pot radiă 

inscripţiile luate în folosul absentului, chiar fără a primi plata 

, creanţelor garantate prin ipotecă. Andr, op. cit., 1689, p. 604. 

(4) Vezi însă Monrlon, III, 1594, care zice că radiarea se cere 

de creditor și de debitor. Astfel se petrec lucrurile la noi 

în practică. Na 

(5) Baudry et Loynes, op. cât. „III, 1834, şi autorităţile citate acolo. 
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Procedura 
radierei. 

Mandat au- 
tentic. 

Mandat ex- 
pres. Art. 

1536. 

Procurele 
emanate din 
țară străină. 
Art. 1789. 

Regul. con- 
sular din 

1880. Art. 19. 

L, din 13 
Febr. 1894. 

Art, 28. 

_COD. CIV. — CARTEA III. — TIT, XVIII. — CAPIT, V.— ART. 1788, 

"Poţi acei cari au capacitatea de a radiă inseripția unui 

privilegiu sau unei ipoteci, vor dă o petiție către prezidentul 

tribunalului, fie în persoană, fie printi'un reprezentant al lor 

legal sau convenţional, şi radiarea se va efectuă în urma unui 

jurnal al tribunalului. 
In caz de mandat convenţional, procura va trebui să 

fie expresă şi autentică (). 
Mandatul trebue să fie expres, pentrucă radiarea este 

un act de înstrăinare (art. 1536), iar autenticitatea a fost 
preserisă pentru ca să nu se deă loc la contestaţii. Apoi, 
autenticitatea se mai explică în specie și prin împrejurarea 
că ipoteca este un act solemn şi că, la formarea ei, trebue 
să intervie tot un act autentice (art. 1747, 1772, 1781). 

Incât priveşte procurile făcute în ţară străină, cari 
constată consimţimântul pentru radiarea sau reducerea unei 
inscripţii din România, nu se va puteă cere, în baza lor, 

radiarea sau reducerea, decât după ce mai întăiu prezidentul 
tribunalului situațiunei bunurilor, unde urmează. a se operă 
radiarea sau reducerea, va constată că sunt autentificate după 
legea ţărei unde ele au fost făcute. Aceasta nu este decât 
aplicarea regulei locus regit actum, inserisă în art. 2 $ ultim 
din codul civil (2). | 

Procura emanată dela autorităţile . competente străine, 

în genere notarii (aceşti funcţionari existând astăzi mai pre- 
tutindeni), spre a puteă servi în ţară, va trebui să fie tradusă 
şi legalizată de Ministerul afacerilor străine (art. 19 Regul. 
consular din 24 Iunie 1880) (8). .. 

Radiarea sau reducerea unei inscripţii ar mai putea încă 
fi îndeplenită în baza unei procuri autentificată în străinătate 
de către agenţii noştri diplomatici (art. 23 L. 'din 13 Fe- 

de art. 1108, 20, transferând dobânditorului imobilului grevat, 
care a plătit pe creditorii inscrişi asupra acestui imobil, toate 
drepturile principale şi accesorii ale creditorilor pe care i-a 
dezinteresat, acest dobânditor al imobilului se foloseşte de toate 
inscripţiile luate, fiind însă obligat a veghiă la conservarea 
lor, ca, şi însuş creditorul în locul cărora el este subrogat. 

0) G Iaşi, Or. judiciar din 1901, No. 85, p. 711. 
pr. Cas. rom. Bult. S-a ], 1882 id. d . 1190 şi „ Dreptul din 1883, No. 13," const, dela pag, 104 

(?) Vezi supră, p. 594 şi tom. 1. p. 217 . (ed. a 2- () Vezi tom. IX al Coment. noăste, p. 564. (ed. a în) 

   



RADIAREA SILITĂ SAU JUDICIARĂ, — ART. 1788. 

bruarie 1894 pentru reorganizarea Ministerului afacerilor 
străine) (4). 

Efectele radierei voluntare. 

Câte odată radiarea voluntară are de efect numai re- 
nunțarea la inscripţie, iar nu şi la însăş ereanța ipotecară, 
pentrucă renunţările sunt de strictă interpretare. Contrariul 
poate însă să rezulte, şi va rezultă de cele mai multe ori 
din voinţa părţilor (2). 

Radiarea silită sau judiciară. 

Radiarea silită este acea ordonată de justiţie, în baza 
unei hotărtîri. _ 

Aceasta lasă a se presupune că ereditorul nu poate 
sau nu voeşte să consimtă radiarea. În asemenea caz, partea 
interesată o cere dela justiţie. 

„Din cuprinsul art. 1788 C. civil rezultă, zice Curtea de ca- 
saţie, că dacă partea în favoarea căreia este inserisă o ipotecă, nu 
consimte a radiă acea, inscripţie, debitorul sau orice altă parte in- 
teresată (9), este în drept a se adresă justiţiei pentru ca, pe calea, 

dreptului comun, să obţie o hotărîre prin care adversarul său să fie 
obligat a şterge acea inseripţie“ (*). 

Debitorul n'ar puteă însă să ceară radiarea inseripției 

(1) Vezi explic. acestui text în tom. I al Coment. noastre, p. 178 

urm. (ed. a 2-a). i | 

(2) Cpr. Thiry, IV, 549; Aubry et Rau, III, $ 281, p. 644; Laurent, 

XXXI, 223; Baudry et Loynes, op. cit., INI, 1887; Guillouard, 

Idem, UI, 1458; P. Pont, Idem, II, 1106; Dalloz, Nouveau 

code civil annott, LV, art. 2157, No. 210 urm., ete. | 

(2) Independent de debitor, o altă persoană, interesată ar puteă fi un 

creditor al său (art. 974), ereditorul ipotecar posterior, terţiul 
achizitor al imobilului grevat, ete. Baudry et Loynes, op. cit., 

III, 1861; Guillouard, dem, III, 1440; P. Pont, Idem, II, 

1071; Aubry et Rau, III, $ 281, p. 638, ete. — Creditorii 

anteriori mar aveă interes decât atunci când ei și-ar întemiă 

acţiunea lor pe inexistenţa sau stingerea creanţei. Baudry et 

Loynes, op. cit., III, p. 140, nota 2 (ed. a 3-a); P. Pont, 

Idem, II, 1071, p. 420 (ed. a 3-a). 

(£) Bult. 1908, p. 1398 şi Dreptul din 1908, No. 16. 
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Persoanele 
contra cărora 
se introduce 

cererea. 

Aplic. art, 
1201. 

Creditorii pri- 
vilegiaţi sau 
ipotecari. 

Controversă. 

COD. CIV. — CARTEA III, — TIT. XVIII. —CAPIT. V.— ART. 178, 

pentru nulităţi de formă, căci formele prevăzute de art. 1781 
nu sunt prescrise în interesul lui, ci în interesul terţiilor, de 
vreme ce ele sunt relative la publicitate (€). 

Cererea de radiare poate fi făcută oricând (). 
Această cerere va fi introdusă contra acelora cari ar 

aveă calitatea de a consimţi o radiare voluntară. Ac6ştia nu 
pot fi decât creditorul, reprezentanţii sau moştenitorii ori 
cesionarii lui (6). | 

Asemenea cerere nu poate fi introdusă contra debitorului, 
pentrucă el nu reprezintă pe creditori (£. 

Hotărîrea dobândită în această privinţă contra debito- 
rului, n'ar fi deci opozabilă cereditorului, căci este de prin- 
cipiu că hotărîrile nu-şi produce efectul lor decât în privinţa 
acelora cari au stat în instanţă (art. 1201). Or, în specie, 
ereditorul n'a putut fi reprezentat prin debitor. Aceasta nu 
este decât aplicarea principiilor cari cârmuese materia lucrului 
judecat (6). 

(') Baudry et Loynes, op. cit., III, 1861; Guillouard, Idem, III, 
1440; Thâzard, Idem, 264; P. Pont, Idem, II, 1083; Aubry 
et Rau, III, $ 281, p. 638; Laurent, XXXI, 180; T. Huc, 
XIII, 384; Planiol, Il, 3067 (ed. a 5-a); Boulanger et Râey, Zr. 
des radiations hupothăcaires, II, 519; Dalloz, op. cit. IV, 
art. 2157, No. 249, ete. 

(2) Dalloz, op. şi loco cit., No. 250 urm. 
() Baudry et Loynes, op. cit., III, 1862: Guillouard, Idem, Ul, 
„1442; Martou, Idem, III, 1219; Aubry et Rau, loco cit. 3 Laurent, 

XNXXI, 185; T. Huc, XIII, 384, ete. 
(*) Baudry et Loynes, op. cit., III, 1862; Thâzard, Idem, 264%; 

Aubry et Rau, loco eit., p. 638, 639, text şi nota, 22; Dalloz, 
op. cil., IV, art. 2157, No. 265 urm, etc. 

() Baudry et Loynes, op. cit., III, 1862; 'Trib. Chateauroux, D. 
P. 54. 5. 434, No.5. 

Chestiunea de a se şti dacă creditorii ipotecari sau privi- 
legiaţi sunt sau nu reprezentaţi de debitorul lor în hotărtrea 
dobândită în contra acestui din urmă, eu ocazia unui proces 
judecat posterior ipotecei, relativ la imobilul ipotecat, este 
controversată, însă negativa, este singură juridică, pentrucă 
creditorii privilegiați sau ipotecari, având un drept real asupra 
imobilului, afectat la aceste garanţii, acest drept nu poate fi 
nimieit de către debitorul lor, niei prin convenţie, nici prin 
Judecată. Această soluţie, admisă şi în dreptul roman (vezi 
legile citate în tom. VII al Coment. noastre p. 545, nota 1), 
este, în genere, admisibilă şi astăzi. Vezi în acest sens nume- 
roasele antorităţi citate în tom. VII al Coment. noastre, p. 544, 

    
 



RADIAREA SILITĂ SAU JUDICIARĂ. — ART. 1788, 

Cererea de radiare n'ar puteă, de asemenea, fi făcută, 
contra grefierului tribunalului. 

Radiarea nu va puteă să aibă loe decât atunci când 
hotărîrea, care o ordonă, a dobândit autoritatea luerului ju- 
decat (1), adecă când termenul de opoziţie și de apel a ex- 
pirat, fără ca, aceste căi ordinare de reformare să, fi fost exer- 
citate, sau când opoziţia şi apelul au fost respinse (€). 

S'a decis că tribunalul competent este, în această pri- 
vinţă, acel al domiciliului pâritului, iar nu acel al situaţiei 
imobilului grevat (5). 

9) 

(9) 

nota 1, la care trebue să adăogăm, Trib. Ilfov, Dreptul din 
1910, No. 38, p. 305. Mai vezi D. C. Popescu, Dreptul din 
1881, No. 1, p. 2 urm, şi No. 2, p. ll urm. 

Tot controversată este şi chestiunea de a se şti dacă eredi- 
torii ehirografari sunt sau nu reprezentaţi de debitorul lor în 
procesele cari au de obiect un privilegiu sau o ipotecă exis- 
tentă asupra bunurilor sale. Vezi tom. VII al Coment. noastre, 
p. 544, ad notam. Curtea de casaţie a decis, cu drept cuvânt, că, 
hotărîrea, definitivă, care recunoaşte un drept de privilegiu sau 
de ipotecă pentru creanţa ce constată, nu este opozabilă ere- 
ditorilor chirografari ai debitorului, cari nu au luat parte la 
judecarea afacerei, de oarece privilegiile şi ipoteeile sunt niște 
drepturi acordate de lege unor creditori, nu contra debitorului, 
ci contra celorlalţi creditori; şi aceşti din urmă neparticipând 
la instanţa care a judecat chestiunea de privilegiu sau ipotecă, 
nu se poate zice că ei au fost reprezentaţi de către debitorul 
lor. Cas. rom. Bult. 1881, p. 29 şi Dreptul din 1881, No. 28; 
Bult. S-a 1, 1876, p. 15 şi Dreptul din 1881, No. 55.— Vezi 
însă C. Focşani şi Bucureşti, Dreptul din 1881, No. 55, p. 444 
şi p. 445 (decizii casate). 
S'a decis că o cerere de radiare nu poate fi judecată odată 
cu o contestaţie la urmărire, ci numai printr'o acţiune prin- 
cipală. Trib. Prahova, Dreptul din 1902, No. 80. 
Baudry et Loynes, op. cit., III, 1878; Aubry et Rau, III, $ 
281, p. 642; 'Thiry, IV, 547, in fine; Dalloz, op. cit. IV, 
art. 2157, No. 296 urm. — Sa decis însă, cu drept cuvânt, 
că încheerea prin care se ordonă, pe calea graţioasă, radiarea 
unei ipoteci, fără prezenţa creditorului, nu are autoritatea, 
lucrului judecat. Cas. rom. Bult. S-a 1, 1884, p. 401. 
C. Bucureşti, Dreptul din 1894, No. 12. — Contră: Art. 94 
ab initio din L. belgiană (în privinţa acţiunei introduse pe 
calea principală), text nereprodus de legiuitorul nostru. Vezi 
şi art. 2159 C. fe., iarăș mereprodus în codul nostru. — Sa 

decis însă că ipoteea fiind un drept real, acţiunea ei în anu- 

lare este tot reală, aşa că această acţiune trebue introdusă la 
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COD. CIV. — CARTEA III. — TIT. XVIII. —CAPIT. V.— ART. 1788, 

S'a mai decis că obligaţia de a radiă o ipotecă fiind 
personală, acţiunea care are de obiect ştergerea sau anularea 
ei intră, conform dreptului comun, în competinţa judecăto- 
riilor de ocoale, dacă valoarea ipotecei este de competinţa 
acestor judecătorii (!). 

Judecătorii nu pot, după părerea dominantă, să admită 
în asemenea materie executarea provizorie a hotărirei lor (2). 

Recursul în casaţie sau calea extraordinară a revizuirei 
nu împedică hotărîrea, care a ordonat radiarea, de a fi exe- 
cutată (6). 

Ce se va întâmplă însă atunci când decizia rămasă de- 
finitivă, care a admis radiarea, a fost casată sau desființată 
pe calea revizuirei? 

Radiarea va fi inoperantă, adecă nu-și va produce efeetele 
sale. Astfel, s'a, decis că este inoperantă radiarea unei ipoteci 
făcută în virtutea unei decizii definitive care, mai în urmă, 
a fost desfiinţată printr'o altă decizie dată asupra revizuirei (). 

tribunalul situaţiunei imobilului grevat. Trib. Făleiu, Dreptul 
din 1897, No. 50. Vezi şi supră, p. 59%. 

() Cas. rom. Bult. 1908, p. 139 şi Dreptul din 1908, No. %. 
(2) Baudry et Loynes, op. cit., III, 1880; Guillouard, 1den, III, 

1449; Aubry et Rau, loco cit., p. 642, text şi nota 28; Dalloz, 
0p. cil., IV, art. 2157, No. 304 urm. — Contră: P. Pont, 
op. cit., II, 1903, p. 482 (ed. a 3-a); Thâzard, Idem, 26. 
Cpr. Martou, op. cît., III, 1293. | 

() Baudry et Loynes, op. cit., III, 1881; Planiol, 11, 3068, p. 91 - 
(ed, a 5-a); Andrâ, Râgime hypothâcaire, 1858, „p. 649 (ed. 
a 4-a), ete. 

(*) Cas. rom. Bult. 1889, p. 605 şi Dreptul din 1889, No. 55.— 
Asupra chestiunei delicate de a se şti dacă ipoteca radiată 
renaşte, sau dacă ereditorul trebue să ii o altă inscripţie. 
Vezi Planiol, II, 3069 urm., p. 951 urm. — S'a decis, în 
această privinţă, că o inscripţie radiată se consideră, ca, inexis- 
tentă şi, ca atare, creditorul care ar trată eu debitorul pe 
baza unui certificat eliberat de gretă, este la adăpost de orice 
eventualitate care ar restabili o ipotecă ce fusese radiată. 
Astfel, în caz de conflict între dreptul creditorului a cărui in- 
scripţie ar fi restabilită după ce a fost radiată, şi dreptul ere- 
ditorilor inserişi în urma radierei, aceștia urmează a, fi preferaţi. 
Cas. rom. Bult. 1906, p. 111.— S'a mai decis că, în caz de 
radiarea unei seripfii din eroare, ipoteca astfel radiată Îşi 
reia rangul vechei inscripţii restabilite. Trib. ul ri 1905 ră pţii restabilite. Trib. Prahova, Dreptu 
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Cari sunt cazurile în cari radiarea trebue să fie ordo- 
nată de justiţie? Deși nu avem niciun text de lege în această 
privinţă, -pentrucă legiuitorul nostru se mulţumeşte de a pune 
principiul în ast. 1788, fără a reproduce celelalte texte din 
codul francez sau din legea ipotecară belgiană, totuşi nu 
mai rămâne îndoială că inscripția va fi radiată, după cum 
dispune anume art. 2160 din codul francez: 

1 Când ea a fost luată, fără a fi întemeiată pe lege 
(ipotecă legală) sau pe convenţia părţilor (ipotecă, conven- 
țională) (€); 

20 Când actul constitutiv al ipotecei, în virtutea căruia 
inscripţia a fost luată, este izbit de nulitate (); 

3% Când ereanța pe care inscripţia o garantează este 
stinsă fie prin plată, fie prin preseripţie, fie prin orice alt 
mod de stingere al obligaţiilor, care făcând să dispară acţiunea 
personală a, creditorului, stinge prin aceasta însuş, pe cale 
de consecinţă, acţiunea ipotecară (5); 

4 Radiarea va fi ordonată când, eu toate că creanța 
garantată continuă a există, privileviul sau ipoteca, cari erau 
alipite de această creanţă, sunt stinse prin una din cauzele 
de stingere proprii acestor drepturi (art. 1860) (%); 

5” Şi, în fine, radiarea va mai fi ordonată de justiţie 
când inseripția va fi nulă în privinţa formelor, adecă când 
ea nu va cuprinde menţiunile cerute pentru validitatea ei (5). 

S'a mai decis că radiarea va fi ordonată când se va 
dovedi că ipoteca a fost fictivă, adecă simulată (£), şi când 
actul de ipotecă n'a fost predat ereditorului, ei a rămas tot 
în mâna debitorului, ceeace doveşte iarăș că ipoteca nu eră 
serioasă (7). 

(9) Vezi Dalloz, Nouveau code câvil annote, IV, art. 2160, 
No. 4 urm. - 

(2) Dalloz, op. şi loco cit., No. il urm.— De câteori, în adevăr; 
ipoteca, este anulată printr'o hotărîre definitivă, inscripţia nu 
mai poate aveă nicio valoare. Cas. rom. Bult. 1906, eonsid. 
dela p. 859. 

(5) Dalloz, op. și loco supră cit., No. 22 urm., cum şi autorită- 
ţile citate acolo. 

(*) Vezi Dalloz, op. şi loco cit., No. 45 urm. 
(5) Dalloz, op. şi loco cit., No. 53 urm. Vezi şi supră, p. 626 urm. 
(6) Cas. rom. Bult. S-a I, 1883, p. 501. 
(7) Cas. rom. Bult. S-a I, 1880, p. 40. 
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Despre reducerea inscripţiilor ipotecare. 

Această materie este reglementată în codul francez prin 

art. 2161—2165, cari au dispărut atât din legea belgiană 
cât, şi din codul nostru. 

La noi, ca şi în legea belgiană, reducerea inseripţiilor 
este numai menţionată în art. 1788, care o supune regulelor 
privitoare la radiare. 

Reducerea Reducerea inseripţiilor ipotecare nu este, după cum știm, 
însoripției- decât o radiare parțială. (Vezi supră, p. 643). Ea, se referă: 

"10 la imobilele asupra cărora se întemeiază dreptul ipotecar, 
când valoarea lor întrece suma, creanţei garantate; 2 la suma 
acestei creanţe, când suma pentru care inscripţia a fost luată, 
întrece suma datorită în realitate. 

Reducerea este, ca şi radiarea, voluntară sau judiciară. 
Re lucerca Reducerea voluntară se acordă, ea şi radiarea, de ere- 

” ditor sau reprezentanţii săi, având capacitatea necesară pentru 
aceasta. | 

Reducerea Reducerea silită sau judiciară este acea care are loc în 
Stă Sau dv” virtutea unei sentințe rămasă definitivă şi având puterea 

lucrului judecat. Ea se referă la ipoteca legală a minorilor, 

interzișilor (art. 1764) (1) şi la acea a femeilor măritate 
(art. 1761) (). Nu vom reveni astăzi asupra acestei materii, 
care a fost studiată în tom. VIII al Coment,. noastre. Vom 

_menţionă numai o decizie a Curţei de casaţie, care a admis 
că, deşi art. 1761 din codul civil prevede numai cazul când 
bărbatul contestă valoarea dotei alienabile pentru care sa 
luat inseripţie ipotecară în timpul căsătoriei, totuşi acest text 
se aplică, prin analogie, interesul fiind acelaş, şi la cazul 
când inseripţia sar pretinde excesivă în ceeace priveşte imo- 
bilele asupra cărora ea a fost luată (?). 

(5) Vezi tom. II al Coment. noastre, p. 684, text și nota 3. 
(2) Vezi tom.. VIII al Coment. noastre, p. 526 urm. 
(9) Cas. rom. Bult. 1906, p. 111.— Această decizie mai pune în 

principiu că.numirea, experţilor prevăzută de art. 1761 pentru 
preţeluirea dotei alienabile, şi deci, şi a imobilelor asupra 
cărora se cere inscripția ipotecară, este facultativă pentru 
judecători, şi lipsa, avizului experţilor nu poate atrage nuli- 
tatea, măsurei luate, dacă judecătorii s'au luminat şi şi-au 
format convingerea lor de aiurea. În orice caz, părerea €x- 
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Coneluziile ministerului publie nu mai sunt necesare Concluziile 
astăzi în urma legei din 29 Oetombre 1877, de câteori jus- Procurorului. 
tiţia se pronunţă asupra reducerei ipotecei femeei măritate, 
afară de cazul când femeea ar fi minoră (1). 

Imprejurarea că procurorul ar fi pus eoneluzii întrun 
asemenea proces, nu se consideră în genere ca o cauză de 
nulitate. Quod abundat non viciat, sau Utile per inutile non 
vitiatur €). 

In fine, un alt caz în care reducerea inscripţiei ar puteă Cazul când 
fi cerută în justiţie, este acela în care debitorul ar fi plătit pl e 
o parte din datoria sa, dacă convenţia părţilor nu dispune din datoria sa. 
contrariul. În asemenea caz, debitorul este în drept a cere 
ca inseripția să fie redusă la proporţiile adevărate ale ere- 
anței, sub condiţie însă ca el să nu miceşoreze prin aceasta 
gajul ipotecar, pentrucă principiul indivizibilităţei ipotecei se 
opune la această mieşorare (*). 

CAPITOLUL VI 

Despre efectul privilegiilor și ipotecilor în contra persoanelor 

al treilea, cari deţin imobilul. 

Spre a cuprinde toate efectele produse de privilegii 
şi ipoteci, autorii împart această grea materie în patru 
secţii : 

1 Efectele privilegiilor şi ipoteeilor în privinţa imobi- 
lelor grevate de aceste sarcini; 2% efectele lor în privinţa 
creanţei garantate; 3% efectele privilegiilor și ipotecilor în 
ceeace privește raporturile dintre proprietarul lucrului grevat 
şi creditorul ipotecar; 40 şi în fine, efectele privilegiilor și 
ipotecilor faţă, de terţii detentori. Vom urmă şi noi această 
împărțire. 

perţilor nu leagă nici întm'un caz pe judecători. Dictum_ex- 

pertorum nunguam transit în rem judecatam. Vezi tom. VIII 
al Coment. noastre, p. 527, nota 5. 

() Cas. rom. Bult. 1906, p. 11]. 
(2) Vezi tom. VIII al Coment. noastre, p. 527, nota î. 
(2) Opr. Martou, op. cit.» IN, 1225, p. 282, 283; Laurent, XXI, 

202; Lemaire-Boseret, Sâretds rtelles, 337, p. 216, ete. 

31316 n
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Dr. de pre- 

ferinţă şi de 
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C. CLV.—CART. IU.—TIT. XVIII.—CAP. VI.—EFECTUL PRIVIL. ȘI IPOT, 

10 Efectele privilegiilor şi ipotecilor în privinţa imobilului grevat. 

Știm că privilegiile imobiliare şi ipotecile conferă cre- 
ditorului inseris asupra imobilului grevat, dreptul de a fi 
plătit eu preferință asupra acestui imobil şi de a-l urmări 
în orice mână ar trece (dreptul de preferinţă și de suită). 

Intre creditorii ipotecari, dreptul de preferiţnă asupra 
aceluiaș imobil se determină prin data inscripției lor, con- 
form regulei: Prior tempore., potior jure (art. 1778); iar 
între creditorii privilegiați şi ipoteecari, acei dintăi au în genere 
precădere (art. 1722), afară de unele excepţii pe care le-am 

arătat mai sus. 
Știm, de asemenea, că atât privilegiile cât ipoteeile nu 

lovese numai imobilul grevat, ci se întind şi la accesoriile 
lui, considerate ca imobile, cum şi la îmbunătățirile aduse 
în urmă imobilului supus acestor sarcini (art. 1777), şi am 
văzut supră, p. 600 urm. ce trebue să înţelegem prin îmbună- 
tăţiri sau ameliorațiuni, după cum se exprimă art. 1777. 

Fructele produse de fondul ipotecat, în calitatea lor de 
lueruri accesorii, sunt, ca și însuș fondul, lovite de ipotecă: 
de unde ar, păreă să rezulte că aceste fruete aparţin eredi- 
torului, și că el ar putea să le vândă odată cu fondul, spre 
a se plăti din preţul lor, chiar dacă proprietarul le-a înstră- 
inat pe când erau încă prinse de rădăcini. | 

Cu toate acestea fructele aparţin proprietarului, care 
poate să le vândă cât timp n'au fost urmărite conform pro- 
cedurei prevăzută de art. 467 urm. Pr. civ. (V. infră, p. 666). 

| Aceasta nu însemnează însă că vânzarea pădurei de pe 
moșia ipotecată, spre a fi tăeată, sau vânzarea unei recolte 
prinsă de rădăcini ar fi opozabilă creditorilor privilegiați şi 
ipotecari, deși în intenţia părţilor această vânzare este mo- 
biliară, pentrucă ea nesocotește drepturile dobândite de cre- 
ditori asupra imobilelor grevate Și accesoriilor considerate ca 
imobile. Prin urmare, aceste bunuri, cu toată vânzare lor 
separată, îşi păstrează calitatea lor de imobile faţă de ere- 
ditorii ipotecari sau privilegiați, şi aceştia vor puteă să le 
cuprindă în urmărirea fondului grevat. 

Aceasta este cel puţin părărea dominantă în Franţa (). 

  

() Cpr. Baudry et Lovnes, op. cit., III, 2005 za): e vnes, op. cil., p. 268 (ed. a 3-a): Aubry et Rau, IIi, $ 286, p. 700, 701; Guillouard, Idem, Il. 
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Cât pentru legea, ipotecară belgiană, ea curmă controversa 
prin art. 45, 20, şi este de regretat că acest text n'a fost 
reprodus şi la noi. 

Numai atunci când vânzarea, este definitiv consumată, 

de exemplu: prin dărâmarea casei, prin tăerea pădurei, etc. 
fără nicio opunere din partea ereditorilor, aceștia nu mai 
pot urmări materialul casei şi arborii tăeţi, în mâna unui 
achizitor de bună credinţă (*). 

Și încă, şi în asemenea caz, creditorii privilegiați sau 
ipotecari își păstrează, dreptul lor de preferinţă asupra pre- 
ţului acestor lucruri, dacă terţiul cumpărător îl datoreşte încă (2). 

Aceeaș soluţie este admisibilă în cazul când proprie- 
tarul unui fond sau unei clădiri, la cari se găseau alipite 
imobile prin destinaţie, le-a înstrăinat independent de fondul 
sau clădirea a căror accesoriu erau. Astfel, o atare vân- 
zare, făcută chiar unui cumpărător de bună credinţă, nu îm- 
pedică pe creditorii privilegiați sau ipoteecari, cât timp ea 
n'a fost urmată de tradiţie, de a cuprinde obiectele vândute 
în urmărirea fondului la care aceste lucruri au rămas de 
fapt alipite (?). 

1589, 1590; P. Pont, Jdem, IL, 364; Laurent, XXX, 224 urm; 
Planiol, II, 3181. — Contră: Troplong, Privil. et hypotheques, 
II, 403 şi III, 834. — Dacă debitorul, în loe de a vinde pă- 
durea, spre tăere, sau casa spre a fi dărâmată, procede el 
însuş la tăerea pădurei sau la dărâmarea casei ipotecate, ere- 
ditorii privilegiați sau ipotecari pot să provoace rânduirea, 
unui sechestru însărcinat cu menţinerea lucrurilor în statu quo, 
cerând ca preţul materialului casei dărâmate şi al arborilor 
tăeţi să fie depus la casa de consemnaţie, spre a fi împărţit 
între ei, după rangul lor, odată cu preţul imobilului. Aubry 
et Rau, III, $ 286, p. 700. Vezi şi supră, p. 545, nota 1. 

(2) Planiol, II, 3180; Baudry et Loynes, op. cut., III, 2005, în 
fine; Guillouard, dem, III, 1588; Laurent, XXX, 226; 
Aubry et Rau, III, $ 286, p. 701, ete. 

(2) Planiol, II, 3180, în fine; Aubry et Rau, III, $ 286, p. 701; 

Baudry- et Loynes, op. cit., III, 2008; Cas. fr. D. P. 70. 1. 

117; Sivey, 7l. 1. 70. Art. 45 din legea ipotecară belgiană 

este expres în această privință. , 

(6) Aubry et Rau, loco cit., p. 101; Baudry et Loynes, op. cil. 

III, 3006; Guillouard, Jdem, II, 664 şi III, 1591; Beudant, 

op. cit., |, 321, p. 274 urm.; P. Pont, Idem, |, 419. Cpr. 

Cas. fr, D. P. 95. 1, 277; Sirey, 96. 1. 230, ete. Vezi şi 

supră, p. DD4 explic. art. 1750. 
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Aplie. 
art, 1025. 

Dreptul ere- 
ditorilor 
eventuali. 
Art. 1016, 

Art. 514 
Pr. civ. 
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Art, 516 
Pr. civ, 

Art, 484 Pr. 
civ. 

Creditorii 
condiţionali 
nu pot ur- 

mări nici ve- 
niturile debi- 
torului lor. 

C. CIV.—CART. III.--TIT. XVIII.—CAP. VI.—EFECTUL PRIVIL. ȘI IPOT. 

Dacă debitorul, prin faptul său, a degradat sau micșorat 
altfel valoarea imobilului grevat, creditorii pot de îndată să 
urmărească plata ereanţei lor, debitorul fiind prin acest fapt 
decăzut din beneficiul termenului (art. 1025)(%. 

Creditorii condiţionali sau numai eventuali, nu pot in- 
vocă beneficiul art. 1025, art. 1016 împuternicindu-i numai 
a exercită toate măsurile conservatorii ale drepturilor lor(2). 

După ast. 5lt din Pr. civilă, este nulă de drept orice 

înstrăinare a imobilului urmărit, făcută de debitor în urma 
transerierei comandamentului prealabil. Această dispoziţie, in- 
trodusă în favoarea creditorilor urmăritori, se aplică nu 

numai creditorilor privilegiați și ipotecari, dar şi acelor chi- 
rografari, cari au pus în urmărire imobilul debitorului lor. 
Instrăinarea, nu este validă decât sub condiţia ca cumpără- 
torul să dobândească înainte de adjudecare ratificarea ere- 
ditorilor urmăritori, sau de a consemnă suma ce li se cu- 
vine, capete procente, şi cheltueli (at. 515 Pr. civ.). 

Nulitatea, care rezultă din art. 514 fiind, după părerea 
tuturor, pur relativă, nu poate fi invocată decât de credi- 
torii urmăritori (5). 

In privinţa contractelor de închiriere sau arendare, ema- 
nate dela, debitorul urmărit, avem art. 516 Pr. civ., despre 
care am vorbit în tom. IX al Coment. noastre, p. 52 urm. 

Tot în volumul menţionat, la p. 52 şi 153, nota 2, am 
vorbit despre art. 484 Pr. civ., care anulează contractele 
de închiriere sau arendare, consimţite de debitor, în urma 

() Aubry et Rau, III, $ 286, p. 702, Baudry et Loynes, op. cil. 
III, 2009, etc. ă 

(2) Baudry et Loynes, op cit., III, 2010; Guillouard, Idem, II, 
1587; Aubry et „Rau, loco cit., p. 103. — S'a decis că credi- 
torii condiționali nu pot procede nici la urmărirea veni- 
turilor debitorului lor, de oarece executarea silită nu poate 
fi îndreptată contra unui debitor decât în baza unui titlu 
executor, sau a unei hotărîri definitive, care să consacre un 
drept născut şi actual, astfel că creditorii condiţionali nu pot . 
aveă alt piept decât acela de a face actele de conservare, 
ermise de lege prin art. 1016 C. civil. C. i l 

, tn 1911. i AR C. civil. O. Bucureşti, Dreptu 

( audry et Loynes, op. cit., III, 2102; Baudry et Saienat, Vente, 
280; Aubry et Raw, V, $ 351, p. 30 (ed. a 5-2, Mai Pi în pri- 
vinţa art. 514 Pr. civ,, supră, p. 558, ad notam şi p. 581, nota 2, 

 



EFECTELE PRIVIL. ȘI IPOTEC. ÎN PRIVINȚA IMOBILULUI GREVAT,. 661 

transerierei urmărirei veniturilor generale ale unui imobil. 
(Vezi şi înfră, p. 666). 

După art. 2131 din codul francez, nereprodus de le- Eliminarea 
giuitorul nostru, deşi el se vede reprodus de art. 79 al legei are D197 fe. 
ipotecare belgiane, de câteori imobilul ipoteeat a perit sau nostru. 
a devenit insuficient printr'o cauză de forță majoră, eredi- 
torul privilegiat sau ipotecar poate cere plata de îndată, 
dacă debitorul nu-i dă o ipotecă suplimentară. Acest text 
neexistând în legea noastră, se naşte întrebarea dacă soluţia, 
este aceeaş după principiile generale. 

Mai întăiu, dacă insuficienţa ipotecei, care nu există Aplie. art. 
din capul locului, se datoreşte faptului debitorului, aceasta 102% C: cir. 
îl face să peardă beneficiul termenului, în baza art. 1025, 
cu toate că el ar oferi o ipotecă suplimentară (). 

Chestiunea este însă mai grea, în caz când insuficiența Neadmiterea 
ipotecei se datorește unui caz fortuit. Soluţia admisă de co- An dreptul 
dul francez este foarte echitabilă şi conformă intenţiei păr- Iuţiei din co- 
ţilor. În adevăr, de câteori un creditor neavând încredere în du francez. 
debitorul său, a stipulat dela acest din urmă o garanţie 
reală, aceasta nu se înțelege numai pentru moment, ei pe 
tot timpul cât va ţine obligaţia; altfel siguranța n'ar fi 
complectă. În acest sens sar puteă chiar trage argument 
prin analogie din art. 1661 $ 1 dela fidejusiune, după care 
dacă fidejusorul, căpătat de creditor de bună voe sau prin jus- 
tiție, a devenit apoi insolvabil, trebue să se dea un altul. 

Motivul acestei dispoziţii este, după cum am văzut supră, 
p. 137, că ereditorul n'ar fi tratat cu debitorul, dacă acesta, 
i-ar fi dat o cauţiune insolvabilă. Or, aceleaşi 'motive există, 
a fortiori când s'a stipulat dela debitor o ipotecă. Cu toată, 
temeinicia acestor consideraţii, credem că soluția codului 
francez nu poate fi admisă în codul nostru şi că, la noi, 
debitorul care, în termenii contractului, a dat o ipotecă bună 
şi suficientă din capul locului, şi-a îndeplinit obligaţiile sale, 
şi este pentru viitor descăreat de orice răspundere, eu privire la 
micşorarea sau desființarea gajului ipotecar printr'un caz fortuit. 
El este liber de a dă ereditorului său, în asemenea caz, un 
supliment de ipotecă, însă dacă el nu poate sau nu voește s'0 

(î) Cpr. Berriat St. | Prix, Notes €lement. sur “le code civil, III, 
8612, p. 675.
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Aplie. art, 
1721. 

Efectele indi- 
vizibilităţei 
ipotecei. 

C. CIV.—CART. III.—TIT. XVIII.—0AP. VI.—EFECTUL PRIVIL. ȘI IPOT. 

facă, creditorul nu-l poate sili la aceasta prin executarea 
obligaţiei sale înainte de termenul stipulat, căci beneficiul 
termenului nu poate fi perdut decât prin lege sau prin 
convenţia părților, iar nu printr'un caz de forţă majoră, de 
care nimene nu răspunde. Legiuitorul nostru, găsind textul 
de mai sus atât în codul francez cât şi în legea ipotecară 
belgiană, pe care le-a avut în vedere, a manifestat în dea- 
juns, prin eliminarea lui, intenția de a nu admite a- 
ceastă excepţie dela principiul că bunurile viitoare nu 
pot fi ipotecate, căci textul menţionat este o adevărată ex- 
cepție dela acest prineipiu (1). Aceasta este rigoarea prin- 
cipiilor, rigoare dela care textul francez şi acel belgian de- 
roagă pentru consideraţii de echitate, derogare care n'a fost 
admisă de codul nostru. 

In Franţa acest text, făcând parte din capitolul ipo- 
tecilor convenţionale, nu se aplică ipotecilor legale (2); pe când 
la noi, dacă aceeaș regulă ar fi aplicabilă fără niciun text 
de lege, numai în baza principiilor generale, ar trebui so 
întindem și la ipoteeile legale, ceeace ni se pare inadmisibil. 
Prin urmare, la noi, soluţia formal consacrată în dreptul 
irancez şi în acel belgian, nu va puteă fi admisă decât 
atunei când părţile ar fi prevăzut anume aceasta în con- 
venţia lor, ceeace ele sunt libere să facă. 

Dacă presupunem însă că imobilul, care a, dispărut prin 
caz fortuit, în totul sau în parte, eră asigurat, creditorii 
privilegiați sau ipotecari vor exercită, dreptul lor de prefe- 
rință asupra despăgubirei datorite de compania de asigurare, 
în caz când această despăgubire n'ar fi fost întrebuințată la 
repararea sau reclădirea imobilului asigurat (art. 1721). 

Dacă imobilul grevat a fost expropriat pentru cauză 
de utilitate publică, ipoteca sau privilegiul vor fi transpor- 
tate asupra despăgubirei date. (Vezi p. 451, n. 1 şi p. 488). 

Trecem acum la efectele indivizibilităţei ipotecei. 
| Ipoteca fiind indivizibilă (art. 1746), loveşte toate imo- 
ilele grevate de această sarcină, fiecare din ele şi fiecare 

fracțiune din aceste imobile; de unde rezultă mai multe con- 
seeinţe importante: 

(1) Vezi Baudry et Loynes, op. cit., III, 1388 507 () Vezi Baudry. et Loynes, op. cit. III, 1393; BE Pont, Idem, 
II, 899; Aubry et Rau, III, $ 286, p. 710 (ed. a 5-a), etc. 

 



EFECTELE INDIVIZIBILITĂ ȚEL IPOTȚECEI. — ART. 1746. 

1% Fie-care detentor al unui imobil sau al unei părţi 
din imobilul ipotecat, poate fi urmărit ipotecar pentru da- 
toria întreagă; | 

20 Când un ereditor are o ipotecă asupra tuturor imo- 
bilelor debitorului sau asupra mai multor imobile, el poate 
să-și urmărească ereanța sa asupra preţului tuturor imobi- 
lelor şi să se opue ca creditorii ipoteeari posterior inseriși 
să fie plătiţi asupra acestui preţ, înainte de a fi dânsul cu de- 
săvârşire dezinteresat. Dacă ela cerut însă a fi eolocat asupra 
preţului unui singur din aceste imobile, el nu poate sili pe 
creditorii posteriori, cari au fost plătiţi asupra prețului ce- 
lorlalte imobile, a aduce înapoi ceeace au primit, atunci 
când imobilul urmărit n'ar ajunge spre a fi plătit inte- 
gralmente, pentrucă alegându-și numai unul din imobilele 
ipotecate, el a renunţat la rangul ce aveă asupra celorlalte 
imobile; " " 

3“ El poate să-şi aleagă acela din imobilele ce voeşte, 
fără ca creditorii, cari au o ipotecă posterioară asupra acestui 
imobil, să-l poată sili a-și diviză ipoteca sa şi a cere ca el 
să fie colocat pentru o parte a creanţei sale asupra fiecă- 
ruia din imobilele afectate la siguranţa sa(). 

În codul francez care, pe lângă ipotecile speciale, ad- 
mite şi ipoteci generale, concursul ipotecilor generale cu 

acele speciale a dat loe la multe dificultăți. Cu toate că 

legea noastră nu admite, după acea belgiană, ipoteci ge- 

nerale, totuşi oarecare dificultăţi pot să se prezinte și la 

noi, căci poate să existe concurs întrun creditor având 

o ipotecă asupra mai multor imobile, şi alţi creditori având 

o ipotecă asupra unuia din aceste imobile (2). 

Acestea sunt efectele privilegiilor și ipotecilor în ceeace 

priveşte imobilele lovite de aceste sareini. 

2 Efectele privilegiilor şi ipotecilor în privinţa creanţei garantate. 

Ştim că ipoteca garantează nu numai capitalul datorit, 

dar încă şi accesoriile lui, precum sunt procentele. 
  

() Cpr. Thiry, IV, 551, p. 478, 479. Vezi asupra indivizibili- 
tăţei ipotecei, supră, p. 548, 549 şi infră, p. 685 urm. 

(2) Vezi asupra diferitelor ipoteze ce se pot - înfățişă în această 

privință, Thiry, IV, 552, p. 419—482. 
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Art. 1785. 

Art. 1025. 

Creditorii su- 
puşi unei con- 
diţii suspen- 

sive. 

Poprirea din 
partea credi- 

torilor condi- 
ţionali. 

C. CIV.—CART. IIL—TIT. XVIII.—CAP. VI.—EFECTUL PRIVIL. ȘI IPOT. 

Inseripţia luată asupra capitalului garantează în acelaș 
timp dobânda pe trei ani viitori (art. 1785), pentru ceeace 
întrece acest număr de ani ereditorul fiind obligat a luă 
alte inscripţii. 

Știm, de asemenea, că din cauza indivizibilităţei sale, 
ipoteca garantează fiecare parte a creanței. Ea garantează 
nu numai creanțele pure şi simple, dar şi acele cu termen 
sau ceondiţionale. Deci, la caz de urmărire şi vinderea imo- 
bilului grevat, creditorii ipotecari cu termen vor fi colocaţi 
asupra preţului imobilului, pentrucă urmărirea dovedește in- 
solvabilitatea, debitorului şi face ca el să peardă beneficiul 
termenului (art. 1025) (). 

Cât pentru creditorii supuşi unei condiţii suspensive, 
se va aplică unul din mijlocele următoare: 10 sau suma 
creanţei lor va fi consemnată; 20 sau ea va rămânea în 
mânile adjudecatarului imobilului, dându-se în ambele ca- 
zuri ereditorului condiţional dacă condiţia se îndeplinește: 
dacă ea, nu se îndeplineşte, suma, consemnată se va încasă 
de creditorii posteriori; 30 sau, în fine, creditorii posteriori 
vor luă suma cuvenită creditorilor condiţionali, sub înda- 
torirea, de a dă o cauţiune, care va asigură restituirea ei, 
în caz de îndeplinirea, condiţiei (2). | 

() Cpr. Thiry, IV, 553. 
2) Thiry, lococit., p: 483; Lemaire-Boseret, Săretds rtelles, 341, 

p. 218; Arntz, IV, 1872; Laurent, XVII, 89, in fine. Cpr. 
Aubry et Rau, IV, $ 302, p. 114, text şi nota 54 (ed. a 5-a), 
cum şi autorităţile citate acolo; Troplong, Privil. et hypo- 
theques, LV, 953 ter; Larombiăre, Oblig., Il, art. 1180, No. 3; 
Demolomb6, XXV, 370, ete. Vezi şi tom. VI al Coment. 
noastre, p. 54 | 

Asupra chestiunei de a se ști dacă creditorii condiţionali 
pot face o poprire, vezi tom. VI al Coment. noastre, p. 55, 
text şi nota "2. Chestiunea atârnă de- acea de a se şti dacă poprirea este un act de conservare sau de executare. Curtea 
de casaţie consideră poprirea ca un act de conservare. Vezi 
tom. VI al _Coment. noastre, loco cit., precum şi Cas. rom. 
Dreptul din 1910, No. 76, p. 608. Vezi asupra acestei ches- 
tiuni controversate, Em, Dan, Codul de procedură civilă ad- 
notat, p. 530, No. 1 şi 3, cum şi autorităţile citate acolo. 
Incât priveşte poprirea creanţelor condiţionale şi chiar even- 
tuale, vezi supră, p. 334. . 

E! [i . yu . A . a j In orice caz, s'a decis că, sancţiunea obligaţiei impusă ter-
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Dacă presupunem acum cazul unei condiţii rezolutorii, Oreditorii su- 
creditorii iți i vor. încasă Î . puşi unei condiţionali vor încasă de îndată creanţa, lor, sub condiţii rezo- 
îndatorirea însă de a dă cauţiune, care asigură restituirea — lutorii. 
sumei primită pentru cazul când condiţia, rezolutorie se va 
îndeplini (%). 

3 Despre relaţiile juridice ce crează privilegiul sau ipoteca între pro- 
prietarut imobilului grevat şi creditorul privilegiat sau ipotecar. 

Proprietarul imobilului grevat de privilegii sau ipoteci 
își păstrează dreptul său de proprietate asupra acestui imobil, 
sub următoarele restricţii : 

El poate să-l înstrăineze şi să-l greveze de alte sareini Drepturile 
reale (uzufruet, ipotecă, servituţi, ete.). Creditorul poate însă, P"OProiar ului 
în virtutea dreptului său de suită sau urmărire (art. 1790), grevat şi ale 

să urmărească şi să vândă imobilul liber de sarcinile create orei tora ui 
în urma inscripţiei sale, căci acele sarcini constituese o mie- 

şorare a proprietăței, şi acel care are un privilegiu sau o 
ipotecă constituite în mod valid asupra imobilului său, nu 
mai poate dezmembră proprietatea acestui imobil în detri- 
mentul creditorilor privilegiați sau ipotecari. Dreptul său, 
în asemenea caz, nu mai este deci întreg (2). 

țiulai poprit prin art. 459 Pr. civ., în cazul când nu se pre- 
zintă în instanța de validare spre a face declaraţiile prescrise 
de acest text, este că el rămâne personal. condamnat pentru 
suma poprită, fără să mai poată, pe cale :de contestaţie, să 
invoace cauzele de inexistenţă sau de stingere totală ori par- 
țială, anterioare condamnărei sale, căci altfel nicio judecată 
nu Sar mai puteă consideră ca terminată, şi sar violă prin- 
cipiul autorităţei lucrului judecat. Cas. rom. Secţii-unite (23 
Noembrie 1910), Dreptul din 1911, No, 2, p. 12. 

(4) Vezi autorităţile citate în nota precedentă. , 
() Opr. Thiry, IV, 554, p. 483; Planiol, II, 3161; Lemaire- 

Boseret, Siretâs reelles, 342 urm., p. 218 urm. Vezi și supră, 
u pag. BA şi D4D.— Sa decis, cu drept cuvânt, că existenţa 
“unui privilegiu sau unei ipoteci asupra unui imobil, nu îm- 
pedică trecerea, acestui imobil dela o persoană la alta, ci 
noul proprietar rămâne numai obligat să plătească credito- 
rului privilegiat sau ipotecar datoria pe care o garantează 
privilegiul sau ipoteca. Prin urmare, ereditorul privilegiat 

„sau ipotecar n'are dreptul de a cere desfiinţarea înstrăinărei 
imobilului grevat, făcută de debitorul său, ci numai de a
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Dispunerea 
de fructele 
imobilului. 

Art, 484 Pr. 
iv. 

Soarta con- 
tractului de 

loeaţiune 
transeris în 
urma trans- 

crierei urmă- 
rirei, 

Art. 1015. 

Cazul când 
degradările 
imobilului 
provin din 
caz fortuit. 

Cesiunea câş- 
tiurilor 
viitoare. 

C. CLV.—CART. III.—TIT. XVIIIL.—0CAP. VI.—EFECTUL PRIVIL. ȘI IPOT. 

Proprietarul păstrează dreptul de a se folosi de imo- 
bilul grevat şi de a dispune de fructele lui, dacă ele n'au 

fost urmărite, conform art. 467 urm. Pr. civ. (). 
El poate să închirieze sau să arendeze imobilul grevat, 

pănă la transcrierea ordinului de sechestru, căci orice con: 

tracte făcute de dânsul în urma acestei transcrieri sunt nule 
de drept (art. 484 Pr. eiv.) (Vezi supră, 660, 661). 

S'a decis însă că transcrierea urmărirei, neavând de 
efect de a transformă întun drept real dreptul personal al 
creditorului urmăritor, de âiei rezultă că acest din urmă nu 

se poate opune contractului de locaţiune făcut de debitorul 
urmărit înainte de urmărire, deşi acest contract ar fi fost 
transeris în urma transerierei urmărirei (2). 

Proprietarul nu poate însă să degradeze imobilul grevat 
de privilegii sau ipoteci, căci aceasta ar aduce perderea be- 
neficiului termenului (art. 1025), şi creditorul ar putea cere 
de îndată plata creanţei sale (*). 

Dacă degradările survenite imobilului sunt rezultatul 
unui caz fortuit sau unei forţe majore (aceste două expresii 
fiind sinonime), creditorul nu va puteă, după cum ştim, să 

urmări vânzarea. în mânile noului proprietar şi detentor, dacă 
acesta, nu voeşte sau nu poate plăti datoria asigurată prin 
privilegiu sau ipotecă. Cas. rom. Bult. 1895, consid. dela 
pag. 1145. 

() Vezi supră, p. 658. — In Franţa şi în Belgia se decide că 
cesiunea câştiurilor viitoare, consimţită de proprietar, nu este 
opozabilă creditorilor inserişi. In adevăr, ipoteca, afectând 
imobilul grevat, se întinde la fructele lui, cari sunt accesorii 
ale fondului, și urmărirea, nu are alt efect decât realizarea 
dreptului preexistent al creditorilor, determinând valoarea 
asupra, căreia acest drept se exercită; de unde rezultă că 
debitorul nu poate, prin cesiuni anticipate, să lipsească pe 
creditori de fructele nepercepute încă, fără a nimici efectele 
legale ale ipotecei și fără a micşoră gajul concedat de 
dânsul. Apoi, cesiunea, câştiurilor viitoare, având de obiect o 
creanță condiţională, este subordonată dreptului cadentului de 
a le percepe la seadenţa or, şi cum urmărirea, lipseşte pe 
acest din urmă de dreptul la fructe, cesiunea cade din lipsă 
de obiect, Cpr. Lemaire-Boseret, Sâretis reelles, 348, p. 222. 
Vezi şi deciziile publicate în D.P. 95. 2. 385 urm. (eu nota 

, lui P. de Loynes). , 
(4 Case Pi (8 Octombre 1910), Dreptul din 1910, No. 80. 

prâ' p. 545, nota 1 şi p. 659, ad notam.
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execute, la noi, de îndată creanţa sa, nici să ceară un su- 
pliment de ipotecă (?). 

4 Efectele privilegiilor şi ipotecilor contra terţiilor detentori. 

A) Dreptul de suită sau urmărire. — Condiţiile la cari. este supus acest drept. 

Art. 1790. — Creditorii, cari au privilegiu sau ipotecă inserise 
asupra unui imobil, îl urmăresc în orice mâni ar trece. (Art. 1719, 
1722 urm., 1746, 1753, 1718, 1786, 1800 C. civ. Art. 910$2C. 
com. Art. 2166 C. fr. Art. 96 L. ipotee. belgiană din 1851). 

Știm că privilegiile şi ipotecile produce două efecte: 
dreptul de preferință şi dreptul de suită sau urmărire în 
mâna. terţilor (2). | 

Dreptul de preferință este dreptul ce are creditorul 
privilegiat sau ipotecar de a fi plătit cu precădere înaintea 
celorlalţi creditori (5). 

(1) Vezi supră, p. 661 urm. — Contră: Axt. 2131 C. fe.; art. 79 
L. ipotecară belgiană; art. 1980 C. italian, ete. 

(2) Dreptul -de suită în mâna terţiilor există şi la Romani: 
„Pignoris et hypothece persecutio în rem est“. (L.. 18, Cod, 
De pignoribus et hapothecis, 8, 14). — Creditorii privilegiați 
erau plătiţi în primul rând, după rangul privilegiului lor, 
non ex tempore, sed ex causa (L. 32, Dig., De rebus aucio- 
vitate judicis possidendis, 82, 5). — Creditorii ipotecari erau 
plătiţi în urmă, după data ipotecei lor (L. 4, Cod, (ui po- 

tiores in pignore habeantur, 8, 18). — Data ipoteeilor puteă, 

fi stabilită printrun act seris făcut înaintea unei autorități 

publice, sau a unui tabelion, sau a trei ori mai mulţi mar- 

tori vrednici de credinţă (L. 11 $ 1, Cod, Zoo cit.). — Dacă 

două ipoteci aveau aceeaș dată, ereditorul amanetar sau ere- 

ditorul ipotecar, care aveă posesinnea lucrului amanetat ori 

ipotecat, eră preferat (argument din L. 10, Dig., De pigno- 

ribus et hypothecis, 20, 1 şi din L. 1 $ 1, Dig., De Saviano 

interdicto, 43, 33). — Dacă nici unul din creditori nu aveă, 

posesiunea, lucrului, ei erau plătiţi cu toţii împreună, în pro- 

porţie cu ereanţa lor respectivă, pro guantitate debiti (L. 16 

$ 8, Dig., De pignoribus et hypothecis, 20,.1). . 

(2) Creditorii chirografari au şi ei dreptul de a urmări imobilul 

spre 'satisfacerea, creanţei lor; ei nu-l mai pot însă urmări 

îndată ce el a eşit în inod regulat şi fără fraudă din patri- 

moniul debitorului lor, pentrucă ei nu au un drept real asupra 

lucrului. Cas. rom. Dreptul din 1910, No. 80, p. 640; Pla- 

niol, II, 3161. Vezi şi supră, p. 543, nota 2. | 
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Determinarea Ştim, de asemenea, că, între mai mulţi creditori ipo- 
rangului ipo- tecari asupra aceluiaș imobil, preferința sau rangul ipotecar 

se determină prin data inscripţiei lor (art. 1778). Prior 
tempore, potior jure. (Vezi supră, p. 543). 

Dreptul de Dreptul de suită sau de urmărire, prevăzut de art. 1790, 

suită sau ur este dreptul de a urmări imobilul grevat în mânile oricărni 
terțiu detentor, care nu este personal obligat la plata da- 
toriei, ci numai propter rem, şi care deţine acest imobil, 
fie cu titlu oneros, fie cu titlu gratuit, puţin importă, spre 
a-l vinde şi a fi plătit din preţul lui. Aceasta este exer- 
cițiul acţiunei ipotecare. 
„Cât timp imobilul se găseşte în mânile debitorului, nu 

poate să fie vorba de dreptul de suită sau de urmărire. 
Dreptul de suită sau de urmărire, prevăzut de art. 1746 

$ ultim și de art. 1790 C. civil, este o consecinţă a, reali- 
tăţei dreptului de ipotecă (art. 1746). (Vezi şi supră, p. 543). 

Atât dreptul de suită cât şi acel de preferinţă sunt 
subordonate inserierei, care singură dă un efect privilegiului 
şi ipotecei. „Oreditorii cari au un privilegiu sau o ipotecă 
inscrise... .“, zice art. 1790, îl urmăresc în orice mână ar 
trece“ (?). 

B) Ce poate să facă terţiul detentor ameninţat, spre a nu fi urmărit prin 
acţiunea ipotecară. 

| Terţiul detentor (2), care se vede amenințat de a fi ur- 

(1) Cpr. Thiry, IV, 555, p. 485. 
Ce se înţelege (2) Prin terțiu detentor se înţelege orice reprezentant -cu titlu 
prin terțiu de- particular al debitorului, care nu este personal obligat către 

tentor. creditor la, plata datoriei, fără a se distinge dacă el a do- 
bândit imobilul cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, fie achi- 
ziţia totală sau parţială. Astfel sunt. de exemplu: cumpără- 
torul sau donatarul imobilului grevat, ete. 

Reprezen- Reprezentanţii universali sau cu titlu universal ai debito- 
tanţii univer- rului nu sunt terţii detentori, fiindcă ei sunt personal obligaţi 
sali ai debi- la plată. Aubry et Rau, III, $ 287, p. 712, nota | bi; 
sune teii Baudey o Loynes, op. cit., INI, 2103; T. Huc, XIV, 19. Ă 
detentori. erţiul detentor, nefiind obligat la plata datoriei decât 

propter rem, încetează de a fi expus la exerciţiul aeţiunei 
ipotecare, îndată ce a, vândut imobilul grevat. Aubry et Rau. 
loco cît.; Baudry et Loynes, op. cit. III, 2103; Guillouard, 
Idem, III, 1646; Cas. fe. Sirey, 97. 1. 177; D: P. 97. 1. 193, ete.



DELĂSAREA IMOBILULUI IPOTECAT. — ART. 11792 URM. 

mărit prin acţiunea ipotecară, poate sau să se lase a fiur- 
mărit, sau să întrebuințeze unul din cele trei mijloace con- 
ferite de lege spre a se sustrage dela această acţiune: 

1 EL poate să purgheze imobilul de privilegiile sau 
ipoteeile cari-l lovese (art. 1791). Despre purgă vom vorbi 
mai la vale, sub art. 1804 urm. Acesta este mijloeul cel 
mai sigur de câteori valoarea, inseripţiilor întrece preţul 
achiziţiei sau valoarea imobilului (4). 

2” EI poate să plătească toate datoriile privilegiate şi 
ipotecare, capete şi procente, cari grevează imobilul (art. 
1791, 1792). 

3% In fine, el poate să delase imobilul, adecă să aban- 
doneze posesiunea, de fapt sau detenţiunea lui (2), creditorilor 
ipotecari, şi să fie astfel scutit de datoriile care-l grevează, 
căci el nu este ţinut a plăti aceste datorii decât în calitatea 
sa, de detentor. Res non persona, debet. 

Art. 1791.— Dacă persoana a treia, care deţine imobilul, nu 
îndeplinește formalităţile mai jos stabilite, pentru a purgă pro- 
prietatea sa, ea rămâne îndatorată, prin singurul efect al inserip- 
țiilor, în calitatea sa de detentor al imobilului, la toate datoriile - 
ipotecare, şi se bucură de toate termenele de plată ce le aveă şi 
debitorul primitiv. (Art. 1108, 1740, 1792, 1801 urm. C. civ. 
Art. 2167 C. fr. Art. 97 L. ipotec. belgiană din 1851). 

Delăsarea imobilului ipotecat. 

lată textele privitoare la delăsarea imobilului. 

(1) Cpr. Thiry, IV, 558. 
(2). Delăsarea nu este deci abdicarea proprietăţei, ci a deten- 

ţiunei imobilului. Mourlon, III, 1626; Planiol, II, 38228. 
„Pour ce qui est de L'effet principal, ă, savoir, de l'alienation 
qui peut râsulter de ce d6laissement, ziceă Loyseau, il faut 
prendre garde que celui qui d6laisse les h6ritages „pour les 
hypothăques ne quitte pas absolument la propritie et la 
possession dicelui, mais seulement il en guitte la simple de- 
tention et occupation“. Vezi Laurent, XXXI, 275 şi Baudry 
et Loynes, op. căt, III, 2194, după care am reprodus 
această, citaţie. Instituţia delăsărei este deci împrumutată dela, 
vechiul drept francez. Cpr. Pothier, Hypothegues, IX, 110. 
Planiol (II, 3229) observă însă, cu drept cuvânt, că această, 
instituţie a fost transformată în dreptul actual. 

669
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Art. 1792.— Debitorul este ţinut în acelaş caz, sau dea plăti 
toate capitalusile şi interesele exigibile, la. orice sumă s'ar urcă, 
sau de a lăsă imobilul ipotecat, fără nicio rezervă. (Art. 1025, 
1785, 1791, 1793 C. civ. Art. 2168 C. fr. Art. 98 L. ipotec. bel- 
giană din 1851). 

Art. 1795.— Cât pentru lăsarea imobilului ipotecat, ea poate 
să fie făcută de către orice detentor, care nu este personal obligat la 
datorie şi care are capacitatea de a înstrăină. (Art. 949 urm., 1769, 
1796 C. civ. Art. 2172 C. fe. Art. 100 [. ipotee. belgiană din 1851). 

Art. 1796.—Detentorul poate să lase imobilul, chiar după ce 
a recunoscut obligaţiunea, sau după ce a fost condamnat în această 
calitate; lăsarea imobilelor nu împedică nici pe detentor, pănă la 
adjudecaţiune, de a luă imobilul înapoi, plătind toată datoria și 
eheltuelile. (Art. 1791, 1795, 1797 C. civ. Art. 2173 C. fe. Art. 
101 L. ipotec. belgiană din 1851). 

Art. 1797. — Lăsarea imobilului ipotecat se face prin deela- 
rațiune la grefa tribunalului situaţiunei imobilului. 'Tribunalul va 
încheiă act despre aceasta. După cererea celui mai diligent dintre acei 
interesaţi, se va numi un curator imobilului părăsit, şi se va urmări 
vânzarea lui, după formele prescrise pentru expropriaţiuni. (Art. 725. 

"780, 1780, 1824 urm. C. civ. Art. 496 urm., 503 urm. Pr. cir. 
Art. 2174 C. fr. Art. 102 L. ipotee. belgiană din 1851). 

Interesul de- Se poate întrebă cineva care este interesul terțiului 
lsărei. “> detentor de a delăsă imobilul, atunci când el ajunge la 

acelaș rezultat prin exproprierea, silită? Interesul său este de 
a înlătură, pe de o parte, necazurile unei urmăriri, iar 
pe de alta, de a nu suferi o atingere în creditul său, pentrucă 
nu toţi ştiu că el este urmărit în calitatea sa de detentor 
(propter rem) (!). 

Condiţiile ce- Cine poate să delase imobilul? Spre a. se putea delăsă 
pasa Aa imobilul ipotecat, două condiţii sunt necesare: 

imobilul. d) Trebue ca acel care-l deţine să nu fie personal 
obligat la plata datoriei (art. 1795), căci altfel el nv sar 
puteă sustrage dela urmărire, și creditorul ar puteă să ur- 
mărească întregul său patrimoniu. 

Fidejusor, Astfel, dacă imobilul grevat a fost dobândit de un 
codebitor so- 

lidar. 

() Cpr. 'Thiry, IV, 558, p. 485, 486; Baudry et Lovnes, op. cil 
HI, 2181; Mourlon, III, 1626; Laurent XXI, 275; Pla- 
niol, II, 8230. etc. | |
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fidejusor al debitorului, sau de un codebitor solidar, aceştia 
nu vor puteă să-l delase (î). 

Terţiul detentor poate să delase imobilul, chiar când 
el a recunoscut obligaţia ipotecară, sau'a fost condamnat 
în calitate de detentor (art. 1796), căci în ambele cazuri el 
nveste obligat personal, ei tot ipotecar(?). 

b) 'Terţiul detentor, spre a puteă delăsă imobilul grevat, Capacitatea 
trebue să fie capabil de a înstrăină (art. 1795), pentrucă de înstriină- 
delăsarea, 'conduce la înstrăinarea imobilului. 

Astfel, femeea măritată neautorizată, minorul şi inter- Femeea mă- 
zisul nu pot delăsă imobilul grevat. ritată, maino- 

rul, etc. 

De asemenea, iutorul are nevoe pentru aceasta de auto-  zutorul. 
rizarea consiliului de familie omologată de justiţie(?). 

Individul pus cub consiliu judiciar va aveă nevoe de Consiliu ju- 
asistenţa consiliului său (*). dieiar. 

Moșştenitorul beneficiar nu poate să facă delăsarea, fiindeă Moştenit. be- 
el este obligat personal pentru partea sa de moştenire (5). neficiar. 

Nu pot, de asemenea, după o doctrină constantă, să Acei trimeşi 
. . . . . - . . ._î ia bu- 

delase imobilul ipotecat, acei trimeşi în posesiunea, provizorie pupe absen. 
a bunvrilor unui absent(6), nici curatorul unei moştenirii tului. 

() Thiry, IV, 559, p. 486; Aubry et Rau, III, $ 287, p. 727; 
Baudry et Loynes, op. cit., III, 2183; Guillouard, Idem, III, 
1675; Colmet de Santerre, IX, 152 bis XIV, ete. | 

(2) Thiry, loco cât.; Lemaire-Boseret, Sâretes-rcelles, 356, p. 225, ete. 
(9) Thiry, loco cit.; Aubry et Rau, III, $ 287, p. 730, text şi 

- „nota 43; Baudry et Loynes, op. cât., III, 2189; Guillouard, 
Iden, Ill, 1681; Martou, Idem, III, 1128; Laurent, XXXI, 
295; T. Huc, XIV, 35, p. 43. — Vezi însă Freminville, 
Tr. de la minorite et de la tutelle, I, 441 bis, p. 474, 4175 
(ed. din 1845); P. Pont, op. cit., II, 1172 şi Troplong, Idenm, 
III, 820, după cari tutorul ar aveă nevoe, spre a puteă de- 
lăsă imobilul grevat, în numele 'minorului sau interzisului, 
numai de autorizarea consiliului: de familie, fără omologarea 
justiţiei (argument din art. 408). In fine, după alţii, delăsarea 
ar fi cu totul interzisă tutorului, Vezi în acest din urmă sens, 
Grenier, Tr. des hypothegues, II, 327 (ed. belg. din 1833). 

(%) T. Buc, XIV, 35, p. 43; Baudry et Loynes, op. cit., III, 2189. 
(5) "FT. Huc, loco cit.; Laurent, XĂXI, 287; P. Pont, op. ct, 

II, 1181.— Contră: Baudry'et Loynes, op. cit., III, 2189, p. 418. 
(6) Baudry et Loynes, op. cil., III, 2189, p. 417; P. Pont, Jdem, 
“TI, 1174; Troplong, 'Idem, II, 819. — Delăsarea poate însă 

să emane dela acei trimeşi în posesiunea definitivă a bunu- 
rilor absentului. Baudry et Loynes, loco cit.
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COD. CIV.—CARTEA III.—TIT. XVIII.—CAP. VI.—ART. 1792, 1795—1797. 

vacante (1), nici falitul ), ete. Asupra tuturor acestor punete 
nu mai încape nicio îndoială. 

Delăsarea trebue să fie făcută fără nicio rezervă 
(art. 1792); de unde rezultă că ea trebue să aibă loc în 
privinţa tuturor imobilelor lovite de ipotecă, pe care terţiul 
le deţine. Deci, dacă el a înstrăinat parte din imobilele do- 
bândite de dânsul, el nu va delăsă decât pe acele pe care 
le deţine actualmente (?). 

Cari sunt formele delăsărei? La aceasta răspunde 
ant. 1797. Delăsarea imobilului ipotecat se face printro 
declaraţie la grefa tribunalului situației imobilului grevat, 
tribunalul luând act despre aceasta prin încheerea unui jurnal. 
După cererea celui mai diligent dintre ereditorii ipotecari, 
tribunalul rândueşte un curator imobilului părăsit, şi vân- 
zarea, lui se urmărește după formele exproprierei silite. Acest 
curator, care reprezintă imobilul atât în mod activ cât şi 
pasiv, îl administrează în timpul procedurei urmărirei, care 
se îndreptează contra lui (%). 

Hotărîrile date față de acest curator au autoritatea lu- 
erului judecat atât faţă de debitor cât şi de ceilalţi creditori (?). 

Legea nearătând momentul pănă când se face delăsarea, 
de aici rezultă că ea poate fi făcută după urmărire, pănă 
la adjudecare, cât timp n'a intervenit o hotărire, care să 
condamne personal pe terţiul detentor la plata creanţei 
ipotecare ($). 

Terţiul detentor, neabdicând proprietatea, ci numai 

detenţiunea imobilului, după cum am văzut mai sus, de 

- (1) Baudry et Loynes, loco cit. 
(2) Baudry et Loynes, loco cil. 
(2) Baudry et Loynes, op. cit., III, 2181 bis. 
(*) Baudry et Loynes, op. cât., III, 2181, în fine şi 2193; Colmet 

de Santerre, LX, 155 bis. ! 
(6) Baudery et Loynes, op. cât., III, 2193, p. 420; P. Pont, op. cil» 

II, 1191; Martou, Idem, III, 1308; Aubry et Rau, III, $ 287, 
p. 731, nota 44 ter, ete. 

(6). Huc, XIV, 35, p. 43; Baudry et Loynes, op. cit. III, 2191; 
Guillouard, dem, III, 1673; Martou, Jdem, II, 1304; P. Pont, 
Idem, II, 1186; Thâzard, 176, p. 244 urm.; Colmet de San- 
terre, IX, 153 bis II; C. Angers și Lyon, Sirey, 55. 2. 629; 
D. P. 56. 2. 52; Sirey, 61, 2. 515; Repert. Dalloz, Supplt- 
ment, vo Priwvil. et hypothegues, 1207, nota 1.— Vezi însă 
Laurent, XXXI, 278; Planiol, 11, 3287. “



PLATA DATORIILOR PRIVILEGIATE SAU IPOTECARE. 

aici rezultă că preseripția curge în favoarea lui, şi că el 
va puteă s'o invoace mai târziu, dacă uzează de facultatea 
ce-i conferă art. 1796 în fine, de a reluă imobilul înapoi, 
înainte de adjudecare, plătind toată datoria şi cheltuelile (1). 

Din împrejurarea, că detentorul, care părăsește imobilul, 
rămâne pănă la adjudecare proprietarul lui, mai rezultă 
că dacă imobilul piere înainte de adjudecare, el piere pentru 
dânsul (res perit domino), şi că dacă, după plata datoriilor 
ipotecare, rămâne un rest sau un excedent, acest rest sau exce- 
dent aparţine detentorului care a părăsit imobilul €). 

Plata datoriilor privilegiate sau ipotecare. 

Al doilea mijloe ce are detentorul, care se vede ur- 
mărit în baza acţiunei ipotecare, pentru a înlătură ex- 
proprierea imobilului ipotecat, este de a plăti toate dato- 
riile privilegiate şi ipotecare, cari grevează imobilul. De 
tentorul imobilului grevat trebue să plătească toate dato- 
viile cari afectează imobilul, el folosindu-se de toate terme- 
nele de plată acordate debitorului primitiv (art. 1791), 

pentrucă nu eră nicio rațiune ca el să fie obligat în ter- 
meni mai riguroşi decât acest debitor. 

Pe lângă capital, el trebue să mai plătească încă toate 
dobânzile exigibile, la orice sumă sar urcă aceste dobânzi 
(art. 1792), fără u se distinge cauza exigibilităţei lor; de 
unde rezultă că ereditorul privilegiat sau ipotecar poate să 
invoace contra terţiilor detentori decăderea termenului sur- 
venită printr'una din cauzele arătate de art. 1025 (0). 

In privinţa dobânzilor, el va plăti numai acele con- 

servate prin inserierea creanţei (trei ani), afară de acele 

cari ar fi fost conservate prin inscripţiile speciale luate 
înaințea transerierei titlului său (£); de unde rezultă că ere- 

(2) Baudry et Loynes, op. cil. III, 2194, p. 421; Thiry, IV, 561. 

(2) Thiry, IV, 561. Cpr. Lemaire-Boseret, Siretâs reelles, 3857, 

(5) Bandry et Loynes, op. cit., IL, 2175, p. 407. Cpr. Baudry 

et Barde, Oblig., LL, 1041, p. 203 (ed. a 3-a). 

(4) 'Thiry, IV, 562; Baudry et Loynes, op. cil., II, 2175; Martou, 

Idem, Ul, 1256; Guillouard, Idem, III, 1562; Planiol, II, 

3226; P. Pont, Idem, II, 1132; 'Thezard, Idem, 113, ete. 
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cu imobilul 

COD. CIV. — CARTEA III]. — TIT. XVIII. —CAPIT. VI.— ART. 179%, 

ditorul privilegiat sau ipotecar nu poate să ceară dela ter- 
ţiul detentor dobânzile negarantate prin inscripţia principală, 
sau prin inscripţiile particulare, aceste creanţe căzând în 
masa ehirografară (!). 

Din împrejurarea că terţiul detentor nu este, după 
cum știm, obligat personal, ci ipotecar (propter rem), re- 

ce deţine. zultă că el nu poate fi urmărit, atât în privinţa capitalului 

Exercitarea 
aeţiunei ipo- 

tecare. 

Aplice. drep- 
tului comun. de u 

  

cât şi a procentelor conservate, decât asupra imobilului 
supus privilegiului sau ipotecei, iar nu asupra celorlalte 
bunuri ale sale). 

Sancţiunea regulelor de mai sus. — Exerciţiul acţiunei 
ipotecare. 

Art. 1793. — Când detentorul nu îndeplineşte una din aceste 
obligaţiuni pe deplin, fiecare creditor ipotecar are dreptul de a cere 
vânzarea imobilului ipotecat pentru creanţa sa. (Art. 1722 urm. 
1746 urm., 1790 urm., 1794 urm., 1804, 1824 urm., 1836 C.eir. 
Art. 492 urm. Pr. civ. Art. 2169 C. fr. Art. 99 L.ipotee. belgiană 
din 1851). 

Dacă terțiul detentor nu uzează viei de unul din mi- 
jloacele mai sus arătate, fiecare ereditor(?), a cărui ereanță A ve : 7 . este exigibilă (*), poate să-și exereite acțiunea; sa, ipotecară, 
urmărind imobilul şi vânzându-l pe calea exproprierei silite. 

Această urmărire va, fi precedată, ea toate urmăririle, 
n comandament prealabil, făcut după regulele dreptului 

comun (art. 496 urm. Pr. civ., 1836 C. civ.)) 

() Planiol, II, p. 993, nota 1 (ed. a 5-a); C. Pau, Sire, 92.2, 
140; D. P. 93. 2. 566, ete. 

(2) Cp. Thiry, IV, 562, în fine, p. 488. 
3 e . . , Dr. roman şi (0) La Romani şi în dreptul francez anterior, numai ereditorul cel 

dr. vechiu fr. 

Creanţa tra- 
bue să fie 
exigihilă. 

. . A . _ i .. e : mai Veehiu avea singur plenitudinea dreptului ipotecar; ceilalţi 
creditori nu puteau să exercite acest drept decât dezinteresând 
pe cel dintăiu și luându-i locul (jus offerenda pecunie). Cpr. 
Planiol, II, 3163; Thiry, IV, 563. Vezi infră, ră 683, nota 3. 

4 + . o. ode . (*) Deşi legea nu vorbeşte de exigibilitatea creanţei, totuși nu 
mai încape îndoială că urm 
dacă creanţa, este exigibilă, 
a fi mai riguros contra ter 
rului. A Thiry, IV, 563. 

ărivea nu se va putea face decât 
pentrucă nu este nicio rațiune de 
țiului: decât contra însuș debito- 

0) Vezi înfră, explic. art. 1836, p. 760.
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Dacă au trecut șease luni din ziua comunicărei coman- Art. 500 
damentului, fără ca urmărirea să fi fost începută, coman- F* “i”: 
damentul fiind perimat (art. 500 Pr. civ.), va trebui să se 
facă, altul, întrucât regulele dreptului comun sunt aplicabile 
în specie. (Cpr. Cas. rom. Dreptul din 1911, No. 27). 

Urmărirea, neputând să aibă loc decât după treizeci de Art. 503 Pr. 
zile dela comunicarea comandamentului (art. 503 Pr. civ.), civ. 
în lăuntrul acestui termen terţiul detentor poate s'o împe- 

„dice, alegâud vre unul din mijloacele mai sus expuse. 
Dacă acest termen a expirat, fără ca terțiul să fi ales Aplice. arep- 

vreunul din mijloacele arătate spre a împedică urmărirea, tului comun. 
ea se va efectuă conform regulelor edictate de procedura 
dreptului comun (Î). | 

Dispoziţii comune atât cazului de delăsare cât şi cazului 
de :expropriere. 

Fie că terţiul detentor abandonează detenţiunea imo- Deoseb. de c. 
bilului, fie că el se lasă a fi expropriat, art. 2175 din codul e 
francez şi art. 103 din legea ipoteeară belgiană voese ea, în deteriorărilor 
caz când. acest imobil a, suferit deteriorări prin faptul sau ne- aduse imobi- 

gligenţa terţiului detentor, în prejudieiul creditorilor privile- faptul deten- 
giaţi sau ipotecari, aceştia să aibă contra acelui dintăi o aeţi-  torui- 
une în despăgubire (2), textele de mai sus adăogând însă, că 

terțiul nu poatesă ceară dela creditori impensele făcute pentru 

îmbunătățirile aduse imobilului, decât pănă la concurenţa. 
plus-vâlutei rezultând din aceste îmbunătăţiri. 

Aceste texte lipsind din. legislaţia . noastră, s'a decis, cu 

drept cuvânt, că terţiul detentor nu este în drept a cere dela 

creditorul ipotecar, în' caz de urmărire, despăgubiri pentru 

valoarea, îmbunătăţirilor.. făcute de dânsul. 

- (0) Cpr. Thiry, IV, 563, p. 489. SI 
(2) Acest recurs pare, la prima vedere, contrar principiului că 

terţiul crezându-se proprietar, eră în drept a deterioră, imo- 

bilul. Qui guasi suam rem neglezit, null querele subjectus 

est (L. 31, $ 3,. Dig., De hereditatis petitione, 5, 3). Codul 

fi. şi legea belgiană conferă însă, cu drept cuvânt, un recurs 

creditorilor contra terțiului detentor, pentrucă din cauza pu- 

blicităţei inseripţiilor ipotecare,. acest din urmă a trebuit să
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„Considerând, zice Curtea, de casaţie, că art. 1777 stabileşte 
că ipoteca se întinde asupra tuturor amelioraţiunilor survenite în 
urma constituirei ipotecei, fără a deosebi dacă acele amelioraţiuni 
Sau săvârşit de către însuş debitorul, care a consimţit dreptul de 
ipotecă, sau de un al treilea; că, dar, şi un succesor al debitorului 
primitiv sau, în genere, un detentor al imobilului, executând ame- 

* loraţiuni pe imobilul ipotecat, este expus a fi urmărit de către 

Deteriorările 
eauzate 

prin culpa 
detentorului. 

Deteriorările 
cauzate 
prin caz 
fortuit, 

creditorul ipotecar, fără ca acesta să fie obligat a-l despăcubi 
pentru valoarea acelor amelioraţiuni; că raporturile dintre eredi- 
torul ipotecar şi detentorul unui imobil ipotecat sunt regulate prin 
art. 1790—1799 C. civil, şi în ele nu se găseşte reprodusă dispo- - 
ziţia art. 2175 din codul francez, după care detentorul are dreptul 
a recurge contra creditorului ipotecar pentru amelioraţiuni; că 
acea dispoziţie, suprimată de legiuitorul nostru, nu se înţelege 
dela sine; că, în lipsa acestei dispoziţii, detentorul nu are decât 
dreptul de a recurge contra debitorului principal, după cum pre- 
vede art. 1199 C. civil; că, spre a dă o soluţie contrară, în lipsa 
unui anume text de lege, ar trebui a ne întemeiă pe consideraţii 
de echitate, după cum face Curtea de apel; or, aceasta este inad- 
misibil în vederea, textelor citate şi a efectului general al dreptului 
de ipotecă, şi ar însemnă a slăbi dreptul de ipotecă şi a expune 
pe creditorul ipotecar relei credinţe; că, de altmintrelea, deten- 
torul unui imobil ipotecat, spre a înlătură efectele urmărirei din 
partea, creditorului ipotecar, are dreptul a operă purgarea, conform 
art. 1861 urm. C. civil, ete.“ (1). 

Terţiul detentor va despăgubi însă pe creditori de dete- 
riorările aduse imobilului grevat prin faptul sau negligența 
sa (art. 998, 999), pentrucă, după cum ştim, proprietarul 
nu poate să degradeze imobilul grevat, în detrimentul credi- 
torilor. (Vezi supră, p. 5&5, nota 1 şi p. 659, ad notam). 
Or, detentorul imobilului nu poate, în această privinţă, să aibă 
mai multe drepturi decât proprietarul, pentrucă el n'a do- 
bândit asupra acestui imobil decât o proprietate dezmembrată (). 

Cât pentru deteriorările cari ar rezultă dintr'un caz 
fortuit, detentorul nu răspunde de ele, întrucât el nu este 
în culpă. Nemo prestat casum foriuitum. 

ştie că imobilul dobândit de dânsul eră ipotecat, şi că achi- 
ziţia sa eră subordonată plăţei sarcinilor cari existau asupra 
imobilului. 

(1) Cas. rom. Bult. 1889, consid. dela p. 166 si Dr in 1889 ) , , p. şi Dreptul din 1 No. 24; Trib. Ilfov, Dreptul din 1904, No. 5l, p. 28. — 
Contră,: C. Bucureşti, Dreptul din 1888, No. 17 (decizie ea- 
sată). Vezi şi supră, p. 601. 

() Cpr. Thiry, IV, 564, p. 490.
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Am văzut că, în lipsă de text, terţiul detentor nu este 
în drept a cere dela ereditorul ipotecar despăgubiri pentru 
valoarea îmbunătăţirilor făcute de dânsul, el având numai 
recurs contra debitorului principal, conform art. 1799. Iată, 
în adevăr, cum se exprimă acest text: 

Art. 1799. — Detentorul care a plătit datoria ipotecară, sau 
care a lăsat imobilul ipotecat, sau care a suferit expropriaţiunea 
acestui imobil, are recurs în garanţie, de drept, în contra debito= 
rului principal. (Art. 1336 urm., 1872 C. cav. Art. 2178 C. fr. 
Art. 106 L. ipotee. belgiană din 1851). 

Terţiul detentor are, conform dreptului comun, acest 
recurs contra autorului său, dela care a dobândit imobilul 
cu titlu oneros, de câteori este evins prin efectul delăsărei 
sau exproprierei, și acest recurs numai atunci va fi inexistent, 
când el ar fi renunţat la dânsul prin convenţie (art. 1338). 
Întinderea normală a acţiunei în garanţie nu este modificată 
prin cunoştinţa ce terţiul achizitor ar fi avut despre cauza 
evieţiunei, adecă de existenţa, ipotecei (*). 

Recursul în garanţie al terţiului detentor numai atunci 
va fi modificat când evicţiunea a avut loc din culpa lui; 
când, de: exemplu, el n'a invocat cauzele de anulare ale ipo- 
tecei ce existau în favoarea lui (2). 

Mai mult încă, terţiul detentor, care nu eră el însuș de- 

bitorul datoriilor ipotecare, şi care le-a plătit, nu va aveă 
recursul în garanţie, ci va fi, în baza art. 1108, 2%, de drept 
subrogat în drepturile, acţiunile şi ipotecile creditorilor pe 
care el i-a dezinteresat. Deci, dacă datoriile plătite de dânsul 
erau garantate prin alte ipoteci, el se va folosi de ele în 
contra, acelora cari ar deţine imobilele supuse acestor ipoteci (*). 

Servituţile şi celelalte drepturi reale ce terţiul detentor 
aveă asupra imobilului, înainte de a-l dobândi, s'au stins prin 

confuziune, în baza regulei cunoscute: Nemini res sua servit 

(0) Thezard, op. cât. 188, p. 256; Dalloz, Nouveau code civil 

amnotă, LV, art. 2178, No. 17. . | 

(2) Thâzard, op. şi loco cit.; Dalloz, op. şi loco cit. No, 20 urm. 

(0) 'Thiry, 1V, 571, p. 493; Lemaire-Boseret, Sâretes rcelles, 359, 

în fine, p. 229; Martou, op. cit. III, 1331; T. Hue, XIV, 50, 

în fine, p. 64; Arntz, IV, 1913; Baudry et Loynes, op. cit., 

III, 2220; Guillouard, Idem, III, 1692; 'Thezard, Idem, 189; 

Aubry et Rau, IV, $ 321, p. 297 urm. (ed. a 5-a), ete. 

677 

Subrogarea 
în dreptul 
creditorilor 

plătăţi. 

Stingerea 
servituţiilor 
prin confu- 
ziune. Art, 

1793.



678 

Ipoteza în- 
versă acelei 
statornieite 

de art, 1198. 

Inexactitate 
de text, 

Deoseb. de 
redacţie de 
codul fr. şi 
legea bel-. 
„giană. 

COD. -CIV. — CARTEA. III. — TIT. XVIII. — CAPIT. VI. — ART. . 1798. 

(art. 638); căci dreptul de proprietate absorhă toate drepturile 

reale “cari nu sunt decât o dezmembrare a proprietăţei. 
Dreptul său de proprietate încetând însă prin adjudecarea imo- 

bilului.. eare a avut.loe în urma delăsărei sau exproprierei lui, 

confuziunea care opreă existenţa. drepturilor reale încetând 
şi ea, aceste drepturi renasc, şi lucrurile sunt puse în starea 
în care erau înainte de dobândirea imobilului ipotecat, guasi 
nulla, emptio intervenisset (î). Acesta este sensul art. 179%; 

care are următoarea cuprindere: E 

Art. 1798. — Servituţile şi (celelalte) drepturi reale ce avea 
asupra -imobilului detentorul înaintea -posesiunei sale, renasc după 
părăsirea (2) sau adjudecaţiunea imobilului. (Art. 576'urm., 636 arm., 
638, 1091, 1795 C. civ. Art. 2177 C, fe. Art. 105 Ş 1 L. ipotec, 
belgiană din 1851). - SI a 

" Cuw“toate că textul nu prevede decât ipoteza: în care 
fondul -ipotecat eră grevat de o servitute în. folosul unui 
alt fond, care aparţineă terţiului. detentor, regula, ce el con: 
sacră se aplică, fără nicio dificultate, şi la ipoteza inversă. 

(1) Dacă 'este adevărat, după cum foarte bine observă un vechiu 
: -juriseonsult (L.oyseau), că. rei: nostre pignus vel servitus esse 

non potest, apoi această regulă se aplică. numai guamdiu e! 
quatenus. nostra est, sed gquatenus nostra non est vel aliena 
fieri potest, mihil vetat gquin eo respectu pignus vel servitus 
permaneant“. Cpr. Martou, Privil. et hypothegues, III, 1327, 

_p. 857 858 A e a 
(2) Fextul -cuprinde. o. inexactitate, căci servituiţile: nu renase 

“după delăsarea imobilului, ci în urma adjudecărei «lui, care 
este efectul delăsărei. Cpr. Guillouârd, op, cit., III, 1689; T. 

Huc, XIV, 4, p. 61. . | a 
Textul: fr. (2177) şi acel belgian (105 $ 2) mai:au încă 

un alineat, care n'a fost reprodus de legiuitorul nostru, în 
următoarea cuprindere: „Creditorii personali âi. terţiului de- 

„tentor, „posteriori tuturor acelor: inscrişi asupra. precedenţilor 
proprietari, își exercită ipoteca lor, după rangul ei, asuprâ 
bunului delăsat sau adjudecat“. Aceasta însemnează că ceeace 
rămâne din preţul adjudecărei, după plata creditorilor. inscriși 
asupra precedenţilor proprietari, aparţine terţiului detentor și 
creditorilor săi personali. Acest :lucru se înţelege dela sine; 
căci terţiul detentor fiind, “pănă, la adjudecare, proprietarul 
imobilului, a putut să-l ipoteceze în mod vâlid. Acest para- 
grat a fost deci eliminat ca de prisos. Cpr. Martou, op. cil 
III, 1330; Berriat St. Prix, Notes €lem , văl „TIT. 8850) în fine, et. | x, Votes € îment. sum. le: code cv,



 "EXCEPTIILE CE TERȚIUL POATE OPUNE URMĂRIREI. 

Astfel, dacă imobilul terţiului detentor nu eră fondul 
dominant, ci fondul şerbitor, servitutea pasivă va, renaşte 
în sarcina detentorului şi în folosul adjudecatarului imo- 
bilului ipoteeat (î). 

Cât pentru privilegiile și ipotecile, ce terţiul detentor ave, 
asupra imobilului înainte de a fi proprietarul lui, ele nu 
vor renaşte pentru dânsul, cu efectele ce aveau înainte de 
dobândirea imobilului din care el a fost evins, decât dacă 
au fost conservate prin inscripții reînoite la timp, conform 
art. 1786). 

Excepţiile ce terţiul detentor poate să opue urmărirei 
creditorilor ipotecari. 

Terţiul detentor, care poate în totdeauna să invoace 
inexistența sau stingerea ipotecei, nulitatea inscripției sau: 
exigibilitatea datoriei, mai poate încă să opue urmărirei 
creditorilor, excepţia de garanţie şi de discuţiune. 

Excepţia de garanţie. 

Excepţia de garanţie se întemeiază pe maxima cu- 
noscută, formulată de Denys Godefroy (5): Quem de evictione 
tenet actio, eumdem agentem repellit exceptio (eine trebue 
să garanteze, nu poate să evingă). | 

Ea poate fi propusă de terţiul detentor, de câteori 
creditorul care-l urmăreşte, este personal supus faţă de dânsul 
la garanţia, de evieţiune. Astfel este de exemplu, cazul când 
ereditorul ipotecar a moștenit pe vânzătorul imobilului, care 

nu eră proprietar. In asemenea caz, el răspunzând, ca moş- 

tenitor, de evieţiune, nu poate, ca creditor, să urmărească 
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Renaşterea 
servituţilor 

pasive. 

Aplice. art. 
1186. 

:) Martou, op. cit., INI, 1328, p. 358; Baudry et Loynes, op., 
cit. III, 9212; Guillouard, Idem, III, 1689; P. Pont, Idem, 

II, 1215; 'Thezară, dem, 186; Colmet de Santerre, IX, 158 

bis 1 şi II; Aubry et Rau, III, $ 287, p. 738, 739 (ed. a 5-a), ete. 

(2) Martou, op. cit., III, 1329, p. 358; T. Hue, XIV, 4, p. 62; 

Laurent, XXXI, 314; Aubry et Rau, III. $ 281, p. 739: 

Baudry et Loynes, op. cit, III, 2213; Planiol, II, 3251, etc. 

„ 43) Vezi tom. IX al Coment. noastre, p. 205, text şi nota 2; tom. 

VIII, p. 677; tom. III, partea I-a, p. 272, text și nota 2 (ed.a 2-a).
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imobilul contra terţiului detentor. Deci, dacă el va urmări 
"imobilul, terţiul va respinge această urmărire prin excepția 

de garanţie ('). 

Excepţia de discuţiune. 

Art. 1794.— Cu toate acestea detentorul, care nu este personal 
obligat pentru creanța ipotecară a ereditorului, poate să se opună 
la vânzarea imobilului ipotecat ce i-a fost transmis, dacă au mai 
rămas alte imobile ipotecate pentru această datorie, în posesiunea 
principalului sau principalilor debitori, şi poate să ceară discu- 
țiunea prealabilă după formele regulate la titlul „despre fideju- 
siune (cauţiune)“. In timpul acestei discuţiuni, se va opri vânzarea 
imobilului ipotecat. (Art. 1379, 1662 urm., 1753 1793 C. ei. 
Art. 2170 C. fr., eliminat din legea belgiană) (2). 

Origina şi de- Excepţia de diseuţiune, care îşi are origina sa în 
âniţia excee- Novella IV, capit. II, ab înitio şi în unele cutume franceze (), 

“ cuţiune. este acea prin care terţiul detentor cere ca, înainte de a se 
procedă la exproprierea imobilului ce deţine, cereditorul să 
urmărească vânzarea altor imobile. 

Derogare dela Aceasta, este, după cum observă toţi autorii, o derogare 
„prineiiul. dela principiul indivizibilităţei ipotecei (?). Ipoteca, nefiind altă 
tăței ipotecei. CeVa decât o fidejusiune reală, şi imobilul grevat înlocuind, în 

privinţa debitorului, pe fidejusor, terţiul detentor trebue să 
poată, ca şi fidejusorul, opune creditorului beneficiul de 

() Cpr.. Aubry et Rau, III, $ 287, p. 723 (ed. a. 5-a); Planiol, 
II, 3209; Baudry et Loynes, op. cit., III, 2165; Guillouard, 
Idem, III, 1667; P. Pont, Idem, II, 1167; Troplong, . Iden, 
III, 806; Thezard, Idem, 170; Anăr6, Regime hypothăcaire, 
1000, p. 381, 382; Lemaire-Boseret, Sfretes 'rcelles, 352, p. 224; 

, Laurent, XXXI, 264; Nacu, III, No. 404, p. '790, ete. 
Eliminarea (7) Art. 2171 din codul fr., eliminat de legiuitorul nostru, măr- 

, art, 2171 gineşte beneficiul de discuţiune la, ipotecile generale, legale sau 
r. din codul judiciare. Cpr. T. Huc, XIV, 29, p. 35; Planiol, II, 3212. 

" Acest text a fost, cu drept cuvânt, eliminat de legiuitorul 
nostru, pentrucă la noi toate ipotecile sunt speciale. Cpr. 

, Planiol, II, 3218. Vezi infră, p. 682. | 
: (Rr ozeplone: Privil. ei Hypothăques, TIL, 796; Mourlon 

*) Vezi Thâzard, op. cit., 168: Andră. Roi pina. 994 

p. 380 (ed. a 2), et. 3 iNUr& Begime hypothecaire, 9%,
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discuţiune(!), obligând pe acest din urmă a urmări altă avere 
înainte de a procede la urmărirea imobilului pe care terţiul 
îl deţine. 

Terţiul detentor nu este admis a propune excepţia de dis- 
cuţiune decât atunci când el nu este personal obligat la. plata 
datoriei ipotecare, fie ca debitor principal, fie ca fidejusor (2). 

Moştenitorul, detentor al unuia din imobilele ipotecate 
de defunct, fiind personal obligat la plata datoriei, și neputând 
să oblige pe ereditor a primi plăţi parţiale ale părţei sale, nu 
poate să opue beneficiul de discuţiune (î), afară de cazul 
când ereditorul ar fi acceptat de bună voe plata părţei 
proporţionale a moștenitorului (£. 

Aceeaș regulă se aplică, mutatis mutandis, codebito- 
rului conjunet sau solidar, care ar fi detentorul unui imobil 
ipotecat pentru siguranţa datoriei comune (9). 
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Cazul când 
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Cazul când 
moștenitorul 
este detentor 
al unuia din 
imobilele ipo- 

tecate de 
defunct. 

Codebitor 
conjunet sau 

solidar, 

Terţiul detentor nu poate să opue excepţia de discu- “ 
țiune, decât atunci când există alte imobile ipotecate pentru 

() Dalloz, Nouveau code civil annott, IV, art. 2170, No. 1—3; 
Aubry et Rau, III, $.287, p. 719 (ed. a 5-a). Vezi, în pri- 

„_vinţa beneficiului de discuţiune în materie de fidejusiune, supră, 
“pe 140 urm, cum şi numeroasele autorităţi citate acolo. - 
(2) Aubry et Rau, III, $ 287, p. 719, text şi notele 16 guinguies 
„şi 17, precum şi autorităţile citate acolo. -— Fidejusorul urmărit 

în această calitate asupra bunurilor sale proprii, poate să in- 
voace beneficiul de:discuţiune statornicit de art. 1662. De 

" câteori el este însă urmărit ca terţiu detentor al unui imobil 
ipotecat de: către debitorul principal, el nu poate opune 
excepţia, de discuţiune admisă de art. 1794, fiindcă el este per- 
sonal obligat la plata datoriei. Aubry et Rau, loco cit., nota 
17; Baudry et Loynes, op. cit., III, 2146; Guillouard, Idem, 
III, 1660; P. Pont, Idem, II, 1160; Troplong, Idem, III, 
797; Thâzard, Idem, 168; Beudant, Săretes personnelles ei 
“reelles, IL, 935,. p.: 338.—Contră: Colmet .de Santerre, IX, 
151 bis IV. 

(3) Aubry cet. Rau, HI, $ 287, p. 720 (ed. a 5-a); Baudry et 
„Loynes, op. cit., III, 2149; Guillouard, Idem, III, 1661; 

„Beudânt, op. cit., IL, 935, p. 338; T. Hue, V, 399; Planiol, 

II, 3213.— Contră: Laurent, XI, 70; P. Pont, op. cit., II, 

1181, p. 495 (ed.a 3-a); Troplong, Privil. et hapothegues, III, 
„1798. Opr. Baudry et Wabhl, Successions, III, 3054.  - 
() Aubry et Rau, loco cit.; Andr6, op. cit. 997, p. 381. 

(5) Aubry et Rau, loco cit.; Baudry et Loynes, op. cit. III, 
2151; Beudant, op. cit. II, 935, p. 337, ete.
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siguranţa datoriei (), şi când aceste imobile se găsese în po- 
sesiunea principalului sau principalilor debitori. 

văd 

Cuvintele principalul sau principali: debitori, cari: se 
în art. 1794, se referă la debitorul sau codebitorii obli- 

saţiei, iar nu, la fidejusorul care a constituit o ipotecă pentru 
siguranța obligaţiei sale. personale, nici la terţiul care a 
cons 

cari 

Persoanele - 
cărora: expep- 

ţia poate fi 

tituit :o. ipotecă, fără a se obligă personal, nici la terţii 
deţin alte imobile afectate la aceeaș datorie(?). 
Eixcepţia de diseuţiune poate fi opusă nu numai ere 

ditorilor ipotecari, dar şi acelor privilegiați, întrucât legiui- 
opusă. Credi- torul nostru n'a mai reprodusart. 2171 din codul francez, 
torii privile- „ii. ” după care această excepţie nu poate fi opusă creditorului 
i privilegiat sau acelor cari au o ipotecă specială: asupra 

imobilului. (Vezi supră, p. 680, nota 2). - 
Aplie. regu- 
lelor drep- 

tului comun. 

Terţiul detentor, 'care: vrea să uzeze de excepția de 
discuțiune, trebue să se conforme regulelor» prescrise de 
dreptul: comun în materie de fidejusiune. 

Art. 1663, 
1664. şi n 

Astfel, el trebue să anticipeze spesele necesare discuţiunei, 
u poate -să indice, spre a fi discutate, nici imobile situate 

în afară de resortul curței apelative, unde trebue să se efec- 
tueze plata, nici bunuri litigioase (art. 1664). EI trebue 
să propue această excepţie la cele dintăi urmăriri îndrep- 
tate contra lui, în limine litis (art. 1663), ete. (5). 

Aceasta, este excepţia de discuţiune, admisă de art. 1794 
în folosul terţiului detentor, care are multă analogie cu 
beneficiul de discuţiune admis în materie de fidejusiune 
(art. 

c) 

C) 

1662 urm.), pe care însă unii o critică, deși ea nu 

Mobilele sau imobilele neipotecate pentru plata. datoriei sunt 
deci exeluse. Planiol, II, 3215; Baudry et Loynes, op. cit, 
II, 215%, p. 394 (ed.a 3-a), cum şi autorităţile citate acolo; 
-Colmet de Santerre, IX, 151 bis V; Aubry et Rau, III, $ 2857, 
pag. 720, nota 18 ter, ete. 
Aubry et Rau, loco cit., p. 721, text şi note; Baudry et 
lioynes, op. cît., 2159—2161. Cpr. Planiol, II, 3215.—Contră: 
P. Pont, LII, op. cit., II, 1164; 'Troplong;. Idem, III, 800 bis, ete, 

- după cari fidejusorul ar fi cuprins între - persoanele pe cari 
- art. 1794 le califică de debitori principali. Această părere 

(2) 

este foarte bine combătută de Aubry et Rau,. loco supră cil, p. 721, nota 20 (ed. a B-a).: 
Vezi Aubry et Rau, “loco. cit.,*p.'722, cum şi autorităţile. citate 
acolo în note. ie
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este fără utilitate (1), şi care a dispărut cu totul din legea 
belgiană, ca o consecinţă a desfiinţărei ipotecilor generale (2). 

Despre alte excepţii, cari nu mai există în dreptul actual.— 
" Excepţia de prioritatea ipotecei şi excepția 

cedendarum actionum. | 

In dreptul vechiu francez, terţiul detentor mai aveă Dr. vechiu 
încă excepţia priorităţei ipotecei (5), şi acea, a cesiunei acţiu- francez: 
nilor (cedendarim actionum,), despre care am vorbit supră, 

p. 161, la titlul fidejusiunei. 
--- In- dreptul veehiu: francez," fidejusorul şi: detentorul Beneficiul 

imobilului ipotecat, care voeă; să plătească datoriile ipo- cedendarum 
tecare, trebuiă să ceară, dela; creditor, în - momentul -plăţei, 

să-i cedeze drepturile şi acţiunile sale. Dacă acesta nu voeă 
sau nu puteă să-i cedeze acţiunile "sale, detentorul eră în 
drept să nu plătească datoria, care afeetă imobilul deţinut de el. 
Aceasta eră excepţia sau: beneficiul cedendarum achonum, 
care nu mai există astăzi, fiindcă subrogoreă are loc de diept 

(1) Cpr. Planiol, II, 3210. 
(2) Opr.. Planiol, II, 3218. SE [n 

(3) Aceasta excepţie (a priorităţei ipotecei), care nu mai există Excepţia prio- 
_ astăzi, îşi aveă principiul său în organizarea sistemului ipo- rităței ipo- 

- 4ecar roman. După această legislaţie, de câteori acelaş lucru 9% 

fusese amanetat În mod suecesiv la mai riulți creditori, cel 

dintăiu eră în drept a cere posesiunea lucrului și a-l vinde; 

„ceilalţi creditori neputând să-l vândă decât plătind sau ofe- 
rindu:se de a plăti pe primul creditor (. jus oferendi,. sau 

jus offerende pecunicr), ceea ce-i dădeă primul rang., (Vezi 

tom. VI p. 621 şi supră, p. 614, nota 3). Din cele mai sus 

expuse rezultă că creditorul care aveă primul rang şi eră 

în acelaş timp detentorul lucrului, puteă, din cauza priori- 

tăței sale, să respingă acţiunea ipotezară a oricărui alt cre- 

ditor, afară de cazul când acest din urmă ar fi plătit pe cel 

dintăi. Astăzi, această excepţie. de prioritate. nu mai există, 

: căci terţiul detentor, care ar aveă primul rang ca creditor 

ipotecar, n'ar puteă să îndepărteze acțiunea ipotecară a unui 

creditor inferior în rang, chiar dacă ar dovedi că, după 

toate probabilitățile, imobilul n'ar ajunge la plata creanţei 

sale. Detentorul imobilului va trebui deci sau să-l purgheze 

de ipotecile existente sau să sufere acțiunea ipotecară. a 

celorlalţi creditori. Cpr. Thezard, op. cu. 170, p. 236.
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în folosul detentorului imobilului, ce plăteşte datoriile ipotecare 
(art. 1108, 20). Acest detentor nu poate deci să respingă 
vimărirea ce ar face creditorul, decât în cazul când perderea 
siguranţelor ar fi rezultatul unei fraude concertate în contra 
lui, el având, în orice caz, dreptul dea uză de formalitatea 
vânzărei (1). 

CAPITOLUL VII 

Despre stingerea privilegiilor și ipotecilor. 

Privilegiile şi ipotecile, în calitatea lor. de siguranţe 
accesorii, instituite pentru a garantă un drept al ereditorului, 

nu pot, în principiu, să supravieţueasecă creanţei pe care 
ele o garantează. Se poate însă întâmplă ea privilegiul sau 
ipoteca să dispară, fără a se aduce nicio atingere ereanţei 
garantate. 

Există deci două feluri de cauze de stingere ale privi- 
legiilor și ipotecilor. Aceste cauze se produce: 

10 Pe cale de consecinţă, adecă: prin stingerea a, însăş 
creanței garantate; 

2" Pe cale principală și directă, creanţa principală 
remănând în picioare. ă 

Legea enumeră aceste cauze de stingere ale privilegiilor 
şi ipotecilor în: modul următor: 

Art. 1800. — Privilegiile şi ipotecile se sting: 
1% Prin stingerea obligaţiunei principale (art. 1091, 1107 urm, 

1134, 1136, 1683 C. eiv. Art. 690 C. com.). 
20 Prin renunţarea creditorului la ipotecă (art. 1788 C. cir.). 
3 Prin îndeplinirea formalităţilor şi condiţiilor prescrise de- 

tentorilor, pentru purgarea bunurilor dobândite de ei (axt. 1801 urm. 
C. civ. art. 565 Pr. eiv.); 

40 Prin preseripţiune (art. 1837 urm.) 
Preseripţiunea este câştigată debitorului, pentru bunurile cari 

se află în posesiunea sa, prin expirarea, timpului defipt pentru 
pusee pb nea acţiunilor ce rezultă din ipotecă sau din privilegiu 

Cât pentru bunurile cari se găsesc în mânile unui al treilea 
detentor, prescripțiunea îi este câştigată prin expirarea timpului 

  

(1) Opr. 'Thezard, op. cit, L70, p. 237.



STINGEREA PRIVILEGIILOR ȘI IPOTECILOR. — ART. 1800. 

regulat pentru prescripţiunea proprietăţei în favoarea sa; în cazul 
când prescripțiunea, presupune un titlu, ea nu începe a curge decât 
din ziua când detentorul s'a inscris în registrele tribunalului ca 
nou proprietar (art. 1801, 1890, 1895 urm.). 

Inseripţiunile luate de creditori nu întrerup cursul preserip- 
țiunei stabilite prin lege în favoarea debitorului, sau în favoarea 
unei a treia, persoane detentoare a imobilului. (Art. 1780, 1786, 
1863 C. eiv.. Art. 690 C. com. Art. 2180 C. fr. Art. 108 L. ipotee. 
belgiană din 1851, modificat). 

Stingerea privilegiilor şi ipotecilor pe cale de consecinţă, 
adecă: prin stingerea obligaţiei principale. 

Privilegiile şi ipotecile, nefiind decât nişte drepturi 
accesorii (vezi supră, p. 546), se sting prin stingerea obli- 
gaţiei garantate (*). Accesorul nu poate, în adevăr, să supra- 
veţuiască principalului. 

Privilegiile şi ipotecile se sting prin toate mijloacele, 
cari aduc stingerea obligaţiei principale, adecă: prin plată, 
compensație, novaţie, remiteiea datoriei, confuziune, pres- 
cripție sau anulare, datio în solutum, ete. „In omnibus spe- 
ctebus liberationum etiam accessiones hberantur, puta: ad- 
promissores, hapoteca, pignora, ete.“ (2). 

Perderea titlului original al ereanţei ipotecare, nu aduce 
însă stingerea ipotecei. 

Pentru ca privilegiile sau ipotecile să fie stinse, se cere 
ca, stingerea datoriei principale să fie totală, definitivă și 
absolută. 
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Oblig. aece- 
sorii. 

Stingerea, 
oblig. princi- 

pale. 

Perderea ti- 
tului. 

Stingere to- 
tală. 

Stingerea creanţei trebuind, în primul loc, să fie to- Cazul în care 
tală, de aici rezultă că, dacă creanţa subzistă pentru o parte creanţa sub- 

zistă p. o parte. 
oricât de mică ar fi, ipoteca va subzistă pentru tot, din Indivizibili- 
cauza indivizibilităţei ei (art. 1746) (î). Est tota îm toto et 0% ipotecei- 
tota în gquahbet parte. 

(1) Cpr. Cas. rom. Bult. 1891, p. 946. | 
(2) L. 43, ab înitio, Dig., De solutionibus et liberationibus, 46, 3. 
(3) Lemaire-Boseret, op. cil., 360, p. 229; Taulier, Thcorie rai- 

sonnte du code civil, VII, p. 390 (ed. din 1848); Thiry, 1V, 

572; Mourlon, III, 1665; Planiol, IL, 3388; Baudry et Loynes, 

op. cit. III, 2245; P. Pont, Idem, IL, 1229; Guillouard, Idem, 

IV, 1895; Beudant, op. cit, II, 1075; Aubry et Rau, III, 

$ 292, p. 811, nota 1. Vezi asupra indivizibilităţei ipotecei 

supră, p. 548 urm. şi 662, 663.
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Datio in so- 
lutum, 

Controversă. 
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A doua condiţie, cerută pentru ca privilegiile şi ipo- 
tecile să fie stinse, este ca, stingerea creanţei garantate să fie 
definitivă; de unde rezultă că dacă creanța considerată ca 
stinsă a reînviat ez causa antigua, privilegiul şi ipoteca vor 
continuă a-şi produce efectul lor (0). 

- O controversă s'a ridicat asupra acestui punct în pri- 
vinţa unei datio în solutum. lată, de exemplu, un creditor, 
care primeşte un alt lucru decât acel datorit. Presupunând 
că, creditorul care a primit drept plată un lueru pentru 
altul (ahiud pro -alio), de: exemplu: un imobil în loe de o 

sumă de bani, a fost evins din acest imobil, chestiunea, este 
de a se şti dacă ipoteca ce el aveă va renaşte. Această chestie 
este controversată. După unii (2), stingerea ipotecei ar fi defi- 
nitivă, pentrucă în caz de evieţiune, un drept nou a luat 
naştere în locul acelui vechiu, care este stins în mod -defi- 
nitiv (argument din art. 1683, după care evieţiunea din 
lucrul dat în plată nu face să renască obligaţia fidejuso- 
rului) (5). Această soluţie este foarte contestabilă. In adevăr, 
efectul daţiei în solutum este subordonat, în intenţia părților, 

condiţiei că creditorul va păstră: lucrul primit de dânsul (5. 
Or, condiţia nefiind în specie îndeplinită, datio în solutum 
trebue să fie 'considerată ca :neavenită, şi creanţa reînviază 
cu toate accesoriile ei. Cât pentru art. 1683, care se in- 
voacă în sprijinirea soluţiei contrare, el conferă fidejusorului 

_“o favoare excepţională, care nu poate fi generalizată (). 

() Vezi Beudant, op. cit., II, 1078, p. 430. 
(2) Laurent, XVIII, 323 şi XSXI, 363; Colmet: de Santerre, 

LX, 162 bis II; Baudry et Loynes, op. ciât., III, 2251; Arntz, 
IV, 1914; T. Huc, VIII, 31 şi XIV, 54; Andre, op. cit, 
1001, p. 421; Aubry et Rau,-I[II,-$ 292, p. 811, 812; text 
şi nota 4 şi tom. IV, $ 324, p. 366. (ed. a 5-a); Demolombe, 
XXVIII, 288 urm.; Larombitre, 0Oblig., V, art, 1278, No.6; 
Cas. fr. D. P. 58. 1. 284; Sirey, 59. |. 161 

() Vezi explic. art.. 1782 supră, p. 172 urm. 
(0) Cpr. L. 98, Pr., în fine, Dig., De solutionibus, 46, 3, ete. 
6) Beudant, op. cil. LI, 1078, p. 431; P. Pont, op. cât. LI, 1230; 

Guillouard, Idem, IV, 1896 bis; Martou, Idem, IV, 1336; 
Planiol, II, 3391, p. 1040 (ed. a 5-a); Mourlon, III,1666; 
Troplong, Idem, IV, 847 urm.; Thzard, Idem, 243, ete. Vezi 
asupra, acestei controverse, Thiry, IV, 572, pag. 494; Dalloz, 
Nouveau code civil annott, IV, art. 2180, No. 58 urm.
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In fine, pentru ea privilegiile şi ipoteeile să fie stinse, Stingerea 
se cere ea stingerea, creanţei să fie absolută, adecă: să fi fost poreaniei tre” 
făcută fără nicio rezervă. Astfel, plata stinge creanţa şi  solută. 
deci și ipoteca, afară de cazul când ea a fost făcută cu 
subrogaţie, căci atunci plata nu împedică privilegiile și ipo- 
teoile de a subzistă în folosul subrogatului, pentru siguranţa 
sumei ce i se datorește. Aceasta este chiar efectul subrogaţiei 
(art. 1106 urm.) ). 

Aceste principii generale odată expuse, vom trece în. 
revistă modurile principale: de stingere ale obligaţiilor. 

10 Plata creanţei. 

Plata, făcută de debitor sau de un. terţiu fără subro- 
gaţie, stinge obligaţia, şi deci, și privilegiile şi ipoteeile cari 
garantau această obligaţie, dacă întreaga obligaţie a fost 
plătită (art. 1093) £). 

In caz de plată eu subrogaţie, obligaţia subzistă, după Plata cu s- 
cum am văzut, mai sus, în folosul acelui subrogat, cu pri-  Prosatie: 
vilegiile și ipotecile cari garantau creanţa, (5). 

20 Oierte reale. 

Oferta reală, urmată de consemnare, ţine loe de plată 
şi liberează pe debitor. Acest din urmă poate însă să revie 
asupră consemnărei, cât timp ea n'a fost acceptată de ere- 
ditor sau n'a fost validată printr'o hotărîre rămasă defini- 

tivă. Prin urmare, numai acceptarea creditorului sau vali- 
darea consemnărei printi”o hotărîre rămasă definitivă, stinge 
în mod definitiv ereanţa şi privilegiile sau ipotecile cari o 
garantau (art. 1114, 1118 wm). 

() Vezi Andr6, op. cit., 1092, p. 418; Beudant, IL, 1080, p. 431 
şi. diferitele aplicări ale acestui principiu ce acest autor face 

: la, celelalte moduri de stingere ale obligaţiilor. 
(2) Vezi supră, p. 686. | 
() Aplicarea plăţei. la ipoteeile legale ale femeilor măritate, ale 

minorilor şi interzişilor, dă loe la oarecare “particularităţi, 
„asupra cărora, vezi Andr6, Regime hypothicaire, 1093, p. 418, 

419. Cpr. C. Poitiers, D. P. 9%. 2. 41. 
(9 Cpr. Andr6, op. cit., 1095, p. 419, 420; Baudry et Loynes, 

op. cât, III, 9248; Aubry et Rau, III, $ 292, pag. 811, ete.
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Art. 1187. 
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3 Remiterea datoriei. 

Remiterea, voluntară a datoriei, consimţită de un ere- 
ditor capabil (*), şi acceptată în mod expres sau tacit de 

debitor, stinge obligaţia faţă de acela căruia ea a fost fă- 
cută, ca şi faţă de fidejusorii săi şi de ceilalţi codebitori 
solidari (art. 1141, 1142). 

Remiterea. voluntară a titlului obligaţiei lasă a se pre- 
supune remiterea datoriei sau plata, pănă la dovada con- 
trară (art. 1138 $ 2, care este rău redactat) (2), 

4% Novaţiunea. 

Novajţiunea stinge, în principiu, vechea obligaţie şi ipo- 
tecile sau alte accesorii ce o garantau (art. 1128, 1135), 

afară de cazul când sar fi stipulat anume ca garanţiile, cari 
asigurau creanța stinsă, să treacă asupra creanţei celei noi 
(art. 1134). Aceasta este o excepţie dela, regula că stingerea 

creanţei principale trebue să atragă stingerea siguranţelor 
accesorii (5). 

In caz de novaţie printr'o datio în solutum (primirea unui 
lucru în locul altuia), ştim, cu toată controversa ce există 
asupra acestui punct, că creanţa reînviază cu toate acceso- 
riile ei, de câteori acel care a primit drept plată un lueru 
în locul altuia, este evins din acest lueru. (Vezi supră, p. 686). 

Dacă novaţiunea are loc prin delegaţie, insolvabilitatea 
terțiului delegat lasă să subziste toate efectele novaţiunei (î). 

Novaţiunea, îndeplinită în privinţa debitorului principal 

(1) Remiterea, datoriei atrage stingerea ipotecei, echivalând cu o 
renunțare formală la acest drept. Remiterea datoriei trebue 
însă să emane dela o persoană capabilă de a înstrăină;- Astfel; 
minorul, interzisul, femeea măritată neautorizată, ete. nu pot 
să remită o datorie existentă în folosul lor. Cpr. Pothier, 
Hypothegues, IX, 192, 193; Persil, Regime hypothecaire, Il, 
art. 2180, pag. 245, No. 6. Vezi asupra remiterei datoriei în 

_genere, tom. VI al Coment. noastre, p. 701 urm. 
(2) Vezi tom. VI al Coment. noastre, p. 712. 
(9) Cpr. T. Huc, VIII, 126 şi XIV, 55. 
(*) Aubry et Rau, IV, $ 324, p. 366, 367 (ed. a 5-a); Andră, 

op. ctt., 1102, pag. 421; Demolombe, XXVIII, 291; Laron- 
biâre, Oblhig., V, art. 1278, No. 6, ete.
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liberează pe codebitorii solidari şi pe fidejusori (art. 1137); 
acea, intervenită între creditor şi fidejusorul, fie chiar solidar, 
nu liberează însă pe debitorul principal (4). 

5* Compensaţia. 

Compensaţia ţinând loc de plată (2), stinge în momentul 
când se îndeplineşte, ambele creanţe cu privilegiile şi ipote- 
cile lor (art. 1143, 1144, 1153)8. 

Cu toate acestea art. 1153 admite o excepţie dela 
această regulă, pentru cazul când acel care a plătit o da- 
torie stinsă de drept prin compensație, aveă o cauză evi- 
dentă de a nu cunoaşte creanța care trebueă să compen- 
seze datoria sa (*). 

Fidejusorul poate să invoaee compensaţia îndeplinită 
între creditor şi debitorul principal; compensaţia nu are însă 
loe, în privinţa debitorului principal, pentru ceeace eredi- 
torul datoreşte fidejusorului (art. 1148). 

Se poate întâmplă ca să existe mai mulţi debitori so- 
lidari şi ca creditorul să fi devenit la rândul lui, debitorul 

unuia din ei. 
Dacă creditorul, care are alegerea de a urmări pe de- 

bitorul ce va voi (art. 1042), urmăreşte pe debitorul solidar, 

care este în acelaş timp creditorul lui, nu mai încape nicio 
îndoială că compensaţia va aveă loc. 

Dacă el urmăreşte însă pe unul din debitorii solidari, 
care nu este creditorul lui, art. 1294 $ ultim din codul 

francez, nu permite debitorului urmărit de a opune com- 

(4) Vezi tom. VI al Coment. noastre, p. 691. Cpr. Andre, op. cit, 

1103, p. 422. Vezi şi Cas. fr. Sirey, 66. 1. 429.—Incât pri- 

veşte stingerea, pe cale de novaţie, a ipotecei legale a femeei 

măritate şi a minorilor şi interzişilor, vezi Dalloz, Nouveau 

code civil annott, IV, axt. 2180, No. T4 urm. și 115 urm. 

(2) Compensatio est instar solutionis. 
(9) Cpr. Andr6, op. cit. 1109, p. 423; Baudry et Loynes, op. 

cit., III, 2252; Aubry et Rau, III, $ 292,, pag. 811; Cas. fe. 

Sirey, 85. 1. 300, ete. A Ă Sa 

(*) Vezi asupra ipotezei mai mult himerice decât reale, prevăzută 

de acest text, tom. VI al Coment. noastre, p._188 urm. Cpr. 

TF. Huc, VIII, 171 şi XIV, 55; Planiol, II, 591 şi 3391 2, 

p. 1040 (ed. a 5-a). 

31346 4 
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Art. 1154, 

Art. 1155, 
în fine. 

Art. 1155. 

C. italian. 
Art. 1290$ 2. 
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pensaţia pentru ceeace creditorul datorește codebitorului său. 
Niciun motiv juridice nejustificând această derogare dela 
ant. 1144, legiuitorul nostru a eliminat, cu drept cuvânt, 
acest paragraf; de unde rezultă că la noi debitorul solidar, 
urmărit de creditor, poate să opue compensaţia pentru ceeace 
creditorul datorește codebitorului său, fie pentru tot, fie cel 
puţin pentru partea acestui codebitor în datoria solidară, 
soluţie formal admisă prin art. 1290 $ ultim din eodul 
italian (1). Aceasta, este atât de adevărat încât soluţia, de mai 
sus este admisă de unii chiar în Franţa, cu tot textul 
art. 1294 $ ultim (0). 

6 Contuziunea. 

Confuziunea are de efect liberarea de obligaţia sa a 
debitorului în persoana căruia ea se îndeplineşte (art 1154). 
Aceasta are loe atunci când debitorul moștenește pe creditor, 
sau creditorul pe debitor. 

Când confuziunea se produce prin întrunirea asupra 
capului aceleiaș persoane a calităţilor de ereditor şi debitor 
solidar, ea nu folosește celorlalţi codebitori solidari decât 
pentru partea, datorită de acela în persoana, căruia confu- 
ziunea, s'a îndeplinit (art. 1155, parte finală). 

Confuziunea, care se îndeplineşte prin întrunirea asupra 
capului aceleiaş persoane a calităţilor de creditor şi debitor 

() lată, în adevăr, cum se exprimă art. 1290 $ 2 din codul 
italian: „II debitore în solido non Dub invocare la compen- 
sazione di guanto dal creditore & dovuto al suo codebitore, 
se non sino alla concorenza della parte dello stesso condebi- 
ore“. 

() Vezi Andre, op. cit., 1110; Aubry et Rau, IV, $ 298 ter, 
p. &l, text şi nota 19 (ed. a 5-a); Maread€, IV, art. 129%4, 
No. III; Larombitre, Oblig., V, axt. 1294, No. 5, pag. 197, 
198 (ed. din 1885). — Contră: Demolombe, XXVII, 400, 401 
şi XXVIIL, 554 Laurent, XVII, 339; T. Huc, VIII, 164, 
p. 212; Beudant, Contrats et obligations, 865, p. 532; Colmet 

„ de Santerre, V, 142 dis III; Cas. belg. D. P. 74. 2. 1%; 
Sirey, 74. 2. 297 (eu nota lui Lyon-Caen). Vezi asupra, acestei 
chestiuni, Demangeat, Oblig. solidaires en droit romain, pag: 280, 281, nota 1 (ed. din 1858, pe când autorul eră supleant 
la facultatea de drept din Paris).
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principal, liberează pe fidejusori (art. 1155 ab initio); acea 
care se îndeplinește prin concursul calităților de creditor şi 
fidejusor, nu folosește ' debitorului principal (art. 1155, sn 
medio). 

Beneficiul de inventar face obstacol la eonfuziune (art. 
713) (), ca Şi prezenţa unui uzufructuar al creanţei (2). 

Dacă cauza care a produs confuziunea a dispărut, 
creanţa se consideră că a subzistat în totdeauna, cu privi- 
legiile și ipotecile cari o garantau (€). 

Confuziunea produsă prin întrunirea calităţilor de ere- 
ditor şi de proprietar al imobilului ipoteeat nu stinge ipo- 
teca decât atunci când nu există alţi creditori; dacă există 
mai mulţi creditori, drepturile ipotecare sunt menținute pănă 
la regularea drepturilor tuturor acelora cărora imobilul este 
ipotecat (4). 

Acestea sunt modurile principale de stingere ale obli- 
gaţiilor, cari adue, pe cale de consecinţă, stingerea privile- 
giilor şi ipotecilor. 

La, acestea trebue să mai adăogăm: preseripţia libera- 
torie a acţiunei personale, la care eră supus debitorul prin- | 
cipal. Această prescripţie atrage liberarea debitorului și, pe 
cale de consecinţă, stingerea privilegiului şi a ipotecei (5). 

Stingerea privilegiilor şi ipotecilor pe cale principală 

şi directă. 

Modurile de stingere ale privilegiilor şi ipoteeilor pe 
eale principală sunt: 1% renunţarea ereditorului; 2% îndepli- 
nirea formalităţilor purgărei; și 3” preseripţia. 

() Aubry et Rau, IV, $ 330, pag. 40, (ed. a 5-a); Laurent, 
XVII, 491; Andre, op. cit., 1115, p. 425; Planiol, III, 2109. 

(2) Andr€, loco cit.; Demolombe, XXVIII, 710; Cas. fe. Sirey, 
39. 1. 133. _ 

(6) Andr6, op. cit., 1116, p. 425; Laurent, XXII, 36 E Baudry 

et Loynes, op. cil., III, 2253; Thezard, op. cit, 343, p. 330, 

331, ete. 
(6) Andr6, op. cit. 1117, p. 425; P. Pont, dem, II, 1238, p. 

520, 521 (ed. a 3-a). 
6) T. Huc, Si 57; Aubry et Rau, III, $ 292, p. 814; Baudry 

et Loynes, op. cât., III, 2254; Dalloz, Nouveau code civil 

anmote, IV, art. 2180, No. 136 urm. 
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10 Renunţarea creditorului. 

Art. 1800, Art. 1800 menţionează renunțarea, creditorului printre 
modurile de stingere ale privilegiilor și ipotecilor pe cale 
principală şi directă. 

Deoseb. între Această renunțare a creditorului sau reprezentanţilor 

renunțarea săi nu trebue să fie confundată cu remiterea datoriei (art. 
creditorului 
și remiterea 1138 urm.), care este o renunțare la însăş creanţa. În adevăr, 

datoriei.  remiterea, datoriei sau renunţarea la însăş creanţa atrage, 
pe cale de consecinţă, stingerea siguranţei ipotecare, pe când 
renunțarea la privilegiu sau ipotecă lasă să subziste creanţa, 
de vreme ce principalul poate să existe fără accesoriu (!). 

Deoseb. între Nu trebue, de asemenea, să confundăm renunțarea la, 
renunțarea 4 : 3 . . ze la ipotecă şi ÎNSUȘ dreptul de ipotecă cu renunțarea numai la inscripţia 
renunțarea ipotecară, căci prin această din urmă renunțare, creditorul 

Ie, maeoripția nu-și perde ipoteca (renunciatio est strictissima înterpreta- 
tionis), ci numai rangul ce-i dădeă inscripţia (2); de unde 
rezultă că el poate, deşi a renunţat la inscripţia sa, să-și 
iă o nouă inscripţie, în virtutea dreptului ipotecar, care 
continuă a subzistă (5). 

Act unilateral. Renunţarea lu privilegiu sau ipotecă, fiind un act uni- 
Capacitatea 
zenunţăto- lateral, nu are nevoe de a fi acceptată, de acei cărora, ea trebue 

rului. “să folosească (Î), și este perfectă, și eficace faţă de toți, dacă 

() Cpr. Andr€, op. cit., 1119; Thâzard, op. cit, 244, ab initio; 
Laurent, XXXI, 372; P. Pont, op. cit., II, 1231; Baudry ei 
Loynes, Idem, III, 2258; Thiry, 1V, 572, p. 494, ete. 

() Baudry et Loynes, op. cît., III, 1887 şi 2262, în fine; Guil- 
louard, Idem, III, 1458;.P. Pont, Idem, II, 1106; Laurent, 
XĂXI, 223; Andr6, op. cit., 1125, p. 428; Thiry, 1V, 539, ete. 

() Martou, op. cit., III, 1216; Baudry et Loynes, dem, II, 
1889; P. Pont, Jdem, II, 1106; Aubry et Rau, III, $ 281, 
p. 645, nota 37 în fine, ete. 

Renunţarea la  (*) Din împrejurarea, că, renunțarea, la privilegii sau ipotecei este 
ipotecă este un act unilateral, care nu are nevoe dea fi acceptat, sa tras 
irevocabilă. concluzia firească că creditorul care a renunțat la ipoteca sa, 

nu mai poate reveni asupra acestei renunțări, chiar dacă acei 
interesaţi n'au aderat la ea. Aubry et Rau, III, $ 292, pas. 
816; Mass&-Verg6, V, $ 830, p. 254, nota 2; P. Pont, op. cil 
II, 1232; 'Troploneg, Idem, LV, 868; Thiry, IV, 572; Planiol, 
II. 3400; Beudant, op. cit., II, 1086, pag. 425; Merignhae 
(profesor la 'Toulouse), nota asupra unei decizii a Curţei din 
Orleans, D. P. 90. 2. 153; Sirey, 91.2. 35.— Renunţarea numai 
atunci va trebui să fie acceptată de beneficiar, când a fost
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emană dela o persoană care are libera dispoziţie a creanţei. 
Creditorul renunțător trebue să aibă această capacitate, 
pentrucă prin renunțare el îşi compromite ereanța, pe care 
nu se ştie dacă o va mai puteă încasă vreodată; dar această 
capacitate este suficientă, şi el nu are nevoe de a aveă ca- 
pacitatea necesară spre a puteă înstrăină un imobil, deşi 
ipoteca, este un drept imobiliar, pentrucă ea este accesorul 
creanţei a cărei soartă o urmează (1). 

Această renunțare nu este supusă la nicio formă specială. 
Ea poate fi, după părerea, tuturor, atât expresă cât şi tacită. 

Astfel, consimţimântul dat de creditor la vânzarea, 
schimbul sau dăruirea imobilului ipotecat, fără nicio re- 
zervă, atrage din partea sa renunțarea la ipotecă, după cum 
dispune legea romană (2), pentrucă acest consimțimânt atrage 
obligaţia de a nu evinge pe dobânditorul imobilului (). 

Consimţimântul ereditorului nu poate însă fi dedus numai 
din împrejurarea că el a tăcut, deşi a cunoscut fie înstră- 
inarea, fie noua ipotecă constituită de debitorul său (Î). 

Această soluţie eră admisă şi la Romani. „Non videtur 
autem. consensisse creditor, si sciente eo debitor rem vendi- 
derit, cm ided passus est venire, quod sciebat ubique pignus 
sibi durare“. (5). 
  

făcută în folosul unui alt creditor, căci atunei ea constitue 
o cesiune de rang sau de anterioritate. Bâudry et Loynes, 
op. cit., III, 2259; Dalloz, Nouveau code civil annott, IV, 
art. 2180, No. 203 urm,, ete. L 1 III. 2960 

1) Andr6, op. cit.; 1120; Baudry et Loynes, op. cit., III, ; 
0 pie Hiem 244, pag. 334; P. Pont, Idem, ÎL, 1323; 7. 

Huc, XIV, 58; Thiry, 1V, 572. — Contră: Planiol, II, 3397; 
Laurent, XXXI, 373; Guillouard, op. cit., [IL 1419 şi IV, 
1903, ete. : e 

(2) L. 4$1; L. 7, Pr., Dig., Quibus modis pignus vel hypotheca 
soluitur, 20, 6 şi L. 158, Dig., De div. regulis juris antigui, 

50, 17. Cpr. Pothier, Hypothegues, IX, 19%; Persil, Pegime 

hypolhtcaire, II, art.. 2180, p. 249, No. 17 (ed. din 1833). 

(9) Pothier, Hypothegues, IX, 19%; Thezard, op. cat., 245, ab înîtio, 

p. 335; Andr6, op. cit., 1122; Baudry et Loynes, Idem, III, 

2262; P. Pont, dem, IL, 1237; Martou, dem, IV, 1340; 

Dalloz, op. cit., IV, art. 2180, No. 228 urm, ete. | 

(4) Cpr. Pothier, Aypothques, IX, 197; Persil, Regime hypothe- 

- catre, II, art. 2180, No. 24, p. 252 (ed. din 1833).. 0 

(5) L. 8 $ 15, Dig., Quibus modis pignus vel happotheca solvitur, 20. 6. 
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Cazul când Soluţia n'ar mai fi însă aceeaș dacă creditorul ar fi 
creditorul semnat contractul de vânzare, afară de cazul când s'ar sta- 

parte la vân-bili că el a fost indus în eroare. „Sed si subscripserit forte 
zarea, făcută în tabulis emptionis, consensisse videtur, nisi mamifesti ap- 

pareat deceptum esse“ (Î). 
Renunţările O regulă fundamentală de interpretare, care se impune 
pu tribunalelor în asemenea materie, este că renunţarea tacită 

nu se poate deduce decât din fapte cari nu pot fi altfel 
interpretate, pentrucă este de principiu că renunţările nu 
se presupun. (Cpr. art. 695 C. civ.)(*). Nemo jure suo fa- 
cile renuntiare presumitur. 

Cazurile când Renunţările nefiind presupuse (5), la caz de îndoială, 
preiti- se va dă actului caracterul cel mai puţin oneros. Astfel, 
ditoralui se consimţimântul dat de un creditor ipotecar la constituirea 
interpretă ca o renunțare la u€i alte ipoteci asupra, aceluiaș imobil, în folosul unui 
rangul său. terțiu, se va interpretă ca o renunțare la rangul său, iar 

nu la însăș ipoteca anterior constituită în folosul lui (4), dacă 

(1) L. 8 $ 15, in fine, Dig., loco cit. | 
(2) Baudry et Loynes, op. cit., III, 2262; Dalloz, Nouveau code 

civil amnote, IV, art. 2180, No. 217 urm., ete. Aa 
Art. 850 () lată însă un caz în care renunţarea este presupusă de lege. 
C. com. Votul dat la concordatul unui falit de către un creditor pri- 

vilegiat sau ipotecar, fără nicio rezervă, implică de drept 
renunţarea la privilegiu sau ipotecă pentru întreaga, ereanță 
(art. 850 C. com.). Acest text pune, în adevăr, în principiu, 
că pentru formarea majorităţei cerută spre validitatea con- 
cordatului, nu se ţine socoteală nici de creanţa dotală a fe- 
meei, care nici întrun caz nu poate luă parte la votarea 
concordatului bărbatului (art. 849 C. com.), nici de ereanţele 
privilegiate, ipotecare sau amanetare, dacă creditorii nu re- 
nunţă la privilegiu, ipotecă sau amanet. Cpr. Cas. rom. Bult. 
1895, p. 161; Trib. ilfov şi C. Craiova, Dreptul din 1891, 
No. 83 și din 1894, No. 45. Aceeaş soluţie este admisă în 
Italia (art. 884 C. com. ital.) şi în Franţa (art. 508 C. com. 
fe.). Cpr. T. Huc, XIV,61; Baudry et Loynes, op. cit. Il, 
„2263; Lyon-Caen et Renault, Zr. de droit commereial, Vll, 
517 urm. ' , (*) Pothier, Coutume d'Orltans, tit. 20, No. 64; Mourlon, III, 
1669, nota 2; Baudry et Loynes, op. cît., III, 2262, în fine, 
p. 498 (ed. a 3-a); “i. Huc, XIV, 60; Lemaire-Boseret, Si- 
relts veelles, 362, pag. 231; Anar6, op. cit., 1123; 'Troplong 
op. cil. IV, 871; P. Pont, Idem, II, 1238; Dalloz, op. ci 
IV, axt. 2180, No. 245 urm.; Cas. fr. Sirey, 54. 1. 9, ete.



STINGEREA PRIVIL. ȘI IPOTEC. — RENUNŢ. CREDITOR. — ART. 1800. 

contrariul nu rezultă din intenţia părţilor (1). Asupra acestui 
punct nu mai încape nicio îndoială. 

Chestiunea, este însă de a se şti dacă renunţarea la 
ipotecă, este opozabilă terţiilor, independent de orice publi- 
citate? Se susține de unii că, spre a-şi produce efectele sale. 
erga tertios, renunțarea, expresă sau tacită trebue, ca şi ce- 
siunea ipotecei, să fie trecută pe marginea inscripției ipo- 
tecare (). 

Această soluţie, care ar fi de dorit să fie acea legală, 
este însă inadmisibilă faţă de textele noastre, unde nicăiri 
nu se cere îndeplinirea vreunei publicităţi (£). 

“Publicitatea în privinţa terţiilor, neputând să existe 
decât în virtutea unui text expres de lege, sa decis că re- 
nunțarea la dreptul de ipotecă, constatată în mod autentic, 
îşi produce efectele sale independent de operaţia ştergerei 
inscripţiei din registrele tribunalului, şi că acea renunțare 
este opozabilă cesionarului ipotecei, chiar dacă el n'a avut 
cunoştinţă de ea în momentul cesiunei(*). 

S'a mai decis că cesionarul unei creanţe, garantată 
printr'o ipotecă, la, care ereditorul cedent renunțase înainte 
de cesiune, nu se poate folosi de această ipotecă, cu toate 
că ea n'ar fi fost radiată, sau ar fi fost radiată mult mai 

târziu după cesiune (5). Este adevărat; că tribunalul din "Tours 

a admis soluţia contrară, pronunțându-se în favoarea cesio- 
narului, sub cuvânt că acesta a fost amăgit în buna sa 

credință, socotind de existentă o ipotecă care nu-și mai aveă, 
ființă; însă această sentință a fost, cu drept cuvânt, infir- 

mată de Curtea din Orlâans(0). 

Am văzut că soluţia Curţei din Orleans a fost admisă 

şi de Curtea, noastră de casaţie care, în motivele sale, con- 

stată lacuna, regretabilă ce există în lege; şi, în adevăr, la- 

(1) Opr. Pothier, Hypothegues, IX, 195; Persil, Begime hypo- 

thtcaire, II, art. 2180, No. 23, p. 252. Cpr.L. 12 $4, Dig, 

Qui potiores în pignore, vel hypotheca habeantur, 20, 4. 

(2) Vezi Arntz, IV, 1915, şi deciziile belgiene citate de acest autor. 

(2) Cpr. T. Huc, XIV, 59, p. 70; Merignhac (profesor la Tou- 

louse), nota în D. P. 90. 2. 153. | 

(4) Cas. rom. Bult. 1907, p. 308 urm. şi Dreptul din 1908, No. 5 

(eu observ. noastră). , 

(5) C. Orlans, D. P. 90. 2. 153; Sirey, 91. 2. 35. 

(6) Vezi nota precedentă. 

695 

Renunţarea, 
nu e supusă 
la nieio pu- 

blicitare. 
Controversă.



696 

Necesitatea 
de a se mo- 
difică şi com- 

COD. CIV. — CARTEA III, — PIT. XVIII. —CAPIT. VII. — ART. 1800, 

cună există, căci în materie ipotecară publicitatea trebue 
să fie cât de mare. Sistemul legei este cu atât mai regre- 
tabil, cu cât un creditor de rea credinţă ar puteă să cedeze 
o creanţă la care el renunţase sau pe care o cedase mai înainte 
altuia, lăsând pe ultimul cesionar să creadă că el are o ga- 
ranţie, care în realitate nu mai există. 

Art. 722 din Pr. civ., cerând transerierea actelor prin 
care se renunță la o anticreză, la o servitute, la un drept 

plectă art. 722 de uzufruet sau de locuinţă, nimie nu eră mai natural decât 
Pr. civ. 

Prescrierea 
ipotecei, 

de a se prescrie aceeaş publicitate în privinţa renunţărei la 
privilegii şi ipoteci. Art. 722 Pr. civ. este deci incomplect 
şi ceată să fie complectat în acest sens la prima ocazie(?). 

20 Purgarea imobilului. 

Privilegiile și ipotecele se mai sting încă, pe calea prin- 
cipală și directă, prin îndeplinirea formelor şi condiţiilor 
prescrise terţiilor detentori pentru purgarea imobilelor do- 
bândite de ei. Cu toate acestea, purgarea trebue mai mult 
considerată ca o îndrumare la liberarea imobilului decât ca 
o stingere reală a privilegiilor şi ipotecilor, pentrucă dacă 
ea, stinge dreptul de urmărire sau de suită, nu tot astfel 
este în privinţa dreptului de preferinţă, care subzistă asupra 
preţului, pănă la plata ereditorilor sau consemnarea pre- 
tului (2). 

Formalităţile purgărei vor fi studiate infră, sub art. 
1804 urm., p. 718 urm. 

3 Prescripţia. 

Ultima cauză de stingere a privilegiilor şi ipotecilor, 
pe cae o menționează art. 1800, este preseripţia,(?). Este 

() Lacuna strecurată în procedura revizuită la 1900 sa stre- 
curat şi în proectul pentru modificarea unor articole din pro- 
cedura, civilă (art. 787), elaborat de fostul ministru al jus- 

, tiției, D-l C. Stoicescu, proect care a râmas baltă. 
(2) Andr6, op. cit., 1126, p. 428; Aubry et Rau, III, $ 293, în 

fine, p. 827, text şi nota 22 (ed. a 5-a); P. Pont, dem, Il, 
1240, p. 530 (ed. a 3-a); Benech, Des droits de preference en 
matiere de purge des hypothegues ltgales, p. 109 urm.—- Vezi 

, însă Martou, op. cil., IV, 1343, p. 24 urm. 
(2) Dacă ipoteca este stinsă prin prescripţie, reînoirea inscripției
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vorba în specie de prescrierea, ipotecei, iar nu a însăş obli- 
gației, pentrucă preserierea obligaţiei ar aduce stingerea. pri- 
vilegiilor şi ipotecilor pe cale de consecinţă, iar nu pe calea, 
principală. Pentru ca. însăş ipoteca să fie preserisă, trebue 
să presupunem că imobilul a eşit din mânile debitorului şi 
că noul proprietar a preseris liberaţiunea lui (4). | 

Preserierea ipotecei nu poate fi invocată decât de acel Persoanele 
care posedă actualmente imobilul grevat, pentrucă această pres- Corea 
eripție este un mijloc de apărare pus la dispoziţia terțiului cripția. 
detentor, urmărit prin acţiunea ipotecară €). 

Privilegiile și ipotecile sunt deci supuse regulei gene- 
rale, după care toate acţiunile se sting prin prescripţie. 

Termenul determinat de lege pentru preserierea, privi- Termenul 
legiilor şi ipotecilor diferă, după cum imobilul grevat se Preeriptiei- 
găseşte în mânile debitorului, sau în acele ale unui terțiu de- 
tentor. Dacă imobilul ipotecat a rămas în mânile debitorului 
sau reprezentanţilor săi cu titlu universal, dreptul ipotecar 
se preserie odată cu ereanţa al cărei accesoriu el este, în 
genere, prin treizeci de ani (art. 1890)(5). In asemenea caz, 
nu există o prescripţie specială a ipotecei, garanţia exis- 
tând atâta, timp cât există și ereanţa, căci acţiunea ipotecară 
este subordonată acţiunei personale al cărei accesoriu ea este 
și a cărei soartă o urmează. | 
„Pentru ea, acţiunea ipotecară să fie supusă unei pres-. Gazul când 
eripții speciale, trebue ca imobilul să fi eşit din mânile de- din mânile 
bitorului, căci numai atunci acţiunea, reală se izolează și se debitorului. 
emancipează de acţiunea personală în care ea se contopeă, 0). 

Așa dar, cât timp imobilul grevat se găsește în mânile 
  

nu mai produce niciun efect, neputându-se conservă 0 1po- 
tecă care legalmente nu mai există. Cas. rom. Bult. 1907, 
p. 1482. 

(2) Cpr. Planiol, II, 3402. o lui 
(2) Cpr. Trib. alle, D. P. 1900. 2. 259. — Creditorii terțiu ui 

detentor ar puteă şi ei să invoace prescripția, însă numai în 

numele şi locul acestui terţiu (art. 974). Dalloz, Nouveau 
code civil annott, IV, art. 2180, No. 285. | 

() Thiry, IV, 572, p. 495; Andr6, op. cât, 1130, p. 429; P. 
Pont, op. cit, II, 1243. Cpr. Cas. rom. Bult. 1907, consid. 
dela p. 1484; C. Rouen, Sirey, 96. 2. 43. a 

(*) Oper. C. Gand, Pasicrisie belge, 91. 2. 411, decizie citată de 
Lemaire-Boseret, Săâretâs. rteiles, No. 364, p. 232.



698 

Ipoteca legală 
a minorului. 
Art. 1901. 

Creanţe con- 
diţionale sau 
cu termen. 
Controversă. 

COD. CIV. — CARTEA III. — TIT. XVIII. CAPIT. — VII. — ART. 1800. 

debitorului, preseripţia acţiunei reale sau ipotecare este acea 

a aeţiunei personale, adecă a însăși creanţei. 

Astfel, ipoteca legală a minorului se prescrie prin zece 

ani dela majoritate, pentrucă acţiunea minorului se preserie 

prin acelaşi laps de timp, cu începere dela aceeaș epocă 

(art. 1901)(). 
Dacă ereanţa este de natură a fi prescrisă, de exemplu, 

prin treizeci de ani (art. 1890), un an (art. 1904), şease 

luni (art. 1903), ete., ipoteca se va stinge prin 30 de ani, 

un an, şease luni, ete. (2). 

Aceasta, însemnează că, în asemenea cazuri, ipoteca, se 

stinge pe cale de consecinţă, pentrucă însăși creanţa este 

stinsă, caz prevăzut. de art. 1800, 10. Art. 1800, 40 mai 

repetă, încă odată ceeace eră prevăzut de art. 1800, 10, spre 

a abrogă vechea regulă a dreptului anterior francez, împrumu- 

tată dela, dreptul roman (5), după care acţiunea personală se 

(1) Opr. 'Thiry, IV, 572, p. 499; Andr6, op. cit, 1133; Baudry 

et Loynes, op. cit., III, 2254. Cpr. Cas. fr. Sirey, 194.1. 

219. Vezi în tom. II al Coment. noastre, p. 807 urm. (ed. a 2-a) 

explic. art. 1901, pe care legiuitorul nostru l-a transportat 
dela titlul tutelei la titlul preseripţiei. 

(2) Cpr. Mourlon, III, 1671, şi toţi autorii. 
Dacă este vorba de o creanţă fără termen, productivă de 

dobânzi, sau de o rentă viageră (în privinţa rentelor perpetue, 
ştim că ele nu există la noi, vezi supră p. 95 urm.), prescripția 
curge dela însăşi data titlului. Andrâ, op.cit., 1131. 

„În ceeace priveşte creanţele condiţionale sau cu termen, pres 
cripţia n'ar începe a curge, după unii, decât dela îndeplinirea 
condiţiei sau ajungerea termenului la seadență (art. 1885). 
Astfel, pentru o creanţă stipulată exigibilă după cinei ani, 
acţiunea. personală va. dură, treizeci şi cinci de ani dela data, 
titlului. Andr6, op. cât., 1132, p. 429, 430; Dalloz, Nouveau 
code civil annot, LV, art. 2180, No. 385 urm. şi deciziile 
citate acolo. — Vezi însă T. Huc, XIV, 66, în fine; Baudry 
et Loynes, op. cit. IV, 2293—2295; Laurent, XXX, 394 și 
XAXII, 25 urm., 33; Beudant, op. cit., II, 1103, p. 441; 
Aubry et hau, II, $ 213, p. 485, 486, nota 17,ete. A ceastă 
controversă, pe care numai 0 semnalăm aci, va fi studiată 

înfră, sub art. 1885, la titlul preseripţiei. Vezi asupra ei, 
A miaud, Ftudes sur la prescription de Phypothigue par le 
tiers dătenteur, p. 6 (Paris, 1880); Baudry et 'Lissier, Pres- 

_cription, 394 urm., ete. 
(9): Vezi L. 7, Cod, De provscriptione triginta vel guadraginia 

annorum, Cod, 7, 39 (lege cunoscută sub numele: cum notis-
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preserieă prin treizeci de ani, pe când acţiunea ipotecară, 
nu se preserieă decât prin patruzeci de ani, ipoteca, rămâ- 
nând un accesoriu al obligaţiei naturale, care subzistă în 
urma, stingerei acţiunei personale (1). 

Unii asimilează cazului în care imobilul a rămas în Cazul în care 
posesiunea debitorului, acela în care, ipoteca fiind consti- Caius 
tuită pentru datoria altuia, acest imobil continuă a fidatoriaaltuia. 
posedat de către constituitorul ipotecei (2). 

După alţii, însă, acel care a constituit o ipotecă fără 
a se obligă personal, poate să invoace prescrierea ipotecei 
prin treizeci de ani, chiar dacă ereditorul ar fi conservat 
acţiunea sa contra debitorului (2). 

Preseripţia de 10—20 ani nu poate fi aplicată în specie, Presezipţia de 
fiindeă, această prescripţie presupune un titlu transeris().  10—20 ani- 

Trecem acum la cazul când imobilul grevat se găsește 
în mânile unui terţiu detentor. 

Pentru cazul când imobilul grevat de privilegii Sau Cazul când 
ipoteci a trecut în mâna unui terţiu detentor, care nu este imobilul, gre- 
personal obligat la plata datoriei, art. 1800, 40 $ 2 dispuneta mâna unui 
că prescripția este câştigată în folosul lui prin expirarea, „ti de: 
timpului determinat pentru preserierea proprietăţei, adăogând 1800, 4 $ 2. 
că, în caz când terţiul detentor a început a stăpâni în baza 
unui titlu, preseripţia nu începe a curge în favoarea lui 
decât din ziua când el s'a inscris în registrele tribunalului 
ca nou proprietar (5). 

simi, pentrucă începe prin aceste cuvinte). Vezi asupra acestei 
legi, pe care în vechiul drept francez o admiteau toate par- 
lamentele, afară de acel din Toulouse, 'Troplong, Privil. et 
hapotheques, LV, 8175, 876. Mai vezi Glasson, Revue pratigue de 
droit franţais, tom. 36, anul 1873, p. 187—189, No. 106—109. 

(1) Vezi 'Thiry, IV, 572, p. 495; Bendant, op. cit.. II, 1094; Mourlon, 
III, 1671; Baudry et L.oynes, op. cit., III, 2254;P. Pont, dem, 
II, 1242; Martou, Idem, IV, 1345; Troplong, Idem, IV, 877; 
Glasson, op. cât., Revue pratique, tom. 36, p. 198, No. 120. 

(2) Vezi Baudry et Loynes, op. cit., III, 2276; Thezard, Idem, 
248, ete. , 

() Aubry et Rau, III, $ 293, p. 824, text şi nota 16; Laurent, 
XXXI, 391; Glasson, Revue pratigue de droit frangais, tom. 36, 
anul 1873, p. 225, No. 152, etc. il 

(4) Aubry et Rau, loco cit., p. 824; Dalloz, Nouveau code civi 
annott, IV, art. 2180, No. 298. 

(6) Cpr. Cas. rom. Bult. 1907, consid. dela p. 1484.
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Aceasta, însemnează că preseripţia este dobândită în fo- 

losul terţiului prin treizeci de ani, din ziua în careela 

luat posesiunea imobilului, în virtutea acestei posesiuni, fără 

ca. el să aibă nevoe de vreun titlu(?). 

Dacă terţiul a dobândit imobilul grevat eu bună ere- 

dință şi cu un titlu just (justa causa) (art. 1895 urm.), 

ipoteca, se va prescrie prin zece sau douăzeci ani, cu înce- 

pere dela transcrierea titlului de achiziţie £). 

Este suficient că buna eredință să fi existat în mo- 

(1) Andr6, op. cit., 1138; Baudry et Loynes, Idem, III, 2219, 2290; 

Planiol, II, 2403; Mourlon, III, 1672; Aubry et Rau, III, $ 

293, p. 819; T. Huc, XIV, 63; Dalloz, Nouveau code civil 

annole, IV, art. 2180, No. 316—318. 

(2) Andrs, op. cit., 1139; Bandry et Loynes, op. cit., III, 2282 

urm.; Planiol, IL, 3404; Mourlon, III, 1672; T. Hue, XIV. 

63; Aubry et Rau, loco supră cii., ete. Art. 108, 59 din legea 

ipotecară belgiană n'a mai admis uzueapiunea de 10 sau 20 

de ani, ci numai prescripţia de 30 de ani, pentrucă grație 

publicităei, terţiul nu va fi niciodată de bună credință, el 
fiind presupus că a cunoscut existenţa ipotecei. Cpr. Thiry, 
IV, 572, p. 495, 496; Laurent, XXXI, 388; Lemaire=Boseret, 
Săretts rteles; 365, p. 232, ete. 

Preserierea ipotecei, fiind îndreptată contra ereditorului ipo- 
tecar, iar nu contra proprietarului imobilului grevat, de aici 
rezultă, că pentru calcularea termenului de zece sau douăzeci 
de ani, se va aveă în vedere domiciliul creditorului ipotecar. 
Astfel, preseripţia ipotecei se va îndeplini prin zece ani, dacă 

în acest timp creditorul şi-a, avut domiciliul său în resortul 
Curţei de apel, în care se găseşte situat imobilul grevat, și 
prin douăzeci de ani, dacă creditorul a fost domiciliat în afară de 
acest resort. Dacă ereditorul şi-a avut domiciliul său când în 
resortul Curţei de apel al imobilului grevat, când în afară 
de acest resort, fiecare an. de absenţă se va socoti, pentru ter- 
menul de zece ani, ca o jumătate de an de prezenţă. Dacă 
din mai mulţi coproprietari ai unei creanţe ipotecare, unii au 

domiciliat. în resortul Curţei de apel al imobilului ipotecat, 
iar alţii în afară de acest resort, prescripţia se va îndeplini 

prin zece ani în privința, celor dintăi, pentru partea lor, şi 
prin doăzeci de ani în privinţa celor de al doilea. Cpr. Andr$, 
op. cil., 1144; Aubry et Rau, III, $ 293, p. 823; Baudryet 

Loynes, op. cit. III, 2289; Beudant, op. căt. II, p. 448, nota 2; 
Thâzard, Idem, 250; Guillouard, IV, 1929; P. Pont, Jdem, |, 
1254; Colmet de Santerre, IX, 164 bis, X; Planiol, II, 34%; 
Mass€-Verg6, V, $ 831, p. 256, nota 4; Dalloz, Nouveau code 
câvil annotă, IV, art. 2180, No. 363 urm.
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mentul achiziţiei (art. 1898 $ 2)(4), buna credinţă fiind pre- 
supusă în favoarea terţiului detentor, pănă când creditorii 
ipoteeari vor dovedi, prin orice mijloace, reaua lui credinţă (). 

Buna credință consistă, în această, materie, în necunoș- In ce consistă 
tinţa sarcinilor ipotecare cu care imobilul dobândit eră Puna credinţă. 
grevat (2), ceeace dovedeşte o negligenţă din partea terţiului 
achizitor, căci dacă el ar fi consultat registrele înainte de a 
dobândi imobilul, ar fi luat cunoștință de sarcinile care-l 
grevau. 

Astfel, terțiul se va consideră de rea credinţă când Chestie 
el a cunoscut sau a avut posibilitatea de a cunoaşte exis- de fart- 
tența, sarcinilor ipotecare, fie printr'o declaraţie expresă pre- 
văzută în titlul său, fie în alt mod, după împrejurări și 
aprecierea, judecătorilor; căci chestiunea de a se ști dacă, 
există sau nu bună credinţă este o chestie de fapt, iar nu 
de drept (%. 

Se decide, în genere, că terţiul trebue să fie de bună Buna credință 
. A i . .. . 4 in privinţa credință nu numai în privinţa existenței ipotecei, dar şi în proprietăței 

privinţa proprietăţei, adecă. ca terţiul detentor să fi crezut imobilului. 
că a dobândit imobilul dela adevăratul lui proprietar (5). Controversă. 

(1) Aubry et Rau, III, $ 293, p. 820; Zacharie, Handbuch des 
franzăsichen Ciwilirechis, LI, Ş 263, p. 113, nota 4 (ed. Crome, 
1894); Andrâ op. cit., 1140; Troplong, op. cit., IV, 879; P. 
Pont, Idem, II, 1250; T. Huc, XIV, 63; Dalloz, Nouveau code 
civil annote, LV, art. 2180, No. 343, ete. , 

(2) And:6, op. cât., 1140; T. Hue, XIV, 63; Planiol, IL, 3407; 
Baudry et Loynes, op. cât., III, 2288, ete. j 

(2) Vezi Baudry et Loynes, op. cit, III, 2284 urm.; Andr6, op. 
cit. 1141. Cpr. C. Agen, D. P. 95. 2. 369; Sirey, 97. 2. 19. 

(*) Opr. 'Thezard, op. cit., 249; P. Pont, op. cit., II, 1250, p. 536 
(ed. a 3-a); Mass6-Vergâ, V, $ 831, p. 256, nota 4, în medio; 
Zacharie, Handbuch des franzăsischen Civilrechis, IL, $ 268, 

p. 173, nota 4, în medio (ed. Crome, 1894). — Existenţa unei 

inscripţii asupra imobilului dobândit de terţiu, în momentul 

vânzărei, nu face numai decât ca terțiul să fie considerat de 

rea, credință, căci se poate foarte bine întâmplă ca o inscripţie 

să figureze asupra unui imobil, eu. toate că creanța ipotecară 

a fost plătită. P. Pont, loco cît.; Andr6, op. cât. 1141, p. 432; 

Troplong, Jdem, LV, 881, ete. | 

(6) Aubey et Rau, III, $ 293, p. 820, nota 5 bis; Baudry et Loynes, 

op. cît. III, 2287; Colmet de Santerre, IX, 164 bis VIII: 

Leroux de Bretagne, Nou. tr. de, la prescription, II, 956.— 

Contră : 'Thâzard, op. cit., 250. Vezi şi Zacharie, Handbuch des
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Intreruperea 
presecripției. 

Art. 1864. 

Art. 1865. 

Art, 1876. 

Art. 1877, 

COD. CIV.— CARTEA. III. — TIT. XVIII. —CAPIT. VII. — ART, 1800. 

Prescrierea acţiunei ipotecare este supusă regulelor pres- 
cripţiei în genere, creditorul putând s'o întrerupă conform 
dreptului comun (Î). 

Intreruperea naturală se produce atunci când deten- 
torul imobilului ipotecat este lipsit, în curs mai mult de 
un an, de folosinţa acestui imobil (art. 1864, 10). 

Incât priveşte întreruperea civilă, se va aplică dispo- 
ziţia art. 1865. 

Trebue însă să observăm că inscripţiile luate de ere- 
ditor nu întrerup cursul preseripţiei stabilite în favoarea. de- 
bitorului sau unui terţiu detentor (art. 1800 $ ultim)). 
Această soluţie este conformă principiilor generale; întreru- 
perea  preseripţiei nerezultând, în adevăr, decât din acte 
aduse la cunoștința persoanei care urmează a fi împiedicată 
de a preserie, inscripţiile sunt luate fără concursul debito- 
rului şi a terţiului detentor, şi în neştiinţa lor(5). 

Incât priveşte suspendarea cursului preseripţiei, se vor 
aplica, de asemenea, regulele dreptului comun, aşa că pres- 
cripţia ipotecei va fi suspendată prin starea de minoritate 
sau interdicţie a ereditorului ipotecar (art. 1876) (%), preserip- 

ţia ipotecei fiind independentă de acea a proprietăţei (2). 
Prescripţia curge contra femeei măritate pentru ipoteca 

ce ea ar aveă asupra bunurilor unui terţiu. Bărbatul va 
vegheă, în adevăr, la conservarea drepturilor sale, ea având 
capacitatea de a interveni însăşi (art. 1877)(6). 
  

framzăsischen Civilrechis, II, $ 293, p. 192, n. 4 (ed. Anschiitz). 
() Lemaire-Boseret, Săretes rcelles, 366, p. 233; Baudry et Loynes, 

III, 2296 urm.; Dalloz, op. cit., IV, axt. 2180, No. 429 urm. 
(*) Cpr. Cas. rom. Bult. 1907, p. 1482. — Intreruperea, prescripţie, 

neputându-se întinde dela o persoană la alta (art. 1866), de 
aci rezultă că, deşi după art. 1873 C. civil, întreruperea pres- 
cripţiei făcută debitorului principal. are efect şi în contra fi- 
dejusorului, totuşi această dispoziţie excepţională nu poate fi 
întinsă prin analogie şi terţiului detentor al imobilului ipo- 
tecat, ştiut fiind că excepţiile sunt de cea mai strictă inter- 
pretare. Cas. rom. Bult. loco supră, cit. 

(2) Lemaire-Boseret, op. cit., 366, p. 233. 
(*) Beudant, op. cit., ÎI, 1103, p. 446. 
(9) Dalloz, Nouveau. code civil annott, IV, art. 2180, No. 412 

urm., şi autorităţile citate acolo. 
(6) Dalloz, Nouveau. code civil amnote, IV, art. 2180, No. 411 şi 

art. 2254, No. 1 urm. |
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Prescripţia necurgând însă contra femeei pentru ipoteca, 
legală pe care ea o are contra bărbatului, terţiul detentor 
nu va putea prescrie contra, ei, în timpul căsătoriei, pentrucă 
în asemenea caz, acţiunea femeei s'ar resfrânge contra 
bărbatului ei (art. 1880) (4). 

Acestea, sunt cauzele de stingere ale privilegiilor şi ipo- 
tecelor prevăzute de art. 1800. Pe lângă aceste cauze mai 
sunt şi altele, cari rezultă din dreptul comun şi pe care le 
vom vedeă mai la vale. 

Singura chestiune, ce ne-a mai rămas de discutat, este 
aceea de a se şti dacă preseripţia particulară statornicită de 
art. 1800, în folosul terţiului detentor, este o prescripţie achi- 
zitivă sau liberatorie. 

După un sistem, preserierea ipotecei, cu toate că este 
liberatorie sau extinctivă prin natura sa, totuşi cere, ca, și 
uzucapiunea, condiţiile unei posesiuni întrunind caracterele 
cerute de art. 1847 urm. €). 

După un alt sistem, care se întemeiază mai cu samă, 
pe vechiul drept francez (*), ar fi vorba în specie de o pre- 

„seripţie achizitivă a libertăţei fondului (usucapio bibertatis), 
sau a desmembrărei proprietăței, pe care creditorii ipote- 
cari o rețin (*). 

  

(1) Aubry et Rau, III, $ 293, p. 822, 823, nota 10 (ed. a 5-a); 
Dalloz, op. şi loco cit., No. 419 urm. | 

Incât priveşte facultatea ce are terţiul detentor de a uni 
posesiunea sa, cu acea a autorului său (art. 1860), vezi Dalloz, 
op. şi loco cit., No. 899 urm. — Curtea din Rouen a decis că 
terțiul detentor al unui imobil ipotecat mu poate, spre a com- 
plectă preseripţia ipotecei rezultând din. posesiunea sa, să 
adaoge preseripţia liberatorie care a curs în folosul debitorului 
personal, autorul său, aceste două preseripţii neavând acelaș 
caracter, cea de a doua fiind independentă de orice posesiune. 
D. P. 95. 2. 209 (cu nota lui P. Dupuich); Sirey, 96. 2. 43 
(cu nota lui O. Dalambert, consilier la Curtea din Rouen). 

(2) Aubry et Rau, III, $ 293, p. 819; Beudant, II, 1098, p. 443, 
text şi nota 1; Planiol, II, 3408, ete. | 

(5) Cpr. Pothier, Hypothegues, LX, 203, 204. | 
(*) Cpr. Baudry et Loynes, III, 2214; P. Pont op. cit Iden, 

II, 1248, p. 535 (ed. a 3-a); Guillouard, Jdem, IV, 1919; 
Martou, Idem, IV, 1851; Laurent, XXXI, 389 urm.; T. Hure, 

XIV, 62; Colmet de Santerre, IX, 164 bis IL. Vezi şi C. 
Rouen, D. P. 95. 2. 209; Sirey, 96. 2. 41, ete. 
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Art, 1880. 

Caracterul 
prescripţiei 

statornieite de 
art. 1800. 

Controversă. 

Art. 1860.
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Cauzele de stingere ale privilegiilor şi ipotecilor cari 

rezultă din dreptul comun. 

Perderea imo- 10 O cauză de stingere a privilegiilor şi ipoteeilor este 
bilului ipo- perderea, totală (!) a imobilului grevat (2). 

Astfel sa decis, eu drept cuvânt, că perderea unui vas, 
întâmplată prin cufundarea lui, atrage perderea privilegiului 
sau ipotecei de care eră grevat acest vas (5). 

Distrugerea Dacă imobilul ipotecat a perit prin incendiu, ipoteca 

prin incendiu subzistă asupra terenului (*). Ea nu se poate însă exercită 
ipotecat. asupra materialului imobilului distrus, chiar dacă ar fi des- 

tinat la reconstruirea lui, pentrucă aceste materiale suat 

lucruri mobile (5). 
Art. 1771, Dacă casa distrusă prin foc a fost reconstruită, ipoteca își 

reiă naşiere, ca și cum n'ar fi încetat niciodată (art. 1777) (€). 
In caz de perdere totală, ipoteca nu se transportă însă 

asupra, noului obiect care a înlocuit pe acel vechiu (). 
Art. 1721. Dacă lucrul ipotecat şi distrus eră asigurat în contra 

incendiului sau altui caz fortuit, suma datorită de societatea 
de asigurare este afectată la plata creanţelor privilegiate și - 
ipotecare, dacă n'a fost întrebuințată la repararea lucrului 
asigurat (art. 1721). 

Perderea (1) Dacă perderea este parţială, ipoteca subzistă pe ceeace a rămas 
parțială. din imobilul grevat. 'Thezard, op. cit., 255; Dalloz, op. cit, 

art. 2180, No. 522, 523. 
(2) Andr€, op. cit, 1171; Aubry et Rau, III, $ 292, p. 815; 

Thiry, IV, 572, 8, p. 496; Planiol, II, 2413; T. Huc, XIV, 
69, şi toţi autorii. 

(9) Cas. fr. D. P. 88. 1. 479; T. Huc, XIV, 69, p. 84. 
(*) T. Huc, XIV, 69; Thâzard, op. cit., 255; Persil, Regime hy- 

pothecaire, II, art. 2180, p. 245, No. 7. „Domus pignori data 
exusta, est, eamque aream emit Lucius Titus:... Paulus res 

- pondit, pignoris persecutionem perseverare“. (L. 29, $ 2, Dig. 
__De pignoribus et hypothecis, 20, 1). 

(0) T. Huc, loco supră cit.; Persil, op. şi loco cit, p. 24, 
No. 8; Troplong, op. cit., II, 889; Dalloz, Nouveau code civil 
annotă, IV, axt. 2180, No. 526; P. Pont, op. cit., II, 1224. 

(5) Dalloz, op. şi loco cit., No. 527; Persil, op. şi loco cit, p. 246, 
No. 8; Troplong, op. cit., II, 889, în fine. Cpr. L. 29, $ 2 

, Dig. De pignoribus et hypothecis, 20, i. 
(7) TD. Hue, loco cit, p. 84, 85; Guillonară, op. eit., IV, 1900; C. 

Paris, Pand. Period. 91. 2. 162; D. P. 9i. 2. 368, ete.
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Dacă s'a ipotecat un drept de uzufruct (art. 1750, 20), Ipotecarea 
ipoteca se stinge prin încetarea uzufructului (1). „Sicut nemti uziruct 
corporal extincta, ita et usufructu extincto, pignus haypo- Art. 1750, 20. 
thecave perit“ (2). 

20 Scoaterea imobilului din comerţ, de exemplu, prin Scoaterea imo- 
expropriere pentru cauză de utilitate publică, încă este o lulu ipote- 
cauză de încetare sau stingere a privilegiilor şi ipotecilor, — merţ. 
rămânând recursul creditorilor asupra preţului sau despă- 
gubirei care înlocueşte imobilul ($). 

Ipoteca. conferită de un proprietar ale cărui drepturi sunt  Rezolvirea 
supuse rezoluțiunei, cade prin rezolvirea dreptului său de dreptului pro- 
proprietate (art. 1770). Resoluto jure dants, resobhitur jus 
accupientis (*). 

Astfel, rezolvirea vânzărei pentru neplata preţului aduce  Rezolvirea 
desființarea, ipotecei constituită de cumpărător; ipoteca con- E 
stituită de donatar este desfiinţată prin revocarea donațiunei — ţulni, etc. 
pentru inexecutare de sarcini, survenire de copii, reîntoar- 
cere convenţională, ete. (?). 

Ipoteca constituită în timpul indiviziunei, asupra lu- Soarta ipote- 
cerului comun, de către un comoştenitor sau coproprietar,;” ae 
cade prin efectul împărţelei, de câteori imobilul grevat nu diviziuni. 
este cuprins în lotul eonstitutorului ipotecei (6). | 

Incât privește validitatea sau nevaliditatea ipotecilor Mostenitorul 
constituite de către un moștenitor aparent (chestie foarte con- "*"** 
trosersată), vezi supră, p. 578 urm. 
  

() Dalloz, op. cât. 1V, art. 2180, No. 538 urm. — Vezi în privinţa 

diferitelor cauze de stingere ale uzufruetului, tom. III, partea 

l-a, al Coment. noastre, p. 543 urm. (ed. a 2-a). 

?) L. 8, Pr., Dig., Quibus modis pignus, ete. 20, 6. 

(5) Dalloz, op. cit., IV, art. 2180, No. 553 urm. | 

(4) Persil, op. cât., II, art. 2180, p. 246, No. 10; Andr6, op. cit. 

1175 urm.; Dalloz, op. cit, IV, art. 2180, No. 567 urm. 

Vezi şi supră, p. 586. , N 

(5) Andr6, op. cât., 1176, 1177. — Revocarea unei donaţiuni 

pentru ingratitudine lasă însă să subziste ipotecile înființate 

înainte de acțiunea în revocare. Andre, op. cit. 1180; Lau- 

rent, XIII, 37 urm., şi XXXI, 403, ete. Vezi și p. 586, nota 5. 

Mai vezi încă o excepţie dela regula _resoluto jure daniis, 

admisă în materie de absenţă prin art. 117 C. civil. Cpr. Persil, 

op. cît., II, art. 2180, No. 247, p. ll (ed. din 1885). , 

(0) Andr6, op. cât., 1179; Laurent, XXXI, 403; Da oz op. cil. 

IV, art. 2180, No. 577. Vezi şi supră, P: 556, 557 şi , 

45 
31316
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Consolidare Consolidarea sau confuziunea, adecă întrunirea asupra 
fa corfu aceluiaş cap a calităţilor de creditor ipotecar şi de pro- 
toversă.  prieta” al imobilului ipotecat aduce, după unii, stingerea 

privilegiilor şi ipotecilor existente asupra acestui imobil, 
când ea, este irevocabilă, pentrucă: Nemini res sua serut(!). 

Art. 1788. Ipoteca se mai stinge încă, în mod parţial, prin redu- 
cerea ei, fie de bună voe, fie pronunţată de justiţie (art. 1788). 

In fine, creditorul este decăzut din dreptul său ipotecar, 
atunci când nu-şi iă inseripţia sa în timp util), ete. 

Cât pentru nereînnoirea inseripției ipotecare în termenul 
prescris de art. 1786, ea nu aduce stingerea ipoterei, ci 

___ numai perderea, rangului ipotecar. (Vezi supră, p. 629 urm). 
Falimentul Falimentul sau deschiderea suecesiunei debitorului nu 

san deschide” este o cauză de stingere a privilegiilor sau ipoteeilor, căci 
nei debito- art. 1780, pe care l-am explicat supră, p. 612 urm., fixează 

"li: numai un termen în urma, expirărei căruia inscripţia nu mai 
poate fi luată. In asemenea caz, ipoteca n'a existat decât 
în mod imperfect. Ea nu se stinge însă, ci este numai me- 
nită a nu-şi produce efectele sale, pentrucă nu s'a mani- 
festat faţă de terţii în mod util €). 

CAPITOLUL VIII 

Despre modul de a purgă proprietăţile de privilegii şi ipoteci. 

Scopul pur- In materie de privilegii şi ipoteci, cuvântul purgă sau 
săi. purgare (*) indică ideea unui mijloc menit de a face să dis- 

  

(1) Laurent, XĂXI, 404; Monrlon, III, 1679; Thivy, IV, 572, 
im fine, p. 496; Mass6-Veree, V, $ 830, p. 255. — Vezi însă 
Baudry et Loynes, op. cit., III, 2268; P. Pont, Jdem, Il. 
1223; Planiol, II, 3417. Cpr. Dal i 7. ar , No 270 pr. Dalloz, op cit., IV, axt. 2180 

( andre, op. cit. 1183, p. 448. 
pr. T. Hue, XIV, 52, p. 66; Martou, op. cit. IV. 1866; 

, Laurent, NASI, 882, ete. 3 > 0p , 3 : 

0 Cuvântul purgă, împrumutat dela, medicină, însemnează cu- 
răţire. Ipoteca fiind considerată ca un viciu, ca un rău 
sau ca o boală care afectează imobilul, operaţia de care este 

?, ba, (purgarea) face să înceteze acest rău. Vezi Boissonade, 
vogei de code civil pour Vempire du Japon, LV, p. 482.
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pară privilegiile şi ipoteeile cari grevează un imobil. Legea, 
a organizat, în adevăr, purga în interesul circulaţiei bunu- 
rilor, spre a conferi terţiului achizitor de imobile grevate 
mijlocul de a păstră imobilul dobândit, fără a plăti pe toţi 
creditorii ipotecari, sau fără a fi expropriat. Acest mijloc 
este legitim, cu toată critica ce i s'a adus, fiindeă terțiul nu 
datoreşte ereanţele ipotecare decât în calitate de detentor, fără 
a fi personal obligat, şi fără a fi participat la constituirea 
ipotecei (1). 

Nimene neputând să transmită, după cum ştim, mai 
multe drepturi decât are el însuş (2), de aici rezultă că acel 
care transmite altuia un imobil grevat de privilegii şi ipoteci 
Îl transmite cu sarcinile cu cari acest imobil este grevat. 
Aceasta rezultă din art. 1803. Iată, în adevăr, cum se ex- 
primă acest text, care ar fi trebuit să figureze la titlul 
vânzărei (5). 

Art. 1803.—'Transeripţiunea preserisă prin art. 1801 trans- 
mite dobânditorului drepturile ce înstrăinătorul avea asupra pro- 
prietăței imobilului, dar cu privilegiile și potecile cu cari 1mo- 
bilul eră însărcinat. (Art. 644, 971, 1295 $ 2, 1740, 1770, 1790 urm,, 
1801, 1810 C. civ. Art. 565 Pr. eiv. Art, 2182 C. fr. Art. 109 
L. ipotee. belgiană din 1851) (*). 

Terţiul dobânditor al unui imobil grevat de privilegii Mijloacele la 
: : : X t “topi? :<pî_ Gari poate să sau ipoteci, care se vede urmărit de către creditorii privi recuriă terțiul 

legiaţi sau ipotecari, poate să înlăture exproprierea imobi- detentor ur- 
lului, plătind pe toţi creditorii inseriși, sau delăsând imobilul mărit 

No. 508. Vezi asupra acestei materii, O. Dalambert, Zrait€ his- 
torique et pratique de la purge des privileges et hypothegues 
(Paris, 1891, ed. a 2-a). a , 

(1) Vezi Vigi6, Cowrs €lement. de droit civil franţais, III, 1499. 
(2) Vezi supră, p. 551 și 585. 
(3) Cpr. Troplong, Privil. et hypothegues, IV, 915. | 

(*) Textul corespunzător fr. zice că simpla transcriere a titlu- Deoseb. de 
: 3 . : J 5 Dia redaeţi 

rilor tranzlative de proprietate în registre nu purghează pri Ce ee 

vilegiile şi ipotecile stabilite asupra imobilelor, iar textul bel- stang: 

gian (art. 109) zice că cedentul nu transmite dobânditorului 
decât proprietatea şi drepturile ce aveă el însuş asupra lucrului 
cedat. Transcrierea nu purghează, în adevăr, ci este numai 

o măsură preliminară, care conduce la purgare prin îndepli- 

nirea formalităţilor mai jos expuse. Cpr. Troplong, op. cit., 

IV, 914.
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Interesul şi 
scopul pur- 

gărei. 

Definiţie. 

COD. CIV, — CARTEA III. — TIT, XVIII, —CAPIT. VIII. — ART, 1808, 

(art. 1792). Plata presupune însă că preţul, cu care ela 
cumpărat imobilul, este mai mic sau cel puţin egal cu sar- 
cinile ce afectează imobilul, căci nimene nu va consimţi, de 
bună-samă, a cumpără un imobil cu perspectiva de a plăti 
sarcinile acestui imobl, atunci când aceste sarcini sunt su- 
perioare preţului dat de dânsul. | 

Cât pentru delăsarea imobilului, ea, n'ar fi de asemenea 
de niciun folos practic, în caz când imobilul cumpărat ar 
fi grevat peste valoarea sa, căci nimene n'ar consimţi a cum- 
pără în asemenea condiţii un imobil spre a-l abandonă a 
doua zi. Pentru ca imobilele grevate peste valoarea lor reală 
să nu fie astfel scoase din comerţ, ci să poată, din contra, 
găsi cumpărători, legea a instituit purga ipotecară, prin care 
dobânditorul unui imobil grevat de privilegii sau ipoteci, poate 
să libereze sau să curăţe, după expresia lui Loysel (?), imo- 
bilul de aceste sarcini, fără a plăti integral pe creditorii 
inscriși şi fără a recurge la procedura delăsărei. 

Purga este deci un beneficiu şi o facultate, acordate de 
lege achizitorului unui imobil grevat de privilegii sau ipoteci, 
spre a se puteă liberă de sarcinile ce apasă asupra acestui 
imobil (), şi care consistă în oferta făcută creditorilor de a 
plăti aceste sarcini pănă la concurenţa preţului său de achi- 
ziţie, sau pănă la valoarea la care imobilul este preţeluit, 
dacă imobilul a fost dobândit cu titlu gratuit, fără a, se dis- 
tinge între datoriile exigibile şi acele neexigibile (art. 1805). 

Cu alte cuvinte, terţiul achizitor al imobilului grevat, 
zice creditorilor acestui imobil: Am cumpărat acest imobil 
cu 50000 lei, sau acest imobil, pe care l-am dobândit cu 
titlu gratuit, valorează 60000 lei; mă ofer să vă plătese, 
după rangul fiecăruia, preţul ce am dat pe imobilul în ches- 
tiune, sau valoarea lui. 

Dacă preţul sau valoarea, oferită de terţi este acceptată 

de creditori, el va face plata în mânile lor, sau va depune 
suma la casa de consemnaţii, şi imobilul va fi purgat (eurăţit) 
de toate sarcinile sale. Dacă creditorii vor socoti că preţul sau 

() » Un doret nettoie toutes hypothâques et droits, fors les censuels 
e! feudauz“, zice acest jurisconsult (Institutes coutumizres, ÎL 
regula 15, p. 246, No.:904 (ed. Dupin et Laboulaye din 1846). 
CE. Plai, 1,1568. (d: Dupin et Laboulaye din 

(2) Cpr. Cas. rom. Bult. 1895, consid. dela, p. 1146.
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valoarea, oferită este inferioară valorei reale a imobilului, ei 
vor refuză oferta. făcută de terţii și imobilul va fi scos la 
licitaţie, iar preţul cu care adjudecatarul îl va cumpără se 
va distribui creditorilor, și imobilul va fi iarăş curăţit de 
sarcinile sale (art. 1806 urm. 565 C. eiv., Pr. civ.). Purga 
rezultă, în acest din urmă caz, din adjudecare, sau mai bine 
zis din transcrierea, ordonanţei de adjudecare (?). 

Purga având de scop ştergerea privilegiilor şi ipotecilor Rezultatul 
conservate în mod regulat, are de rezultat consolidarea pro-  Pureărei- 
prietăţei şi punerea, ei la adăpost de pericolele evicţiunei la 
care este expusă prin acţiunea ipotecară (2). 

Purga aduce foloase necontestate atât terţiilor achizi- De. străin. 
tori de imobile grevate, cât şi debitorului. Cu toate acestea, Critica pur- 
ea nu este admisă în unele legiuiri străine, de exemplu: în se 
acea, germană şi în altele (5), şi unii autori o critică ($), fiindeă 
mai ales în momente de criză, în care valoarea imobilelor 
este depreciată, ea poate să aducă o atingere drepturilor 
creditorilor. Apoi, aceștia nu pot, în principiu, fi despoeţi 
în eontra voinţei lor. 

Această instituţie îşi are origina sa în cutumele drep- origina puz- 
"tului vechiu francez, unde decretul voluntar, exproprierea sărei- Dr. ve- 

.e.y . . . . ehiu fr. 
silită urmărită de ereditor, cum sar zice astăzi (), eră, după 

(1) Beudant, Sretes personnelles et reelles, II, 942, p. 343. 
(2) Baudry et Loynes, Privil. et hypotheques, III, 2317. 
(9) Vezi Baudry et Loynes, op. cit., III, p. 550, nota 1 (ed.a 

3-a). — Codul italian admite purga aproape în aceleaşi con- 
diţii ca şi în codul francez (art. 2040—2053 C. italian). 

(*) Vezi, între alţii, Acollas, Manuel de droit civil, III, p. 811, 
nota 1 (ed. a 2-a). — Vezi însă Planiol, II, 3278 şi Bendant, 

II, 943, 944, cari deşi recunose oareecari inconveniente ale 
purgărei, totuşi admit necesitatea ei, mai ales pentru rațiuni 

economice. Mai vezi în privinţa foloaselor instituției purgărei, 

Laurent, XXXI, 415; Guillouard, op. cit., IV, 1947; P. Pont, 

Idem, Il, 1266; Lemaire-Boseret, Siretes reelles, 375, p. 237; 
Vigi€, III, 1497, ete. SI 

(5) Acest decret, eare nu eră decât ordonanța ce autoriză vânzarea 

publică, dând însă loc la multe cheltueli (*), un edict al lui 

Ludovie al XV-lea din lunie 1771 l-a înlocuit prin opoziţiile 

sau scrisorile de ratificare (les oppositions ou leltres de rati- 

fieation), asupra cărora vezi 'Troplong, Privil. et hypotheques, 

(*) „L'immeuble passait net d Pacqubreur, mais le priz domeurait auz MOUins 

des gens de justice“, zice un autor, Vezi Planiol, II, 3280.
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expresia lui Loyseau, de o foarte mare utilitate pentru pur- 
garea, ipotecilor. 

Dr. roman. Punctul de plecare al instituţiei purgărei se găsește 
într'o constituţie a împăraţilor Dioeleţian şi Maximian, care, 
în vânzările publice: ce se făceau sub autoritatea magistra- 
tului (), consideră ca o renunțare tacită la ipotecă /remissio 
pignoris), abţinerea ereditorului de a nu-și exercită acţiunea 
sa ipotecară, cu toate că cunoşteă urmărirea din afiptele ei 
(programmate admonitus) €). 

lată textul acestei constituţii celebre: „Si eo tempore, 
quo preedium distrahebatur, programate admoniti, creditores, 
căm prasenies essent, jus suum execuli non sunt: possuni 
videri obligationem pignoris amisisse“ (5). 

Dr. nostra an- Acest sistem eră admis, şi în dreptul vechiu al Moldovei, 
rio. în eare, în privința vânzărei lucrurilor nemişcătoare, se făceau 

publicaţii, şi dacă, în lăuntrul termenelor acestor publicaţii 
nu se iveă nimene cu pretenţie asupra imobilului vândut, 
orice pretenţii sar fi ivit mai în urmă nu se ţineau în samă. 
lată, în adevăr, cum se exprimă, în această privinţă, art. 8 
din soborniceseul hrisov dela 1785, modificat sub Mihail 
Sturdza, de obşteasea obişnuită adunare la 1839: 

„Dacă în termenul publicaţiei de şease luni, nu se va arăta 
nimene cu cerere de răscumpărare din acei cu dritul protimisului, 
nici se va iv) o osebită pretenție în orice chip asupra lucrului vândut, 
atunci instanţa competentă va întări vânzarea, aceea, ca să rămâe 
statornică, şi când după trecerea unui asemenea termen Sar ivi 
cerere de protimis, sau orice altă, pretenţie din partea acelor de 
față, sau după trecerea de trei ani din partea, acelor de peste hotar, 
să nu se ție în samă nişte aşa, cereri şi pretenţii, nici acelor de 
faţă, nici acelor de peste hotar“ (&). 

II, 563; Baudry et Loynes, -Jdem, III, 2322; Beudant, Iden, 
II, 944, p. 845; Planiol, II, 3281, ete. Aceasta este origină, 
purgărei, care a trecut în legile din 9 Messidor anul al III-lea 
şi din 11 Brumariu anul al VII-lea, iar de acolo în codul 
civil actual. 

() Romanii nu aveau, în adevăr, niciun sistem organizat pentru 
purgarea ipotecilor constituite asupra bunurilor vândute de 
bună voe, ci numai asupra acelor vândute prin licitaţie pu- 
blică. Vezi Troplong, Privil. et hypothegues, LV, 892 şi 905. 

(2) Cpr. Planiol, Il, 3279; Troplong, op. cit. IV, 892 şi 905. 
(3) L. 6, Cod, De remissione pignoris, 8, 26. 
(*) Vezi tom. VIII al Coment. noastre, p. 669. Vezi şi codul lui
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Aceste consideraţii istorice odată expuse, trecem acum. 
la expunerea principiilor cari cârmuese purga în dreptul 
actual. 

Vom transcrie mai întăiu textele respective şi apoi ne 
vom încercă a, le explică. 

Art. 1804. — Dacă noul proprietar voeşte a fi apărat de ur- 
măririle autorizate prin capitolul Vlal prezentului titlu, este ţinut, 
în cursul lunei dela transeripţiunea actului de transmisiune a pro- 
prietăţei (1), de a notifică creditorilor, la domiciliul ce şi-au ales 
când au luat inseripţiunile ipotecare: 

19 Contractul de dobândirea imobilului; 
2% Un certificat de transerierea lui; 
30 O tabelă în trei coloane, din care cea dintăiu va cuprinde 

data ipotecilor şi aceaa, inscripţiunilor; cea de a doua, numele ere- 
ditorilor şi cea de a treia, sumele creanţelor inscrise. (Art. 1115, 

1769 urm., 1780 urm., 1790 urm., 1800, 1805 urm. 1813, 1816 

C. iv. Art. 691 C. com. Art. 2183 C. fr. Art. 110 L.. ipotee. bel- 

giană din 1851). 

Art. 1805. — Noul proprietar va declară prin acea notificare 
că este gata a plăti îndată datoriile şi sareinile ipotecare, numai 

pănă la concurența prețului stipulat prin actul de înstrăinare, sau 

pănă la valoarea la care va preţui imobilul, dacă este dăruit, fără 

distincţiune între datoriile exigibile, sau neexigibile. (Art. 813 urm. 

1023, 1791 urm., 1804 C. civ. At. 2184 C. fr.). 

Art. 1806. — După ce noul proprietar a făcut notificarea 

prescrisă în termenul defipt prin art. 1804, şi dacă preţul stipulat 

nu poate acoperi toate datoriile privilegiate şi ipotecare, orice ere- 

ditor al cărui titlu este inseris, poate cere punerea imobilului în 

vânzare prin licitaţiune publică, cu îndatorire: 

Andr. Donici (capit. ll, $ 7), unde se zice, de asemenea: 

„Pentru vânzări de lucruri nemişeătoare, pe larg arată hotă- 

rîrea, ce s'au făcut cu sfatul deobşte la 1785, Decembrie în 

28, ca, să se urmeze făcându-se publicaţii în şease luni de zile, 

întru care vreme neeşind nimene din rudenii san răzeși ca, 

să cumpere, apoi să deă mărturie dregatorii ținutului, după 

care să întărească dela Divan vânzarea, ca să fie statornică, 

şi pentru cei de faţă, după ce va trece vadeaua de şease luni, 

de se vor sculă cu jalobe, să nu le să ţie în sama, sar pentru 

cei depărtaţi, pănă în cinei ani“. Vezi şi anexa dela finele 

codului Calimach: despre Zicitație (mezat), după. obiceiul pă- 

măântului. , , Pa 

() După textul fr. şi acel belgian, noul proprietar trebue să facă 

notificarea de care se vorbeşte în acest text, cel târziu în 

termen de o lună dela prima somaţie ce primeşte din partea 

creditorilor. 

TI 

C. Andr. Do- 
nici. 

Deoseb. de 
redacţie de 

C. fr.
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10 De a comunică această cerere noului proprietar în curs de 

patruzeci zile dela notificarea ce acesta, i-a făcut; 

20 De a se supune a sui preţul imobilului cu a zecea parte 
mai mult peste preţul stipulat în actul de înstrăinare. 

Toate acestea se vor comunică, după cererea inscrisă a ere- 

ditorului, atât noului proprietar cât şi înstrăinătorului imobilului, 

prin tribunalul unde s'a făcut transeripţiunea actului de înstrăinare 
a imobilului. 

“Poate acestea sub pedeapsă de nulitate. (Art. 1804, 1808 urm., 
1813 C. civ. Art. 496 urm., 547 urm., 722 Pr. civ. Art. 2185 C. 
fr. Art. 115 L. ipotee. belgiană din 1851). 

Art. 1807. — Dacă creditorii nu vor cere punerea în licitaţiune 
în termenul şi cu formele prescrise în art. precedent, valoarea 
imobilului va rămânea definitiv defiptă la preţul stipulat prin con- 
tract, sau la suma estimaţiunei, în caz de donaţiune, şi noul pro- 
prietar va rămânea liberat de orice privilegiu şi ipotecă, plătind 
preţul creditorilor după ordinea inseripţiunei lor, sau depunându-l 
la, casa de depuneri şi consemnaţiuni. (Art. 1115, 1116, 1311, 1800, 
1806 C. civ. Art. 604 urm. Pr. civ. Art. 2186 C. fr. Art. 116 L. 
ipotee. belgiană din 1851). 

Art. 1808. — In caz de revânzare, ea se va face cu formele 
prescrise pentru expropriaţiunile forţate, după stăruința sau a ere- 
ditorului care a cerut revânzarea, sau a noului proprietar. 

Acela din aceştia care va stărui pentru vânzare, va îngriji a 
se pune în afiptele de publicaţiune preţul stipulat prin contract sau 
declarat după estimaţiune, şi suma, cu care creditorul s'a obligat a 
sui acest preţ. (Art. 1806 C. eiv. Art. 540 urm., 544, 549 Pr. civ. 
Avt. 2187 C. fr. Art. 117 L.. ipotee. belgiană din 1851). 

„Art. 1809. — Adjudecatarul este dator, peste preţul adjudeca- 
țiunei, a restitui dobânditorului imobilului sau donatarului (1) depo- 
sedat toate cheltuelile ce acesta a făcut cu formarea contractului 
său, pentru transcrierea lui, acelea ale notificărei şi acele făcute de 
el la vânzare prin licitaţiune. (Art. 1019, 1341, 1363 C. civ. Art. 2188 
C. fr. Art. 118 L. ipotec. belgiană din 1851). 

Art. 1810. — Dacă imobilul, în urmarea licitaţiunei, s'a adju- 
decat asupra, dobânditorului imobilului sau a donatarului (2), acesta 
nu este obligat de a transcrie jurnalul de adjudecaţiune. (Art. 722, 6 
Pr. civ. Art. 2189 C. fr. Art. 119 [,. ipotec. belgiană din 1851). 
__„ Art. 1811. — Retragerea creditorului, care va, fi cerut punerea 
în lieitaţiune, nu va puteă stavili sub niciun cuvânt adjudecaţiunea. 
publică, dacă nu vor consimţi toţi ceilalţi creditori privilegiați sau 
ipotecari. (Art. 2190 C. fr. Art. 120 L[L. ipotee. belgiană din 1851). 

(0) Textul oficial vorbeşte din eroare de donator, în loc de donata”. 
(2) Aceeaș observaţie ca şi în nota precedentă.
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Art. 1812. — Dacă adjudecarea se va face asupra aceluia care 
cumpărase imobilul, atunci va aveă recurs în contra vânzătorului 
spre a fi dezdaunat de suma care excede preţul stipulat prin actul 
de vânzare, şi pentru dobânda acestui excedent. (Art. 1337 urm,, 
1798 urm, 1813 C. civ. Art. 2191 C. fe. Art. 121 Î.. ipotee. belgiană 
din 1851). 

Art. 1813. — In caz când titlul noului proprietar ar cuprinde 
imobile și mobile, sau mai multe imobile din cari unele ipotecate 
şi altele neipotecate, situate în acelaş sau în diferite circumserip- 
țiuni de tribunale, toate înstrăinate cu un singur preţ sau pentru 
prețuri deosebite şi separate, sau că aceste imobile sunt cuprinse, 
sau că nu sunt cuprinse în aceeaș exploataţiune, în acest eaz preţul 
imobilului asupra căruia sunt luate inseripţiuni, se va determină 
cu analogie după preţul total, şi va fi declarat în notificațiunea ce 
noul proprietar este obligat a face conform cu art. 1804. 

Creditorul, care a cerut punerea în licitaţiune, nu este dator 
nici într'un caz a face suirea preţului cerut prin art. 1806, pentru 
mobile, sau pentru alte imobile decât acele ipotecate creanţei sale. 

Noului proprietar îi rămâne totdeauna recurs în contra auto- 
rului său, spre a fi dezdăunat de vătămarea ce ar suferi, sau din 
cauza diviziunei achiziţiunei sale, sau din cauza diviziunei exploa- 
tațiunilor. (Art. 1790 urm., 1804, 1806, 1830 C. civ. Art. 2192 
C. fr. Art. 122 L. ipotee. belgiană din 1851). 

Persoanele cari pot efectua purga. 

Purga, fiind, după cum am văzut, un mijloe închipuit, Proprietarul, 
spre a împăcă dreptul de suită cu interesul economie al bilului grevat. 
cireulaţiei bunurilor, facultatea de a purgă nu poate să aparţie 
decât achizitorului imobilelor grevate de privilegii sau ipoteci, 
adecă proprietarului actual, care este expus dreptului de suită. 
Pe acest achizitor, fie cu titlu oneros, fie cu titlu gratuit 
(donatar sau legatar), care singur este interesat în cauză, 
legea îl numeşte când ferțiul detentor (art. 1791), când noul 
proprietar (axt. 1804, 1805, 1806, 1808, 1813), când do- 
bânditorul imobilului (art. 1803, 1809, 1810), când dona- 

tarul lui (axt. 1809, 1810), ete. (?). a 
Purgarea este facultativă ), şi formalităţile ei pot fi 

(0) Opr. Bauâry et Loynes, op. cit., III, 2329, şi autoritățile 

citate acolo. | 

(2) Baudry et Loynes, op. cit, III, 2828; Guillouard, Idem, IV, 

1945; Beudant, Jdem, II, 970; T. Huc, XIV, 96; Dalloz, 

Nouveau code civil annott, IV, art. 2181, No. 9.
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îndeplinite cât timp terţiul nu este urmărit (1). Cumpărătorul 
imobilului are însă interes de a purgă înainte de a plăti 
preţul, spre a nu-l plăti de două ori şi a nu se expunela 
evicţiune după ce a plătit preţul imobilului (2). 

Purgarea neinteresând ordinea publică şi neavând de 
intereseazi obiect decât apărarea intereselor private, se poate conveni, după 
ordinea pu ; J AR . , . 

blică. “părerea generalmente admisă, că achizitorul imobilului nu 
va purgă de loc, sau va purgă întrun termen oarecare (î), 

Spre a puteă purgă se cer mai multe condiţii: 
Condiţiile 10 'Trebue a fi achizitorul fie în totul, fie în parte) 
pusărei- al unui imobil grevat de privilegii sau ipoteci (art. 1804 ab 

inâtioj, sau al unui drept de nudă proprietate, ori de uzu- 

fruct, etc, (5), fără a se distinge între diferitele moduri de 
achiziţie: cu titlu oneros sau cu titlu gratuit. Legea vorbeşte, 
în adevăr, în mai multe texte de donatarul imobilului, ex- 
presie care, din cauza generalităţei sale, cuprinde pe toți achi- 
zitorii eu titlu gratuit, donatarii sau legatarii universali ori 
cu titlu universal şi chiar legatarii particulari (0). 

“Purgarea nu 

Deoseb. de (1) Baudry et Loynes, loco cit.; Planiol, II, 2302, ete. — Vezi 
legea bel- însă art. 11] din legea ipotecară belgiană, nereprodus de legiui- 

giană. torul nostru, după care facultatea de a pnrgă nu poate fi 
exereitată decât întrun an dela transcrierea actului de mu- 
tațune. 

(2) Planiol, II, loco cit., p. 1014 (ed. a 5-a). 
() Baudry et Loynes, op. cit., III, 2358; Marton, Idem, IV, 

1383 bis; Goillouard, Idem, IV, 2995; T. Huc, XIV, %; 
Aubry et Rau, III, $ 293 bis, p. 844 (ed. a 5-a), — Contră: 
Laurent, XXXI, 430. Vezi asupra, acestei controverse, Dalloz, 

„Nouveau code civil annott, IV, art. 2181, No. 9 urm. 
(£) Cpr. Baudry et Loynes, op. cit., III, 2332. 
(*) Opr. Baudry et Loynes, op. cit., III, 2334; Planiol, II, 3287; 

Beudant, op. cit, II], p. 349, ad notam; Guillouară, IV, 1985; 
Aubry, et Rau, III, $ 293 bis, p. 840, ete. 

Achizitorul Achizitopul unui drept de uz, de abitaţie, sau de servitute nu 
unui drept poate însă purgă, pentrucă aceste drepturi nu sunt susceptibile 
Ai abi- nici de ipotecă, nici de urmărire. Baudry et Loynes, op. cil, 

n i Date III, 2335; Aubry et Rau, Zoco cit., nota 20; Planiol, Îl, 329]; 
purgă. Vigi€, III, 1503. 

Achizitorul A ceeaş soluție este admisibilă în privinţa, dobânditorului 
comunităţei comunităţei unui zid, făcând parte dintr'o clădire sau servind 
unui zid. de îngrădire unui teren ipotecat. Planiol, II, 2390; Baudry 

et Loynes, op. cit., INI, 2336, ete, 
(€) Opr. Baudry et Loynes, op. cit., III, 2331; Guillouard, dem,
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Titlul de achiziţie va, trebui însă să fie transeris, pentrucă Transczierea 
numai atunci există pentru terţii un nou proprietar (*). 

Nu pot însă purgă împrumutătorii pe ipoteci (), nici 
achizitorul unui imobil, cât timp ţine indiviziunea (2). 

Modalitatea care afectează dreptul achizitorului imobi- 
lului poate să exercite o înrîurire asupra facultăţei de a 
purgă sau asupra efectelor purgărei odată îndeplinită. 

Astfel, dobânditorul sub o condiţie suspensivă a imo- 
bilului grevat nu poate, pănă la îndeplinirea, condiţiei, să, 
purgheze imobilul de sareinile lui, pentrucă pănă atunci el 
nu este încă proprietarul actual al imobilului (€). 

IV, 1978; Planiol, II, 3295; Mourlon, III, 1684; Aubry et 
Rau, III, $ 293 bis, p. 839. — Vezi însă Beudant, op. cit, 
II, 952, p. 351. — Legatarii particulari nu sunt obligaţi la 
plata datoriilor (art. 909). Detentori ai imobilului legat, ei 
pot să-l purgheze; însă fiindcă creditorii trebue să fie plătiţi 
înaintea legatarilor (nemo liberalis nisi liberatus), sunt cazuri 
în care purga nu va fi de niciun interes legatarilor, atunsi, 
de exemplu, când moştenirea ar fi insolvabilă. Cpr. Vigi6, 
Cours €lement. de droit civil, III, p. 791, nota 2. 

(1) Se decide însă, în genere, că testamentul cuprinzând orice fel 
de legate, este opozabil terţiilor, fără a fi fost transeris, de 
oarece legiuitorul a înţeles a supune transcrierei numai acțele 
între vii cu titlu oneros sau cu titlu gratuit. C. Bucureşti şi 
Cas. rom. Dreptul din 1881, No. 48; Bult. 1896, p. 1212; 
Bult. 1904, p. 1578; Cr. judiciar din 1904, No. 82 (cu observ. 
noastră critică) şi Dreptul din 1905, No. 6. Vezi asupra acestei 
chestiuni tom. IV al Coment. noastre, p. 603 urm. (ed. 1-a). 
Vezi şi tom. III, partea I, p. 409, ad notam (ed. a 2-a); tom. V, 
p. 169, nota 2. Mai vezi înfră, p. 742, text şi nota 8. 

(2) Bendant, op. cit, II, 946; Baudry et Loynes, op. cit., III, 
2348. — Această regulă sufere însă excepţie în Franţa, după 
legea din 10 Iunie 1853, în privinţa societăţilor de Credit 
fonciar. Vezi Baudry et Loynes, op. cit. III, 2348 şi 2584 
urm. Această excepţie dela dreptul comun n'a fost admisă la 
noi. Vezi Gr. Vulturescu, Creditul fonciar, p. 189 (ed. a 
2-a, 1905). 

(5) Planiol, II, 3289; Beudant, op. cit., IL, 348, nota 4; Baudry 
et Loynes, op. cil., III, 2333; Aubry et Rau, loco cit., p. 843, 
844; Laurent, XXXI, 434. —- Vezi însă P. Pont, op. cil, 
II, 1270. | 

(*) Planiol, II, 3295, în fine; Baudry et Loynes, op. cit., III, 
2338; Beudant, op. cît., II, 953; Thâzard, op. ct. 195; Guil- 

louard, Jdem, IV, 1983, 1984; Aubry et Rau, III, $ 293 &s, 

titlului. 

Imprumută- 
torii pe ipo- 

teci. 

Achizitorul 
sub condiție 
suspensivă. 

Legatele de 
imobile nu 
sunt supuse 
transcrierei.
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Achizit. sub Achizitorul sub o condiţie rezolutorie are însă facul- 
condiţie 1%” ţaţea de a purgă, pentrucă el fiind actualmente proprietar, 

are exerciţiul tuturor drepturilor inerente proprietăței sale (!). 
Achizitorul 2 A doua condiţie cerută spre a puteă purgă este ca 
imobilului _. * . , > 

trebue să nu achizitorul imobilului (noul proprietar) să nu fie personal 
fie personal obligat la plata datoriei garantate. In adevăr, purga având 
obligat la . A. , - . . 

plata datoriei de scop de a liberă imobilul de acţiunea ipotecară şi de a 

garantate.  consolidă proprietatea. lui, de câteori acest imobil se găsește 
în mânile unui debitor obligat personal, creditorii, fie chiar 

chirografari, pot să invoace dreptul lor general de gaj 
(art. 1718, 1719) şi să urmărească imobilul(?). Apoi, purga 

având ca consecinţă de a constrânge pe creditori a şterge 
inseripţiile lor, sub condiţia de a primi, în regulă generală, 
o sumă inferioară creanţei lor, acel care este obligat personal 
nu poate să lipsească pe creditori de garanţiile lor, decât 
îndeplinindu-şi obligaţiile sale (6). 

Fidejusorul, Astfel, facultatea de a purgă nu aparţine nici fideju- 
cudebitorul . .. . . . . . 4 

solidar, fde. SOTului, nici codebitorului solidar sau numai conjunet (); 
jusorul real, nici acelui care și-a ipotecat fondul său pentru datoria altuia 

ete. . . « _ . 
(fidejusor real), căci deși el nu este personal obligat la plata 
datoriei, totuşi el a contractat o altă obligaţie personală, și 
anume: acea de a nu face nimic care să împedice pe ere- 
ditor de a-şi realiză în mod normal gajul său (5). 

p. 841; Laurent, XXXI, 428; T. Hue, XIV, 82. — Contră: 
P. Pont, Prâuil. et hypothegues, II, 1285. 

() Beudant, loco cit.; Planiol, ÎI, 3296; 'T. Hue, XIV, 83; Aubrr 
et Rau, loco cit., p. 840; Guillouard, op. cit., IV, 191; P. 
Pont, Idem, |l, 1285; Laurent, XXXI, 427; Colmet de Santerre, 
IX, 169 bis XXIV; Cas. fe. Sirey, 71. 1. 118; D. P. 73 1.321. 
ete.—ncât privește însă dificultăţile la cari a dat loc determinarea 
efectelor purgărei în urma îndeplinirei condiţiei, vezi Baudry 
et Loynes, op. cit., III, 2340 urm.; Guillouard, Idem, IN, 
1281, 1282, ete. 

(2) Cpr. C. Paris, D. P. 93. 2. 569. 
() Cpr. Lemaire-Boseret, Siretes rcelles, 376, 20, p. 238; Thiry, 

IV, 574; Baudry et Loynes, op. cit., III, 2349; Aubry et Rau, 
, III, $ 293 bis, p. 838: T. Huc, XIV, 88, ete. 

(*) Aubry et Rau, loco cit., p. 838, nota 17; Baudry et Loyns, 
op. cil. III, 2350; T. Huc, XIV, 88, 89, ete. ” 

(5) Lemaire-Boseret, op. cât., 316, p. 238; 1. Huc, XIV, 8; 
Baudry et Loynes, op. cit., III, 2347; Guillouară, dem, II, 
1693 şi IV, 1987; Beudant, op. cit., II, 955; Vigi€, III, 1501; 
Laurent, XXXI, 424, ete. — Contră: Martou, op. cit, LI
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Nu pot, de asemenea, să purgheze moştenitorii universali Moştenitorii 
sau cu titlu universal, fie chiar pro parte, ai celor cari sunţ  iversali- 
personal obligaţi la, plata. datoriei, şi cari deţin cu titlu de mos- 
tenire imobilele ipotecate, pentrucă ei moștenind datoriile auto- 
rului lor, sunt personal obligaţi la plata acestor datorii (1). 

Cât pentru cedentul unei creanţe ipotecare care, în urma Cedentul unei 
cesiunei, a dobândit imobilul ipotecat, se admite, în genere, creanţe ipo- 
că el poate purgă contra cesionarului, pentrucă pe deoparte Controversă. 
el este un nou proprietar, iar pe de alta, el nu este debitor 
personal al creanţei garantate (2). 

3% In fine, spre a puteă purgă trebue a aveă capaci- Capacitatea 
tatea de a se obligă, aceea dea face plata nefiind suficientă, de a se obligă. 
pentrucă purga implică o obligaţie eventuală, adecă oferta, 
făcută creditorilor a preţului imobilului sau a valorei lui(?). 

Astfel, minorul emancipat şi individul pus sub consi-  Minorul 
ea i Pau : a. ' emansipat, liu judiciar nu pot purgă, cel dintăi fără asistenţa cura; ie 

1280 şi IV, 1379; 'Troplong, Idem, III, 816 şi 1V, 903 bis; 
Thiry, IV, 574, p. 499, ete. 

() Aubry et Rau, III, $ 293 bis, p. 842; Baudry et Loynes, 
op. cil., III, 2353.— Vezi însă în privinţa moștenitorilor par- 
țiali, cari se oferă a plăti partea lor din datoria ipotecară, 
T. Huc, V, 399 şi XIV, 91; Laurent, XXXI, 422, ete. 

Această soluţie este, în genere, admisă, fie că moștenirea Moştenitorul 
a fost acceptată pur şi simplu, fie sub beneficiu de inventar. beneficiar. 
Aubry et Rau, loco cit.; Baudry et Loynes, III, 2354; P. 
Pont, dem, II, 1274; Guillouard, Idem, 1V, 1990, ete. 

Dar, dacă un imobil cuprins în moştenire a fost vândut, şi Cazurile când 
moștenitorul beneficiar a devenit adjudeecatarul lui în numele moștenitorul 
său personal, el va puteă purgă, pentrucă în asemenea caz, el poate. pungă. 
este detentorul imobilului şi nu este personal obligat la plata controversă. 

datoriei. Cas. fr. D. P. 76. 1. 52; Sirey, 76. 1. 81; Vigie, 

III, 1500; Planiol, II, 3297; Baudry et Loynes, op. cit., III, 

2355; Aubry et Rau, loco cit. — Contră: Colmet de Santevrre, 

TX, 169 bis; Valette (eonsultaţie), D. P. 73. 1. p. 198. 

(2) Baudry et Lovnes, op. cât. IL, 2851 bis; T. Hue, XIV, 90; 
Aubry et Rau, III, $ 293 bis, p. 838, nota 17; Cas. fr. Sirey, 

96. 1. 137 (cu nota lui Tissier); D. P. 96. 1. 513 (eu nota 
lui P. de Loynes).— Contră: Tissier, nota în Sirey, loco cit. 

() Lemaire-Boseret, op. cit., 376, 30, p. 238, 239; Baudry et 

Loynes, op. cit, III, 2362; T. Hue, XIV, 93; Beudant, 

op. cit. Il p. 846, nota 1; Laurent, XXXI, 476.— Vezi însă 

Martou, op. cit., IV, 1438, p. 114, după care capacitatea de 

a face plata ar fi suficientă.
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torului, iar cel de al doilea, fără asistenţa consiliului său (4). 
Tutorul. Con- Tutorul poate însă să purgheze în numele minorului 

troversă. sau interzisului, fără autorizarea consiliului de familie, pentru- 
că el reprezintă pe minor sau interzis în toate actele vieței 
civile, fără îndeplinirea vreunei formalităţi (2). 

Femeea mă- Cât pentru femeea, măritată, fie chiar separată, de bunuri, 
ritată. ea nu poate purgă fără autorizarea bărbatului sau a jus- 

tiţiei €). 

Formalităţile purgărei. 

Notificările ce urmează a îi făcute creditorilor. 

Achizitorul imobilului grevat (noul proprietar), care 
voeşte a purgă spre a fi apărat de urmărirea ce creditorii 
pot să exercite în contra lui, în baza acţiunei ipotecare, 
trebue, în cursul unei luni dela transcrierea actului, prin 
care a devenit proprietar, să facă fiecărui creditor în 
parte (*), inseris înaintea titlului său (2), după cum dispune 

() Martou, op. cit., IV, 1439; T. Huc, XIV, 93; Laurent, 
XXXI, 418. Vezi şi autorii citați în nota precedentă. 

(2) Beudant, loco cit; Baudry et Loynes, Jder, ÎL, 2362; T. Hue, 
XIV, 94.— Contră: Laurent, XXXI, 477. 

(2) Martou, op. cit., IV, 1440; Baudry et Loynes, loco cil.; 1. 
Hue, loco cit.; Laurent, XXXI, 479; Dalloz, Nouveau code 
civil annoti, IV, art. 2181, No. 154, ete. 

(&) Lipsa de notificare unuia, din creditori ar face ca purga să 
fie ineficace în privința lui, ea, producându-și însă efectele 
sale în privința celorlalţi creditori. Andr6, op. cit., 1228. 
p.458; P. Pont, Idem, II, 1302; Baudry et Loynes, dem, III, 
2405; Aubry et Rau, III, $ 294, p. 853; Planiol, II, 3314: 

„_Cas. fr. Sirey, 89. 1. 49; D. P. 89. 1. 102, ete. 
(5) Terţiul detentor nu este deci obligat a face notificările de 

cari sa vorbit mai sus, creditorilor înscrişi în urma trans 
crierei titlului său. Baudry et Loynes, op. cil, III, 2404: 
Guillouard, Idem, IV, 2015; Troplong, Idem, IV, 919, 920: 
T. Hue, XIV, 102; Aubry et Rau, III, $ 294, p. 852, text şi nota 8. Cpr. C. Douai, D. P. 9. 2. BAL. 

Dacă ereditorul este minor, notificarea se va face părin- 
telui administrator legal sau tutorului, în caz când minorul 
este sub tutelă. Vezi Dalloz, Nouveau code civil annott, LV; art. 2183, No. 64. 

   



FORMALITĂȚILE PURGĂREI, — ART. 1804 URM. 719 

anume art. 112 din legea ipoteeară belgiană, ori mandata- 
rului său (4), la domiciliul ales prin actul de inscripţie 
(art. 1781 partea finală) €), notificările prevăzute de ant. 
1804 urm. | 

S'a decis că formalităţile notificărei, fiind prescrise sub Xotificarea nu 
edeapsă de nuli n i î i i _ poate fi înlo- pedeap tate, nu pot fi înlocuite prin alte forma chită prin alte 

lităţi, nici chiar prin cunoștința personală a părţilor de exis- formalităţi. 
tența actului (2). 

Această notificare, care se face prin portărei (î), are de scopul notif- 
scop de a aduce la cunoștința creditorilor că terţiul a do- cărei: 
bândit imobilul ce le este afectat, pentru preţul arătat de 
dânsul (5), dacă el l-a dobândit cu titlu oneros, sau de a 

(î) Sa decis, în adevăr, că formalităţile de purgare a unei 
ipoteci sunt bine îndeplinite in persoana mandatarului con- 
tractual prin care sa încheiat actul de ipotecă, cât timp 
acest mandatar n'a fost înlăturat prin modificarea convenției, 
singurul mijloc prin care poate fi îndepărtat acest mandatar. 
Cas. rom. Dreptul din 1911, No. 3, p. 18. 

(2) Sa decis însă că terţiul poate face notificarea şi la domiciliul 
real al creditorului. Cas. fr. D. P. 85. 1. 115; Sirey, 86. 1. 
63. Cpr. T. Hue, XIV, 102, p. 128; Baudry et Loynes, op. 
cit. III, 2404, în fine; Martou, Idem, IV, 1404, p. 8; 
Guillouard, Idem, IV, 2019; Planiol, II, 3315; Laurent, 
XXX, 459, ete. 

(2) Cpr. C. Bucureşti, Dreptul din 1893, No. 24, p. 186. 
(£) Sa decis, cu drept cuvânt, că dispoziţia art. 1804 din codul 

civil, prin care dobânditorul imobilului trebue să notifice 
creditorilor ipotecari actul de vânzare al imobilului ipotecat, 
a fost edictată numai pentru obţinerea purgărei unui imobil 
de privilegii şi ipoteci, ea neputând să aibă nicio aplicare 
în materia perimărei unei inscripții ipotecare. C. Bucureşti, 
Dreptul din 1910, No. 62. | 

(5) Notificarea ar fi nulă, dacă n'ar cuprinde menţiunea preţului 
sau evaluărei imobilului, când terţiul l-a dobândit prin 
schimb, donaţiune sau legat.— Preţul arătat trebue să fie 
indicat cu preciziune şi să fie cert. Aubry et Rau, III, 
$ 294, p. 854, text şi nota 13 ter; Dalloz, op. cil. IV, 
art. 2183, No. 104 urm.— Nulitatea, notificărei nefiind de ordine 
publică, poate fi acoperită prin renunţarea expresă sau tacită 
a creditorului care poate s'o invoace. Andr6, op. ci., 1232, p. 
460. 7. Huc, XIV, 117; Dalloz, op. şi loco cît., No. 90 urm. 

Chestiunea de a se şti dacă notificarea este nulă atunci 
când dobânditorul imobilului ar oferi un preţ inferior acelui 
real, este controversată. Vezi Dalloz, op. şi loco cit. No. 417
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Art. 1805. 
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arătă valoarea reală a imobilului, dacă terţiul l-a dobândit 

cu titlu gratuit: donaţiune ori legat (1). Certificatul de trans- 

crierea achiziţiei, pe care terţiul trebue să-l comunice cre- 

ditorilor, va pune pe aceştia în poziţie de a vedeă dacă 

terțiul a, devenit eu adevărat proprietarul imobilului și dacă 

actul său de achiziţie le este opozabil. Enunţările preserise 

de $ ultim al art. 1804 au de scop de a aduce la eunoș- 

tinţa, fiecărui creditor sareinile ipotecare, în scopul ca el să 

poată vedeă dacă preţul imobilului este suficient pentru ca 

să. fie plătit în întregime, sau dacă trebue să-i sue prețul. 

Prin această notificare, terţiul dobânditor al imobilului 

grevat (noul proprietar) va declară fără nicio rezervă $, 

că este gata a plăti îndată datoriile şi sareinile ipotecare 

numai pănă la concurenţa preţului stipulat prin actul său 

de înstrăinare, sau pănă la concurenţa, valorei cu care el 

a prețeluit imobilul, dacă l-a dobândit prin schimb, dar, 

testament, ete., fără a se distinge între datoriile exigibile 

şi acele neexigibile (art. 1805) (9). Această declaraţie îi 

urm. — Se decide, în genere, că notificarea este nulă numai 

atunci când iregularitatea, comisă o împedică de a-și atinge 
scopul ce-şi propune legea. Cpr. T. Huc, XIV, 117; Baudry 

et Loynes, op. cit., III, 2417; Aubry et Rau, loco cit, p 858: 
Laurent, XXXI, 452; Dalloz, op. cit., IV, art. 2183, No. 80 
urm. Cpr. Cas. fr. D. P. 53. 1. 197; Sirey, 53. 1. 261. 

(4) Evaluarea imobilului este necesară nu numai când el a fost 
dobândit prin schimb, donaţiune sau legat, ei şi atunci când 
preţul vânzărei ar consistă într'o rentă viageră sau întro 
prestație în natură. Baudry et l.oynes, op. cit. III, 2410; 

Aubry et Rau, loco cit. p. 857. 
&) Opre Pont, op. cit., II, 1318; Aubry et Rau, III, $ 2% 

p. . 
(5) Aceasta este o derogare dela regula după care ceeace se 

datorește cu termen nu poate fi cerut înainte de expirarea 
termenului (art. 1023). Detentorul imobilului trebue să ofere 

de a plăti preţul sau valoarea imobilului creditorilor eu 
termen, chiar înainte de expirarea acestui termen, pentrucă 

alttel, creditorii cu termen ar fi căutat să împedice purgă 

din eauza deprecierei ce ar fi putut suferi imobilul pănă la 
expirarea, termenului. Dacă presupunem, în adevăr, doi ere 
ditori ipotecari pentru 100000 lei fiecare, inserişi asupr& 
unui imobil de o valoare de 150000 lei, primul creditor, cu 
rang anterior, însă cu termen, sar fi opus ca să se plătească 

imediat celui de al doilea 50000 lei, pentrucă valoarea im0-
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impune obligaţia personală de a plăti preţul sau valoarea, imo- 
bilului, fără ea el să-şi mai poată retrage oferta sa. 

Graţie notificărei, de care s'a vorbit mai sus, ereditorii 
vor puteă să aprecieze dacă preţul sau estimarea imobi- 
lului este în raport cu valoarea reală a imobilului grevat. 
In caz afirmativ, ei vor primi oferta noului proprietar şi 
imobilul va fi degrevat prin plata creditorilor, după rangul 
fiecăruia din ei, sau prin depunerea preţului ori a valorei 
imobilului la casa de consemnaţii (art. 1807). In caz contrar, 
orice creditor inscris asupra imobilului, a cărui inscripţie 
n'a fost perimată (art. 1786), este în drept a cere punerea, 
imobilului în vânzare prin licitaţie publică. 

Pentru ca această cerere să fie validă şi să-şi primească 
efectele sale trebue, sub pedeapsă de nulitate: 

1% Ca ea să fie comunicată, prin portărei, noului pro- 
prietar, în termen de 40 zile dela notificarea ce acesta a 
făcut creditorului (art. 1806, 19). 

2% Ca, prin această cerere, creditorul să sesupue a sui 
prețul imobilului eu a zecea parte mai mult peste preţul 
stipulat în actul de înstrăinare, şi aceasta pentru ca, creditorii 
să nu ceară cu uşurinţă punerea imobilului în vânzare. 

Această supralicitare sau suire a preţului din partea 
creditorilor cari cer vânzarea (surenchere), este o garanţie că 
vânzarea imobilului nu va fi cerută decât atunci când va 
fi utilă, adecă când imobilul a fost vândut cu un preţ prea 
mic, sau când el n'a fost preţeluit la, adevărata lui valoare (*). 

Acestea toate se comunică, după cererea scrisă a ere- 

ditorului, atât noului proprietar cât şi aceluia care a trans- 
mis imobilul grevat, prin portăreii tribunalului unde sa, 
făcut, sau mai bine zis unde s'a transeris actul de înstrăinare. 

Formalităţile de mai sus sunt preserise sub pedeapsă 
de nulitate, ceeace însemnează că creditorul, care n a înde- 

plinit formele legale, este presupus că a acceptat tacitamente 

oferța, făcută de către terţiul detentor (*). 

bilului este susceptibilă de a fi redusă la 100000 lei, înaintea. 

expirărei termenului, când el trebue să-şi încaseze ereanţa sa. 

Cpr. Berriat St. Prix, Notes €lement. sur le code cil, II], 

8905, 20, p. 734, 735. 

() Cpr. Phiry, IV, 576, p. 502. 
(2) Cpr. 'Thiry, loco cit. p. 503. 

34346 % 

721 

Foloasele 
notificărei. 
Art. 1806, 

1807 

Pedeapsă de 
nulitate.
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Art. 1808, 

Art. 1809. 

“Rezolvirea 
ex tune a 

contractului 
de achiziţie 
a terțiului 
detentor. 

Controversă. 

COD. CIV.—CARTEA III.—TIT. XVIII. —CAPIT. VIIL—ART. 1808, 1809. 

In caz de revinderea imobilului grevat, licităţia va urmă 
după formele prescrise pentru exproprierea, silită, la stă- 
ruinţa. ereditorului care a cerut revinderea (1), sau a terţiului 

detentor. Se va aplică deci în totul dreptul comun. Afiptele 
vor cuprinde preţul stipulat prin contractul de înstrăinare. 
sau declarat după estimaţiune, şi suma cu care creditorul 
sa obligat a sui acest preţ (la surenchere) (art. 1808). 

Adjudecatarul este dator, peste preţul adjudecat, a 
restitui terţiului deposedat cheltuelile făcute cu formarea 
contractului şi transcrierea lui, acelea ale notificărei şi ale 
licitărei imobilului (art. 1809). 

Chestiunea de a se şti dacă adjudecarea, odată pro- 
nunţată în folosul unui terţiu, fie ereditorul sau altul, aduce 
rezolvirea primei înstrăinări ex func sau numai ex nunc, 
este controversată, După părerea dominantă, adjudecarea 
imobilului grevat nu desființează ex tunc contractul de 
achiziţie a terţiului detentor, ci produce numai o evieţiune 
particulară, analogă cu aceea care, în lipsa purgărei, ar fi 

rezultat din exproprierea urmărită contra terțiului sau contra 
curatorului instituit pentru delăsare (?). 

Din acest sistem rezultă următoarele consecinţe foarte 
importante: 

1” Sumele rămase disponibile din preţul adjudecărei. 
după plata, creditorilor inseriși asupra proprietarilor prece- 

„() Cererea, de scoatere în licitaţie a imobilului grevat, nu ridică 
terțiului detentor proprietatea acestui imobil, el rămănând 
proprietarul lui pănă la ordonanța de adjudecare. Baudrr 
et Loynes, op. cit., III, 2493; 'Thâzară, Idem, 209; Aubry et 
Rau, LII, Ş 294, p. 883, ete. ” 

(2) Baudry et Loynes, op. cit., III, 2515; Guillouard, Idem, IV, 
2122; P. Pont, Idem, II, 1395; Laurent, XXI, 544; Planiol, 
II, 3366; Beudant, op. cit., IL, 998 urm., pag. 380 wn.; 
Flanâin, Transcription, I, 54 urm.; Aubry et Rau, [IL 
$ 294, p. 885, text şi nota 109 (ed. a 5-a); T. Hue, XIV. 
153; Glasson, nota în D. P. 88. 1. 331; P. de L.oynes, nota 
în D. P. 96. 1. 281, ete.—Contră: Martou, op. cit., IV, 1569; 
Troplong, Idem, IV, 963 urm.; Petit, 7r. de surencheres, 
p. 583 urm după cari adjudecarea ar aduce rezolvirea ex buno 
a înstrăinărei primitive, ca şi cum ea nuar fi avut niciodată 
fiinţă, Vezi şi soluţia intermediară, propusă de Mourlon. 
Transcription, 1, 85, p. 235 urm.
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denți, se cuvin terţiului detentor evins, iar nu creditorilor 
chirografari ai autorului său (1). 

2 potecile emanate dela terțiul achizitor, pe când 
eră proprietar, vor continuă să subziste, şi creditorii, cărora, 
ele aparţin, vor fi colocaţi conform rangului lor, după ce 
vor fi plătiţi creditorii inserişi asupra precedenţilor pro- 
prietari £). potecile constituite de . înstrăinătorul primitiv, 
după ce dreptul achizitorului a devenit opozabil terţiilor, nu 
vor produce, din contra, niciun efect (5). 

3% Fructele produse de imobil din momentul intrărei 
sale în folosință pănă la ordonanța de adjudecare, prin care 

el este deposedat, aparţin achizitorului, pentrucă pănă atunci 
el este proprietar (art. 483)(%). 

40 Din punctul de vedere fiscal, se va plăti un în- 
doit drept de mutaţiune, unul de către achizitor, iar celalt 

de către adjudecatar. Aceste taxe vor fi însă plătite de 
adjudecatarul imobilului, care va despăgubi pe achizitor 
(art. 1809) 66). 

50 Achizitorul are recurs în garanţie contra autorului 
său, ca şi cum ar fi devenit adjudecatar. El nu are însă 
recurs pentru cheltueli, care-i vor fi restituite de către 
adjudecatar (art. 1809) (6), ete. 

() Aubry et Rau, loco cii., p. 888, text și nota 110; Baudry 

et Loynes, op. cit., LII, 2505 şi 2516; Beudant, Idem, II, 1006: 

Troplong, op. cit., IV, 971; Flandin, Transcriphion, I, 575; 

Laurent, XXXI, 545. Cpr. C. Montpellier, Sirey, 65. 2. 80.— 

Contră: Martou, op. cit. IV, 1562. | 

() Aubry et Rau, loco cil., p. 887, text şi nota 111; Baudry et 

Loynes, op. cât, III, 2516, ete. | 

() Aubry et Rau, loco cit., p. 888; Baudry et Loynes, op. cil. 

III, 2501 şi 2516. | 

(*) Aubry et Rau, loco cit.; Baudry et Loynes, 0p. şi loco supră cil. 

In baza principiului necontestat că fructele aparţin pro- 

prietarului fondului, s'a decis că atunci când un contract de 

arendă se reziliază înainte de culegerea recoltei, proprie- 

tazul reîntrând în stăpânirea moșiei arendate, are prin aceasta 

chiar dreptul asupra recoltei prinsă încă de rădăcini, cu 

îndatorirea numai, rezultând dintr'un principiu de echitate, 

ca să despăgubească pe fostul arendaș de cheltuelile arăturei 

și semănăturei (art. 484). Cas. rom. Cr. judiciar din 1911, 

No. 12, p. 92. (?) Baudy'ee Loynes, op. cit, IUL, 2516, 30 p. 756 (ed. a 3-a). 
(6) Baudry et Loynes, op. şi loco cit. p. 156.
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Despăgubirea 
terțiului de- 

posedat. 

Art. 1810. 

Art, 1811, 

Art. 1812. 

Art, 1813. 

Art. 722, 60 

Pr. civ. 

COD. CIV.—CARTEA II.—TIT. XVIII.—CAPIT. VIII. —ART. 1810 URM, 

Oricare ar fi sistemul ce sar adoptă asupra rezolvirei 
dreptului achizitorului, se decide, în genere, că acest terțiu 
deposedat este în drept a fi despăgubit de îmbunătățirile 
aduse imobilului pănă la concurenţa plus-valutei aduse acestui 
imobil, pentrucă nimene nu se poate înavuţi în detrimentul 
altuia (1). 

| Dacă imobilul grevat s'a adjudecat în mod definitiv 
asupra terţiului achizitor, el nu este obligat a transerie 
ordonanța de adjudecare (art. 1810), pentrucă această or- 
donanţă nu-i atribue un drept nou, ei confirmă numai că 
dreptul său n'a fost transferat altuia (2). 

Suirea, prețului din partea creditorului, care a cerut 
vânzarea, foloseşte tuturor creditorilor inserişi; de unde și 
regula, că retragerea sau mai bine zis dezertarea credito- 
rului, care a provocat licitaţia publică, nu poate, sub niciun 
cuvânt, stavili adjudecarea, dacă nu vor consimţi toţi ere- 
ditorii privilegiați sau ipotecari (art. 1811). Aceasta, este o 
derogare dela principiul după care orice reclamant poate 
să renunţe la, cererea, sa, derogare făcută în favoarea, celorlalți 
creditori, pentru ca ei să nu fie supuşi la noi cheltueli 
prin formarea unei alte cereri de licitare. 

Dacă imobilul a fost adjudecat asupra aceluia, care-l 
cumpărase, adecă asupra terţiului achizitor, acesta va, aveă 
recurs contra vânzătorului său, spre a fi dezdăunat de suma 
care excede prețul stipulat prin actul de vânzare şi pentru 
dobânda, acestui excedent (art. 1812). 

Cererea de punere în licitaţie este un corolar al dreptului 
de suită şi un mod de exercitare al acțiunei ipotecare; ca 
atare, ea nu poate să aibă de obiect decât imobilele gre- 

() Lemaire-Boseret, Săretes rdelles, 389, p. 245; Baudryet 
Loynes, op. cît, III, 2519; 'Fhezaxd, Idem, 209; P. Pont, 
Idem, Il, 1397; Troplong, Idem, IV, 962; Aubry et Rau, III, 
$ 294, p. 889; Colmet de Santerre, IX, 177 bis II; Dalloz, 
Nouveau code civil annott, IV, art. 2188, No. 61 urm., ete. 

(2) Astăzi, ordonanţele de adjudecare sunt supuse transerierei 
(art. 722, 6% Pr. eiv.), pe când înainte de 1900, data reri- 
zuirei procedurei civile, chestiunea eră controversată. Vezi în 
sensul netranscrierei acestor ordonanţe, Cas. rom. şi C. Galaţi, 
Dreptul din 1888, No. 23 şi din 1889, No. 12; Bult. S-a, 
1888, p. 136.—Contră: C. București, Dreptul din 1887, No. 
46 (decizie casată,).
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vate. Referindu-se la această regulă, art. 1813 prevede 
cazul în care noul proprietar a dobândit fie mobile Şi imo- 
bile, fie mai multe imobile din care unele sunţ ipotecate, iar 
altele neipotecate, situate în aceleaș sau în diferite circumscripţii 
de tribunale, toate înstrăinate cu un singur preţ, sau pentru 
preţuri deosebite şi separate, fie că aceste imobile sunt cu- 
prinse sau necuprinse în aceeaş exploatare. În toate aceste 
ipoteze legea obligă pe terţiul detentor de a procede, în 
notificarea ce trebue să facă conform art. 1804, la de- 
terminarea specială a valorei imobilelor asupra cărora sunt 
luate inscripţii, cu analogie după preţul total, spre a pre- 
veni contestaţiile şi a pune pe creditorii inseriși în măsură 
de a-și exercită drepturile lor. Graţie acestei repartiţii, ere- 
ditorul va cunoaşte suma pentru care fiecare imobil a fost 
dobândit şi va şti în ce măsura să-i sue preţul. | 

Dacă terţiul detentor nu îndeplinește această preseripţie 
a legei, notificarea făcută, creditorilor este lovită de nulitate (). 

Nulitatea poate fi propusă de toţi creditorii ipotecari, 
fără nicio excepţie, pentrucă determinarea preţului prin a- 
nalogie nu este preserisă numai în interesul creditorilor, cari 
având ipoteci asupra unora din imobile înstrăinate, nu pot 
să sue decât preţul acestor imobile, ci în interesul tuturor 
creditorilor, cari au ipoteci asupra tuturor imobilelor înstră- 
inate, , o 

Legea, rezervă în mod expres noului proprietar, în vir- 
tutea principiilor dreptului comun, recursul ce el poate să 
aibă contra autorilor săi, în urma unei evicțiuni parţiale, 

din cauza daunei ce ar suferi, fie prin diviziunea achiziţiunei 
sale, fie prin diviziunea exploatărilor întreprinse (art. 1813 
$ ultim), Adjudecarea pronunţată, în folosul unui ieri de 
wma unei supralicitări parţiale, poate în adevăr d 

natură a aduce terţiului achizitor o daună specială, rezultă 
din separarea, luerurilor dobândite de odată ( en bloc), alte 
din fracționarea unor exploatări compuse din mai multe 

imobile, În asemenea caz, este just ca această pagubă, a 
răstoarnă, scopul în vederea căruia mai multe bunuri iuses 
dobândite împreună, să fie răsplătită achizitorului. 

——————— 

p 3. fe, 
(1) Lemaire-Boseret, Sâretes râelles 393, p. 248. Cpr, Cas. fn 

D. P. 96. 1. 225 (eu nota lui P. de Loynes). 

Art, 1813 
$ ultim.



1726 COD. CIV.—CARTEA III.—TIT. XVII.—CAP. VIII. —EFECT. PURGĂREI. 

Efectele purgărei. 

Două ipoteze sunt cu putință: . 
Prima îpo- 10 Sau creditorii inscrişi lasă să treacă, termenul de 

teză 40 zile dela notificarea ce s'a, făcut, prevăzut de art. 1806, 19, 
fără a cere punerea în licitaţie a imobilului, şi atunci ei 
sunt decăzuţi din dreptul lor, valoarea imobilului rămâ- 
nând definitiv fixată la preţul stipulat prin contract, sau la, 
valoarea declarată de către terţiul achizitor (art. 1807). Cu 
acest preţ sau cu această valoare terţiul plătește pe eredi- 
torii privilegiați sau ipotecari, fiecare după rangul sau or- 
dinea inseripţiei sale, ori depune banii la casa de consemnați, 
dacă ereditorii refuză plata, şi imobilul rămâne astfel li- 
berat de orice privilegiu sau ipotecă (art. 1807). 

A doua ipo- 20 Sau creditorii au cerut punerea imobilului în lici- 
7. taţie, și atunci adjudecatarul imobilului, fie el însuş terţiul 

achizitor, fie oricine altul, plătește pe creditorii privilegiați 
şi ipotecari, după rangul fiecăruia din ei, ori consemnează 
preţul, dacă ei nu-l primesc de bună voe, și, în asemenea 
caz, imobilul este iarăș liberat de privilegiile şi ipotecile 
cari îl grevau, ca şi în cazul precedent (*). 

Despre purga care rezultă din vânzările silite €). 

Efectele ad- Cari sunt efectele adjudecărei, când se vinde la mezat 
udecăre : : ARI e .. . Ă Ii Dainte de UN imobil grevat de privilegii, ipoteci sau alte sarcini 

revizuirea reale? Sub vechiul cod de procedură civilă chestiunea eră 
proceduri ci- foarte controversată, din cauza antinomiei ce existi între 
Controversă. art. 565 şi 506 $ 3 din citatul cod. Art. 565, împrumatat 

dela procedura franceză (art. 717), dispuneă, în adevăr, că 
adjudecarea transmite adjudecatarului numai drepturile ce 
avea şi urmăritul asupra imobilului vândut, iar art. 506 $3, 
împrumutat dela codul de procedură civilă al cantonului 

N (1) Cpr. Thiry, IV, 580, p. 506, 507. 
Bibliografie. -. (2) Vezi în această privinţă un studiu recent al d-lui Alex. Cerban 

(Sistemul legislaţiunei noastre în ce priveşte purga legală și 
cea convențională), publicat în Dreptul din 1911, No. 14 
şi 18. — Incât privește dreptul francez, vezi L. Ohadel, De 
la purge virtueile des privileges et: hymothe teză p. doc- torii (Paris, 1892), 79 povestea p



PURGAREA CARE REZULTĂ DIN. VÂNZĂRILE SILITE. 

din Geneva (art. 525), dispunea că afiptele şi publicaţiile 
trebuiau să cuprindă somaţie către toţi acei cari pretin- 
deau vreun drept de proprietate, uzufruct, servitute, chirie, 
privilegiu, ipotecă sau orice alte drepturi asupra bunului 
urmărit ea, înaintea adjudecărei să se arăte de tribunal, spre 
a-și valorifică pretenţiile lor, sub pedeapsă de a nu li se 
moi ţine seamă. După multe discuţii, jurisprudenţa admi- 
sese, cu drept cuvânt, că drepturile ce terţii aveau asupra 
imobilului urmărit nu erau stinse prin faptul că aceşti terţii 
nu le valorificase înainte de adjudecare conform art. 506 
Pr. civ., ei că aceste drepturi puteau fi opuse adjudeca- 
tarului, pentrucă adjudecarea n'a putut transmite acestui 
din urmă mai multe drepturi decât acele ce aparţineau de- 
bitorului urmărit. Se făceă deci, in specie aplicarea ma- 
ximei cunoscute: Nemo plus juris ad, alhium transferre potest 
quam tpse habet (1). 

In urma procedurei revizuite la 1900, chestiunea 
este reglementată de art. 565 şi 568, cari admit un sistem 
mixt. lată cum se exprimă, în această privinţă, expunerea, 
de motive a d-lui Ministru C. G. Disseseu: 

„Sub regimul rânduelilor legei de azi, o mare controversă este 

deschisă în privinţa efectelor adjudecărei. Ce drepturi dobândeşte 

adjudecatarul? Această controversă naşte, cu deosebire, din combi- 

marea actualului art. 565 cu dispoziţia art. 506 $ 3. Se ştie că 

trei sisteme sunt în prezență, şi că jurisprudenţa nu este înca în 

mod constant fixată. In hotăririle Înaltei Curți şi ale instanţelor 

de fond se văd temeiurile deosebitelor păreri, pe cari este inutil 

de a le reproduce aci. 
| Prin noua redacţie a art. 565, 

al aşa numitei purgi, după care vânzar : 

cuzăţit de roatebsarsiile E de toate reclamaţiile cari n'ar fi anun- 

țate în timp util. Nu am admis acest sistem, pentrucă noni 

avem principiul proteguitor că, cadastrul face dova ă în o Su 

aceluia, care este inscris, contra persoane! care, pretinzâncu- e Peg 
prietar, în totul sau în parte, al imobilului litigios, nu Jus Mică 

dreptul său nici printr'un registru regulat de proprietate, miei p 

prescripţia, câştigată. 

nam admis sistemul radical 

ea silită transmite imobilul 

  

(1) Vezi numeroasele decizii citate în “Tr. nostru in lim be fran 

ceză (Droit ancien et moderne de la Roumanie), bi ici 
1, la care trebue să adăogăm U: din Bucureşti, astre 
din 1899, No, 14, p. 109. Vezi şi tom. VIII al Coment. , 

p. 668, nota 9. 
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Am admis însă sistemul curăţirei imobilului de orice privi- 
legiu sau ipotecă, la cari eră supus, pentrucă aci ne aflăm faţă 
cu publicaţiile prevăzute de art. 506. 

Din cauza, primirei acestei soluţii am desființat actualul 
art. 568 şi l-am înlocuit printr'o nouă dispoziţie proteguitoare acelora 
ce cumpără la vânzări publice. Tot pentru înlesnirea circulaţiei 
bunurilor, pentru asigurarea creditului privat şi pentru . încheierea 
tranzacţiilor, am admis chiar o prescripţie specială mai scurtă. 
şi care va curge chiar contra nevârsnicilor. Iar pentru partea fi- 
nală a art. 568, am reglementat ipoteza evicţiei adjudecatarului 
pentru apărarea, drepturilor lui, ete.“ (1). 

lată acum şi textele în chestiune: 

Art. 565 Pr. civ. — Ordonanţa de adjudecare remasă definitivă 
şi executată, trece adjudecatarului dreptul ce avea şi urmăritul 
asupra bunului vândut; imobilul remâne însă liber de orice pri- 
vilegiu sau ipotecă la cari eră supus. (Art. 506, 514 urm. 566 
urm. Pr. civ. Art. 1368, 1369, 1801 urm. C. civil. Art 690 C. 
com. Art. 717 Pr. civ. fr., modificat în unele privinţe). 

Art. 568 Pr. civ. — Orice cerere de evieţiune, totală sau par- 
țială, a bunului adjudecat, se preserie în termen de cinci ami, din 
momentul executărei ordonanţei de adjudecare (2). 

Această, prescripţie va curge şi în contra absenţilor, nevârs- nicilor, interzișilor şi celor puşi sub consiliu Judiciar (5). 
Dacă cererea de evicţiune se va face înnainte de împărţeala 

(1) Vezi procedura civilă, ediţia oficială, p. 37, 38. 
(2) Adecă dela data procesului verbal de punere în posesie al portărelului, iar nu dela data încheierei tribunalului care constată săvârşirea executărei ordonanţei de adjudecare. Cas. rom. S-a Il-a, 11 Oct. 1910, Revista, Jurisprudenţa din 9 De- cembrie 1910, No. 37, p. 579, 580; Dreptul din 1911, No. 5 (eu observ. noastră). —S'a mai decis că art. 568 Pr. civ. nu se aplică când este vorba de acţiunea, în revendicare a unui pă- mânt rural vândut în mod silit, pentrucă aceste pământuri nu pot fi înstrăinate în mod silit, nici către comună, nici către alt sătean. Cas. rom. S-a 1, decizia No. 469 din 22 Septem- brie 1910, Revista Jurisprudenţa din 1910,No. 31, p. 493, No. 485. Vezi şi Or. judiciar din 1910, No. 36. . (*) D- Cerban observă că redacţia art. 568 lasă de dorit, căci el menţionează în mod inutil că, preseripţia. curge în contra absenţilor ŞI a persoanelor puse sub consiliul judiciar, de oarece fiind dat principiul interpretărei limitative a cauzelor de sus- pendare stabilite de art. 1875 C. civ., este incontestabil şi ne- discutat că, nici după dreptul comun, absenţii şi cei puşi sub consiliu judiciar nu beneficiază de suspendarea prescripţiei. Vezi Dreptul din 1911, No. 14, p. 106.



PURGA.—VÂNZARE SILITĂ.—ART. 565, 568 PR. CIV. 

preţului adjudecărei, tribunalul va puteă, după cererea adjudeca- 
tarului, găsind cererea de evicţiune serioasă, să suspende, cu sau 
fâră cauţiune, împărţeala preţului pănă la judecata, definitivă a 
cererei în revendicare (1). 

Când cererea în revendicare va fi făcută după împărţeala 
prețului adjudecărei, se va urmă după dreptul comun. 

Prescripţiile începute la epoca publicărei acestui cod, se vor 
regulă după legile cele vechi (art. 1911 C. civ.). | 

Cu toate acestea, prescripţiile începute mai înainte de pu- 
nerea în aplicare a acestui cod, şi pentru a căror împlinire ar 
trebui să treacă mai mult de cinci ani, se vor împlini după tre- 
cere de cinei ani, cu începere dela data punerei în executare a 
legei de faţă. (Art. 506, 525 urm., 564, 567, 583, 623, 722 Pr. 
cir. Art. 1720, 1722 urm., 1764 urm., 1814, 1818, 1911 C. eiv.). 

Atât din textul art. 565 cât şi din expunerea de mo- 
tive, pe care am reprodus-o mai sus, rezultă că legiuitorul 

nostru nu a admis sistemul radical al purgărei, după care 
vânzarea, silită transmite imobilul curăţit de toate sarcinile 
și pretenţiile ce nu au fost anunţate în timp util, ci a 

admis un sistem mixt și temperat, menţinând prin art. 568 

Pr. civ. dreptul de evieţiune îi termen de cinei ani din 

momentul executărei ordonanţei de adjudecare, adecă dela 

data procesului-verbal de punere în posesie al portărelului 0), 

însă purgând prin art. 565 Pr. civ. imobilul de orice pri- 

vilegii sau ipoteci (5); şi aceasta atât în privinţa ipotecilor 

(1!) Cpr. C. Bucureşti, Or. judioiar din 1910, No. 56. p. 479. 

2) Vezi supră, p. 128, nota 4. Aa 

& C. Bucureşti, Dreplul din 1911, No. 8, p. 60; Cr. judiciar 

din 1911, No. 23. Cpr. şi Trib. Ilfov, Cr. judiciar, loco cit. 

p. 187.— Trebue însă să menţionăm două excepții dela, această 

regulă. Cea dintăiu priveşte pe Stat, iar cea de a doua pe 

Creditul foneiar. In adevăr, privilegiul pe care îl are Statul 

pentru contribuţii de orice natură, asupra întregei averi a 

debitorului, mobilă sau imobilă, nu poate fi purgat decât 

prin plată, iar nici decum ca celelalte sarcini, cari se pur 

ghează prin rămânerea definitivă şi executarea ordonanţei. (le 

adjudecare. Aceasta rezultă din art. 7 al legei de urmării; 

aşa că proprietarul unui imobil cumpărat prin ici aie Du 

blică este răspunzător de impozitul fonciâr atori | is alu 

de acel imobil, înainte de a fi devenit proprietatu ui og > 

rom. Bult. 1909, p. 1005; Or. judiciar din | 9 2 0-00 și 

Dreptul din acelaş an, Neo. 69, p. 549. — In priit n cloea 

tului fonciar, ordonanța de adjudecare transferă, aducea” 

tarului, odată cu împrumutul, şi sarcina ipotecară 

Excepţii dela 
principiile 
de mai sus.
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Neaplie. în 
specie a art. 
509 Pr. civ. 

C. G.—CARTEA III.—TIT. XVIII.—CAPIT. VIIL.—ART. 565, 568 PR. CIY. 

convenţionale cât și a celor legale. Cu alte cuvinte, ox- 
donanța de adjudecare, remasă definitivă, operează atât 
purga. ipotecilor “convenţionale cât şi a celor legale (4), 

In materie de purgă, nu importă dacă creditorii au fost 
sau nu încunoştiințaţi conform art. 509 Pr. eiv., căci purga 
nu se operează faţă cu dispoziţiile acestui text, ci faţă cu 
publicaţiile prevăzute de art. 506 Pr. civ., cari, între altele, 
cuprind somaţia către toţi acei ce ar pretinde vreun drept 
de chirie, privilegiu, ipotecă, ete., ca înainte de adjudecare 
să arăte tribunalului pretenţiile lor, sub pedeapsă de a nu 
li se mai ţine în seamă (). 

Chiar sub vechiul cod de procedură civilă, al cărui 
ant. 509 nu cuprindeă nicio dispoziţie cu privire la încunoș- 
tiințarea la domiciliu a tuturor creditorilor, cari aveau un 
drept de privilegiu sau ipotecă cunoscut, purga se operă 
numai faţă cu art. 506, adecă faţă cu publicitatea generală. 
Noua dispoziţie a art. 509 din procedură n'a fost introdusă 

condiţiile din contractul de împrumut (art. 96 din Statutele 
Creditului). Cpr. Trib. Ialomiţa, Or. judiciar din 1908, No. 
11, p. 519 şi Dreptul din acelaş an, No. 33, p. 265. 

() „Considerând, zice Curtea, din Bucureşti, că art. 1814 C. cv. 
dispune că niciun imobil nu poate fi liberat de ipoteeile le- 
gale, decât supunându-se ipotecii unui alt imobil de aceeaș 
valoare, sau depunându-se la casa de depuneri şi consemnaţii 
o sumă egală cu valoarea creanţei asigurate prin ipotedă; 
considerând însă că art. 565 Pr. civ. conţine o dispoziție ge 
nerală; că legiuitorul întrebuinţează, termenii absoluţi, „liber 
de orice privilegiu sau ipotecă la care eră supus“, căci el 
nu face nicio deosebire între ipotecile convenţionale și acele 
legale; .că. principiul elementar de interpretare este că acolo 
unde legea nu distinge, nu trebue a se face vreo distingere: 
că dacă legiuitorul ar fi voit să lase să subziste ipotecile legale 
asupra imobilului adjudecat, el ar fi spus-o în mod expr& 
ete.“ Dreptul din 1911, No. 8, consid. dela p. 63 şi Cr. jur 
diciar din acelaş an, No. 23, p. 186. Aceeaş soluție este ad- 
misă şi în Franţa. Vezi Chadel, De la purge virtuelle des gri- 

, vileges ei hypothegues, 57, p. 17 (Paris, 1892). , 
&) C. Bucureşti Dreptul şi Cr. judiciar din 1911, loco supră cit: 

— Vezi însă C. Bucureşti (Dreptul din 1908, No. 43, p.350) 
care a decis că, după dreptul comun, ordonanța, de adjude- 
care nu purghează imobilul de privilegiile şi ipotecile ce-l gre” 
vează, decât numai dacă creditorii privilegiați sau ipotecar! 
au fost încunoștiinţaţi potrivit art. 509 Pr. civ.



DEGREVAREA IMOB. DE IPOTECILE LEGALE.—ART. 1814. 

de legiuitor în scopul de a se operă purga, ci pentru a ocroti 
interesele ereditorilor neurmăritori şi a mări numărul concu- 
renţilor, pentru ca bunul debitorului să nu fie vândut pe 
un preţ derizoriu (?). 

Degrevarea imobilelor de ipotecile legale. 

Art. 1814. — Niciun imobil nu poate fi liberat de ipotecile 
legale, decât supunându-se ipotecei un alt imobil de aceeaş valoare, 
sau depunându-se la casa de depuneri şi consemnaţii, o sumă egală 
cu valoarea asigurată prin ipotecă. 

Formele ce urmează a se observă la mutarea unei ipoteci de 
pe un imobil pe altul, se vor determină prin legea de procedură. 
(Art. 1753, 1754 urm., 1762 urm., 1800 C. civ. Art. 725 urm, 
128 Pr. civ.), 

Niciun imobil nu poate fi degrevat deo ipotecă legală 
decât în condiţiile arătate de art. 1814 (2), adecă supunân- 
du-se ipotecei un alt imobil de aceeaș valoare, sau depu- 
nându-se la casa de depuneri și consemnaţii o sumă egală 
cu valoarea, asigurată prin ipoteca legală. 

In caz de a se operă o asemenea mutare, inscripţia 
se va şterge de pe imobilul degrevat şi se va luă asupra 
noului imobil, care va rămâneă afectat la garanţia ipotecară 
(art. 728 Pr. 'eiv.) (0). In caz de a se depune banii la casa 
de consemnaţii, recipisa se va păstră de autoritatea jude- 
cătorească. 

() C. Bucureşti, Dreptul şi Or. judiciar din 1911, loco supră 
cil. .— Această decizie mai pune încă în principiu că nu 
se poate invocă, pe cale.prineipală, nulitatea vânzărei pentrucă 
încunoştiințarea debitorului n'a, fost făcută în mod regulat, 
întrucât partea interesată aveă deschisă calea recursului în 
casaţie în contra, ordonanţei de adjudecare, conform art. 559 

Pr. civ. Vezi Dreptul şi Cr. judiciar din 1911, loco supră, cil. 

(2) Incât priveşte mutarea ipotecei legale a femeei măritate de 
pe un imobil pe altul, vezi supră, p. 568. _ | 

(0) Art, 728 Pr. civ. cere ea strămutarea ipoteeei să fie. menţio- 
nată pe marginea, primei inscripţiuni.— S'a decis însă că acest 

text nu cere ca această menţiune să se facă numai decât pe 

marginea primei inscripții, şi că ea poate fi făcută în josul 

acestei inscripţii, destul fiind numai ca menţiunea de strămu- 
tarea, ipotecei să fie în realitate făcută. Cas. rom. Bult. anu 

1898, p. 1153. 
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Art. 728 Pr. 

civ.
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Neaplie. 
art. 1814 la 

execut. silită, 

COD. CIV.—CARTEA III.—TIT. XVIIIL.—CAPIT. VIIL—ART. 1815, 

S'a decis că dispoziţia art. 1814 își găseşte aplicare 
numai la înstrăinările voluntare, nu însă și în materia, exe- 
cutărei silite (*). 

Dispoziţie tranzitorie în privința femeilor căsătorite sub 
legile anterioare. 

Art. 1815. — Femeile căsătorite pănă la promulgarea acestei 
legi, vor fi datoare, în curs de un an dela această epocă, a cere 
inseripţiuni asupra imobilelor bărbaţilor, pentru asigurarea dotei 
lor, conform regulelor preserise prin acest codice (2). (Art. 1754 urm,, 
1778, 1779, 1780 urm. C. civil). 

Art. 1815 din codul civil a mai fost odată explicat în 
tomul VIII al Coment. noastre, p. 530 urm. De aceea nu 
mai revenim astăzi asupra lui, ci ne mărginim a trimete pe 
cetitori la acest volum (5). 

Vom menţionă însă o sentinţă foarte bine motivată a 
tribun. Vâlcea, care pune în principiu că acest text n'a 
putut de sigur aveă în vedere decât o protecţie mai mult 
pentru femeile măritate înaintea promulgărei codului actual, 
voind ca, prin luarea unei inscripţii ipotecare, să le confere, 
pe lângă dreptul de preferinţă ce-l aveau după codul Ca- 
ragea, şi dreptul de urmărire în mâna celor de al treilea, 
atunci când bărbatul de rea, credință şi-ar fi înstrăinat averea, 
sa. Această importantă hotărire mai decide că luarea acestei 
inscripţii în termenul de un an fiind condiţia dobândirei 
unui nou drept, nu se poate admite că neîndeplinirea ei ar 
atrage perderea celuilalt drept conferit de codul Caragea, și aceasta în virtutea principiilor de drept că o lege nouă nu poate avea putere retroactivă, şi că nu prin interpretare se poate ridică un drept conferit printr'o altă lege (4). 

(1) C. Bucureşti, Dr 
p. 730, nota 1. 

(2) Această dispoziţie tranzitorie est 
nu există nici în codul fi. 

eptul din 1911, No. 8, p. 61. Vezi supră, 

„este originală legei noastre şi , exi nici în legea ipotecară belgiană. () Vezi și tom. 1 al Coment. noastre, p. 109, text nota 4 (ed. : 2-a). (î) Vezi Cr. judiciar din 1906, No. 24 (cu o însemnată şi inte- vesantă observaţie a amieului nostru, d-l A. I. Suciu). Vezi în celaş sens şi alte decizii citate în 4 noastre, p. B31. Bag zii ci omul VIII al Comet.
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Despre formalitatea transcrierei. 

Noţiuni generale asupra strămutărei proprietăţei. 

Știm că, la Romani, proprietatea nu se transmiteă, Dr. roman. 

atât între părţi cât. şi față de terţii, decât prin tradiţie. 

„Traditionibus et usucopionibus dominia, rerum, non nudis 

paciis, transferuntur“ (|). 

Achizitorul nu dobândeă un jus în re, ci un jus ad 

rem; obligaţia nu creă între debitor şi creditor decât un 

raport personal, în virtutea, căruia acest din urmă aveă o 

acţiune pentru a cere predarea lucrului. » Obhgationum, sub- 

stantia, non în eo consistit ut aliquod, corpus nostrum aui 

servitulem mnostram faciat, sed ut alium mobis obstringat 

ad dandum aliquid, vel faciendum, vel preestandum £). 

Această soluţie, admisă şi astăzi în unele legiuiri străine (6), Dr. străin şi 
a. . 4 dr. vechiu 

eră admisă şi în dreptul nostru anterior (*). 

(1) L. 20, Cod, De pactis, 2, 3. Vezi şi alte legi citate în tom. V 

al Coment. noastre, p. 161 urm. 

2) L. 3, Pr., Dig., De obligationibus et actionibus, 44. 1. Vezi 

tom, V mai sus menţionat, p. 161, 162. — Incât priveşte dreptul 

eutumier francez, asupra căruia nu ne putem întinde, vezi 

Lemaire-Boseret, Siiretts rcelles, 36 urm., p. |? urm. 

(9) Vezi tom. V al Coment. noastre, p. 162. 

(4) Vezi tom..V al Coment. noastre, Pp- 162 urm. — „Mutarea C. Calimach. 

proprietăţei lucrurilor nemișcătoare se face prin darea docu- Art. 576. 

mentelor celor vechi şi altor nouă, zice art. 576 din codul 

Calimach, care, după obiceiu, se face între contractieri, prin 

“ntrarea, în stăpânire a celui nou proprietar ŞI luarea lucru- 

rilor în stăpânire, urmând întărituri a judecătoriei sau a stă- 

pânirei“. Cpr. Cas. rom. Bult. S-a 1, 1870, p. 36%. 

In privinţa, codului Caragea, vezi Cas. rom. Bult. 1894, p. 35 Deoseh: între 

şi Dreptul din 189%, No. 17.— In loc de această dispoziţie a << alimaeh 

codului Calimach, pe care am reprodus-o mai sus, art. 431 

din codul austriac dispune următoarele: „Pentru a transferă 

proprietatea, lucrurilor mobiliare (zur Ubertragung des Eigen- 

thumes unbeweglicher Sachen), actul translativ de proprietate 

trebue să fie inseris în registrele publice destinate la, aceasta. 

Această inscripţie se numeşte intabulare ( Intabulation)- Vezi 

asupra acestui text, Stubenrauch, Commentar zum, ăsterrei- 

chischen allgemeinen_biirgerlichen Gesetabuche, |, p: 536—5601 

(ed. Schuster et Schreiber din 1902); Mattei, / paragraf 

del codice civile austriaco avvicinati dalle leggi romane, 

francesi e sarde, II, p. 334 urm. (Venezia 1855).
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Dr. actual. 

C. german 
Art. 873, 

Dacă se poate 
stipulă ca 

proprietatea 
să nu fie 
strămutată 

prin efectul 
consimţimân- 
tului. Con- 
troversă. 

C. C.—0ART. IIL.— TIT. XVIIL—CAP. VIIL.—STRĂMUT. PROPRIETĂȚEI. 

In dreptul actual proprietatea nu se mai strămută ca 
altă dată, între părţile contractante, prin tradiţie, ci prin 
simplul efect al consimţimântului, deşi art. 644 din codul 
nostru prevede tradiția între modurile de dobândire şi de 
strămutare ale proprietăţei (1). Art. 971 din codul nostru, pă- 
răsind redacţia art. 1138 din codul francez care, după cum 
observă Mareade (IV, 480), este vieioasă şi dă loe la multe 
discuţii, și reproducând art. 1125 ab înitio din codul italian, 
dispune în adevăr, că în contractele cari au de obiect tran- 
sferarea proprietăţei, sau unui alt drept real, proprietatea 
sau dreptul se transmite prin efectul consimţimântului păr- 
ților, principiu pe care art. 1295 $ 1 îl aplică la vânzări). 

Inscrierea în registrul fonciar (Grundbuch) este cerută, 
pentru transferarea proprietăţei imobiliare, şi în codul german 
(art. 878). Vezi şi legea prusacă din 5 Mai 1872 (art. 3, 
36, 46), ste, | 
Vezi în tom. III, partea, II, al Coment noastre, explic. art. 
644 C. civil, 

(2) Cu toate că proprietatea este transferată prin efectul con- 
simțimântului, nimic n'ar împedică pe părţi de a stipulă, de 
exemplu, într'o vânzare, că proprietatea nu: va fi strămutată 
decât atunci când preţul va fi plătit sau Imerul vândut va fi 
trădat, după cum dispun anume unele legiuiri străine (epr. art. 715 C. civil portughez din 1867). Este, în adevăr, de prin- 
cipiu că părțile pot, prin convenţia lor, să modifice toate legile cari nu se referă decât la interesul lor privat: (L. 29, Cod, De Pactis, 2, 3). Or, este necontestat că principiul pus de lege în art. 97l nu este contrar niei ordinei publice, nici bunelor moravuri. Vezi în acest sens, C. Iaşi, Dreptul din 1888, No. 13, p. 101; Judecăt. ocol. VI Bucureşti, Or. judiciar din 1902, No. 16, p. 138; Trib. "Tecuci, Dreptul din 1911, No. 6, p. 4; C. Apel din Milan, Revista critică de drept, legislaţie şi ju- risprudență din Lanuar 1911, No. 4, p. 101. In acelaş sens, Giorgio Giorgi, Teoria delle oblligazioni nel diritto moderno 
italiano, IV, 228, p. 242 (ed. a 4-a); Planiol, 1, 2596, în fine şi 2597 (ed. a 5-a); T. Huc, VII, 115; Bufnoir, Propridit ei contrat, p. 53; Demolombe, XXIV, 418, 425 şi XXVII, 8, 
an fine; Marcade, IV, 682, în fine; Colmet de Santerre, V, 58 bis V : A collas, II, p. 189, ete. — Contră: Cas. Turin, Dreptul din 1911, N 0. 7, p. 56 şi Revista critică, loco supră, cil. Ricci, Corso teorico-pratico di diritto civile, VI, 48, p. 68 (ed. din 1907); C. N. 'Toneanu, Cr. judiciar din 1911, No. 1 şi 8. Vezi asupra, acestei chestiuni tom. V al Coment, noastre, p. 166, precum şi studiul ce am publicat în Dreptul din 1911, No. 6 (Răspuns unui articol al d-lui C. N. Toneanu). 

( 

—



COD. CIV.—CARTEA III.—TIT, XVIIL—CAPIT, VIIL.—ART. 1295 $ 2, ETC. 

Cumpărătorul nu mai devine deci astăzi numai cere- 

ditorul lucrului vândut, ci chiar proprietar, tradiţia servind 

numai a-i pune lucrul la dispoziţie, spre a se putea servi 

de el (art. 1314 C. civil). 

Dar, dacă, efectul consimțimântului este astăzi suficient 

spre & transferă proprietatea între părţi, proprietatea, imo- 

biliară nu se strămută erga fertios decât prin transcrierea 

actului de achiziţie, cel puţin în privinţa actelor translative, 

nu însă şi declarative de proprietate sau de drepturi reale 

imobiliare, eari se pot ipotecă. 
Vasta, materie a transeripţiei face parte din procedura 

civilă; de aceea nu avem să ne întindem mult asupra ei, 

mărginirdu-ne numai a expune principiile generale. 

Conform obiceiului nostru, vom transerie mai întăi 

textele respective și apoi vom zice câteva cuvinte asupra lor. 

Art. 818 C. civil. — Când se dăruese bunuri ce pot fi ipo- 

tecate, transcripţiunea actului ce conţine donaţiunea şi accepta- 

ţiunea, ca şi notificaţiunea acceptaţiunei făcută prin act separat, 

se va face la tribunalul districtului unde sunt situate bunurile. 

(Art. 814, 819 urm., 834, 1295 $ 2, 1750, 1801 urm. C. cir. 

Art. 721 urm. Pr. civ. Art. 939 C. fr.). 

Art. 819. — Lipsa transeripţiunei poate să fie invocată de 

orice persoane au interes la aceasta; se exceptează însă persoanele 

obligate a stărui să se facă, transeripţiunea, sau reprezentanții lor, 

asemenea și donatorul (1). Art. 818, 820, 1802 O. civ. Art. 723 Pr. civ. 

Ast. 841 C. fr.). 

Art. 1295 $ 2. — In materie de vindere de imobile, drepturile 

cari rezultă din vânzarea perfectă între părți, nu pot a se opune 

mai înainte de transeripţiunea actului, unei a treia persoane, care 

ax aveă şi ar fi conservat, după lege, oareeare drepturi asupra imobi- 

lului vândut. (Art. 818, 819, 1801 urm. C. civ. Art. 721 urm. Pr. civ.). 

Art. 1394. — Verice act sau hotărîre care constată o cesiune, 

sau o chitanță de chirie, sau arendă pe doi ani viitori, Ya trebui 

să fie transeris pe registrele oficiului ipotecar. (Art. 1393, 1801 urm. 

C.eiv. Art, 192 $ 2 Pr. civ. Art. 2 $ 5 L. fr. asupra transcripție! 

din 23 Martie 1855). 

Art. 1698. — Antichreza trebue să fie făcută înseris şi să fie 

transerisă, întrucât este vorba de o datorie mai mare de 150 lei. 

(Art. 729, 3 şi 40 Pr. civ.) (2). 

() Art. 818 şi 819 sunt explicate la titlul donaţiunilor. Nu avem 

astăzi a reveni asupra lor. | | | 201 

(2) Vezi în privinţa transerierei antiehrezei, supră, P- . 

135 

Art. 1314. 

Transcrierea 
în privinţa 

terţiilor.
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Art, 285 C. 

civil, modi- 
ficat prin 
L. din 15 

Martie 1906. 

C. C.—CARTEA III.—TIP. XVIII.—CAPIT. VIII.—ART. 721 URM. PR. CIV. 

Art. 1801. — Toate actele translative de bunuri şi drepturi, 
cari se pot ipotecă, se vor transcrie pe registrele ce se vor ţinea 
spre acest sfârşit la grefa tribunalului, în ocolul căruia sunt bu- 
nurile situate. (Art. 1740, 1750, 1800, 1803 C. cuv. Art. 721 urm. 
Pr. civ. Art. 2181 C. fr. Art. | L. ipotee. belgiană din 1851). 

Art. 1802. — Orice act de înstrăinare a drepturilor menţio- 
nate în art. precedente, nu se va puteă opune persoanelor al treilea. 
de nu se va fi făcut transcripţiunea cerută prin acel articol. 
(Art. 1801, 1803 C. civ. Art. 723 Pr. eiv. Art. 1, 10 L. ipotec. 
belgiană din 1851). 

Art. 1803. — Transeripţiunea prescrisă prin art. 1801, trans- 
mite dobânditorului drepturile ce înstrăinătorul aveă asupra pro- 
prietăţei imobilului, dar cu privelegiile şi ipotecile cu care imo- 
bilul eră însărcinat. (Art. 971, 1295 $ 2, 1740, 1770, 1790, 1801, 
1802 C. civ. Art. 565 Pr. civ. Art. 2182 C. fr.). 

Art. 712 Pr. civ. — Dacă dota cuprinde nemişcătoare, actul 
se va transerie şi prin tribunalul locului unde ele sunt aşezate. 
(Art. 1285 urm, 1242 C. eiv. Art. 7li, 713 Pr. civ). 

Art. 721 Pr. civ. — Se va ţine la fiecare tribunal de judeţ 
un registru de transcrierea actelor de mutație sau strămutarea pro- 
prietăţilor, un alt registru de inscripţia privilegiilor şi ipoteeilor, 
un alt registru pentru transcrierea actelor de amanet şi unul pentru 
transcrierea comandamentelor. (Art. 497, 71 1, 712, 1722 urm, 
728 bis Pr. civ. Art. 1295 $ 2, 1685 urm. C. clv.). 

„Art. 722 Pr. civ. — Se va transcrie în registrul de tran- 
scriere al tribunalului unde este aşezat bunul nemişcător: 

10 Toate actele de înstrăinare a proprietăţilor nemișcătoare, 
sau a drepturilor reale ce se pot ipoteca (art. 11750, 20); | „2% Toate actele prin care se constitue o antichreză, o ser- vitute, AL drept de uzufruct, de uz sau de locuinţă (art. 1698 C. eiv.); 4 Toate actele prin care se renunţă la aceste drepturi; 5 Tranzacţiile asupra, drepturilor reale; 

6% Ordonanţele de adjudecare; 
SE 70 Declaraţia relativă. la drepturile copiilor asupra averei părinţilor, în caz de divorţ cu consimţimânt mutual, după ce sen- tința de divorţ a rămas definitivă (art. 285 C. civ.). P Tribunalul, care incuviinţează, despărțenia, va, dispune în acelaş timp transerierea hotărirei î i i serier în registrul de mutaţiu ând este vorba de imobile (1). iune, când « 

(1) Art. 285, în medio, 

  

adaos prin legea din 15 Marti 
A U 

artie 1906.— Averea trece n proprietatea copiilor din momentul tran- ser rei sentinţei de divorț, în ce priveşte averea mobilă, şi - momentul, trânserierei în registrele de mutati ni, în ce priveşte imobilele, eu i inca tastei 
» Cu rezerva drepturilor de anularea, înstrăi-



FORMALITATEA TRANSCRIPȚIEIL.— ART. 723 URM. PR. CIV. 

Tribunalul, care a pronunţat despărţenia. va comunică această 
dispoziţie tribunalului situaţiunei imobilului, care va operă tran- 
scrierea din oficiu cât mai în grabă. Ministerul publice va supra- 
peghiă Executarea acestei dispoziţiuni; 

80 Hotăririle date în materie de expropriere pentru utilitate 
publică (art. 23 L. din 20 Octombrie 1864); 

9% Cesiunile de venituri pe un timp mai mare de doi ani 
(art. 1394 C. civ.); 

100 Extract de pe contractele de arendă sau închiriere pe un 
timp mai lung de trei ani. 

La actele arătate în alin. 1, 2, 3 şi 4, de vor fi autentificate 
tot la, tribunalul situaţiei nemişcătorului, transerierea se va face 

numai în extract. (Art. 517 urm., 565 urim., 721, 723 urm., 726 

E civ. Art. 285, 834, 1698, 1704 urm., 1801 urm., 1828, 1834 

. civ,). 

Art. 723 Pr. civ. — Pănă la transcriere, drepturile rezultând 

din actele menţionate la art. de mai sus, nu se pot opune celor de 

al treilea, cari au drepturi asupra bunului nemişcător, chiar dacă 

au cunoştinţă de existenţa actelor de mai sus. 

Se exceptează, bine înţeles, cazurile de viclenie. (Art. 722, 

794 Pr. civ. Art. 1295 $ 2, 1802 C. civ.). 

Art. 724 Pr. civ. — Se vor transcrie în extract în registrul 

de urmăriri : 
1 Comandamentele prealabile; , 

20 Urmăririle de venituri. (Art. 477, 481 urm., 497 Pr. civ.), 

Art. 724 his Pr. civ. — Cererile de transcriere se vor face 

la grefa tribunalului de partea interesată, chiar pe baza unor ti- 

tluri sub semnătură privată. 

Art. 728 bis Pr. civ. — Se va transcrie 'în registrul de 

amaneturi toate actele prin care se constitue un amanet, potrivit 

art. 1685 şi urm. din codul civil, după cererea părţei interesate. 

(Art. 1685 urm. C. civ. Art. 191 Pr. civ.). | 

Acestea sunt, textele cari prevăd formalitatea, transerierei. 

Procedura civilă mai cuprinde și alte texte, relative la trans- 

erierea convențiilor matrimoniale. (art. 712, 714, 716, 717; 

nărilor făcute în frauda copiilor, în intervalul dela inten- 

tarea acţiunei pănă la transorierea hotărirei. Transerierea se 

va face din oficiu de către grefa situațiunei imobilului, upă 

cererea procurorului de pe lângă tribunalul care a pronunța 

desfacerea căsătoriei. Procurorul are dreptul să întindă ee- 

rerea, de transeriere şi asupra imobilelor cari ar fi fost omise 

în cererea de divorț. Vezi asupră acestui text, tom. II al 

(ed. a 2-a). 
Coment. noastre, p. 195 urm. 

47 
9An4A 

131



138 

Definiţia şi 
origina trans- 

cripţiei. 

Scopul. trans- 
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Dr. nostru 
anterior. 

Regul. or- 
ganie. 

COD. CIV.—CARTEA HI.—TIT. XVIII.--CAPIT, VIII. —TRANSCBIPŢIE, 

720 Pr. civ.)(!). La aceste texte trebue să mai adăogăm 
unele din codul comercial, privitoare tot la trânseripţie, 
precum: art. 480, 493, 495, 496, 500 C. com, ete. 

Transcrierea, a cărei origină se găsește în dreptul feudal (?), 
este copia literală, şi uneori în extract numai, a actelor de 
înstrăinare translative de proprietate sau de drepturi reale 
imobiliare ce pot fi ipotecate, întrun registru special și pu- 
blie, pe care fiecare poate să-l consulte (art. 1816 C. com.). 

Scopul acestei formalităţi este de a vesti pe cei de al 
treilea de toate mișcările proprietăţei imobiliare, întrun in- 
teres de utilitate publică și de credit privat. Proprietatea 
nu poate, în adevăr, să rămâe în întunerie ca obligaţia, 
care este o legătură personală. Ea fiind un drept absolut, 
trebue să fie de toţi cunoscută, pentru ca, toţi s'o respecte (?). 
In acest seop, legea, nu permite de a se opune terţiilor 
actele de transmitere ale acestei proprietăţi, decât dacă au fost 
aduse la. cunoștința publică prin transeriere (art. 723 Pr. civ.). 
Această măsură este nu se poate mai nemerită, căci dacă 
este adevărat că proprietatea este un drept, ea trebue să, fie 
un drept față de toţi; şi pentru aceasta, ea, trebue să, se 
manifeste printi”un semn extern, pentru ca toţi s'o cunoască. 
Or, acest semn nu poate fi decât publicitatea. Legea n'a 
instituit acelaș mod de publicitate în privința tuturor a€- 
telor, căci unele sunt aduse la cunoştinţa, publică prin tran- 
scriere (art. 722 urm. Pr. civ.), iar actele prin înscriere 

  

(1) Vezi tom. VIII al Coment. noastre, p. 76, 77, 99, urm., ete. 
(2) Vezi Flandin, Transcription en maticre hypothecaire, 1, p. 13 

urm. (Resume historigue sur la, transcription) (ed. din 1861). 
În privința dreptului roman, vezi Gr. Dimitrescu, Introdu- 
cere la studiul transcripțiunei (Bucureşti, 1908). 
„Regimul publicităţei relativ la transmiterea, . proprietăţei 
imobiliare apare pentru prima oară în Moldova la 1833, odată cu punerea, în vigoare a Regulamentului organic (anexa 
lit. 7); însă, pe lângă că sistemul acestei legislații lasă mult 
de dorit, deşi el constitue necontestat un progres asupra tre- 
cutului, apoi, el nu este privitor decât Ia, ipoteci şi la con- 
venţii matrimoniale. Sub legislaţia anterioară, actele de în- 
străinare ale bunurilor imobiliare nu aveau deci nevoe de a fi transerise spre a fi opozabile terţiilor. Vezi tom. V al Coment. noastre, p. 170, nota 1. 

() Vezi P. Lemarcis, Comment. de la loi sur la transcriplion 
hapothecaire, p. 6, No. III.
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  (art. 725—728 Pr. civ.). A inscrie însemnează a luă notă, 
a face menţiune de un lueru pe un registru, iar a tran- 
scrie însemnează, cel puţin în genere dacă nu în totdeauna, 
a copiă literalmente. 

lată cum un autor justifică transcrierea, fără care terţii Justificarea 

ar puteă să vadă averea lor compromisă prin fraudele ace- transeripției, 
lora cu cari ei sunt chemaţi a contractă: 

„Concilier le erâdit le plus  €tendu avec la solidit€ des tran- 
sactions, faire connaître aux interess6s les affectations hypotheeaires | 
ou autres qui grăvent la propriâtă, et les 6clairer sur la veritable , 

situation de celui avec lequel ils traitent, voilă le probleme a r6 

sondre. Il n'est pas de l&gislateur qui, frapp6 de Linconvenient 
attach ă la clandestinit6 des modifieations survenues dans I'6tat de 

la propriât, n'ait cherehâ ă y porter remăde. A toutes les 6poques, 

on a employe diffârentes formalites pour produire la publicit6, for- 

malitts toutes empreintes de Vesprit du temps daas lequel elles ont 

&t€ mises en usage, en rapport avec la l6gislation en vigueur, et 

qui, en se perpâtuant dâge en âge, suivant les progres du droit 

et ge la eivilisation, ont enfin amen€ la transeription, qui est la 

base de la publieit dans la legislation moderne, ete. (1). 

Actele supuse transcrierei. 

Sunt supuse transerierei în registrele speciale ale tri- „Actele trans” 
a . .. . . . ative de pro- 

bunalului siiuaţiunei imobilului (2): actele autentice sau sub “ rietate. 

semnătură privată, translative, iar nu declarative (*) de pro- 

(1) Vezi Verdier, Transcriplion hypothecaire, 1, Introduction, 

p. 7 şi 8 (ed. a 2-a, 181). | Pi 

(2) Dacă imobilul este situat pe linia de demarcaţie a două dis”. Cazul când 

i i i Şi ul este 
tricte deosebite, transerierea se va face la tribunalul ambelor imobi putrară 

districte, ehiar dacă partea cea mai mare a mobilului âr î ae demareaţie 

situată numai în unul din ele. Thiry, IV, 330. Pand. fr, v a două dis 

Transcription, 103, şi autorităţile citate acolo. Aceeaş soluţie tricte. 

este admisibilă în privinţa inseripţiilor ipotecare. Vezi supră, 

ag. 613. 
Ra i | 

(5) tel, împărţeala, fiind, în dreptul modern, declarativă, iar Netranserie- 

nu tranzlativă de proprietate (art. 786), nu este supusă trans- ea păr 

crierei, nici chiar atunci când o adjudecare a avut loc, so erei, 

luţie admisă şi în Franţa. Vezi Lemarcis, Dramnscription hy- 

pothtcaire, p. 15, No. VII; Flandin, Jdem, I, 21, p.17urm;; 

Berger, Idem, 1, 15; p. Lî urm:; Verdier, Idem,_I, 36, p. s6, 

87 (ed. a 2-a); Mourlon, Idem, IL 158 urm., p. 317 urm. ete.— 

Este însă de regretat că legiuitorul nostru na admis soluţia
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COD. CIV.—CARTEA III.—TIT, XVIIIL.—CAPIT. VIII. —TRANSCRIPȚIE. 

prietate sau de drepturi reale imobiliare ce pot fi. ipoteeate 
(art. 1750, 1801 C. civil, art. 722, 10 Pr. civ.). 

Astfel, sunt supuse transerierei : vânzarea, care este tipul 
strămutărilor de proprietate cu titlu oneros, şi schimburile 
imobiliare ('); datio în solutum a unui imobil (art. 1307) ); 
convențiile matrimoniale cari au de obiect imobile (art. 712 
Pr. civ.) €); donaţiunile imobiliare ($): ordonanţele de adju- 

(i 

—
—
 

9) 

() 

consacrată de legea ipotecară belgiană (art. 1), care supune 
transcrierei şi actele deelarative de drepturi. Vezi tom. V al 
Coment. noastre, p. 169, nota 2. 
Şi schimbul imobilului dotal este supus transerierei, eu toată 
controversa ce s'a ridicat asupra acestui punct. Vezi tom. VIII 
al Coment. noastre, p. 312 urm. şi p. 592, nota 1. Vezi asupra, 
acestei controverse studiul ce am publicat în Dreptul din 1903, 
No. 83. 
Cpr. Mourlon, Transcription, |, pag. 105 urm., No. 46; Ri- 
viere et Francois, Idem, p. 18, No. 6; Lemaire-Boseret, S&- 
retes reelles, 417, p. 24, ete. 
Transcrierea actului dotal fiind preserisă numai în interesul 
terţilor (art. 712 Pr. civ.), lipsa acestei transerieri nu poate 
fi invocată decât de acei cari au dobândit vreun drept real 
asupra imobilului, iar nicidecum de creditorii femeei, cari 
voese să urmărească imobilul dotal. Trib. Iași, Dreptul din 
1910, No. 50 (cu observ. d-lui Gr. Dimitrescu). Cpr. C. Bu- 
cureşti, Dreptul din 1909, No. 28. Curtea de casaţie a decis 
de curând (7 Martie 1911), şi cu drept cuvânt, că netrans- 
crierea, actului dotal în registrele speciale, nu ridică actului 
caracterul de act dotal între părţi sau reprezentanţii lor, ci 
numai faţă de cei de al treilea. Dreptul din 1911,. No. 28, 
pag. 222 şi Revista Jurisprudenţa, anul 1911, No. 13, p. 194. 
Acest principiu este elementar. Vezi asupra transcrierei conven- 
țiilor matrimoniale, tom. VIII al Com. noastre, p. 76 urm. şi 106. 
Vezi în tom. IV al Coment. noastre, explic. art. 818, 819 
C. civil. Cpr. Cas. rom. Rev. -Jurisprudenţa din 1911, No: 12, 
p. 178. Şi donaţiunile făcute între soţi în timpul căsătoriei 
(art. 937) sunt supuse trânserierei. Lemaire-Boseret, Săretes 
reelles, 47, p. 24. 

Chestiunea de a se şti dacă instituţiile contractuale având 
de obiect imobile, cari, oricât s'a zis, există, şi în dreptul 
nostru (vezi tom. I al Coment. noastre, Introducere, p. 28, 
ad notam şi Trib. Romanați, Cr. judiciar din 1908, No. 40, cu observ. noastră), sunt sau nu supuse transerierei, este con- 
troversată. Vezi pentru afirmativa, Flandin, Zranscription, L, 
70L urm; „Duvergier, Collection des lois, anul 1855, p. 60, 
nota 1; 'Thiry, IV, 308, p. 276 urm.; Mourlon, Transcrip- tion, II, 1117, pag. 759 urm. — Contră: Troplong, Trans-
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decare, pentrucă într'o urmărire silită, debitorul expropriat 
se consideră ca vânzător, iar adjudecatarul ca cumpărător; 
tranzacţiile relative la proprietatea imobiliară sau la dez- 
membrările ei, în privinţa imobilelor sau drepturilor imobi- 
liare, cari nu făceau obiectul contestaţiei, şi care au fost 
date ca, un echivalent al concesiunilor obţinute (î); rezolvirile 
volontare, cari derivă din consimţimântul mutual al părţilor 
(art. 962 $ 2) 0); actele prin care se constitue o antichreză (5), 
o servitute ($), un uzufruet (5), un drept de uz sau de abi- 
tație, toate aceste drepturi fiind dezmembrări ale proprie- 

tăței, actele prin care se renunţă la aceste drepturi; ho- 
tărîrile- date în materie de expropriere pentru cauză de 
utilitate publică (6), nu însă şi celelalte hotărîri judecătorești, 

cripiion, 73 urm.; Verdier, Idem, I, 151 urm., pag. 306 urm.; 

Berger, Idem, 14, p. 14 urm.; Lemaire-Boseret, op. şi loco cil., 

p. 24; Laurent, XV, 188 şi XXIX, 49 urm.; Martou, op. cit. 

Î, 19, p. 41 urm., ete. Această controversă este mai pe larg 

examinată sub art. 933, la titlul donaţiunilor. 

(1) Rividre et Francois, Transcription, No. 8, p. 18, 19; Mourlon, 

Idem, |, 13 urm., p. 175 urm., ete. Vezi şi supră, p. 209, 

nota 1. 
(2) Astfel, achizitorul care renunță de bună voe la dreptul său 

de proprietate nu va fi considerat ca desezisat în privința 

terţilor decât în urma transcrierei convenției de rezolvire” 

iar posesorul primitiv nu va fi considerat ca reinvestit „cu 

dreptul său, decât tot dela îndeplinirea acestei formalităţi. 

Rividre et Francois, op. cit. 9. p. 19.— Dacă rezolvirea, rezultă 

dintr'o hotărîre judecătorească, ea nu are nevoe de a fi tran- 

scrisă. Pand. fe., v Transcription, 361. V. şi infră, p. 742, n. l. 

€) Vezi în privinţa antiehrezei, supră, p. 301. , 

(4) Nu sunt însă supuse transerierei servituţile cari isvorăse din 

lege sau din situaţiunea locurilor. Cpr. Liemaire-Boseret, Să- 

retes vâelles, 51, p. 26; Rivitre et Francois, Transoription, 

38, p. 34; Nacu, III, No. 361, p. 770. Vezi în privința transcri- 

erei servituţilor constituite prin acte cu titlu oneros şi cu titlu 

gratuit, tom. III, partea I-a, al Coment. noastre, p. 802, nota 2. 

Uzufruetul legal nu este, în prineipiu, stpus transerierei. Vezi 

tom. IL al Coment. noastre, p. 519 (ed. a 2-a) şi tom. III, 

partea I-a, p. 409, ad notam. Cpr. Laurent, VI, 345. Legea 

supune însă, transcrierei uzufruetul legal ce părintele conservă, 

în caz de divorţ, asupra părței din averea imobiliară care trece 

la copii. Vezi tom. ÎI al Coment. noastre, pâg- 203 și 

(ed. a 2-a). Mai vezi tom. INL, partea IL, p. 409, ad notam. 

(6) Cpr. Mourlon, Transeription, |, 18 urm. p: 199 urm. 

& 

—
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COD. CIV.—CARTEA IIL.—FPIT. XVIII —CAPIT,. VIII. —TRANSCRIPȚIE, 

afară de acele cari recunosc existenţa unei convenţii ver- 
bale translative de proprietate imobiliară, care n'a fost trans- 
crisă (1); actele sau hotăririle care constată o cesiune sau o 
chitanţă de chirie pe doi am viitori (art. 1394 CO. civ. și 
722, 9 Pr. civ.)), actele de amanet (art. 728, bis Pr. 
civ.); cesiunea unei creanţe privilegiate sau ipotecare (); 
contractele de închiriere sau arendare încheiate pe-un timp 
mai lung de trei ani (art. 722, 10% Pr. eiv.) (€), deşi prin aceste 
contracte nu se transmite, după cum ştim, niciun drept 
real asupra imobilelor închiriate sau arendate (5), ete. 

Nu „sunt însă supuse transerierei: suecesiunile ab în- 
testat (*), nici renunţările la succesiuni (7) şi, după jurispru- 
dență, nici legatele de imobile (8), ete. | 
  

() Rivitre et Frangois, Zranscription, No. 14, pag. 23; Andrt, 
Pegime hypothecaire, 2, p. 37; Nacu, III, No. 359, p.:769. Mo- 
tivul pentru care hotărtrile judecătorești nu sunt supuse trans- 
crierei este că ele nu sunt translative, ei declarative de drepturi. 
Vezi asupra acestui principiu incontestabil, tom. VI al Co- 
ment. noastre, pag. 663, text şi nota 6. Art. 1263 din codul 
civil face o aplicare a acestui principiu, iar art. 457 deroagă, 
din contra, dela el în privinţa interdicţiei. Vezi Cas. rom. 
Dreptul din 1901, No. 30; Cr. judiciar din 1901, No. 31 şi 
Bult. 1901, p. 384 (decizie la care am luat şi noi parte). Cu 
tot efectul declarativ al hotăririlor judecătoreşti, legea, ipote- 
cară belgiană le supune, cu drept cuvânt, transerierei (art. 2). 

() Vezi tom. VIII al Coment. noastre, p. 808, text şi nota 2 
cum şi tom. LX, p. 29, ad notam şi p. 153 urm. 

() Vezi tom. V al Coment. noastre, p. 179 şi tom. VIII, p. 808. 
„__— Renunţările la privilegii şi ipoteci nu sunt însă, din cauza 

unei lacuni regretabil, supuse niciunei publicităţi. Vezi 
supră, p. 695. 

"(%) Vezi tom. IX al Coment. noastre, p. 209 urm. 
(9) Vezi tom. III, partea I-a al Coment. noastre. p. 211, nota | 

şi tom. IX, p. 28 urm., nota 2. 
(6) Rivicre et Francois, T'ranscription, 37, p. 84; Lemaire-Bo- 

seret, op. cit., &T, p. 24; Nacu, III, No. 361, p. 710, ete. 
() Laurent, XSIX, 97; Rividre et Francois, p. 22; Nacu, III. 

No. 365, p. 172. — Renunţarea făcută la o moştenire sau ia 
un legat care fusese acceptate, este însă “supusă transerierei, 
pentrucă, în asemenea caz, există o transmitere de proprietate 
în folosul acelor cari beneficiază de această, renunțare. Planiol; 
1, 2612 (ed. a 5-a): Laurent, XXIX, 97; Nacu, III, No. 366, a 712. Opr. Aubry et Rau, II, $ 209, p. 440 (ed. a 5-a). (6) Vezi supră, pag. 115, nota 1. Aceeaș soluţie este admisă în 

]
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Legea, vorbind numai de actele de înstrăinare ale pro- 
prietăţilor imobiliare, de aci rezultă că numai actele in- 
strumentare, încheiate pentru constatarea faptelor juridice, 
trebue să fie aduse la cunoştinţa terţiilor prin publicitate. 
Convenţiile verbale sau faptele juridice pentru care nn sa 
încheiat niciun instrument de probaţiune, nu sunt supuse 

transerierei (1). 
Nu sunt, de asemenea, supuse transerierei achiziţiile 

dobândite în virtutea legei, afară de excepţia admisă prin 

art. 285 C. civil şi 722, 70 Pr. eiv. (0); nici renunţarea la 

o prescripţie imobiliară dobândită (*); nici trimeterea în po- 

sesiune a averei unui absent, în care se găsesc imobile (6); 

nici reîntoarcerea la vânzător a imobilului vândut, în vir- 

tatea pactului de răscumpărare (art. 1372 urm.), dacă vân- 

zaxea primitivă a fost transerisă (5); nici retractul litigios, 

atunci când dreptul cedat este un drept real imobiliar (6), ete. 

Transmiterea proprietăţei mobiliare nu este, de ase- 

menea. supusă publicităţei, detentorul mobilelor fiind apărat 

prin însăş posesiunea sa, dacă el este de bună credinţă 

(art. 1909) (). 

Se poate însă întâmpiă ca clauza dintr'un contract ne- 

Franţa şi în Belgia. Vezi Flandin, Transcription, I, 17, 

p. 12 urm.; Berger, Idem, 11, p. 10 urm.; Lemaire-Boseret, 

op. şi loco cit., ete. 

() Lemaire-Boseret, op.cit. 47, p. 23, 24. 0pr. Mourlon, Zrans- 

cription, I, 147,p. 86% urm, ete. 

(2) Vezi supră, p. 741, nota 5. 

€) Flandin, Pramscription, 459: Troplong, Idem, 96; Aubry et 

Rau, II, $ 209, pag. 440 (ed. a 5-a). — Renunţarea la. pres- 

cripţie va fi însă supusă transeripţiei, dacă, după ce excepţia 

prescripţiei a fost opusă în justiţie şi admisă, acel care a do- 

bândit acest beneficiu a renunţat la hotărirea ce a câştigat, 

pentrucă, în asemenea caz, renunţarea constitue o transmi- 

tere de proprietate în folosul beneficiarului acestei renunțări. 

Flandin, op. cit., L, 460, p. 397; Aubry et Rau, loco ctl., etc. 

() Nacu, IIL, No. 370, p. 773. , 

(5) Vezi tom. VIII al Coment. noastre, p- 169, nota 2, şi auto- 

'rităţile citate acolo. | , , 

(6) Vezi tom. VIII suseitat, p- 799, nota 2 şi 876, text şi nota 7, 

şi la autorităţile citate acolo, adde: Aubry et Rau, II, $ 209, 

pag. 452, 453, text şi nota 65 (ed. a 5-a); Nacu, III, 371, 

p. 713, ete. 
(7) Lemaire-Boseret, op. cît. Bl, p. 26. 
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COD. CIV.—CARTEA II.—TIT. XVIII.—0CAPIT. VIII.-—TRANSCRIPȚIE, 

pus transcrierei, să fie transerisă spre a fi opozabilă ter- 
ţiilor. Astfel, dacă, într'un contract de ipotecă, s'a stipulat 

transerisă. că, debitorul este oprit de a cedă sau primi căștiurile pe 

Falimentul 
constituito- 
rului de 
drepturi 

reale. 

rnai mult de șease luni înainte, sau de a închiriă imobilul 
ipotecat pe un timp anume determinat, această clauză nu 
va fi opozabilă terţiilor decât sub condiţie ca contractul de 
ipotecă, să fie transcris, căci numai din registrele de trans- 
cripție terţii au putut să se informeze de existenţa unor 
asemenea, clauze. (Vezi supră, p. 544, nota 2, în medio). 

Efectele transcripțiunei şi ale lipsei ei. 

Actele, fie autentice, fie sub semnătură privată (art. 724 
bis Pr. eiv.), transcrise în mod regulat în registrele speciale 
ale tribunalului situaţiei imobilului, de către grefierul acelui 
tribunal (art. 1820 C. civ.) (Î), sunt opozabile terţiilor de 
bună, credinţă, cari au drepturi asupra, aceluiaș imobil, iar 
pănă la transcriere (*), ele nu pot fi opuse acestora (art. 1802 
C. civ.), chiar dacă ei au avut cunoştinţă personală despre 

(1) Transerierea nu este nulă, dacă wa fost ordonată de grefier. 

(2) 

ci de prezidentul tribunalului. Trib. Botoşani, Or. judiciar 
din 1902, No. 66. 
Legea, nu fixează niciun termen pentru îndeplinirea, forma- 
lităţei transcrierei, fiindcă această formalitate nn este obliga- 
torie pentru părţi, lipsa ei făcând numai ca actele tranzlative 
de drepturi reale imobiliare şi contractele de închiriere sau 
arendare încheiate pe un period mai lung de trei ani, să nu 
poată fi opuse terțiilor. Cu toate acestea, atât achizitorul 
dreptului real cât şi locatarul au interes de a, transcrie actul 
lor cât mai curând, orice întâvziere putându-le fi dăunătoare. 
dacă alţii ar transerie asemenea acte înaintea lor. Cpr. Law- 
rent, XXIX, 147; Mourlon, Tramscription, L, 212, p. 430. 

„431; Pand. fr., vo Transcription, 709; 'Phiry, IV, 330, ete. “ In caz de faliment al dăruitorului, al vânzătorului sau al constituitorului de drepturi reale, transcrierea va, puteă; să 
aibă loc pănă în ziua declarărei sale în stare de faliment (excluziv), chiar în urma zilei fixată de tribunal pentru în- cetarea, plăţilor, dacă actul de înstrăinare sau de constituire 
de drepturi supus transerierei este anterior acestei epoci. Cpr. at za C. com. Vezi Laurent, XXIX, 148; Pand. fe, 2 cit., .



EFECTELE TRANSCRIPȚIEI ȘI ALE LIPSEI EI. 145 

aceste acte (1); de unde rezultă că dintre doi achizitori de 
bună credinţă ai aceluiaș imobil, fie cu titlu oneros, fie cu 
titlu gratuit (donaţiune), cari deţin dreptul lor dela acelaș 
vânzător sau dăruitor, acela va fi proprietar care a transcris 
mai întâiu dreptul său, iar nu acela al cărui act are o dată, 
anterioară, chiar dacă acest din urmă ar fi fost: pus în po- 
sesiunea imobilului (2). 

Trebue însă să observăm că transerierea nu poate aveă 
de efect de a îndreptă viciul titlului aceluia care a făcut 
înstrăinarea. Astfel, ea nu poate să facă a se transmite 
cumpărătorului proprietatea lucrului vândut, dacă vânză- 
torul nu eră proprietarul acestui lueru (€). 

Dacă mai multe mutaţiuni de proprietate ale aceluiaș Cazul când 
imobil au fost transcrise în aceeaș zi, chestiunea este con- Pi multe 
troversată; însă, în orice caz, art. 1779, după eare ipotecile fost transerise 
inscrise în aceeaș zi au acelaș rang, nu este aplicabil în ez? 2i- 
specie (*). | | . 

Știm că, între părţi, proprietatea, este strămutată, chiar Numai terţii 
în materie imobihară, numai prin efectul eonsimţimântului (5), Pa Pe 
transerierea având de scop de a apără. numai interesul ter- — crierei. 
țiilor. Prin urmare, numai terţii pot să opue lipsa ei. | 

Lipsa de publicitate nu poate deci fi invocată de părţile Părţile con- 
contractante (6), nici de moştenitorii lor universali sau cu inte 
titlu universal, fie ei puri şi simpli sau beneficiari, pentrucă, 

  

(1) Vezi înfră, p. 746, text şi nota 3. | | 
(2) Vezi tom. Pal Coment. noastre, p. 170, text şi nota 3. Cpr. 

Cas. rom. Bult. 1898, p. 1394.—S'a decis, cu drept cuvânt, 
că art. 1802 C. civil, şi 723 Pr. civ., relative la conflictele de 
drepturi cari se regulează după anterioritatea, transcrierei, se 
aplică numai atunei când achizitorii nu pot invocă, decât drep- 
turile rezultând din titlurile lor, iar nu şi atunci când unul 
din ei poate, pe baza titlului său, să invoace preseripția de 

zece ară, provăzută de art. 1895 C. eivil. Cas. rom. Bult. 1908, 

p. 1089. DR 
() Arntz, IV, 1245; Thiry, IV, 833, în fine, p. 300. Cpr. Cas. 

rom. Bult. S-a 1, 1884, consid. dela p. 518. 

(*) Vezi supră, pag. 610, text şi nota 4. Vezi şi tom. V al Co- 

ment. noastre, p. 171, nota 2. _ al 

(6) Cpr. Trib. Tutova, Dreptul din 1885, No. 65, şi alte auto- 

rităţi citate în tom. V al Coment. noastre, p. 170, nota 3. 

Vezi şi supră, p. 134... 

(6) Dalloz, Nouveau code civil annol, IV, p. 1741, No. 36 urm.
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civ. 
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transcrierea n'a fost înfiinţată în folosul lor (1); nici de ere- 
ditorii lor, în baza art. 974. 

Se naște însă întrebarea: ce trebue să înțelegem aci 
prin ferții sau cei'de al treilea? Aceştia sunt, după o teorie 
foarte acreditată, nu numai acei cari au dobândit un drept 
real asupra imobilului, dar încă și toţi acei cari, :neluând 
parte la actul netranscris, au interes 'a-l depărtă. Astfel 
sunt, pe lângă acei cari au dobândit un drept real asupra 
imobilului, -un al doilea achizitor sau un al doilea, cesionar; 
creditorii ipotecari, fie ipoteca lor legală sau convenţională, 
şi, după unii, chiar „creditorii chirografari ai vânzătorului. 
După acest din urmă sistem, admis mai cu samă în Belgia, 
cuvântul ferții ar fi luat aci în sensul cel mai larg, şi se 
aplică tuturor acelora al căror drept este compromis prin 
actul netranseris (2). (Vezi şi supră, p. 607). . 

Achizitorul unui imobil, care şi-a transeris titlul său, 
va puteă, să invoace lipsa de transcripție a unei . achiziţii 
anterioare, chiar dacă el a avut cunoștință despre dânsa, 
acest drept încetând pentru el numai când ar fi. existat 
o fraudă din partea lui, concertată cu vânzătorul contra 
primului achizitor, art. 723 Pr. eiv. fiind astăzi expres). 

  

(1) Dalloz, op. şi loco cit., No. 40 urm. 
(2) Vezi în acest sens, Lemaire-Boseret, Săretts rcelles, 60, p. 32; 

Thiry, IV, 839; Arntz, IV, 1634; Laurent, XXIX, 173 un, 
ete. — Coniră: Martou, op. cit. |, 66, 73 şi 190; Aubry et 
„Rau, II, $ 209, p. 463, textşi nota 91 (ed. a 5-a); Mourlon, 
Transcription, IL, 434; Troplong, dem, 146; Berger, Idem, 
283, p. 357 urm.; Flandin, dem, II, 848; Verdier, Idem, |, 
311; Dalloz, Nouveau code civil annott, IV, p. 1742, No. 
57; Baudry et Barde, Oblig., I, 403; Planiol, I, 2517, p. 852 
(ed. a 5-a) şi 2620; C. Gand, Pasicrisie belge, 1900. 2. 113 și 
Belgique judiciare 1900, p. 109 (decizie casată).. Cpr. Nacu 
III, -381, p. 775. Vezi şi tom. V al Coment. noastre, p. 172. 

Incât priveşte dreptul creditorilor chirografari ai dăruito- 
rului de a invocă lipsa de transcriere a donaţiunei (chestie 
iarăș controversată), vezi explic. art. 819 C. civil şi Pand. 
fr... vo Don. et testaments, 5002 urm. Curtea, din Bucureşti a 
admis afirmativa. Or. judiciar din 1898, No. 4, pag. 30— 
Incât priveşte pe creditorii chirografari ai dăruitorului: de- 
clarat în stare de faliment, reprezentaţi prin sindie, vezi 
Pand. fr., v? Don. et testaments, 5014 urm. 

() Vezi tom. V al Coment. noastre, p.:171, text şi nota Î, cum ţi



RESPONSAB. GREFIERILOR TRIBUNAL.—ART. 1816—1893,. 147 

CAPITOLUL IX 

Despre publicitatea registrelor şi despre responsabilitatea 
grefierilor de tribunale, însărcinaţi cu ţinerea registrelor. 

Art. 1816.— Grefierii tribunalelor sunt ţinuţi de a eliberă, 
tuturor acelor ce cer, copie de pe actele transcrise în registrele 
lor, şi de pe inseripțiunile existente, sau certificat că nu există 
nicio inscripţiune. (Art. 1804, 1817 urm., 1882 C. civ. Art. 694 
Ş 2 C. com. Art. 2196 C. fe. modificat). 

Art. 1817.— Ei sunt responsabili pentru orice prejudiciu ar 
rezultă (art. 998, 999, 1084, 1817 urm., 1822 C. civ.): 

1% Din omisiunea pe registrele lor a transcripţiunilor actelor 
de mutaţiune ale proprietăţei, şi a inseripţiunilor luate în birourile 
tribunalului (art. 11780 urm., 1801, 1819 C. civ.); 

20 Din lipsa de menţiune în certificatele lor a unei sau mai 
multor inseripțiuni existente, afară de cazul când eroarea provine 
din arătări nesufieiente, cari nu pot să le fie imputate..(Art. 1780, 
1816, 1818 C. civ. Art. 2197 C. fr.). 

Art. 1818.— Imobilul în privinţa căruia grefierul ar fi omis 
în certificatele sale una sau mai multe sarcini inscrise, rămâne. cu 
toate acestea încărcat cu toate sarcinile inserise, rămănând. însă 
noului cumpărător, care a fost indus în eroare, .recurs în contra 
grefierului pentru daunele ce i s'au cauzat prin omisiune, precum 
şi recurs contra. vânzătorului pentru întoarcerea preţului şi daunelor 
interese, (Art. 1746, 1778 urm., 1790, 1804, 1822 C. civ. Art. 2198 
C. fr. modificat). 

Art. 1819.— Nici întrun caz grefierii tribunalelor nu pot 
refuză nici întârziă transeripţiunea actelor de mutaţiune ale pro- 
prietăţilor, inseripţiunea privilegiilor şi drepturilor ipotecere, nici 

sliberarea, de certificate ce se cer de părţi, nici prezentarea regis- 

trelor originale, când se cer de părţi, sub pedeapsă de:răspundere 

  

“tom. IX, p. 213, text şi nota 4. Inainte de procedura, revi- 

zuită la. 1900, chestiunea de a se şti dacă, achizitorul poste- 

vior puteă sau nu să invoace lipsa de transcriere a achiziţiei 

anterioare, atunci când el avusese cunoştinţă despre poeastă achi- 

ziţie, eră controversată, însă chestiunea tot astfel era s 

: ca si astăzi. Cpr. Cas. "rom. Dreptul din 1889, No. 78; Bult. 

* 1889, p. 897. Vezi şi tom. V. al Coment. noastre, loco supră cil. | 

Sa decis ca acest principiu, pus de art, 723 Pr. civ., Aplice. art. 
; ; ţii ă aibă despre exis- 723 Pr. civ. relativ la cunoştinţa ce terți au putut să ai! Și spre exe la însoripțăile 

tența unui act anterior, se aplică nu numai "ipotecare, 
i i ipţiile i : i rgeş, Cr. judiciar din dar şi la inscripţiile ipotecare. Trib. Argeş, 3 

1909, "No. 1, E 6. Vezi şi supră, p. 60%, ad -notam.
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de daune-interese către părţi; drept care, la caz de refuz sau în- 
târziere nemotivată, se va încheiă, îndată, după cererea părților, 
proces-verbal despre aceasta de către procurorul tribunalului res- 
pectiv. (Art. 998, 999, 1080, 1780, 1801, 1816, 1817 C. civ. Art, 
2199 C. fr. modificat în partea finală). 

Art. 1820. — Grefierii tribunalelor vor fi ţinuţi de a avei un 
registru, pe care vor inserie zi cu zi şi în ordinea numerică, depu- 
nerile ce li se vor fi făcut de acte de mutaţiune ale proprietăţilor 
destinate a. fi transcrise; ei vor eliberă deponentului un bilet de 
recunoaștere, care va purtă numărul de ordine sub care sa inseris 
depunerea în registru, și ei nu vor puteă transcrie în registrele 
destinate pentru aceasta, actele de mutaţiune ale proprietăților 
decât cu data şi după ordinea, în care sa făcut depunerea acelor 
acte la grefă. (Art. 2200 C. f.). 

Art. 1821.— Toate registrele de transeripţiune şi inseripţiune 
vor fi şnuruite, numerotate și parafate pe fiecare pagină de către 
prezidentul tribunalului. (Art. 28 C. civ. Art, 2201 C. fe. modificat). 

Art. 1822. — Grefierii sunt ţinuţi de a se conformă, în exer- 
ciţiul funcţiunei lor, tuturor dispoziţiilor capit. prezent, sub pedeapsă 
de amendă dela 500 pănă la, 3000 lei (vechi) pentru întâia con- 
travenţie, şi de destitnire pentru a doua contravenţie, fără preju- 
diciul daunelor-interese către părţi, care vor fi plătite înaintea 
amenzei. (Art. 998, 999, 1084, 1730, 1817 C. civ. Art. 2202. fr.). 

Art. 1823. — Menţiunile de depozit, inseripţiunile şi trans- 
cripţiunile se vor face în registre, în şir, fără niciun loc alb, nici interlinii, sub pedeapsă în contra grefierului de o amendă dela 
1500 pănă la 5000 lei (vechi), şi de daune-interese către părţi. care vor fi plătite înaintea amenzei. (Art, 29, 1822 C. eiv. Art, 
2203 C. fr.). 

In Franţa, în Belgia, în Italia şi în alte ţări, func- 
ționarii însărcinaţi cu ţinerea, registrelor de inseripţii și 
transeripţii sunt conservatorii ipotecilor. 

Noi, neavând asemenea, funcţionari, ţinerea acestor re- 
gistre a fost încredințată, grefierilor tribunalelor. 

La, tribunalele de judeţ, unde nu există decât o singură secţie, grefierul acelei secţiuni este însărcinat cu ţinerea 
acestor registre. Acolo însă, unde tribunalul are mai multe 
secţii, grefierul unei din aceste secțiuni are această însăr- 
cinare. 

„__ Pe lângă registrele de inseripţii şi transeripții, cari se trimet în fiecare an dela Ministerul Justiţiei, grefierii mai 
sunt obligaţi a ține un registru în care vor trece, pe
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fiecare zi, actele ce li se depun spre a fi inserise sau transcrise, 
eliberând părţilor o chitanţă, care va purtă numărul de 
ordine a actului ce urmează a fi inscris sau transcris, şi ei 
nu vor puteă inserie sau transcrie în registrele destinate la 
aceasta, actele părţilor, decât cu data şi după ordinea în care 
sa făcut depunere la grefă; așa, că actele depuse în aceeaș 
zi vor fi trecute în registre, fiecare la rândul lor. (Art. 2200 
C. fr. modificat). 

Aceste registre sunt publice ca şi registrele actelor 
stărei civile (art. 82 C. eiv.), şi ele pot fi cercetate de părţi 
în persoană sau prin mandatarii lor (art. 1819). Grefierii 
sunt obligaţi a eliberă tuturor acelor ce vor cere, copii de 
pe actele transcrise în registrele lor şi certificate de pe 
inscripțiile existente, sau certificat că nu există nicio 
inscripție. 

Grefierii sunt personal responsabili de orice prejudiciu 
ar rezultă pentru părţi din negligenţa sau reaua lor credință, 
fie că ei ar omite de a inserie şi transcrie un act, fie că, în 
certificațul ce ar eliberă, n'ar face menţiune despre sarcinile 
existente asupra imobilului, fie că ar menţionă o inseripţie 

ca ștearsă sau redusă, pe când ea n'ar fi în realitate nici 
ştearsă, nici redusă. 

Dacă o parte, indusă în eroare de către grefier, a 
cumpărat un imobil asupra căruia ar există sarcini, pe cari 
grefierul nu le-ar fi arătat, cumpărătorul va aveă recurs 
contra grefierului pentru daune, iar în contra vânzătorului, 
pentru restituirea preţului, putând astfel, din această cauză, 
să ceară rezilierea vânzărei. 

Grefierii nu pot refuză nici întârziă transerierea actelor 
de mutaţiune ale proprietăţei imobiliare, nici inscrierea, pri- 
vilegiilor și ipotecilor, nici eliberarea de certificate, nici 

prezentarea registrelor, de câteori părţile le cer, sub pedeapsă 

de daune către aceste din urmă. Refuzul sau întârzierea 
nemotivată se constată de către procurorul tribunalului, după 

cererea, părţilor. , Sa , 
Registrele de 'inseripții și transeripțţii sunt şnuruite, 

numerotate și parafate pe fiecare pagină de către prezidentul 

tribunalului, pentru ca să nu se poată sustrage vreo filă 
din ele. i | car 

Inscrierile şi transerierile se fae în registre în şir, îă 
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loe gol sau interlinii, sub pedeapsă de amendă şi daune- 
interese către părți. 

Art. 1822. La, caz de a nu se conformă dispoziţiilor de mai sus, 
grefierii pot fi condamnaţi la amendă și chiar destituiţi în 
caz de recidivă, ei fiind răspunzători. şi de daune către 
părţi. Este de observat că, contrar dreptului comun, după 
care Statul trece înaintea particularilor, daunele datorite 
părţilor sunt plătite înaintea amenzilor. 

Art, 30 C. civ. Grefierii tribunalelor păstrează nu numai registrele de 
inseripţii, de transcripţii, de hotărîri, ete., dar și. acele ale 
actelor stărei civile, din cari un exemplar se trimete la 
tribunalele de judeţ (art. 30 C. eiv.) 

Art. 56 L. org. Ei mai păstrează încă, sub a lor răspundere, colecţiile 
judeoătoreşi de legi, actele, documentele şi valorile ce li se încredinţează 

de către portărei sau de particulari (art. 56 L. organiz. 
judecătorești din 24 Martie 1909).



TITLUL XIX 

DESPRE EXPROPRIATIUNEA SILITA. 

" Cuvintele expropriaţiune silită, cari au trecut din codul Critica ru- 
francez în al nostru, sunt împrumutate dela legile din 9 Pi 
Messidor anul al III-lea şi din 11 Brumariu anul al VII-lea 
(a doua lege din 11 Brumariu, cea dintăi fiind relativă la, 
regimul ipotecar). "Toţi autorii observă că această expresie 

nu este exactă, şi, în orice caz, e prea generală, pentrucă 
vânzarea mobilelor debitorului, făcută prin justiţie, tot o 
expropriere silită este. Or, aci legiuitorul nu pune decât 
câteva regule privitoare la urmărirea imobilelor. 'Lrebueă deci 
zis în rubrica titlului tit. XIX: despre urmărirea imobiliară, 
sau executarea silită asupra tmobilelor. 

Urmărirea bunurilor debitorului este sancţiunea drep- Ant, 1746, 
turilor creditorului. In virtutea dreptului de gaj ce fiecare 
creditor are asupra bunurilor debitorului său (art. 1718, 

1719), el poate să urmărească bunurile cari compun patri- 
moniul debitorului. Precum am arătat mai sus, în titlul de 

faţă legiuitorul se ocupă numai de urmărirea imobilelor. EI 

se referă la procedura civilă în privința formalităţilor acestei 
urmăriri, mărginindu-se numai a pune, în acest titlu, câteva 

regule generale. 

Creditorii cari pot urmări imobilele debitorului. 

Art. 1824. — Creditorul poate urmări expropriaţiunea: , 

10 A bunurilor imobile şi a accesoriilor reputate imobile, cari 

sunt proprietatea debitorului. său;
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20 A uzufruetului ce are debitorul asupra bunurilor de aceeaș 
natură. (Art. 462 urm., 489 urm., 51? urm, 1718, 1719, 1750, 
1825 C. civ. Ast. 378, 379 Pr. eiv. Art. 2204 C. fe). 

Orice ereditor (1), privilegiat, ipotecar sau chirografar 

(1) Orice ereditor, putând să urmărească imobilele debitorului său, 
tutorul poate să urmărească imobilele debitorilor minorului 
sau interzisului, căci el are capacitatea de a încasă prin orice 
mijloace creanţele ineapabilului. 

Minorul emancipat poate, de asemenea, să urmărească imo- 
bilele debitorului său, în privinţa veniturilor sale, având neroe 
de asistența, curatorului său numai când este vorba de un ca- 
pital mobiliar. T. Huc, XIV, 233; Aubry et Rau, ], $ 132, 
p. 845, text şi nota 18 (ed.a 5-a); Baudry et Loynes, op. il. 
III, 2678. — Vezi însă Laurent, V, 220. 

În privinţa individului pus sub consiliu judiciar, se vor 
aplică regulele privitoare la minorul emaneipat. T. Hue, 
Baudry et Loynes, op. şi loco supră cit. Chestiunea este însă 
controversată. Vezi Dalloz, Nouveau code civil annott, LV 
art. 2213, No. 136 urm. 

Femeea măritată nu poate urmări imobilele debitorilor săi, 
bine înțăles cu autorizarea bărbatului, decât când este sepa- 
rată de bunuri, şi când este vorba de creanțele sale parafer- 
nale. In celelalte cazuri, urmărirea aparţine exclusiv bărba- 
tului. T. Huc, loco cit., p. 288. Cpr. Dalloz, op. şi loco cit. 
No. 140 urm. 

În urma morţei creditorului, urmărirea poate fi exercitată 
de către moștenitorii săi universali sau cu titlu universal, sau 
legatarii săi universali ori cu titlu universal. 

Urmărirea imobilelor debitorului mai poate încă, fi exerci- 
tată, în timpul vieţei creditorului, de către succesorii săi cu 
titlu particular, precum cesionarul lui (art. 1833), donatarul, 
legatarul, delegatarul sau purtătorul unei obligaţii la ordin, 
căruia obligaţia i-a fost transmisă prin gir, ete. Cpr. Baudry et 
Loynes, op. cit., ILI, 2691; Dalloz, op. cit., IV, art. 2214, No. 
155 urm. | 

Dela data. sentinţei declarative de faliment, niciun creditor, 
fie el privilegiat sau ipotecar, nu poate însă să proceadă la 
exproprierea, silită a imobilelor falitului, acest drept apar- 
ținând numai sindicului (art. 810 actual, 813 vechiu C. com.) 
Cpr. Cas. rom. Bult. 1893, p. 906. — S'a decis că ordonanța 

„de adjudecare a unui imobil al falitului, care a avut loc după 
cererea sindicului, pentru lichidarea activului, nu este supusă 
recursului în casaţie, pentrucă această vânzare se face cu for- 
mele vânzărilor de bunuri de minori, şi wecursul în easaţie 
nu este admis pentru aceste din urmă, vânzări, cari sunt vân- 
zări de bună voe. Cas. rom. Bult. "1893, p. 925.
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poate urmări, fie el însuș, fie printr'un mandatar (Î), imo- 
bilele debitorului sau drepturile considerate ca atare (uzu- 
fructul imobiliar), cu această deosebire că ereditorii privi- 
legiaţi şi ipotecari pot urmări imobilul chiar în mânile unui 
terțiu achizitor (art. 1790), pe când creditorii chirografari 
nu pot urmări decât imobilele pe cari debitorul lor nu le-a 
înstrăinat (2). 

Pentru ca un creditor să poată urmări imobilele debi- 
torului său, trebue să fie învestit cu un titlu autentic și 
executor, în baza unei creanţe certe, lichide şi exigibile 
(art. 1832). 

Dacă creditorul urmăreşte în baza unei hotărîri jude- 
cătoreşti, acea, hotărîre trebue să fie definitivă şi să aibă 
autoritatea lucrului judecat. 

Dacă ereditorul este cesionarul unei creanţe, el nu poate 
să proceadă la, urmărire decât sub condiţia ca cesiunea sa 
să fie opozabilă debitorului cedat (art. 1393 şi 1833). 

153 

Art. 1832. 

Hot. judecă- 
torească. 

Art. 1393, 
1833. 

Dacă debitorul s'a săvârşit din viaţă, urmărirea nu poate Art. 397, 398 

fi continuată sau îndreptată contra moștenitorilor decât în- 

deplinindu-se formalităţile prevăzute de art. 397, 398 Pr. eiv. 

"In orice eaz, urmărirea imobiliară trebue să fie prece- 

dată de un comandament prealabil (art. 1836 C. civil, 496 

Pr. civ.). | 

“Titlurile în virtutea cărora se poate procede la o 

urmărire imobiliară. 

Art. 1832. — Vânzarea, silită a imobilelor nu poate fi provo- 
cată și urmărită decât în virtutea unui titlu autentic şi executor, 

pentru o datorie certă şi lichidă. NI 

Dacă datoria. consistă în sumi nelichidate, urmăririle sunt va- 

labile, dar adjudecaţiunea nu se poate face decât după lichidaţiune. 

(Art. 1171, 1884 C. civ. Art. 371, 873, 378, 387 Pr. eiv. Art. 2113 

C. fr.) 

() Mandatul va trebui, în asemenea caz, să fie special, mandatul 

general de a geră afacerile ereditorului şi de a încasă crean- 

țele sale nefiind suficient. Vezi Chauveau-Carr6, Lois de la 

procidure civile, V, partea |, Quest. 2198, pag. 403 (ed. a 

5-a, 1880). | 
(2) Vezi supră, p. 667, text şi nota 3. 

24316 i i 

Pr. civ. 

Art. 1836.
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Art. 1833. — Cesionarul unui titlu executor nu poate urmări 
expropriaţiunea decât după significaţiunea făcută debitorului despre 
cesiunea titlului. (Art. 780, 1393, 1744 C. civ. Art. 2214 C. fr). 

Art. 1834. — Adjudecaţiunea nu se poate face decât după o 
sentință definitivă în ultimă instanță, sau trecută în puterea de 
Imeru judecat. (Axt. 1201, 1832 C. civ. Art. 129, 371, 373, 378, 
387 urm. Pr. civ. Art. 2215 C. fr. modificat). 

Art, 1882, O urmărire imobiliară nu poate fi făcută decât în baza 
184 unui titlu autentice şi executor (art. 1832 C. civ., 381 Pr. 

eiv.), sau în baza unei hotărîri judecătoreşti remasă defini- 
tivă, având puterea, lucrului judecat (art. 1834 C. civ., 371 
Pr. civ.). . 

Dacă un creditor are mai multe titluri contra unui de- 
bitor, el nu poate să constrângă pe acest din urmă la plata 
sumelor prevăzute în aceste titluri, decât dacă toate întru- 
nese condiţiile cerute de lege pentru validitatea urmărirei(!). 

Pentru ca o ereanţă să poată dă loc la o urmărire imo- 
biliară, se cer trei condiţii, şi anume: creanța trebue să fie 
certă, lichidă şi exigibilă. 

Creanţă certă, 10 Creamţa trebue să fie certă, adecă să existe actual- 
mente (art. 378 Pr. civ. şi 1832 C. civ.). Nu se poate deci 
face o urmărire imobiliară sau chiar mobiliară în baza unei 
creanţe eventuale (2), sau supuse unei condiţii suspesive (5). 

Creanţă li- 2” Oreanţa trebue să, fie lichidă (at. 378 Pr. civ. ŞI 
chidă. 1832 cC. civ.), adecă să fie fixată în privinţa cuantumului 

ei. O ereanţă este, în adevăr, lichidă când se ştie cât, şi ce 
anume se datorește, guum certum est an et guantum de- 
beatur. Lichiditatea creanţei implică deci certitudinea, ei(). 
  

(1) Dalloz, Nouveau code civil annole, LV, art. 2213, No. 28 ur. 
(2) Baudry et Loynes, op. cit., INI, 2677; Garsonnet, Pr. civ.. 

IV, $ 1270, p. 120 (ed. a 2-a). — O poprire poate însă are o de obiect o creanță eventuală. Vezi supră, p. 384. Creanţă su- (5) Baudry et Loynes, loco cit. — Creditorul a cărui creanţă este cditii rezo- supusă unei condiţii rezolutorii, poate însă, în baza acestei latorii, creanţe, să provoace o urmărire, fie mobiliară, fie imobiliară. 
Baudry et Loynes, loco cil. 

(&) „Considerând, zice Curtea de casaţie, 
este certă, când existenţa ei este supusă unei condiţii, şi nu » este lichidă când cotitatea ei nu este imediat determinată“. 
Bult. S-a I-a, 1872, consid. dela p. 162. — Când o urmărire 
sa început în virtute, unei hotărtri judecătoreşti executorii, 

că o creanţă atunei nu
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3 Oreanţa trebue să fie exigibilă, căci art. 1023 C. civ. se Creanţă exi- 
opune ca o creanță neexigibilă să fie adusă la îndeplinire(!). 50% 

Creanţa trebue să fie certă şi lichidă în momentul ur- 
mărirei (2). | 

40 In fine, creanţa în baza căreia se face urmărirea 

trebue, în principiu, să fie necontestată (). 

Sancţiunea, regulelor de mai sus consistă în nulitatea Sancţiunea 

urmărirei şi condamnarea, ereditorului urmăritor la daune- "Edo de 
interese (*). . „e 

Art. 1832 $.2, prevăzând cazul când o ereanţă lichidă, Art: 1882 $ 3 

adecă certă în privinţa existenţei ei și determinată încât pri- aș; Sa be. 

veşte obiectul ei, nu este lichidată, adecă evaluată în bani, civ. 

dispune că. urmărirea este validă, însă că adjudecarea nu va 

puteă să aibă loe decât în urma lichidărei sau evaluărei ei. 

Art. 378 $ 2 Pr. civ.. dispune, de asemenea, că de câteori 

datoria consistă în sume nelămurite (nelichide), adjudecarea 

se va amână pănă mai întăi se va face lichidarea (5). 

În fine, art. 1832 mai cere încă, pentru ca urmărirea "Titlu exe- 

să poată aveă loc, ca titlul în virtutea, cărui ea se face să “7 

fie autentic și executor (?). 

care prevede o sumă certă şi lichidă, plata parţială a creanţei 

nu este de natură a-i ridică caracterul său de certitudine Şi 

lichiditate. Cas. rom. Bult. S-a II-a, 1881, p. 550. 

() Dacă, în contractul de ipotecă, sa stipulat un pact comisor, Existenţa 

adecă exigibilitatea creanţei pentru cazul când debitorul nu unui pae 

va plăti procentele la timp, obligaţia va deveni exigibilă,  “oi'so- 

înainte de termenul stipulat, prin neplata procentelor. Cpr. 

Cas. rom. Bult. S-a II, 1882, p. 586. Vezi supră, pas. 626, 

nota, 2. 
(2) Baudry et Loynes, op. cit. III, 2677, p. 890 (ed. a 3-a). 

(9) Vezi Garsonnet, op. cit. IV, $ 1272, p. 123 (ed. a 2-a). 

(4) Baudry et Loynes, 0p. cit., IUL, 2677, în fine, p. 891; Gar- 

sonnet, op. cit, IV, 1269, p. 119; Boitard, Colmet-Daage et 

Glasson, Legons de procedure civile, II, 806 (ed. a 15-a); 

Cas, fr. D. P. 82. 1. 161; Sirey, 82. 1. 105. | 

() Cpr. Baudry et Loynes, op. ciă., ILI, 2678; Cas. rom. S-a IL, 

Bult. 1872, 'consid. dela p. 162. 

(6) „Considerând, zice Curtea de casaţie, că titlul executor este 

acela care emană dela o autoritate având putere de a im- 

primă actelor sale forţa executorie, învestit fiind cu formele 

prescrise de lege, care-i dau autoritatea legală“. Cas. rom. 

Bult. S-a 1, 1872, eonsid. dela p. 162. — Deciziile camerei de 

punere sub acuzare nu au deci caracterul unui titlu executor,
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Art. 1171 

urm. C. civil, 

Urmărirea în 
baza unei sen- 
tinţe învestită 

cu formula 
executorie. 

Necesitatea 
formulei exe- 

cutorie. 

Sub legea 
veche nu 
A 

există formula 
executorie. 

Urmăririle 
făcute de către 

Credit. 

COD. CIV.—CARTEA IIJ.—TIT. XIX.—ART. 1882—1824. 

Actele autentice, fiind executorii, pot fi învestite cu 
formula executorie (art. 1171—1173 C. civ.), pe când ac- 

tele sub semnătură prevată nu au niciodată putere execu- 
torie, şi creditorul care are un asemenea act, este obligat, 
spre a puteă procede la urmărire, să dobândească mai întăi 
o hotărire de condamnare care, după ce va fi definitivă, 
să fiie învestită cu formula executorie (*). | 

Urmărirea imobiliară, ea şi acea mobiliară, poate deci 
fi făcută în baza unei hotărîri judecătoreşti, remasă defi- 
nitivă şi învestită cu formula executorie (373, 375, 378 
Pr. civ.) €), şi chiar în baza unei hotărîri pronunţată cu 
executarea provizorie (art. 373, 378 Pr. civ). In acest din 
urmă caz, însă, adjudecarea nu poate aveă loe decât după 
ce sentinţa, dată, cu executarea provizorie a devenit definitivă 
şi a dobândit autoritatea lucrului judecat. Acesta este 
sensul art. 1834 C. civil. Urmărirea va fi deci pusă în sus- 

faţă de pretenţiile părţei civile. C. Bucureşti, Dreptul din 1894 
No. 13, p. 587. 

(4) Cpr. Theâzard, op. ciț., 393, p. 516. 
(2) Formula executorie, fiind ordinul de executare dat prin de- 

legaţie, tribunalului, constitue o condiţie esenţială pentru exe- 
cutarea atât a hotăririlor cât şi a actelor autentice. Cas. rom. 
Bult. S-a civilă 1868, p. 362. — Din cele mai sus expuse re- 
zultă că tribunalul comite un exces de putere, când încuviin- 
ţează o urmărire în temeiul unui act neinvestit cu formula 
executorie, deşi titlul în chestiune eră confecţionat sub le- 
gile vechi, dacă urmărirea se face sub legea nouă. Cas. rom. 
Bult. S-a civilă, anul 1869, p. 19%. 

Vom observă, cu această ocazie, că hotărîrile pronunţate 
sub legea veche, erau executorii prin ele însele, fără a fi în- 
vestite cu formula executorie, această formulă fiind o ino- 
vaţie a, legei actuale. Cas. rom. Bult. 1899, p. 992. Vezi tom. 
VII al Coment. noastre, p. 484, nota |. 

| S'a decis însă că, în urmăririle imobiliare făcute de Cre- 
ditul foneiar, după legea, sa specială, nu este nevoe ca, actele 
de ipotecă, în baza cărora, se face urmărirea, să fie investite 
cu formula executorie, această formalitate fiind înlocuită prin 
încheierea tribunalului pentru scoaterea imobilului în vânzare 
(art. 61 L. Creditului fonciar). Cas. rom. Bult. 1902,p. 500; Dreptul din 1902, No. 40, p. 321 şi Or. judiciar din 1902, 
No. 38 (eu nota d-lui Stanislas Cihoski în sens contrar). —Vezi însă Gr. Vulturescu (Dreptul din 1902, No. 42), care aprobă 
această decizie. A micul nostru, d-l Gr. Vultureseu, este însă în 
specie recuzabil, fiind avocat al] Creditului, deci parte interesată. 
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pensie pănă când hotărîrea, dată cu executarea, provizorie 
a dobândi autoritatea lucrului judecat (î). 

Cesionarul folosindu-se, în principiu, de toate drep- 
turile cedentului, poate să urmărească imobilele debitorului 
cedat, când cedentul i-a transmis un titlu autentic şi exe- 
cutor, şi aceasta chiar dacă actul de cesiune nu este au- 
tentie (2). 

Cesionarul nu poate însă urmări exproprierea debito- 
rului decât după ce titlul cedat i-a fost notificat con- 
form axt. 1393 C. civil ($), sau după ce acesta a acceptat 
cesiunea printr'un act autentice (art. 1393 $ 2) şi, după 
unii, chiar printr'un act sub semnătură privată (%). 

În orice caz, notificarea, cesiunei cerută de art. 1833 
0. civil nu are nevoe de a precedă comandamentul preabil, 
fiind suficient ca ea să fie comunicată odată cu acest co- 
mandament (?). 

Persoanele contra cărora se îndreaptează 
urmărirea imobiliară. 

Orice urmărire şi, în special, urmărirea imobiliară, se 
îndreptează în contra acelor persoane obligate la plata da- 
  

1) Cpr. Baudry et Loynes, op. cât., III, 2688, p. 898 (ed. a 3-a); 
0 Gillonard -1dem, că 2201 A pt pdem II, 54; Aubry et 

Rau, VIII, Ş 778, p. 467, 468 (ed. a 4-a), ete. 
(2) Baudry et Î ace Pop. cit. III, 2694; Gnillouard, Jdem, IV, 

2203; "Thâzard, dem, 393; P. Pont, Idem, IL, 59; Garsonnet, 
Pr. cîv. IV, p. 102, nota 22 (ed. a 2-a); 1. Hue, XIV, 
264.— Contră: Grenier, Tr. des hypotheques, II, 483, p. 251 

(ed. belg. din 1833). Cpr. Colmet, de Santerre, IX, 210. 

3 Cpr. Cas. rom. Bult. 1888, p. 552. 
4 Bra e “Loynes, op. cît. HI, 2695; Guillouard, dem, IV, 

9204; T. Huc, XIV, 264; Garsonnet, op. cit. 1V, $ 1260, 

p. 102, text şi nota, 25 (ed.-a 2-a); Aubry et Rau, loco ci. 

p. 468, nota 48; Duranton, XXI, 48.— Contră: P. Pont, 

op. cit. (Ezpropr. forete), Il, 58. Thezard, Idem, 393, p.516; 

Colmet de Santerre, IX, 210; Grenier, Fypothegues, Il, 483, 

p. 252 (ed. belg. din 1833). 
5 „ 0p. cât. 

0 200 Rau III, $ 778, p. 468, nota 47; Duranton 

SXI 49: Garsonnet, op. cil. IV, $ 1260, p. 102, 103 (ed. a 2-a). 
Dalicz, Nouveau 0. civil annoi, IV, art. 2214, No. 27, ete. 

III, 3696; Guillouard, Idem, 1V, | 

17517 

Art. 1833.
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toriei în calitate de debitori principali sau de fidejusori, şi 
contra, reprezentanţilor lor universali sau cu titlu universal (!). 

Urmărirea Prin aplicarea prineipiilor de mai sus, executarea unei 
comite Su obligaţii conjunete va fi urmărită contra, fiecăruia -din de- 

solidare. bitori, pentru partea sa. Dacă obligaţia este solidară, co- 
mandamentul făcut unuia din debitori va folosi celorlalţi, 
însă se va procede la atâtea urmăriri câte patrimonii deo- 
sebite sunt (). 

Urmărirea în- Dacă debitorul, care urmează a fi expropriat, este inca- 
aebti . pabil, urmărirea va fi îndreptată contra reprezentantului 
incapabil. său legal, de exemplu: contra tutorului, dacă este vorba de 
Minor sub . . . a NR 

tutelă.“ un minor sau interzis, fără ca tutorul să aibă nevoe dea 
fi autorizat de consiliul de familie (argument a contrario 
din art. 408)6€). 

Minor eman- Dacă este vorba de un minor emaneipat sau de un in- 
cizat “divid pus sub consiliul judiciar, urmărirea va fi îndreptată 

contra minorului asistat de curatorul său, sau contra risipi- 
torului ori acelui slab de minte, asistat de consiliul său (%). 

Femee mă- Dacă debitorul este o femee măritată, chestiunea, în 
vitată. lipsă, de text (6), va fi rezolvată după principiile generale. 

  

(1) Vezi însă, în privinţa moștenitorilor, formalitatea prevăzută 
_de art. 897, 398 Pr. civ., arătată supră, p. 1753. 

(?) Baudry et Loynes, op. cit., III, 2669; T. Huc, XIV, 31, 
p. 312. — Vezi însă Chauveau-Carr6, Lois de la procid. civile, 
V, partea l-a, Quest. 2198, p. 413 (ed.a 5-a, 1880). 

() Thezard, op. cît., 390; Baudry et Loynes, op. cât., III, 2702; Guil- 
louard, Jdem, IV, 2207; T. Huc, XIV, 249, ete. Cpr. Cas, rom. 
Bult. 1904, p. 1799. Vezi şi tom. Ilal Coment. noastre, p. 150: 
Tutorul are însă nevoe de autorizarea consiliului de familie 
spre a face o contestaţie la o urmărire imobiliară. Cas. rom. 
Bult. 1904, p. 827. 

(*) Vezi Baudry et Loynes, III, 2702; Guillouard, Idem, LV, 2207; 
P. Pont, Idem, II ( Expropr. forcte) 35; 'Thezard, Idem, 3%, 
p. 512; T. Hue, XIV, 249; Aubry et Rau, VIII, $ 778, p: 
411; Duranton, XXI, 39.— Vezi însă Garsonnet, op. cil 
IV, $ 1262, p. 105 (ed. a 2-a), după care urmărirea poate 
să fie îndreptată contra minorului emaneipat sau risipitorului 
ori acelui slab de minte, fără a se pune în cauză pe cură- 
torul sau consiliul acestor incapabili. 

Eliminarea (0) Art. 2208 din codul fe., care presupune cazul când debitorul 
art, 2208 tr. urmărit este o femee măritată, a fost, în adevăr, eliminat de 

tra, legiuitorul nostru, pentrucă acest text vorbeşte de regimul 
comunităței legale care, în dreptul nostru, nu: există.
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Astfel, urmărirea unui imobil dotal va fi îndreptată 

atât contra femeei cât, şi contra bărbatului, care va fi chemat 
spre a o autoriză de a stă în judecată (). 

Dacă imobilul urmărit este parafernal, urmărirea se Cazul când 
va îndreptă, contra, femeei, însă chemarea bărbatului este imobilul ur” 
jarăș necesară, spre a autoriză pe soţia sa. Creditorul va parafernal. 
trebui, şi într'un caz şi într'altul, să comunice actele de ui- 
mărire atât femeei cât şi bărbatului €). 

In fine, vom observă că sunt persoane, a căror avere, Statul, comu- 

fie mobilă, fie imobilă, nu poate fi urmărită. Acestea sunţ : ele: judetele, 
Statul, comunele, judeţele, ete. Datoriile acestor persoane mo- 
vale de domeniu publice nu pot fi plătite decât prin inseri- 
erea unui credit în bugetele lor (6). 

Tribunalul competent în materie de 
urmărire imobiliară. 

In principiu, tribunalul comepetent în materie de ur- Art. 4% Pr. 

mărire imobiliară este acel al situaţiunei imobilului, dacă 

părţile nau derogat dela această regulă printr'o' anume con- 
venție (art. 495 Pr. civ. (6. 

S'a decis, cu drept cuvânt, că consulii străini nu sunt  Consulii 

în drept a efeetuă vânzarea unui imobil situat în țară, chiar Străini, 

când acest imobil ar fi proprietatea unui supus străin (0). 

() Vezi tom. VIII al Coment. noastre, p. 216, text şi nota 3.— 

Sa decis însă, că, în urmăririle silite, femeea se consideră 

ca autorizată când se comunică bărbatului actele de procedură. 

Vezi tom. ] al Coment. noastre, p. 745, nota 2 şi tom. VIII, 

p: 394, nota 2, cum și autorităţile citate acolo. 

(2) Vezi tom. VIII suscitat, p. 216. Cpr. Cas. rom. Bult. 1882, 

consid. dela p. 839 şi Dreptul din 1882, No. 63, p. 5. 

(6) Vezi suprâ,. p. 337. Cpr. Baudry et Loynes, op. cii., III, 2705. 

(*) Cpr. Trib. Iaşi, Dreptul din 1890, No. 70; Cas. rom. Bult. 

S-a II, anul 1876, p. 206. , a 

(5) Trib. Dolj, Dreptul din 1889, No. 78.— Sa mai decis că vâu- 

"zarea unei păduri făcută prin licitaţie la un consulat străin, 

nu poate fi presupusă a fi făcută în ţară străină, de oarece 

principiul exteritorialităţei, care este o ficţiune relativă la per- 

soana reprezentanţilor puterilor străine, nu poate fi aplicat 

unor acte judecătoreşti, ce în realitate sau petrecut într'o 

țară, ca să fie eonsiderate ca făcute în altă ţără. Cas. rom. 

Bult. S-a 1, anul 1880, p. 116.
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Aceasta este atât de evident, încât nici nu ne putem închipui 
cum sa putut vreodată susţine contrariul. 

Determinarea Și fiindeă vorbim de consuli, vom menţionă o decizie 
atribuțiilor ecentă, a, Curţei din lași, care hotăreşte că, după principiile 

dreptului internaţional, atribuţiile consulilor sunt determinate 
de tratate sau de principiul reciprocităţei şi de dreptul eo- 
mun al naţiunilor (?). 

Imobile si- Dacă există mai multe imobile situate în diferite dis- 
tuate în mai tricte, vor există atâtea urmăriri deosebite Şi succesive câte 

tricte. — districte vor fi (2). 
Art, 1829 Această, regulă sufere însă excepţie atunci când imo- 

51: bilele debitorului, cu toate că sunt situate în diferite distriete, 
fae parte din una și aceeaș exploatare. Atunci ereditorul 
poate să le cuprindă pe toate în aceeaş urmărire (art. 1829 $1), 
iar debitorul poate să ceară ca ele să fie cuprinse în aceeaş 
urmărire (9). 

Formele urmărirei imobiliare. 

Art. 1836.— Orice urmărire de expropriaţiune trebue să fie precedată de o somaţiune de plată, făcută din partea, ereditorului, debitorului în persoană, sau mandatarului său. (Art. 387, 496 urm. Pr. civ. Art, 2217 C, fr). 

Art. 1836 C. Orice urmărire imobiliară trebue să fie precedată de sv 4% * un comandament prealabil, făcut debitorului în persoană sau la domiciliu, prin mijlocirea unui agent judecătoresc, după procedura dreptului comun (art. 496 Pr. eiv.)(%. Nu se poate Debitorul nu poate să renunțe la comandamentul ce comanda trebue să preceadă orice urmărire imobilară: 1% pentrucă co- mentul prea- mandamentul face parte din urmărire (5); 2% pentrucă legea "a îngrădit urmărirea imobiliară de multe . formalităţi, în scopul ca debitorul să nu fie ușor expropriat, şi pentru ca el să poată găsi banii necesari la plata datoriilor sale (9) 
(1) O. Iaşi, Dreptul din 1910, No. 2, p. 11 urm. *) Baudry et Loynes, op. cât., LII, 2706. 
6) Baudry et Loynes. op. cit., III, 2707. 
(*) Vezi supră, p. 674. | 
(5) „Orice umnărire a unui imobil va începe printr'un coman- dament - n ete“, zice art. 496 Pr. civ. (6) Vezi tom. [ al Coment, noastre, p. 235 (ed. a 2-a).
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Creditorul nu poate să recurgă la formele exproprierei 
decât pentru a dobândi suma ce i se datorește. Urmărirea 
p'ar puteă însă fi anulată pentru motivul că ar fi fost 
exercitată pentru o sumă mai mare decât acea, datorită, deși 
soluţia contrară eră admisă în dreptul roman (!). 

lată, în adevăr, cum se exprimă art. 1835 din codul 
civil. 

Art. 1835.— Urmăririle nu pot fi anulate sub pretext că cre- 

ditorul ar fi început a cere urmărirea pentru o sumă mai mare 
decât ceeace este datorită. (Art. 2216 C. fr). 

„Considerând, zice cu drept cuvânt Curtea de casaţie, că, după 

art. 1835 C. civil, o urmărire nu poate fi anulată pentru singurul 

cuvânt că ereditorul a cerut o urmărire pentru o sumă mai mare 

decât aceea ce, în realitate, aveă să ia dela debitor, de oarece este 

destul să se justifice existența unei datorii pentru ca urmărirea să 

aibă toate efectele ei, rămânând ca, în privinţa cuantumului sumei 

datorite, să se reguleze în urmă la facerea tabloului şi distribuirea 

preţului eşit“ (2). 

Imobilele cari pot fi urmărite. 

Imobilele cari pot fi urmărite sunt: 

10 Acele prin natura lor și accesoriile lor considerate 

ea, imobile, adecă imobilele prin destinaţie. | 

Aceste din urmă vor fi însă urmărite odată cu imobi- 

lele prin natură, căci îndată ce ele sunt deosebite de fondul 

al cărui accesoriu sunt, ele îşi reiau calitatea lor de lueruri 

mobile (6). | 

2 Uzufruetul asupra imobilelor (art. 1750 $ 2 şi 

1824, 20). Acest uzufruet trecând la adjudecatar cu toate 

calitățile sale, se va, stinge odată cu moartea, uzufructuarului 

expropriat, iar nu cu acea a adjudecatarului (î). Acestea sunt 

(1) Instit. Justinian, De actionibus, LV, 6, $ 33 şi L. unică, Co, 

De plus petitionibus, 3, 10. A 

(2) Cas. rom. Bult. S-a II, 1878, p. 154. Vezi şi Cas. rom. Bult. 

S-a 1, 1895, p. 1434. | LL | 

(5) Incât priveşte ipotecarea imobilelor -prin destinaţie, vezi supra, 

„560, text şi nota 3. . - | | 

(&) Cpr. Mourlon, III, 1734. Incât priveşte ipotecarea uzufructului 

imobiliar, vezi supră, p. 561. , J 

Incât priveşte uzufructul legal al părintelui şi al bărba- 

761 
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C. C.—CARTEA IIIL.—TIT. XIX.—IMOBILELE CARI POT FI URMĂRITE. 

lucrurile imobiliare ce pot fi urmărite. Enumerarea legei fiind 

limitativă, trebue să decidem că nu pot fi urmărite: 

1% Dreptul de uz și de abitaţie, eari sunt inerente per- 
soanei titularului lor (art. 571, 573) (0). 

20 Servituţile active, cari nu au o existenţă proprie 

şi independentă de fondul la care sunt alipite (). 
30 Acţiunile imobiliare, precum ar fi, de exemplu, ex- 

erciţiul patului de răscumpărare cu privire la un imobil: 

acţiunea. în revendicare a unui imobil, ete. Aceste acţiuni 
se exercită de creditori în numele debitorului lor, conform 

art. 974, gi ei urmărese, dacă izbutese, imobilul reintrat în 
patrimoniul debitorului lor (*). 

tului căsătorit sub regimul dotal, se admite, în genere, că 
veniturile cari constituesc acest uzufruct nu pot fl urmărite 
de creditorii personali ai părintelui sau ai bărbatului uzufruc- 
tuar, atunci când ele n'ar fi suficiente la îndeplinirea sarci- 
nilor impuse de lege şi, în asemenea împrejurări, instanţele 
de fond sunt în drept a determină în mod suveran partea 
din veniturile ce poate fi urmărită de creditorii tatălui sau 
ai bărbatului. Vezi tom. II al Coment. noastre, p. 57, 518 
(ed. a 2-a) şi tom. VIII, p. 229 şi 255. Cpr, Trib. lași şi 
Vaslui, Dreptul din 1908, No. 8 şi din 1911, No. 7 (această 
din ur:aă sentință cu observ. d-lui Siliu Rădulescu). Vezi și 
supră, p. 337. . 

Incât privește ipotecarea uzufructului. legal al părintelui şi 
_al bărbatului căsătorit sub regimul dotal, vezi supră, P: 563, 

(1) Vezi însă excepţia, admisă de legiuitorul nostru prin art. 512 
$ 2 C. civ. 

(2) Baudry et Loynes, op. cit., III, 2632, p. 852 (ed. a 3-a); Mour- 
lon, III, 1734; Aubry et Rau, VIII, $ 778, p. 460 (ed. a 4-a). 
Jând fondul este urmărit, el se vinde însă cu toate calităţile 

sale utile, prin urmare, cu. toate servituţile active. Serviţus 

ambulat cum dominio. Mourlon, loco cît. Vezi tom, III, partea | 
al Coment. noastre, p. 610 şi tom. IX, p. 40. Incât privește 
ipotecarea servituţilor active odată cu ipotecarea fondului 
dominant, vezi supră, p. 564. 

(9) Mourlon, II, 1734; Aubry et Rau, VIII, $ 778, p. 460 
(ed. a 4-a); Colmet de Santerre, IX, 199 bis; Bandry et 

_Loynes, op. cit., III, 2633; Guillouard, Idem, ÎV, 2169; 1. 
Huc, XIV, 239; Garsonnet, Pr. civ., IV, $ 1492, p. 529 (ed. 

„a 2-a); Cas. fr. D. P. 50. 1. 262; Sirev, Bl. 1. 68, ete.— 
Contră : Duranton, XXI, 7; Pigeau, Pr. civile, IL, p. 207 urm- 

SI Incât priveşte imposibilitatea de a se ipotecă acţiunile 
imobiliare, vezi supră, p. 565.
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Mărginirea principiului de mai sus. 

Cu toată generalitatea textului art. 1829, după care 
creditorul poate să urmărească toate imobilele prin natură 
şi uzufruetul asupra acestor imobile, cari aparţin debitorului 
său, acest principiu sufere mai multe excepţii. 

Prima excepţie este relativă la urmărirea părţei indi- 
vize ce un comoştenitor are în imobilele moştenirei. 

10 Urmărirea părţei indivize ce un comoştenitor are în imobilele 

unei moşteniri. 

Art. 1825. — Cu toate acestea, partea neindiviză a unui coerede - 

în imobilele unei succesiuni nu poate fi pusă în vânzare (1) de către 

creditorii săi personali (2), înaintea împărţelei sau a licitaţiunei ce 

pot provocă, creditorii, dacă vor găsi de cuviință, san în care au 

dreptul de a interveni. (Art. 728, 785, 186, 974 C. civ. Art. 494 

Pr. civ. Art. 2205 C. fr.) 

Art. 494 Pr. civ. — Creditorii personali ai unui asociat, nu 

vor puteă să urmărească şi să pună în vânzare partea devălmaşă 

a datornicului lor, în imobilele moștenirei sau societăţei. Ei vor 

trebui mai întăiu să ceară împărțeala sau licitaţia imobilelor ce 

se află în devălmăşie. o | 

Se poate însă vinde partea devălmaşă (indiviză), dacă câtimea, 

ei este neîndoelnie stâbilită şi lămurită (lichidă). (Art. 728, 785, 

786, 974, 1825 C. eiv).0). 

Partea indiviză a unui comoștenitor, a unui asociat 

(art. 494 Pr. civ.) şi a oricărui comunist în 'genere(%), nu 
  

() Sau mai bine zis: nu poate fi urmărită. Cpr. Moutlon, III, 

1136; Baudry et Loynes, op. cit. I11,:2637; P. Pont, Expropr. 

force (Privil. et hupothegues), IL 1, ete. | | 

(2) Oreditorii personali ai comoștenitorului, sunt în specie, opuși 

creditorilor defunctului, cari sunt ereditori ai tuturor moşteni- 

torilor. Aceşti din urmă pot, deci, urmări partea indiviză a 

unui imobil. P. Pont, op. cit., 10, p. 675 (ed. a 3-a); Berriat 

&t. Prix, Notes €lEment. sur le code civil, IL, p. 757, No. 9025; 

Ț. Huc, XIV, 241; Baudry et Loynes, op. cât., III, 2640. Cpr. 

C. Dijon, Sirey, 1905. 2. 49, ete. | — 

-() Vezi asupra art. 1825 O. eiv. şi 494 Pr. civ., N. Luca, Ercecut. 

silită asupra bunurilor nemiscătoare, operă precedată de pre- 

faţa noastră (Bucureşti, 1905), p. 10 urm. | 

(£) Vezi tom. IX: al Coment. noastre, p. 544, 545. Vezi şi Em. Dan, 

Codul: de procedură civilă adnotat, art. 494, p. 585, No. 1 
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poate fi urmărită, când nu este certă sau determinată, de către 
creditorii săi personali, înaintea împărțelei sau licitărei imo- 
bilului (€). 

Dacă debitorul întârzie a cere împărţeala sau licitaţia. 
creditorii vor puteă s'o provoace ei însişi, în baza art. 974), 

putând, în orice caz, să intervie la împărţeala cerută de de- 
bitorul lor, pentru ca ea să nu se facă cu vielenie în vătă- 
marea drepturilor lor (art. 785 0. eiv.). 

Motivele restrieţiei de mai sus nu sunt decât o consecinţă a 
dispoziţiei art. 786. In adevăr, adjudecatarul părței indivize 
a unui comoştenitor, asociat sau comunist, neputând să do- 

bândească, decât dreptul pe care îl aveă debitorul urmărit, 
acest drept va puteă fi redus la neant prin efectul împăr- 
ţelei, de câteori imobilul va cădeă în lotul unui alt moște- 
nitor sau comunist decât acel urmărit. În asemenea condiţii, 
vânzarea. părței indivize n'ar fi putut să se facă decât în 
condiţii foarte dezavantajoase, întrucât nu se poate şti de 
mai înainte dacă imobilele urmărite de creditor vor face parte 
din lotul debitorului său. lată pentru ce legea nu puteă să 
permită vânzarea părţei indivize ce debitorul ar fi avut într'o 
moştenire sau comunitate (?). 

() 

€) 

urm.; Î. N. Cesăreseu, Cr. judiciar din 1900, No. 9, p. 65 
urm.; Planiol, II, 197; T. Huc, XIV, 241 bis; Trib. Putna, 
Cr. judiciar din 1909, No. 60, p. 488 (motive), ete. 
Cpr. Cas. rom. şi Trib. Ilfov, Bult. 1901, pag. 1226 şi 123%; 
Dreptul din 1908, No. 4. —S'a decis însă că venitul aferent 
fiecărui moştenitor din venitul total, fiind de natură fungibilă 
şi putându-se deosebi, poate fi urmărit de creditorii săi per- 
sonali, fiindcă niciun text de lege nu opreşte aceasta, și fiindcă, 
în specie, lipseşte raţiunea, art. 1825 C. civil şi 494 Pr. civ. 
Trib. Ilfov, Or. judiciar din 1908, No. 9, p. 70. 
Vezi tom. V al Coment. noastre, p. 200, text şi nota 3. Cpr. 
Mourlon, III, 1736; Planiol, II, 197, ete. 
Cpr. Cas. rom. Bult. 1904, p. 88 şi p. 1222, 1223; Baudry 
et Loynes, op. cit. TII, 2636, în fine; Planiol, IL, 197; 7. 
Hue, XIV, 241, în fine, ete. — In Franţa se mai invoacă încă 
un motiv, și anume: art. 841, care consacră ceeace se numeşte 
retractul succesoral. Cpr. Mourlon, III, 1736. In adevăr, în 
Franţa, de câteori partea indiviză a fost cumpărată, coerezii 
moștenitorului expropriat pot să exercite retractul suecesoral, 
în baza art. 841 C. francez. Retractul suecesoral, nefiind admis 
de legiuitorul nostru, pentru raţiuni economice foarte serioase
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Dar, dacă art. 1825 C. civil se aplică, după cum am 
văzut, la, orice comunitate, de câteori există o masă de bu- 

nuri comună, el nu se aplică însă de câteori este vorba de 

o indiviziune cu titlu particular, care nu are de obiect decât 

un singur imobil. Această chestiune nu mai este astăzi con- 
iroversată la noi ca în Franţa (1), căci după art. 494 Pr. 

civ., a cărui redacţie a fost modificată prin revizuirea proce- 

durei civile dela 1900, de câteori indiviziunea nu există decât 

în privinţa unui singur imobil, şi când partea indiviză a 

fiecărui proprietar a acelui imobil este determinată, credi- 

torul este în drept a urmări partea indiviză pentru achitarea 

sumei ce-i datorește unul din acești coproprietari, fără a 

provocă mai întăiu eşirea din indiviziune. Acest lueru este 

atât de adevărat, încât tot în acest sens eră fixată jurispru- 

denţa și înainte de modificarea art. 494 Pr. civ.(). 
    

(vezi tom. VIII al Coment. noastre, p. 848, 849, text şi nota 

3), acest motiv nu mai poate fi invocat în legislaţia, noastră. 

Retractul succesoral a mai fost, cu drept cuvânt, eliminat atât 

din codul italian cât şi din acel german. Vezi tom. VIII sus- 

citat, p. 843, nota 4 şi 848, nota 2. 

Un alt retract, pe care legea noastră l-a desființat, de ase- 

menea, este retractul de indiviziune (art. 1404 C. fr.). 

Pentru a fi logic pănă la capăt, legiuitorul nostru trebueă 

însă să desființeze şi retractul litigios (art. 1402), căci motivele 

cari au făcut să dispară retraetul suceesoral şi acel de indi- 

viziune, se opun şi la existența retraetului litigios. Vezi tom. 

VIII al Coment. noastre, p. 849. 

(2) Cpr. Cas. rom. (25 Fevr. 1911), Rev. Jurisprudenţa din 1911, 

No. 15, p. 230. 
(2) Vezi autorităţile citate în tom. IX al Coment. noastre, p: 545, 

nota 2, precum şi Em. Dan, op. cit. p. 585, 586, No. 5.— 

Sa decis însă că, deşi prin $ 2 al art. 494 Pr. civ., se recu- 

noaşte creditorului dreptul de a urmări partea indiviză a, de- 

pitorului său în imobilul suecesiunei sau societăţei, în cazul 

când câtimea acestei părţi este stabilită în mod neîndoelnic şi 

lămurită (lichidă), pentrucă deşi, în asemenea caz, nu mai există 

consideraţiile care motivează regula din primul $ al citatului 

text, totuşi prin această dispoziție nu se ridică dreptul ca şi 

în acest caz, dacă are interes, ereditorul să poată cere în mod 

prealabil împărţeala, în scopul de a se individualiză partea din 

imobile cuvenită debitorului său, spre a o pune în vânzare, 

de oarece nicio dispoziţie a legei nu-i ridică acest drept, ei, 

din contra, el îi este formal recunoscut prin art. 974 . civ. 

Cas. rom. Balt. 1903, p. 360, 361. 
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Lucruri mo- Art. 1825 C. civil şi 49% Pr. civ. nu se aplică, de 
bile. Contro- asemenea, după unii, la obiectele mobile cari fae parte 

“* dinti”o masă indiviză, pentrucă aceste texte. vorbese numai 
de imobile (€). 

Poprire Aceste texte nu se aplică nici la popriri, de oarece 
poprirea nu este o vânzare sau o urmărire propriu zisă, ci 
mai mult o măsură de conservare €). Or, este admis fără 
contestaţie, că creditorul poate luă măsuri de eonservare în 
privinţa averei indivize, pe care el nu poate s'o urmărească 
decât provocând împărţeala (?). 

Creditul. fon- In fine, s'a decis că, în baza clauzei că creanţa Ore- 
car ditului foneiar este indivizibilă și poate fi reclamată în to- 

talitatea ei dela, fiecare moştenitor, clauză pe care Creditul 
o pune de obiceiu în contractele sale, acesta poate să urmă- 
rească imobilul ipotecat numai în persoana moștenitorului 
care l-ar deţine singur ($. 

20 Urmărirea imobilelor unui minor sau unui interzis. 

Art. 1826. — Imobilele unui minor, chiar emaneipat, sau ale 
unui interzis, nu pot fi puse în vânzare înaintea mobilelor sale. 
(Art. 342, 421 urm., 454, 462 urm., 472 urm., 1794, 1827 C, cv. 
Art. 2206 C. fr.) (e). | 

Art. 1827. —- Discuţiunea prealabilă a mobilelor nu este cerută 
la expropriaţiunea, imobilelor posedate în indiviz de către un major 
şi un minor, sau interzis, dacă datoria, le este comună; de asemenea, 
discuţiunea nu se cere nici în cazul când urmăririle au fost înce- 
pute în contra unui major, sau înaintea pronunțărei interdicţiunei. 
(Art. 1826 C. civ. Art. 2207 C. fe.) 

Dr. roman. | Altă, dată un creditor nu puteă, să urmărească, imobilele 

debitorului său decât în urma diseuţiunei mobilelor sale (9, 

(1) Vezi autorităţile citate pro şi contra în tom. IX al Coment. 
noastre, p. 545, nota 3. Cpr. C. Bucureşti, şi Trib. Ilfov. 
Dreptul din 1901, No. 85 şi din 1908, No. 4. 

(2) Cas. rom. Bult. 1895, p. 1029. 
(5) Trib. Ilfov şi C. Bucureşti, Dreptul din 1901, No. 85 şi din 
„1908, N. 9; Cr. judiciar din 1907, No. 70, p. 558. 

(*) C. Bucureşti, Dreptul din 1903, No. 30, p. 249. 
() Cpr. L. 5 $ 9, Dig, De rebus eorum qui sub tutelă vel cură 

, sunt, 21, 9; Pothier, Tr. de la procedure civile, X, 531. 
(*) 1. 15 $ 2, Dig., De re judicata, 42, 1. Cpr. Pothier, Pr. 

civile, X, 536, p. 246 (ed. Bugnet).
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dispoziţie care a fost desființată, după cum ne atestă, Pothier 

(Pr. civ., X, 537), la 1539 prin art. 74 al ordonanţei din 
Villers-Cotterets. 

Dreptul vechiu francez admițând însă o excepţie în pri- 
vinţa minorilor, după cum ne atestă tot Pothier (loco cit., 
X, 537), această excepţie a trecut în codul francez şi de 
acolo în dreptul nostru, ea fiind întinsă şi la interzişi, cari, 
în dreptul actual, sunt puşi pe aceeaș treaptă cu minorii 
(art. 454). 

Aşa dar, în privinţa debitorilor majori, ereditorul nu 
mai este astăzi obligat a discută mai întăiu averea mobilă 
a debitorului său, înainte de a urmări imobilele sale, după 
cum dispune anume art. 2078 din codul italian (1). 

Dacă este însă vorba de minori emancipaţi sau neeman- 
cipaţi, ori de interzişi, fie legalmente, fie judecătoreşte (lex 
non distinguit) £), ereditorul va trebui mâi întăiu să urmă- 
rească mobilele sale, şi numai la caz de insuficienţă, imobi- 
lele sale (art. 1826). Această regulă se întemeiază pe vechia 
maximă, care nu se mai potrivește cu starea economică de 
astăzi: res mobiuis, res vilis. 

Regula edietată de art. 1826, fiind o derogare dela 
dreptul comun, este, ca toate excepţiile, de cea mai strictă 

interpretare; de unde rezultă că ea nu poate fi aplicată la 

(1) Iată cum se exprimă acest text: „Il creditore, per procedere 

all” esecuzione sopra gli immobili, non € tenulo ad esecutere 

prima î beni mobili del suo debitore“. — Acest cod mai dis- 

pune încă, prin art. 2079, că actele de executare asupra bu- 

nurilor dotale trebue să fie făcute în contradietor cu bărbatul 

şi femeea, (in contraddittorio del mamito e della moglie); de 

unde s'a tras concluzia în Italia, că pezenţa bărbatului la 

judecată nu mai este necesară când este vorba de o executare 

asupra bunurilor parafernale ale femeei. (0. de apel din Ge- 

nova, 21 Martie 1905, II Foro staliano di Roma, 1905, 1. 

ag. 1063). 
() În Sue de, 241; Baudry et Loynes, op. cit., IL, 2641; 

Guillouard, Idem, IV, 2191, ete. — Contră.: 'Thomine-Desma- 

zures, Comment. sur le code de proced. civile, II, p. 196 

(Caen, 1832). Avt. 1826 nu se aplică însă în caz când debitorul 

nu eră încă interzis în momentul urmărirei, chiar dacă cauza, 

interdicţiei există atunci şi eră de notorietate publică. Trib. 

Rethel, D. P. 1907. 2. 199 şi Cr. judiciar din 1908, No. 10, 

p. 80 (eu observ. noastră). 

Dr. vechiu fr. 

Cazul când 
debitorul este 

major. * 

Minori şi in- 
terzişi. 

Neaplic art. 
1826 la alţi 
incapabili. 

C. italian. 
Art. 2078, 

2079,
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alţi incapabili (5), de exemplu: comunelor (). Asupra, acestui 
punct nu încape nicio îndoială. 

In privinţa minorilor şi interzişilor, mobilele, a căror 
discuţie prealabilă este impusă, cuprinde toate mobilele în 
genere, afară de acele care nu pot fi urmărite (6), deci și ere- 
anţele, care sunt mobile prin determinaţia legei (*). 

Creanţele mi- 
norilor. 

Nulit. urmă- 
rirei. 

Art. 1827, 

Prin urmare, creanțele ce ar aveă minorul sau interzisul 
vor fi disentate înainte de urmărirea imobilelor sale (5). 

Sancţiunea acestei regule este nulitatea urmărirei (6). 
Regula excepţională și proteguitoare, edietată deart. 1826 

sufere excepţie în două cazuri, şi anume: 1% când imobilul 
este indiviz între un major şi un minor sau un interzis, şi 
când datoria le este comună; 2 când urmărirea, începută 
contra unui major este continuată contra moștenitorilor săi 

minori, sau chiar contra majorului, interzis mai în urmă 
legalmente sau judecătoreşte (art. 1827). 

În aceste două cazuri, precum şi în acela în care sar 
dovedi că mobilele minorului sunt insuficiente pentru dezin- 
teresarea, creditorului urmăritor, acest din urmă n'ar mai fi 
obligat a discută mobilele debitorului înainte de a urmări 
imobilele acestui din urmă (7). 

3% Urmărirea imobilelor ipotecate înaintea celor neipotecate. 

Art. 1828(5). — Creditorul nu poate urmări vânzarea imo- 
bilelor cari nu-i sunt ipotecate, decât la cazul când acele ce-i 

  

(:) Baudry et Loynes, op. cit., III, 2647 bis. 
(2) Vezi D. P. 98. 2. p. 272, ad notam. 
(2) In privinţa lucrurilor cari, în genere, nu pot fi urmărite, 

vezi supră, p. 384 urm. 
(4) Vezi tom. III, partea I, al Coment. noastre, p. 190, 191 (ed. a 2-2), 
(6) P. Pont, Ezpropr. forece, 15, p. 679; Baudry et Loynes, 

op. cit. LII, 2650; Guillouard, Idem, IV, 2191; Î. Hue, XIV. 
241, p. 309; Duranton, XXI, 18; D. P. 1903. 1. p. 539, nota 
ab îmilio, ete. 

(a Planiol, II, 198. 
) Opr. P. Pont, op. cit., 16, p. 679; Baudry et Loynes, Jdem 

ILI, 2651; Guillouard, Idem, 1V, 2191; m Huc, Iv, 947; 
Duranton, XXI, 19; Garsonnet, Pr. civ., IV, $ 1497, p. 539 
(ed. a 2-a). Cpr. Cas. fr. Sirey, 1903. 1. 185 (cu nota lui 

- "Tissier); D. P. 1903..1. 539, ete. 8 i > . E 
() A se vedeă asupra acestui text, pe lângă autorii obişnuit ci-
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sunt ipotecate nu ajung spre plata creanţei sale. (Art. 2209 
C. fe) (0). 

„Art. 1824, pe care l-am explicat supră, p. 751 urm. au- 
toriză pe creditori a urmări toate imobilele debitorului lor, 
pentru a dobândi plata sumelor ce li se datoreşte. Această, 
regulă modificată prin art. 1825—1827, mai primeşte o 

nouă modificare în cazul prevăzut de art. 1828. 
„După acest text, împrumutat dela dreptul roman £), 

ereditorul nu poate urmări imobilele debitorului său neipo- 
tecate, decât dacă acele ce-i sunt ipotecate nu ajung la plata 
creanţei sale. Legea a considerat că, prin primirea unei ipo- 
teci speciale, ereditorul şi-a mărginit el însuşi în mod tacit 
dreptul său de urmărire. Acest motiv, pe care l-a dat tribunul 
Lahary în discursul său pronunţat înaintea Corpului legis- 
lativ, este însă cu totul insuficient, pentrucă pe de oparte, 
renunțările nu se presupun, iar pe de alta, nu este de admis 
ca creditorul, care a cerut o ipotecă dela debitorul său, să 
fi înţeles a se pune înti”o situaţie inferioară acelei pe care 
o au creditorii chirografari (). lată cum un autor critică 
acest text: 

taţi, articolul ce am publicat în Dreptul din 1902, No. 85. 

Mai vezi Alex. Capitolin, Dreptul din 1885, No. 5; M. Anto- 
nescu, Dreptul din 1886, No. 27, ete. 

(1) Cpr. L. 9, Cod, De distractione pignorum, 8, 28, citată textual 

mai la vale în nota 2. — „Creditorul nu este îngrădit numai 

asupra amanetului sau ipotecei ce are, dacă acestea nu vor 

ajunge spre îndestularea pretenţiei sale, zice art. 609 din codul 

Calimach (465 C. austriac modificat), ci poate să întindă dreptul 

său şi asupra altor lucruri ale datornicului “. — Codul Caragea 

are, în această privinţă, următoarea, dispoziție: „Când împru- 

mutătorului nu i se plătește deplin datoria din zălogul ce are, 

şi alţi împrumutători fără zălog nu mai sunt, atunci lipsa să 

1 se împlinească din cealaltă avere a datornicului; iar de vor 

fi şi alţi împrumutători, să intre şi el cu acea lipsă dimpreună 

cu aceia, şi să-i se plătească ea unui de rând împrumutător“. 

(2) Vezi L. 9, Cod, De distractione pignorum, 8, 28, unde se 

zice: „Que specialiter vobis obligata sunt, debitoribus detrec- 

tantibus solutionem, bona fide debitis, et "solemniter vendere. 

Ha enim apparebil an ex pretio pignoris debito satisfieri possit. 

Quod si guid deerit, non prohibimini, cetera etiam bona jure 

conventionis consequi“. 
| 

(5) Vezi Baiudry et Loynes, op. cit. III, 2654; P. Pont, op. cil, 

19, p. 680; T. Hue, XIV, 955. — Vezi însă Guillouard, op. ctt., 
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Art. 1828. 
Critica 

acestui text. 

Dr. nostru 
anterior.
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„Ressouvenir du droit romain et disposition vicieuse qui, pour 
les immeubles non greves de privilege ou d'hy pothăque, place, contre 
toute raison, le creancier privilâgi€ ou hypotheeaire dans une con- 
dition inferieure ă celle du pur chirographaire..., ete.“ (1). 

Aplic. art. Oricum ar fi şi oricare ar fi motivele acestui text inex- 
1528 și ore plieabil, pe care toţi autorii îl critică întrun glas, creditorul 

vilegiali. care are o ipotecă sau un privilegiu (0), nu poate urmări 
imobilele debitorului său, neafectate ca gaj, decât atunei când 
imobilele afectate nu ajung la plata creanţei sale, dacă el nu 
preferă să renunţe la privilegiul sau ipoteca sa şi să rămâe 
un simplu creditor chirografar, în care caz el poate, de bună 

| samă, să urmărească orice avere a debitorului său (0). 
Nediscutarea Dacă ereditorul nu renunţă la privilegiul sau ipoteca 
ee eri sa, el se va conformă, în privinţa imobilelor, art. 1828, fără 
legiului sau însă a diseută mai întăi imobilele supuse privilegiului sau 

iPotecei. ipoteci. "Toţi autorii recunosc, în adevăr, că art. 1828 este 
o dispoziţie excepţională și, ca, atare, de cea mai strictă in- 
terpretare. Legea necerând, în specie, vânzarea imobilelor 
ipotecate, debitorul nu se va pute opune la urmărirea imo- 
bilelor neipotecate, dacă acele ipotecate sunt recunoseute ca 
insuficiente la plata, creanţei, tribunalele având o putere su- 
verană de apreciere spre a decide în fapt chestia suficienței 
sau insuficienței imobilelor ipotecate (?). 

IV, 2183; Planiol, 11, 199, p. 74 (ed. a 5-a), Mourlon, III 
1739; Alex. Capitolin, Dreptul din 1885, No. 5. 

(1) Acollas, Manuel de droit civil, III, p. 836, nota 2 (ed. a 2-2). 
(2) Ştim, în adevăr, că privilegiile imobiliare nu sunt decât nişte 

ipoteci privilegiate (art. 1745). Cpr. Aubrv et Rau, VIII, $ 
118, p. 464; P. Pont, op. cit, II, 20; Guillouard, Jdem, I. 
2184: Baudry et L.oynes, Jdem, III, 2658; T. Huc, XIV, 255: 

" Gazsonnet, Pr. civile, IV, $ 1256, p. 88, 89, text şi nota 17 
(ed. a 2-a); Luca, Executarea silită, p. 104, ete. 

() Baudry et Loynes. op. cit., III, 2659; Thezard, op. cit., 381: 
Guillouard, Idem, IV, 2186; P. Pont, Idem, II, Expropr. 
force, 2 ay e Rau. loco cit, p. 464 (ed. a 4-a); Du- ranton, ANI, ; Garsonnet, op. şi loco supră, cîț, „89; T. Huc, XIV, 257, ete. PI 900 Supă Cn D () Bandry et Loynes, op. cit., III, 2655; TPhâzard, Idem, 381: 

" Guillouard, den, TV, 2186; P. Pont, Idem, II, 19; Aubrwy 
et Rau, loco cu. p. 465: 1. Hue, XIV, 256; Gavsonnet, op. cit. IV. $ 1256, p. 90; M. Antonescu, Dreptul din 1886, No. 27; C. Bordeaux, Pand. Piriod. 88. 2. 277 şi La Loi
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Se naşte însă întrebarea: cine trebue să dovedească in- Doreă. insu- 
suficiența imobilelor ipotecate? Chestiunea, este controversată, fcientei, imo- 
Unii impun această probă ereditorului (1), iar alţii o impun cate. Cote 
debitorului, şi cu drept cuvânt, pentrucă el este acela care  Veră- 
invoacă o situaţie excepţională, în care libertatea credito- 
rului este restrânsă (2). 

Conform părerei unui autor (2), această dovadă ar in- 
cumbă, după împrejurări, când unuia când altuia, ceeace, 
în orice caz, este inadmisibil. 

Insuficienţa imobilelor ipotecate sau supuse privilegiului Mijloacele de 
poate fi dovedită prin toate mijloacele: mărturisirea debi-  Probă. 
torului, contracte de închiriere, expertiză, matrieula rolului 
de contribuţii, certificate constatând sarcinile anterioare, cari 
există asupra imobilului urmărit, ete. (4). | 

In orice caz, proibiţia art. 1828 nefiind de ordine Art. 1828 nu 
publică, părţile pot foarte bine să convie că ereditorul îşi împedică o 
rezervă, dreptul de a urmări orice avere a debitorului său, contrară a 
mobilă sau imobilă, chiar înainte de a se îndestulă din  Părtilor. 
imobilele ipoteeate (), iar violarea art. 1828 nu poate fi 

. x . . A . 6 
propusă pentru prima oară în Casaţie (0). 
  

din 5 Mai 1887. Cpr. C. Bucureşti, Dreptul din 1904, No. 64 
şi Or. judiciar din acelaş an, No. 75; Dreptul din 1905, No. 19. 
Curtea din București este deci greșită când pune în principiu 
că numai în caz de urmărirea imobilului ipotecat şi de nea- 
coperirea întregei creanţe, se poate urmări altă avere a debi- 
torului. Or. judiciar din 1901, No. 39. Cpr. în acelaş sens 
Trib. Ilfov, Dreptul din 1889, No. 24; Judecăt. ocol. IV Bu- 
cureşti, Or. judiciar din 1903, No. 45, ete. 
Aubry et Rau, VIII, $ 778, p. 464; Mass6-Verge, V, $ 841, 
pag. 279, nota 14; Garsonnet, op. cit., IV, $ 1256, pag. 89, 
nota 22; Glasson, Prâcis th. et pratique de proced. cavile, II, 
p. 169 (ed. din 1902); Guillouară, op. cît, IV, 2185; Capi- 
tolin, Dreptul din 1885, No. 5; C. Bordeaux, decizie citată 
p. 770, nota 4. Cpr. şi Cas. rom. Bult. S-a I, 1883, p. 255. 

(2) Baudry et Loynes, op. cit., INI, 2656; T. Huc, XIV, 257; 
Duranton, XXI, 24; Luca, Executarea silită, p. 99 urm., etc. 

() P. Pont, op. căt. IL, 19. | 
(4) Baudry et Loynes, III, 2555; Guillouard, Idem, IV, 2186; 

P. Pont, Idem, IL, 19; Glasson, op. cit., Il, 169; Luca, op. cit., 

+ 104, şi toţi autorii. _ | , 

(6) Vezi AI Gapitolin, Dreptul din 1885, No. 5; Trib. Iaşi, 

Dreptul din 1890, No. 70. Cpr. art. 2080 C. italian. 
(6) Cas. rom. Bult. S-a II, 1892, p. 684. 

—
 (
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Urmărirea 
averei mobile 

înainte de 
realizarea, 

creanței ipo- 
tecare. 

COD CIV.—CARTEA III.—TIT. XIX.—ART. 1829, 1830. 

Am zis că art. 1828 este o dispoziţie excepțională, și 
toţi autorii o consideră, în adevăr, ca atare; de unde re- 
zultă că creditorul poate, fără a renunţă la ipoteca sau pri- 
vilegiul său, să urmărească averea mobilă a debitorului 
său, înainte de a realiză ereanţa sa ipoteeară. Jurisprudenţa 
noastră este constantă în această privinţă (1). Această soluţie 
este conformă adevăratelor principii de drept, pentrucă în- 
tregul patrimoniu al debitorului serveşte drept gaj credito- 
rilor săi (art. 1718, 1719 C. civ.). 

4 Cazul când există mai multe imobile situate în diferite districte, 
cari fac sau nu parte din aceeaş exploatare. 

Art. 1829. — Vânzarea silită a bunurilor situate în diferite 
districte, nu poate fi provocată decât succesiv, afară, de cazul când 
acele bunuri fac parte din una şi aceeaş exploataţiune (art. 1830). 

Vânzarea se urmăreşte înaintea tribunalului în circumscripţia 
căruia, se găseşte centrul exploataţiunei, sau, în lipsa unui asemenea 
centru, partea bunurilor ce prezintă cel mai mare venit. (Art. 2210 
C. f.). 

Art. 1830.— Dacă bunurile ipotecate ereditorului şi bunurile 
ce nu-i sunt potecate, sau bunurile situate în diferite districte far 
parte din una și aceeaş exploataţiune, vânzarea unuia şi altora se va urmări la un loc, dacă o cere debitorul. (Art. 1311, 1845, 1829 C. civ. Art. 2211 C. fr.). 

In principiu, creditorul care este în drept a urmări 
toate imobilele debitorului său, sau mai multe din ele, poate să le urmărească de odată sau în mod separat, legea ne- impunându-i în această privinţă nicio ordine determinată 0). 

Exereiţiul absolut al acestui drept poate însă uneori să fie dăunător debitorului, când imobilele ce urmează a, fi 
urmărite sunt situate în mai multe Județe, din cauză că ereditorul trebue să se adreseze la maj multe tribunale (). 

(5) Vezi în acest sens, Cas. rom. Bult. 1886, consid. dela, p. 8 şi Dreptul din 1886, No. 14; Bult. 1890, pag. 835, ultimul eonsiderent, şi Dreptul din 1890, No. 70; Bali. 1905, p. 1469 şi 1685; C. Bucureşti şi Galaţi, Dreptul din 1901, No. 70; Dreptul din 1903, No. 33, p. 276; Dreptul din 1905, No. 63 „Și 17; M. Antonescu, Dreptul din 1886, No. 21, ete. () Baudry et Loynes, op. cit. III, 2661; P. Pont, dem, Il, 2%; __ Aubry et Rau, VIII, ş 718, p. 465 (ed. a 4-a). () In adevăr, tribunalul situaţiunei imobilelor fiind singur com- petent în privința, exproprierei lor, dacă părţile nu au de-



URMĂRIREA IMOBILIARĂ.—ART. 1829—1831. 173 

De aceea, legea apărând pe debitor, dispune, prin azt. 1829, 
ca urmărirea, imobilelor situate în diferite districte sau ju- 
deţe să nu poată fi făcută decât în 1nod succesiv, afară de 
cazul când ele ar face parte din una și aceeaş exploatare. 

Aşa, dar, un creditor nu poate să urmărească deodată 
mai îulte imobile ale debitorului său, situate în diferite 
judeţe, afară de cazul când ele ar face parte din aceeaș ex- 
ploatare, ceeace lasă a se presupune că aceste imobile sunt 
situate în judeţe vecine. 

In caz când diferitele imobile ale aceluiaş debitor fac 
parte din aceeaș exploatare, tribunalul competent este acel 
al principalei exploatări, sau a părţei bunurilor care este 
cea mai productivă. 

In caz când, conform art. 1829, creditorul este obligat 
a-şi divide urmăririle sale, el poate să-și aleagă judeţul unde 
voeşte să facă, aceste urmăriri. 

In fine, dacă ereditorul nu urmăreşte toate imobilele art. 1830. 
debitorului său, fie pentrucă numai unele din ele îi sunt - 
ipotecate, fie pentrucă aceste imobile sunt situate în diferite 
județe, debitorul este în drept a cere ca ele să fie cuprinse 
în aceeaş urmărire, când ele face parte din aceeaș exploatare. 

lată care este motivul acestei dispoziţii favorabile de- Motivele art. 
bitorului: legea considerând, cu drept cuvânt, că valoarea 1% 
fondurilor este mărită prin faptul că sunt exploatate deo- 
dată, iar nu în mod separat, permite debitorului de a îm- 
pedică împărţirea acestor fonduri în mai multe bucăţi. 

5 Cazul când venitul anual al imobilelor debitorului ajunge la plata 
sarcinilor ipotecare. 

Art. 1831. — Dacă debitorul justifică prin contracte de arendă 
autentice, că venitul curat al imobilelor sale, pe timp de un an 

este deajuns pentru plata capitalului datoriei, dobânzilor şi chel- 

tuelilor, şi dacă el dă delegaţiune ereditorului de a percepe acel 

rogat dela această regulă, prin convenţia lor (art. 495 Pr. civ.), 

de câteori imobilele afectate ca garanţie sunt situate în di- 

ferite judeţe, fiecare tribunal din aceste judeţe trebue să fie 

sezisat cu urmărirea lor. Legea voind, în asemenea, caz, să 

împuţineze cheltuelile, vine în favoarea debitorului, dispunând 

ca urmărirea imobilelor situate în diferite judeţe să nu se 

facă de odată, ci în mod suecesiv. Legea nu face excepţie
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Contractele 
sub semnă- 

tură privată. 

COD CIV.—CARTEA III.—TIT. XIX.—ART. 1837 C. CIV., 502 PR, CIV. 

venit, tribunalul poate suspendă urmăririle, cari urmăriri pot însă 
fi continuate, dacă se prezintă vreun obstacol, sau vreo opoziţie la 
plata, datoriei. (Art. 1101, 1132 urm., 1171, 1413 C. civ. Art.502 
Pr. civ. Art. 2212 C. fr.). 

Art. 502 Pr. civ. —- Dacă, după primirea comandamentului, 
datornicul dovedește înaintea tribunalului că venitul curat şi liber 
al nemişcătoarelor sale, pe timp de un an, este deajuns spre a plăti 
toată datoria, capete, dobânzi şi cheltueli, şi dacă el oferă sau de- 
leagă aceste venituri creditorului, judecătoria va puteă, suspendă 
urmărirea, rămânând a o reîncepe dacă alte pediei san opoziții 
Sar ivi. (Art. 1831 C. eiv. Art. 495 urm. Pr. civ. Art. 592 Pr. 
gen.) ('). 

Modieitatea datoriei nu împedică, în genere, pe creditor 
de a urmări imobilele debitorului său. Cu toate acestea, legea, 
permite judecătorilor de a suspendă urmărirea, de câteori 
debitorul justifică prin contracte de închiriere sau de aren- 
dare autentice (), că venitul net și curat al imobilelor sale, 
urmărite sau neurmărite (lex non distinguit) ), pe timp de 
un an, ajunge la plata datoriei, capete, procente şi chel- 
tueli, sub condiţia însă de a, delegă pe creditor pentru per- 
ceperea acestui venit (£). 

Contractele sub semnătură privată, având chiar dată: 
certă, ar fi deci insuficiente faţă cu textul imperativ şi li- 
mitativ al legei (5). 

dela această regulă decât atunci când imobilele situate în mai 
multe judeţe vecine face parte din aceeaş exploatare, în care 
caz nu se face decât o singură urmărire. Cpr. Boileux, Com- 
ment. sur le C. Napolton, VII, p. 713, 714 (ed. a 6-a, 1866). 

(1) Vezi asupra acestor texte, tom. VI al Coment. noastre, p. 505. 
2)J udecătorii au deci facultatea de a suspendă, urmărirea, ei 

fiind suverani apreciatori ai împrejurărilor. Hotărirea care 
ar respinge cererea de suspendare trebue însă să fie motivată. 
căci altfel ea ar fi easabilă pentru exces de putere și nemo- 
tivare. Cas. rom. Bult. S-a II, 1883, p. 851. Cpr. Bauduy et 
Loynes, Op. cit. III, 2665; Thezard, Idem, 389; Guillouard, 

, Idem, IV, 2195; P. Pont, Idem, Il, 29, şi toţi autorii. 
(5) Cpr. Mourlon, III, 1741; Colmet de Santevre, IX, 208 bis. 
(%) Oferta debitorului de a delegă, veziiturile sale creditorului ur- 

măritor nu obligă pe tribunal ca să suspende urmărirea, 
aceasta, fiind cu totul lăsat la aprecierea sa suverană. Cas. 
rom. Bult. 1891, p. 267. Cpr. Zacharie, Handbuch des fran- ___ 2Osischen, Civilrechts, 1V, $ 781, p. 631, nota 39 (ed. Crome, 1895). 

(5) 'Fhâzard, loco cit., pag. 511; Baudry et Loynes, op. cil. ŢII, 
2666; P. Pont, Idem, II, 20; Guillouard,' Idem, IV, 219%:
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Motivul acestei dispoziţii este lesne de priceput. Atunei 
când venitul curat pe un an al debitorului ajunge la plata 
datoriilor sale, ar fi fost inuman de a-l expropriă, cu atât 
mai mult cu cât este ştiut că licitaţia publică, de cele mai 
multe ori, depreciază valoarea reală a imobilelor vândute. 

Debitorul trebue însă să justifice, în modul mai sus 
arătat, că venitul său pe un an ajunge la plata datoriilor 
sale, şi aceasta înainte de adjudecarea provizorie, căci altfel 
cererea, sa, de a, se suspendă urmărirea ar fi tardivă (). 

Suspendarea, urmărirei, admisă în baza art. 1831 C. civ. 
şi 502 Pr. civ., nefiind irevocabilă, poate fi retrasă, dacă 

sar ivi o pedică la plată, cum ar fi de exemplu: o chitanţă 
de plata câştiurilor cu anticipație dată locatarului sau aren- 
dașului, o poprire anterioară, falimentul sau insolvabili- 
tatea notorie a, debitorului, ete. (). 

Incât priveşte chestiunea de a se ști dacă debitorul 
poate, sau nu, dobândi un termen de graţie, atunci când el 

este urmărit în baza unui act autentie sau a unei hotăriri 

definitive (chestie controversată), vezi tom. VI al Coment. 

noastre, p. 504. 

FINELE VoL. X 

P. Hue, XIV, 260, pag. 362; Colmet de Santerre, LX, 208 

bis IL. — Contră: Garssonnet, Tr. th. et pratique de proced. 

civile, IV, $ 5499, p. 542 (ed. a 2-a); Boileux, op. cit., VII, 

p. 135, ete. _ 

(1) Cas. rom. Bult. 1891, p. 1259. | 

(2) Cpr. Thâzard, op. ct. 389, p. 512. 

=
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Motivele art. 
1831 C. civ. 

şi 502 Pr. civ. 

Retragerea 
suspendărei 
armărirei. 

'Permen de 
graţie.



ADDENDA ET CORRIGENDA 

La pag. 2, penultimul rând al notei, se va adăogă: Vezi şi 
Garcon, C. penal annott, II, art. 408, No. 579 urm., 641 urm. 

La pag. 25, la finele notei 3, începută la p. 24, a se adăogă: 
Vezi înfră, p. 361, text şi n. 5. 

La pag. 41, finele notei 5, începută la p. 40, a se adăogă: 
p. 427, 428. 

La pag. 66, finele notei 5, se va adăogă: Opr. Trib. Suceava, 
Cr. judiciar din 1911, No. 27. 

La pag. 70, finele notei 2, se va adăogă: p. 242, 243, 
La pag. 91, finele notei 4, a se adăogă: Vezi înfră, p. 195. 
La pag. 113, finele notei 2, a se adăogă: Vezi înfră, p. 839. 
La pag. 140, la textul art. 1662, între parenteze, se va adăogă: 

la celelalte texte corelative: art. 1794. 
La pag. 201, la finele notei 1, a se adăogă: Vezi îinfră, 

p. STI urm. 
Tot la pag. 201, finele notei 2, se va adăogă: Mai vezi Trib. 

Neamţ, Cr. judiciar din 1911, No. 33. 
La pag. 224, nota 3, începutul rândului 3, a se ceti: ed. 

Carr€, în loc de: cod. Carr6. 
La pag. 2382, la finele rândului 20, a se adăogă .următoarea, 

frază: Dreptul de retenţie încă este o siguranţă reală, 
La pag. 240. finele notei 2, a se adăogă: Vezi înfră, p. 538, 

939 nota şi 540. a _ 
La pag. 243, finele notei 1, a se adăogă: Vezi înfră, p. 559. 
La pag. 262, finele rândului întăi din nota 1, a se ceti: pe- 

cuniam, în loc de pecuniem. | | , 

La pag. 316, începutul rândului al doilea din nota 2, a se 

elimină cuvântul care. , A PRE 
La pag. 320, finele rândurilor 20—22, lipseşte câte o literă. 

Eroarea se poate însă ușor îndreptă la cetit. SI 
La pag. 837, finele notei 5, a se adăogă: Vezi înfră, p. 162, 

ad notam.
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La pag. 348, finele notei 8, a se adăogă: Mai vezi Cas. rom. 
Rev. Jurisprudenţa din 1911, No. 17, p. 251 şi Dreptul din 
1911, No. 39. 

La pag. 352, finele rândului 15 din text, se va adăogă m- 
mătoarea frază: „nici asupra unei sume de bani (Cas. rom. Dreptul 
din 1911, No. 22). Vezi şi iînfră, p. 449“. 

La pag. 361, mijlocul rândului 6 din nota 5,a se ceti: han-. 
giului, în loc de hangiilor. 

La pag. 438, a doua notă mărginală, a se ceti: art. 484 C 
civ., în loe de C. com. 

La pag. 445, ultima notă mărginală, a se ceti: Privil, pentru 
conservarea unei creanţe, în loc de: pentru eonserv. lucrurilor ne- 
însufleţite. 

La pag. 449, finele notei 3, a se adăogă: Vezi şi Dreptul 
din 1911, ÎNE, 22. 

La pag. 456, finele notei 3, a se adăopgă: Vezi înfră, p. 605, 
t. şi n. 8. 

La pag. ai rândul 2 din n. 2, după cuvintele: 1795 urm., 
se va adăogă: p. 668, n. 2. 

Tot la, al 543, finele notei 2, se va adăogă: Vezi îinfră, 
p. 667, n. 3. 

Tot la pag. 543, începutul notei 5, se va adăogă: Vezi înfră, 
. 668. 

La păg. 563, rândul al 13-lea din text, a se ceti: Trebue să 
considerăm ca, nesusceptibil de ipotecă, în loc de: ca susceptibile 
de ipotecă, ete, 

La pag. 765, finele notei 1, a se adăogă: Vezi şi Dreptul 
din 1911, No. 41 (cu observ. noastră).
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Bunurile lovite de acest privilegiu . e. 
Privilegiul arhitecţilor, antreprenorilor, pietrarilor şi 

altor lucrători zidari (art. 1737, 49). . . 

Persoanele cari se bucură de acest privilegiu . 

Creanţele garantate prin acest privilegiu . .. 

Privilegiul acelora cari au împrumutat bani spre a se 

indemniză pe lucrători (art. 1787, 5). . 

Privilegiul care rezultă din separaţia de patrimonii 

(art. 781, 1743) . . 

Concursul privilegiilor imobiliare între ele. 

SECŢIUNEA 1V 

Modul de conservare al privilegiilor (art. 1738, 1739). 

Formele publicităţei privilegiilor imobiliare . . ._. 

Modul de conservare al privil. vânzătorului (art. 1740). 

Modul de conservare al privil. copărtaşilor (art. 1741). 

Modul de conservare al privil. constructorilor (art. 1742). 

Modul de conservare al privilegiului separaţiei de pa- 

“trimonii (art. 1743). cc. cc... 

Despre transmisiunea privilegiilor şi ipotecilor în genere 

(art. 1744) . ae 

Transformarea, privilegiilor în ipoteci legale (art. 1745). 

Privilegiile în dreptul internaţional privat . . - - - 

CAPITOLUL, III 

Despre ipoteci. 

Consideraţii istorice asupra ipotecilor. ... . » ai 

Noţiunea, definiţia şi caracterele ipotecei (art. 1746) . 

Modul de constituire al ipotecilor (art. 1747) . 
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Diviziunea ipotecilor (art. 1748, 1749). . a. 
Bunurile cari pot fi ipotecate (art. 1150—1752) A 

SECȚIUNEA 1 

Despre ipoterile legale (art. 1753). . Da 
Despre siguranţile femeilor măritate (ipoteca legală a 

femeilor măritate) (art. 1754—1761). . . RR 
Despre garanţiile ce sunt obligaţi a dă tutorii în inte- 

resul minorilor şi interzişilor (art. 1762-—1767). 
Despre garanţiile ce sunt obligaţi a dă Statului, comu- 

nelor şi stabilimentelor publice, pereeptorii şi ad-. 
ministratorii comptabili (art. 1768). ..., 

Despre ipoteca legală a legatarilor (art. 902 $ 2). 
Despre ipoteca judiciară . . .. 
Despre ipoteca testamentară. . ....., 

SECȚIUNEA II 

Despre ipoteeile convenţionale. — Persoanele cari pot 
constitui o ipotecă convenţională (art. 1169). . 

Calitatea de proprietar în persoana  constituitorului 
ipotecei , 

Capacitatea de a puteă înstrăină, cerută în persoana 
constituitorului ipotecei (art. 1771). ..... 

Constituirea unei ipoteci din partea acelora cari ar 
asupra imobilului un drept condițional, sau rezo- 
lu bil, sau supus unei acţiuni în anulare (art. 1770). Formele actului care constată ipoteca convenţională 
(at. 1772). 

espre ipotecile constituite în ţară străină (art. 1773 
Și 1789). 

Specializarea ipotecei convenţionale. — Menţiunile - ce trebue să cuprindă actul constitutiv al ipotecei (art. 1774—1776). . PR 
Intinderea ipotecei la, ameliorațiunile şi îmbunătățirile aduse fondului ipotecat (art. 1777) 

SECȚIUNEA II 

Despre rangul ipotecilor între ele (art. 1778, 1779) . 

CAPITOLUL IV 

Despre modul inseripţiunei privilegiilor şi ipotecilor . locul unde se face inscripţia privilegiilor imobiliare şi a ipotecilor (art. 1780 ş 1 C, civ., 125 Pr. civ.). 
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(art. 1785). . . ee. 
Despre ştergerea şi reducerea, inseripţiunilor (art. 1788, 
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CAPITOLUL VI 
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țiile la cari este supus acest drept (art. 1799) 

Ce poate să facă terţiul detentor ameninţat, spre & nu 

fi urmărit prin acţiunea ipotecară. ._- - - 

Delăsarea imobilului ipotecat (art. 1792, 1795—1797). 

Plata datoriilor privilegiate sau ipotecare . . - -.- - 

Sancţiunea regulelor de mai sus.—Exerei 

ipotecare (art. 1793) . . . . cc... 
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creditorilor ipotecari. . . - o... 
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CAPITOLUL VII 

Despre stingerea. privilegiilor și ipotecilor (art. 1800) 
Stingerea privilegiilor şi ipotecilor pe cale de con- 

secință, adecă prin stingerea obligaţiei principale 
Plata creanţei . . PD Da 
Ofertele reale . . 
Remiterea datoriei . . 
Novaţiunea , . 
Compensaţia, 
Confuziunea. . ea 
Stingerea privilegiilor şi ipoteeilor pe cale principală, 

Şi directă . 
Renunţarea creditorului . . 
Purgarea imobilului . 

„Preseripţia . . . . 
Cauzele de stingere ale privilegiilor şi ipoteeilor cari 

rezultă din dreptul comun . . . . 

CAPITOLUL VIII 

Despre modul de a purgă proprietăţile de privilegii şi ipoteci (art. 1803—1813). . .. 
Persoanele cari pot efeetuă purga . 
Formalităţile purgărei.— Notificările ce urmează a, fi făcute creditorilor . . 
Efectele purgărei . . DD 
Despre purga care rezultă din vânzările silite (art. 565 568 Pr. civ.). DR 
Degrevarea imobilelor de ipotecile legale (art. 1814). Dispoziţia tranzitorie în privința femeilor căsătorite sub legile anterioare (art. 1815)... Despre formalitatea tuanserierei, — Noţiuni generale asupra strămutărei proprietăţei (art. 818, 819, 1295 $ 2, 1394, 1698, 1801, 1803, 1902 C. civ., 712, 721, 722, 128, 724, 724 bis, 1728 bis Pr. civ.). Actele supuse transerierei . SC Efectele transerierei şi ale lipsei ei 

CAPITOLUL IX 

Despre publicitatea registrelor şi despre responsabi- litatea grefierilor de tribunale, însărcinaţi eu ţinerea registrelor (art. 1816 — 1823) AR 
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Despre expropriaţiunea silită 
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Oreditorii cari pot urmări imobilele debitorului (art, 
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Titlurile în virtutea cărora se poate procede la o ur- 
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biliară PD 
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Formele urmărirei imobiliare (art. 1835, 1836) ... 
Imobilele cari pot fi urmărite. . . 
Mărginirea principiului de mai sus. . ., .... 
Urmărirea părţei indivize ce un comoştenitor are în 

imobilele unei moşteniri (art. 1825 C. civ., 494 
Pr. iv 

Urmărirea imobilelor unui minor sau unui interzis (art. 
1826, 1827)... cc... 

Vumărirea imobilelor ipotecate înaintea. acelor neipo- 
tecate (art. 1828). . . . . cc... 

Cazul când există mai multe imobile situate în diferite 
districte, cari fac sau nu parte din aceeaşi ex- 
ploatare (art. 1829, 1830). ......... 
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TABLA ALFABET ICĂ ȘI ANALITICĂ 

MATERIILOR CUPRINSE IN TOM. AL X-LEA 

A 

Abitaţie, — Se poate face o tran- 
zacţie asupra, dreptului de abitaţie, 
193, 194. V. Tranzacție. 
— Dreptul de abitaţie nu poate 

fi urmărit decât în marginile art. 
572 $ 2, p. 336 t. şi n. 2; 762,t. şi 
nota 1. 

— EL nu poate fi ipotecat, 563. 
— Bunurile asupra cărora exi- 

stă un drept deabitaţie (sau de.uz) 
nu pot fi reţinute de creditori în 
detrimentul abitatorului (sau uzua- 
rului), de câteori aceste drepturi 
au fost constituite cu titlul gra- 
tuit, 352. V. Dr. de retenţie. 

— Cazul când dreptul de abitaţie 
(sau de uz) a fost constituit cu 
titlu oneros, 352. 

— Mai vezi asupra dr. de abi- 
taţie și de uz, p. 479. V.şi Uz. 

— Inexistenţa privil. vânzăto- 
ului, 479. V. Prioilegiu. 

— Achizitorul unui drept de 
abitaţie (sau de uz) nu poate 

purgă, 714, nota 5. V. Ipofecă, 
Uz, etc. 

Absenţă. — Absența persoanei 
asupra capului căreia a fost con- 
stituită o rentă viageră, nu este, 

în principiu, o cauză de încetare 

a rentei, 114, 115. V. BRentă via- 
geră. - 

— Acel 'trimes în posesiunea 
bunurilor unui absent nu. poate 
să tranzigă asupra dificultăţilor 
ce s'ar ivi în privinţa patrimoniu-   

lui absentului (Controversă), 202, 
nota 4. V. Tranzacţie. 

— YValiditatea ipotecilor consti- 
tuite de acei trimeşi în posesiunea 
definitivă a bunurilor unui absent, 
nu însă: şi de acei trimeşi în po- 
sesiunea provizorie, 563, 583. 

— Trimiterea în posesiune a bu- 
nurilor unui absent, în cari se 
găsesc imobile, nu este supusă 
transcrierei, 743. V. Transcriere. 

— La pag. 363, la care se face 
această trimetere, sa strecurat 
o eroare de tipar foarte regreta- 
bilă. In adevăr, la această pagină, 
la rândul 13 din text, se va ceti: 

Trebuesă considerăm ca pesuscep- 
fibil de ipotecă, în loc de: ca sus- 

ceptidile de ipotecă dreptul de fo- 
losinţă, etc. 

Abuz de încredere. — Sechestrul 

judiciar care, cu rea credinţă, lu- 

crează în vătămarea persoanelor 

sau lucrurilor încredințate admi- 

nistraţiei sale, se face culpabil de 

abuz de încredere, 71. Vezi Se- 

chestru. , , , 

— Violarea depozitului consti- 

+ue un abuz de încredere, însă de 

câteori lucrul depozitat are o va- 

loare mai mare de 150 lei, depozi- 

tul nu poate fi stabilit înaintea jude- 

cătorilor represivi decât conform 

principiilor codului civil, 2 n. 2 şi 

tom. VII, -p. 798, nota î, ip fine. 

Vezi şi Garcon. C. penal annotă, |, 

art. 408, No. 579 urm., 641 urm. 

— Prescripţia abuzului de în-
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credere (de când începe a curge), 
2 şi 3, nota 6. Vezi Bădulescu şi 
lonescu, Codul penal adnotat, p. 
412, No. 34 şi p. 475, No. 22 (Bu- 
curești, 1911, tip. Cr. judiciar). 

— Abuzul de încredere este 
suficient caracterizat când hotă- 
rîrea de fond constată în sarcina 
mandatarului sau depozitarului 
faptul reţinerei banilor şi inten- 
ţia de a și-le însuşi. Cas. fe. 
Dreptul din 1911, No. 38, p. 301. 

„Achiesare (acquiescement). — 
Deoseb. între — și tranzacţie, 189. 
V. Tranzacţie. 

Act autentic. — Dreptul agenţi- 
lor noştri diplomatici şi a consu- 
lilor onorifici dea instrumentă acte 
autentice în străinătate, 589, 590. 
Vezi Agenţi diplomatici, Con- 
suli, etc. 

— O urmărire imobiliară poate 
fi făcută în baza unui act autentic 
şi executor, 754. 

— Actele autentice, fiind exe- 
cutorii, pot fi învestite cu formula 
executorie, pe când actele sub 
semnătură privată neavând putere 
executorie, acel care are un ase- 
menea act este obligat să dobân- 
dească mai întăiu o hotărire de 
condamnare, 756. Vezi Expropr. 
silită imobiliară. 

Act dotal. — Actul dotal, care 
are de obiect imobile, trebue să 
fie transcris în interesul terţiilor, 
740, nota 3. V. Conn. maâtrimoniale, 
Transeriere, etc. 

_ Acţiunea în grănițuire. — Poate 
îi exercitată de creditorul anţi- 
'chrezist, 298.V. Antichreză. 

„Acţiuni imobiliare. — Nu pot fi 
ipotecate, 565, 762, n. 3. V. Ipotecă. 

Acţiunea oblică. —Debitorul, păs- 
trând administraţia bunurilor sale, 
trebue să facă să intre în patri- 
moniul său tot ce face parte din 
el, căci altfel el ar micşoră sigu- 
ranţa creditorilor săi, şi aceştia 
ar puteă să exercite în numele 
debitorului lor, toate actele care 
nu i-ar fi exclusiv personale, 333. 

€zi asupra acţiunei oblice, 'su- 
brogatorie sau indirecte, tom. V., 
p. 197 urm.   

Acţiunea pauliană. — Debitorul 
nu poate să înstrăineze nimic din 
patrimoniul său în dauna și în 
frauda creditorilor săi, căci la din 
contra, aceştia au ]a dispoziţia lor 
acţiunea pauliană. Creditorii chi- 
rografari nu au însă un gaj tacit 
asupra bunurilor eşite fără traudă 
din patrimoniul debitorului lor, 
333. V, asupra acțiunei pauliene, 
tom. V. p. 218 urm. 

Acţiuni posesorii. — Aceste ac- 
țiuni aparţin bărbatului, în cali- 
tate de administrator al bunurilor 
dotale, 203 şi tom. VIII, p. 211, 
text şi nota 6. 

—- Creditorul antichrezist poate 
să exercite, în numele său, acţiu- 
nea în complângere, 297, 303. V. 
Antichreză. 

— De câteori retentorul unui 
imobil a fost deposedat de acest 
imobil, în contra voinţei sale, el 
poate să exercite acţiunea în reîn- 
tegrare, fiindcă o simplă deten- 
ţiune ajunge pentru exercitarea 
acestei acțiuni, 357. 

— Quid în privinţa acţiunei în 
complângere? (Controv.), 331, n. 
2. V Dr. de retenţie. 

— Instanţele de fond sunt su- 
verane să aprecieze dacă din fap- 
tele şi împrejurările cauzei rezultă 
că turburarea sau deposedarea sa 
făcut prin violenţă, fără ca această 
constatare de fapt să fie supusă 
controlului C. de casație. Cas. rom. 
Rev. Jurisprudența din 1911, No. 
20, p. 313. 

Acţiunea publică.—Cazurile ex- 
cepțţionale în cari părţile pot, prin 
tranzacţia lor. să stingă acţiunea 
publică, 197, 232, 

Acţiunea de in rem verso, 13,581, 
n. 1; 584. Vezi asupra acestei ac- 
ţiuni, tom. V, p. 350 urm. , 

— Incât priveşte acţiunea de in 
reni verso a mandatarului pentru 
cheltuelile făcute în urma revo- 
cărei mandatului, atunci când 
aceste cheltueli au folosit mandan- 
tului, vezi Cas. rom. Revista Ju- 
risprudența din 1910, No. 24, p. 
370 şi Dreptul din 1910, No. 32. 

Acţiunea în revendicare. — De- 
'pozitarul nu poate să revendice 
lucrul depozitat dela terţii. 2. V. 
Depozit.



Acţ. în revendicare 

— Revendicarea lucrului depo- 
zitat de către proprietarul lucru- 
lui, 12 n. 1 şi 42. V. Depozit. 

— Acţ. în revendicare poate 
fi exercitată de retentorul care, 
în contra voinţei sale, a fost de- 
posedat de lucrul mobil deţinut 
de el, 351. V. Dr. de retenţie. 

— Coproprietarii în indiviziune 
ai unui imobil nu pot exercită 
unul contra altuia o acţiune în 
revendicare privitoare la acel 
imobil, ei putând cere numai îm- 
părţeala, 557, n. 1. Vezi Indivizi- 
une. Vezi asupra acțiunei în re- 
vendicare, tom. III, partea I-a, 
pag. 2641 urm. 

— Revendicarea lucrului furat 
sau perdut de către creditorul 
amanetar. 240, nota; 249, 250, 237, 
nota 1. Vezi Amanet. 

— Revendicarea lucrului de 
către proprietarul lui, în caz de 
amanetarea lucrului altuia, 239. 

V. Amanet. 
— Dreptui posesorului de bună 

credinţă ia plus-valuta dobândită 
de imobilul revendicat, 501, n. 4; 
502 nota. Vezi Plus-valută. 

— Dreptul de revendicare al 
locatorului, 420 urm. V. Privilegiu. 

— Al bangiului (Controv.), 428. 
— Al vânzătorului de lucruri 

mobile neplătite, 459 urm. Vezi 
Pricilegiu. , 

— Revendicarea recoltei vân- 
dută de arendaş (Controversă.), 
423, 424. V. Privilegiu, Pecoltă, etc. 

— Revendicarea clopotului unei 
biserici (Controv.), 461. V. Clopot. 

Acţiunea în simulaţie.— De câte- 
ori debitorul şi-a înstrăinat averea 
sa în mod aparent sau simulat 
(iconomicos), creditorii lui sunt în 
drept a dovedi simulaţia prin orice 

mijloace, martori sau prezumpţii, 

independent de orice început de 
probă scrisă, şi a face ca Justiţia 

să declare că bunul pretins în- 
străinat n'a eşit niciodată din pa- 
trimoniul debitorului, 333 şi Cas. 
rom. Cr judiciar din 1910, No. 68. 

Vezi asupra acţiunei în simulaţie 
tom. V., p. 265 urm. 

Administraţia legală. — Validi- 
tatea tranzacţiei făcută de tatăl 

administrator legal cu privire la   

bunurile copilului său minor, în 
timpul căsătoriei (Controversă), 
200 şi tom. II, p. 500, t. şi n. 4. 

— Dacă tatăl poate. în calitatea 
sa de administrator legal, şi cu 
ce forme anume, să ipoteceze bu: 
nurile copilului său minor (Con- 
troversă), 583 și tom. II, p. 49%, 
n. î; t IX, p. 675, 676, t. şin. 1. 

Agenţi diplomatici. — Dreptul 
ilor de a instrumentă acte auten- 
tice în străinătate, 589, 650, 651 şi 
tom. I, pag. 187 urm. Vezi tabla 
anal. a vol. Î, v* Agenţi diplo- 
matici. V. şi infră, v* potecă. 

Alegerea de domiciliu (din par- 
tea creditorului ipotecar). — Nu 
este prevăzută sub pedeapsă de 
nulitate, 627 şi tom. |, pag. 24, 
text şi nota 4. V. Ipotecă. 

— Cazurile în cari alegerea de 
domiciliu este prescrisă sub pe- 
deapsă de nulitate, 628 şi t. I, pag. 
480, n. 1; tom. IX, p. 247, n.1. 

Alienaţi. — Acei internaţi în- 
tr'un stabiliment de alienaţi con- 
form legei din 1894, nu pot face 
nicio trânzacţie cât timp se gă- 
sesc în acest stabiliment, 199, n. 4. 
V. Tranzacţie. 

Alimente. — Nu se poate face 
tranzacţie asupra alimentelor da- 
torite jure sanguinis_ (Controv.), 
197 şi tom. ], p. 715. Vezi 7ran- 
zacţie. 

— Se poate însă tranzige asupra 
alimentelor constituite cu titlu 
oneros, asupra veniturilor unei 
pensii alimentare ajunse la sca- 
denţă, asupra modului de pres- 
tare al alimentelor viitoare, asupra 

siguranților cari garantează plata 

alimentelor, etc. 198. Vezi 7ran- 

zacție. 

Alinierea (străzilor).—Dacă este 

o expropriere sau o servitute, 602, 

nota 2. 

Aluviunea. — Ipoteca se întinde 

la aluviunea formată în urma 

constituirei ei, 602. V. Ipotecă. 

Vezi asupra aluviunei, tom. III, 

partea I, p. 356 urm. 

Amanetul.— Definiţie (contract 

unilateral, accesoriu, cu titlu one- 

ros şi indivizibil), 234, 235, 237.
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A manetul 

— Origina cuvântului amanet 
(origină turcească), 234, n. 1... 

— Amanetul este un contract 
real, 235, 236. 

— Un contract accesoriu, 237. 
— Amanetul fiind un contract 

unilateral, actul scris care-l cons- 
tată nu este supus formalităţei du- 

„blului original (art. 1179), 236, 246. 
— Creditorul amauetar fiind un 

precarist, nu poate să prescrie pro- 
prietatea lucrului amanetat, 236. 

— Dacă lucrul amanetat a fost 
perdut sau furat, creditorul poate 
să-l revendice dela acela în mânile 
căruia se găseşte, 236. 

— Amanetul poate fi civil sau 
comercial, 937. 

— Caracterul civil sau comer- 
cial atârnă de natura oblig. ce el 
garantează, 237. 

— Imprumuturile constituite de 
Creditul agricol și de Banca agri- 
colă sunt de natură comercială, 
231. V. Banca agricolă, Credit 
agricol, etc. 

— Aceeaş soluţie este admisă 
în privința împrumuturilor con- 
tractate de Băncile populare, 283. 
V. Bănci populare. 

— condițiile de validitate esen- 
iale contractului de amanet, 237 
urm. 

10 Consimţimântul părţilor, 237. 
2% Capacitatea părţilor, 237 urm. 
— Creditorul trebue să aibă ca- 

pacitatea de a se obligă, iar debi- 
torul acea dea înstrăină, 237, 238. 

— Femeile măritate şi minorii 
autorizaţi a face comerţ au capa- 
citatea de a constitui un amanet în 
ceeace privește comerciul lor, 238. 

— Constituirea amanetului pria 
mandatar (necesitatea unui mandat 
special), 238. V. Mandat. 

— Sancţiunea regulelor de mai 
Sus (nulitatea contractului), 238, 

—: Amanetul constituit de un 
falit, 238. V. Faliment. 

— Amanetarea lucrului altuia 
(revendicarea acestui lucru din partea proprietarului), 239. Vezi 
Acf. în revendicare. 
„— Restricţie dela acest prin- 

“piu prin aplic. art. 1909, p. 239. 
„—,„Neaplic. art. 1909 la lucru. 

rile 1ncorporale, 240. 
3% Remiterea lucrului, credito- 

  

Amanetul 

rului sau unui terţiu ales de părţi, 
240 urm., 248. 

— Această dispoziţie se aplică 
şi mobilelor posedate de străini 
în România, 240, n. 2, 

— Existenţa unui prim amanet 
nu se opune ca acelaş lucru să 
fie din nou amanetat la o altă 
persoană, 240, 241, 260. 

— Lucrurile ce pot fi amane- 
fate, 24i urm. 

— Lucrurile corporale şi incor- 
porale, 242. 
— Deoseb. între amanet şi an- 

tichreză, 296. V. Antichreză. 
— Amanetarea creanţelor, 242, 

253 urm. 
— A  cambiilor, titlurilor la 

ordin, etc, 242. V. Cambie. 
— In privinţa amanetărei crean- 

țelor, pe lângă remiterea titlului 
în mâna creditorului, se mai cere 
ca actul, care constată ama- 
netul, să fie înregistrat, adecă să 
aibă cel puţin dată certă. să fie 
transcris şi notificat debitorului 
creanței amanetate, 253, , 

— Aceste formalităţi sunt pri- 
vitoare numai la terţii, nu însă şi 
la părţi, între cari amanetul poate 
fi stabilit, conform dreptului co- 
mun, 255. 

— Neaplic. art. 1182 creanţe- 
lor, 255. | 

—  Notificarea, de care sa vorbit 
mai sus poate fi înlocuită prin 
acceptarea debitorului creanţei, 
făcută într'un act autentic (Con: 
trov.), 254, n. 1. 

— Consecinţile notificărei sau 
acceptărei debitorului, 254. 

— Cazul când sa amanetat o 
creanţă mai mică de 150 lei (aplic. 
formalităţilor de mai sus și în 
acest caz), 253. 

— Dacă creanţa amanetată este 
producătoare de dobânzi, aceste 
dobânzi se primesc de creditorul 
amanetar, 258. 

— Creditorul nu poate însă 
primi capitalul creanței, 259. 

— Amanetarea unui brevet de 
invenţie, 242, 252. Vezi Brevet de 
invenție. 

— „A unui contract de locaţiune, 
243, 252. V. Locaţiune. 

— A unui fond de comerț,



Amanetul 

242, 243. Vezi Farmacie, Fond de 
comerț, etc. 

— Un fond de farmacie poate 
deci fi amanetat, şi punerea în 
posesiune a creditorului consistă, 
în asemenea caz, în remiterea în 
mânile acestuia a titlului debito- 
rului, în condiţiile cerute pentru 
lucrurile încorporale, 243, n. 4. 
V. Farmacie. 

-- Un fond de farmacie nu 
poate însă fi ipotecat, 243, n. 1 
şi 559. V. Farmacie, Ipotecă, etc. 

— Amanetarea vaselor pluti- 
toare (ipotecă maritimă), 244. 

— A recipiselor la purtător 
eliberate de casele de împrumut 
pe amanet, 244. Vezi Muntele de 
pietate. 

— Amanetarea mărfurilor de- 
puse în magaziile generale, 252, 
253, 287, 288. V. Warante. 

— Lucrurile viitoare nu pot fi 
amanetate, 244. 

- — Amanetarea recoltelor culese 
sau prinse de rădăcini, semănături- 
lor, lemnelor brute sau fasonate, 
vitelor de muncă, prăsilă, etc. 
283 urm. Vezi Recoltă. 

— Formele contractului de ama- 
net, 244 urm. 

— Intre părţi nu se cere decât 
consimţimântul şi tradiţia lucru- 
lui, 244. 

— Dovedirea amanetului între 
părţi, 244, 245. 

— Condiţiile cerute peniru Ca 
amanetul să producă un pribi- 
legiu şi dreptul de preferință faţă 
de terții, care drept rezultă din 
acesti privilegiu, 245 urm. 401. 

— Necesitatea unui act scris, 
când oblig. este mai mică de 150 
lei, 246, 248. 

— Motivele p. care se cere un 
act scris, 246. _ 

— Enunţările ce trebue să cu- 
prindă actul şi scopul acestor 
enunţări, 246. , 

— Cazurile când arătările de 

mai sus sunt făcute printr'un act 

separat, 246. 
— Cazul când sa amanetat o 

bibliotecă, 246, n. 2. V. Bibliotecă. 
— Actul care constată amane- 

tul trebue să fie înregistrat, adecă 

să aibă măcar dată certă, 247, 253. 

— Contractul de amanet trebue   

Amanetul 

să fie transcris, 247, 253, 742. V. 
Transcriere. 
— Necesitatea transcrierei pen- 

tru toate amanetele, în genere, 
Shiar şi acele ale creanţelor, 247, 

— Formalităţile de mai sus sunt 
prescrise pentru însăşi validitatea 
amanetului, 248. 

— Ultima condiţie pentru exis- 
tenţa amanetului este remiterea 
lucrului în posesiunea creditoru- 
lui, sau în acea a unui terţiu ales 
de părţi, 240, 248, 283. 

— Momentul când creditorul 
poate fi pus în posesiune, 253. 
— Această condiţie nu se aplică 

în materie de gaj tacit (locaţiunea 
de imobile), în care locatorul îşi 
exercită privilegiul său, cu toate 
că mobilele asupra căror acest 
privilegiu se exercită sunt în po- 
sesiunea locatarului sau arenda- 
şului, 249, n. 5. 

— Regula după care creditorul . 
sau un ferţiu ales de părţi trebue 
să fie pus în posesiunea amane- 
tului se aplică, cu oarecare res- 
tricţii, şi în materie comercială 
(art. 480 C. com.), 250, 283. 

— Motivele acestei puneri în 
posesiune, 250. 

— Această posesiune trebue să 
fie actuală și reală, 251. 

— In caz de amanetarea unui 
lucru corporal, punerea în pose- 
sie se face prin tradiţia lucru- 
lui, 251. 

— Posesiunea lucrului poate să 
mai rezulte şi din remiterea chei- 
lor magaziei în care se găseşte 
lucrul amanetat, 2531, n. 1. 

— Cazul când remiterea lucru- 
lui rezultă din consimţimântul 
părților, 251, n. î. 

— In caz deamanetarea unui lu- 
cru incorporal, punerea în posesie 
a creditorului consistă în remi- 

terea titlului, 243, nota 1; 251. 

— Creanţele neconstatate prin- 
tr'un titlu nu pot deci fi amane- 

tate, deşi pot fi cedate, 251. 
— Dacă lucrul amanetat ur- 

mează a fi încredinţat unui terţiu, 

privilegiul creditorului nu _ va 
există decât atunci când terţiul a 

acceptat de a deţine lucrul pen- 

tru creditor, 251. 
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— Primirea lucrului din partea 
terțiului nu este supusă niciunei 
forme speciale, 251. 

Efectele amanetului, 236. 
1% Drepturile creditorului ama- 

netar, 256 urm. 
— Privilegiul creditorului ama- 

netar şi condiţiile exerciţiu- 
lui acestui privilegiu, 256. 

— Acest privilegiu îşi are ori- 
gina sa în convenția părţilor, pe 
care legea o sancţionează, 364. 
— Dacă un creditor amanetar 

a făcut cheltueli pentru vânzarea 
lucrului amanetat, aceste cheltueli 
nu Sunt privilegiate asupra celor- 
lalte bunuri ale debitorului, ci 
numai asupra prețului lucrului 
amanetat, 374. 

— Debitorul rămâne proprie- 
tarul lucrului amanetat, credito- 
rul nedobândind decât posesiunea 
lui, 257. 
Revendicarea lucrului de către 

creditorul amanetar (art. 1909), 
240, ad notam,; 249, 250, 257, n. 1. 

. A0ţ. în revendicare. 
— Creditorul nu poate, în prin- 

cipiu, să se servească de lucru] 
amanetat, 258. 

— Cazurile în care se admit 
oarecare excepții dela acest prin- 
cipiu, 238. 

— Cazul când s'au amanetat 
titluri la purtător, 238, 

— Creditorul nu poate să-şi în- 
suşească amanetul, nici să dispue 
de el, 266, 269, 306. - 

— Opţiunea conferită credito- 
rului amanetar dea cere ca ama- 
netul să-i rămâe lui, sau dea 
cere ce el să fie vândut, 266. 

— Vânzarea amanetului se face 
prin licitaţie publică, 267. 

— Atât creditorul cât Şi debi- 
torul pot să cumpere lucrul la 
licitație (Controv.), 267, n. 3. 

—, Cheltuelile vânzărei sunt în 
sarcina debitorului, 268. 

— În caz de a se vinde ama- 
netul. debitorul nu poate să ceară 
un ajutor bănesc din preţul vân- 
zărei, 268. 
— Debitorul, rămânând proprie- 

tarul lucrului amanetat, poate să ispue de el cu titlu oneros sau Cu titlu gratuit, să-l închirieze, 
etc., 259. . 

Amanetul 

— Dacă lucrul amanetat a perit 
prin caz fortuit, fără culpa cre- 
ditorului, perderea priveşte numai 
pe debitor (res perii domino), 
259, 279. 

— Dovedirea cazului fortuit in- 
cumbă creditorului, 279. 
— Creditorul nu poate să pres- 

crie proprietatea amanetului, afară 
de cazul când el ar fi intervertit 
titlul său, 260. V. Prescriplie. 

— Şi vice-versa, debitorul nu se 
poate liberă prin prescripţie, cât 
timp lucrul amanetat rămâne în 
posesiunea creditorului, 260. 

— Creditorul nu poate abuză de 
amanet, fiindcă el nu devine pro- 
prietarul lucrului amanetat, 260. 

— În caz de abuz, debitorul 
poate luă posesiunea lucrului din 
mâna creditorului, cerând ca lu- 
crul să fie încredințat unui se- 
chestru, 261. 
— El nu poate însă să ceară 

restituirea amanetului, cât timp 
nu şi-a plătit datoria sa, deşi 
codul fr. admite soluţia contrară 
după Pothier, 261. 

— Dreptul de retenţie al credi- 
torului amanetar, 262 urm. 

— Persoanele cărora acest drept 
de retenţie este opozabil (Contro- 
versă), 264. , 

— Acest drept nu este opozabil 
celorlalți creditori ai debitorului, 
cari pot cere vânzarea amanetu- 
lui, rămânând ca creditorul ama- 
netar să fie plătit cu privilegiu 
din preţul lucrului amanetat, 265. 

— Origina acestui drept de re- 
tenţie (dr. roman), 264. 

— Acest drept se exercită de 
terţiu, când el are posesiunea lu- 
crului amanetat, 265. 

— Pactul comisor. sau contrac- 
tul pignorativ în materie de ama- 
net, antichreză şi ipoteci (proibiţia 
lui pentru consideraţii de ordine 
publică), 268 urm., 273 urm., 306. 
V. Contract pignorativ. , 

— Indivizibilitatea amanelului 
Şi efectele acestei indivizibili- 
tăți, 271. 

— Renunţarea la această indi: 
vizibilitate, 277. , 

— 20 Oblig. cari izvorăsc din 
contraciul de amanet, 211 urm.
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— Oblig. creditorului amanetar, 
277 urm, 

— Responsabilitatea creditoru- 
lui amanetar (dol, culpa lata şi 
culpa levis), 278. 

— Oblig. creditorului de a asi- 
gură mărfurile primite amanet. 278. 
— Creditorul nu este respon- 

sabil de câteori el nu are pose- 
siunea lucrului amanetat, 279. 

Oblig. debitorului, 280, 281. 
—. Restituirea cheltueliior făcute 

de creditor pentru păstrarea lu- 
crului, 280. 
— Restituirea cheltuelilor ne- 

cesare şi utile (acestea din urmă 
numai pănă la concurenţa plus- 
valutei dobândite de lucru), 280. 

— Cheltuelile voluptuare nu 
sunt supuse restituirei, 220. 

— Privilegiu! ce are creditorul 
amanetar pentru restituirea chel- 
tuelilor necesare şi utile, 280. 
— Despăgubirea creditorului de 

perderile suferite de dânsul din 
cauza viciilor lucrului amane- 
tat, 280. 

— Dreptul creditoruiui la daune, 
când debitorul i-a dat un lucru 
de o valoare mai mică decât 
trebuiă, 281. 

— Legile speciale care fac ex- 
cepție dela regulele mai sus ex- 
puse, 281 urm. 

— Amanetul în dreptul inter- 
naţional privat, 289 urm. 

Animale. — Privil. pentru con- 
servarea lucrurilor însufleţite, 444, 
nota 4. Vezi Privilegiu. 

„Antichreza.— Noţiuni generale 
şi istorice. 293 urm. 

— Dreptul străin, 294, n. 2. 
— Critica antichrezei, 295. 
— Definiţia antichrezei, 295, 29%. 
— Antichreza fiind un contract 

unilateral, nu este supusă forma- 

lităţei dublului original (art. 1179), 
29%. Vezi Amanet, Dublu origr- 
nai, etc. , 

— Deoseb. între antichreză şi 

amanet, 296. V. Amanef. _ 
— Intre antichreză şi ipotecă, 

544. V. Ipotecă. , 
— Creditorul antichrezist nu 

are privilegiui pe care îl are 
creditorul amanetar, 296, 306. 

  

Antichreza: 

— El are însă dreptul de re- 
tenţie, 304, 343. V, Dr. de retenţie. 

— Antichreza este un contract 
accesoriu, ca şi amanetul şi ipo- 
teca, 296. 

— Antichreza este un drept 
real imobiliar, ca şi ipotecă (Con- 
troversă), 297. 

— Consecinţile cari rezultă din 
realitatea antichrezei, 297, 
— Acţiunea ce izvorăşte din 

antichreză fiind reală. este de 
competinţa tribun. situaţiei imo- 
hilului, 298. 

— Creditorul antichrezist poate 
să exercite, în numele său, acţiunea 
în complângere, 297, 303. V. Acf. 
posesorii. 

— EI poate să exercite acţiunea 
în grăniţuire, 298. V. Acf. în gra- 
nițuire. 

Condiţiile de validitate ale con- 
tractului de antichreză, 298 urm. 

— Consimţimântul părților şi 
tradiţia lucrului, 293. 

— Capacitatea părţilor, 299. 
— Constituirea unei antichreze 

din partea unei femei măritate, 
separată de bunuri, 299, 302, 303. 

— Din partea femeei dotale, 299. 
— Din partea unei persoane 

pusă sub consiliu judiciar, 299. V. 
Consiliu judiciar. 

— Din partea minorului eman- 
cipat şi a tutorului, 299. 

— Din partea uzufructuarului, 
299. V. Uzujfruct. 

— Formele şi dovedirea  con- 
tractului de antichreză, 300 urm. 

— Necesitatea unui act scris.300. 
— Actul scris este cerut ad 

probationem, iar nu ad solemni- 
iatem, ca şi în materie de tran- 
zacţie, 300. V. Tranzaeţie. 

— Dovedirea antichrezei între 
părţi prin mărturisire şi jurământ, 

300, 301. V. Mărturisire, Jură- 
mânt, etc. , , 
— Stabilirea antichrezei prin 

martori în cazul art. 1198 Ş ultim. 
(Controv.), 301. , 

— Transcrierea antichrezei în 

privinţa terţiilor, 301, 741. Vezi 
Transcriere. A 
— Ce se înţelege aici prin terţii 

(Controv.), 301, 302, 741. 
— Bunurile cari pot fi date în 

antichreză (imobilele), 302. 
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Antichreza 

— Quid în privinţa pământu- 
rilor clăcăşeşti? (Controv.), 302. 

— In privința imobilelor dotale, 
302. V. /rnobile dotale. 

— Obiig. creditorului antichre- 
zist, 303 urm. , 

— Păstrarea, întreţinerea și ad- 
ministrarea imobilului, 303. 

— Dreptul creditorului la res- 
tituirea cheltuelilor necesare şi 
utile (aceste din urmă pănă la con- 
curența plus-valutei imobil.), 304. 

— Plata dărilor şi a sarcinelor 
imobilului privesc pe creditor, 304. 

— Indivizibilitatea antichrezei, 
304, 305 

— Antichreza nu poate fi tacită 
(Controv.), 304. 

— Restituirea imobilului din 
partea creditorului, 303. 
— Punerea imobilului sub se- 

chestru în caz de abuz din partea 
creditorului antichrezist,. 305. 

— Inexistenţa prescripţiei între 
creditor şi debitor, 305. 

— Drepturile creditorului an- 
tichrezist, 305 urm. 

— Dreptul de a percepe fructele 
imobilului, 306. 

—- Compensarea dobânzilor cu 
fructele, 306. 

— Oprirea pactului comisor 
sau contractului pignorativ, 268 
urm., 273 urm. 306. V. Amanet, 
Contract pignorativ, etc. 

— Neaplic. în specie a art. 1689, 
p. 267, ad notam şi 306, nota 3. 

— Antichreza nu nimicește 
drepturile anterior dobândite de 
terţii, 307. 

— Antichreza în dreptul inter- 
naţional privat, 291, t. şi n. 4; 292; 
300, n. 3 şi 307. 

Antreprenori. — Privilegiul an- 
treprenorilor de lucrări, 498 urm., 
528 urm. Vezi Constructor, Pri- 
vilegiu, etc. 

Arendaşi. — Dreptul arendaşu- 
lui sau locatarului fiind un drept 
personal, nu poate fi ipotecat, 564. 
Vezi Ipotecă, Localiune, etc. 

— Dacă arendaşul poate ipotecă 
clădirile ridicate de el pe fondul 
arendat (Controv.), 559, 560. v, 
Ipotecă. 

„ 

Architecţi (Priviiegiul architec- 

  

ţilor). — Vezi Antreprenori, Con- 
structori, Pricilegiu, etc, 

Artişti dramatici. — Nu intră în 
categoria oamenilor de serviciu 
în privința privilegiului statorni- 
cit de art. 1729, 40, p. 394. Vezi 
Privilegiu, Teatru, etc. 

Asigurarea (contract alea- 
tor), 75. 

— Depozitarul nu este obligat 
a asigură lucrul depus, 17, n.1. 
V. Depozit. 

— Despăgubirea la care credi- 
torii privilegiați sau ipotecari au 
drept în caz de distrugerea lu- 
crului grevat, când acest lucru a 
fost asigurat, 353 urm. 

— In caz de perderea prin forță 
majoră a recoltei asigurate, pri- 
vilegiul arendătorului se întinde 
asupra despăgubirei datorite de 
către compânia de asigurare, 419. 

— Cheltuelile făcute pentru asi- 
gurârea unui lucru mobil nu sunt 
privilegiate, 445, 445. Vezi Pri- 
vilegiu. 

„Asigurarea pe viaţă.— Deoseb. 
între asig. pe viață şi renta via- 
geră, 95. V. Rentă viageră. 

Autoritatea lucrului judecat.— 
Vezi Lucru judecat. 

Avai (Fidejusiunea unei cam- 
bii), 117. V. Cambie. 

— Etimologia cuvântului aval, 
117, nota 1. 

— Acţiunea îndreptată contra 
dătătorului unui aval este de 
compet.nţa judecăt. de ocol sau 
tribun. comercial, după importanţa 
sumei garantate, 183. , 

— Dătătorul unui aval poate in- 
vocă excepţiile inerente însâş da- 
toriei, 152. V. Pidejusiune. 

— Beneficiul de' discuţiune nu 
există când o cambie a fost ga” 
rantată prin aval, 143, 

Avocat. -- Dacă avocatul poate 
să exercite dreptul de retenție 
asupra actelor clientului său, În 
caz de neplata onorariului cei se 
cuvine (Controv.), 353. V. Drept 
de retenţie.



B 
Bacara.— (Joc de hazard), 85, 

nota 6. 

Bagaje.-- Responsabilitatea os- 
pătătorilor sau hangiilor pentru 
bagajele călătorilor, 47 urm. V. 
Depozit. 

— Neaplic. art. 1623 urm. C. 
civ. bagajelor încredințate com- 
paniei internaţionale a wagoanelor | 
de dormit, 55. V. Wagon. 

Bail ă nourriture (Contract).— 
Deoseb. între acest contract şi 
renta viageră, 95, 107. V. Pentă. 

Banca agricolă.— Imprumutu- 
rile constituite de banca agricolă 
sunt de natură comercială, 237. 
V. Amanet. V. în privinţa acestor 
împrumuturi, p. 285 urm. 

Bănci populare.— Imprumutu- 
rile constituite de Băncile popu- 
lare sunt de natură comercială, 
285. V. Amanet. 

Băi publice.— Asimilarea băilor 
publice, hanurilor şi ospătăriilor 
(Controv.) 54, î. şi n. 3. V. Depozit. 

Bani.— Dreptul de retenţie nu se 
poate exercită asupra unei sumi 
de bani, ci numai: asupra unui 
lucru determinat, 443. V. şi Cas. 
rom. Dreptul din 1911, No.22. V. 
Drept de retenţie. 
— Nu se poate ordonă seches- 

trul judiciar in privinţa unei sumi 
de bani, 70. V. Sechestru. 

Beneficiul de discuţiune (în ma- 
terie de fidejusiune), 14U urm. V. 
Fidejusiune. , . 

— In materie de ipoteci, 680 
urm. V. /potecă cono. infră, p. 838. 

Beneficiul de diviziune, 147 urm. 
V. Fidejusiune. 

Bezman.— Bezmănarul poate să 
ipoteceze fondul supus bezmanului 
sau emfiteozei, 564. V. Ipofecă. V. 
asupra Bezmanului, tom. LX, tabla 
analit. V. Bezman. 

Bibliotecă.— Se poate amanetă 
o bibliotecă, insă în asemenea caz, 
trebue să se menţioneze în actul 
de amanet numărul volumelor 
amanetate, operile ce ea cuprinde, 
formatul şi ediţia lor, 246, n. 2. V. 
Amanet. -   

Biliard.— Dacă jocul de biliard 
dă loc la o acţiune în justiţie 
(Controv.), 85, t. şi n. 4 Cpr. C. 
Bucureşti, Dreptul din 1909, No. 
8 şi Cr. judiciar din acelaş an, 
No. 37 (cu observ. noastră). 

Boală.— Cheltuelile ultimei boli 
sunt privilegiate asupra mobilelor 
debitorului, 388 urm. V. Privi- 
legiu . 

— Bărbatul trebue să sufere 
cheltuelile ocazionate cu boala so- 
ției sale, 388. V. Privilegiu. 

Brevet de invenţie. — Ama- 
netarea brevetelor de invenţie, 
242, 252. V. Amanet. 

Bun şi aprobat.— Aplic. acestei 
formalităţi contractului de depozit, 
7 nota. V. Depozit. 

— Aplic. acestei formalităţi fide- 
jusiunei, 117, 128. V. Fidejusiune. 

Bursă. — Operaţiile de bursă 
sunt jocuri la noroc când au de 
obiect specularea asupra diferen- 
ţei între suirea şi scoborârea cursu- 
rilor şi, ca atare, nu dau loclao 
acţiune în justiţie, 88. V. /oc. 

C 
Cadastru. — Necesitatea înfiin- 

țărei cadastrului, 326. 

Cadavre. — Arderea cadavre- 
lor nu este admisă de legile 
noastre, 380. V. Inmormântare. 

Calfe de prăvălii.— Privilegiu 
lor pentru salariul ce li se dato- 
rește de patron, 394. V. Priv- 
legiu. 

Cambie.— (Cazul când acel care 
a perdut la joc, a subscris către 
câștigător o cambie, enunţând o 
cauză licită), 78. 

— Dacă subscriitorul cambiei 
poate dovedi, în asemenea caz, 
că această cambie a avut drept 
cauză o oblig. izvorită din joc 
(Controv.), 78. V. Joc. 

— Fidejusiunea poate fi dată 
prin gir, în dosul unei cambii, 
128, n. 2. V. Pidejusiune. 

— Garantarea unei cambii, 117, 

143. V. Aval. Ă 

— Cazul când vânzătorul unui 
imobil în loc de bani, a primit 
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dela cumpărător cambii sau alte 
valori (exist. privil. vânzătoru- 
lui), 485, n. 2. V. Privilegiu. 

— Amanetarea unei cambii, 242. 
V. Amanet. 

Case de împrumut pe amanet. V. 
Muntele de pietate, Warante,etc. 

Case de toleranță.— Asimilarea 
acelor cari ţin case de toieranţă, 
hangiilor şi ospătătorilor (Con- 
troversă), 54, 55. V. Depozit. 

Cauţiune.— Cauţiunea este le- 
gală, convenţională şi judiciară, 
168, t. şi n. 2. V. Fidejusiune. 

— Etimologia cuvântului cau- 
ţiune. 116, n. 1. 

— Cauţiunea Jjudicatum solvi 
(desfiinţarea ei prin conv. dela 
Haga), 168, n. 2 şi tom. |,p. 
367, 368. 

— Cauţiunea reală, 116, n. 4; 
127, 3173, 598. 

— Privilegiul asupra cauţiunei 
unor funcţionari publici, 434 urm. 
V. Funeţ. publici, Privilegiu, etc. 

Caz tortuit.-— Imprejurările cari 
constituesc cazurile fortuite, 21, 
48, 49. V. Depozit, Mangii, Furt, 
Incendiu, etc. 

— Imprejurările în cari depo- 
zitarul răspunde de cazurile for- 
tuite, 20, 21. V. Depozit. 

— Constructorul nu se folosește 
de plus-valuta dobândită printr'un 
caz fortuit, 500. V. Privitegiu. 

Căluşei.— Jocul căluşeilor nu 
dă loc ia o acţiune în justiţie, 
85, 86. 

— Jocul căluşeilor eră oprit şi 
la Romani, 79. V. Joc. 

Cărăuşi. - Sunt asimilați hangii- 
lor, în privinţa responsabilită- 
ței, 53. 

— Privilegiul cărăuşilor, 430 
urm. V. Privilegiu. 

— Dreptul de retenţie al cără- 
uşilor, 433. V. Dr. de retenție. 

Cârciume. — Se poate astăzi 
garântă o datorie contractată la 
cârciumă (Controv.), 122, n. 1. V. 
Fidejusiune. 
„— Privil. conferit de lege han- 

giilor asupra lucrurilor călăto- 
rului aduse în ospătăria lor nu 
Aparține cârciumarilor, 361, n. 5; 
425. V. Privilegiu. 

  

  

Chelitueli ae judecată. — Sunt 
privilegiate asupra mobilelor şi 
imobilelor debitorului. 372 urm. 
V Privilegiu. 

Cesiune.—Cedentul unei creanţe 
ipotecare care, în urma cesiunei, 
a dobândit imobilul ipotecat, poate 
purgă contra cesionarului, 717. 

— Urmărirea debitorului de 
către cesionarul unui titlu auten- 
tic şi executor, 753, 751. V. Ex- 
propriere. 

— Actele sau hotăririle cari 
constată o cesiune sau o chitanţă 
de chirie pe doi ani viitori, sunat 
supuse transcrierei, 742. V. Trans- 
criere. 

— Cedarea ipotecei indepen- 
dent de creanța garantată (Con- 
trov.), 534, 547, 642. V. Ipotecă. 

Cesiunea bunurilor.— Cesiunea 
sau abandonarea bunurilor unui 
debitor nu împedică luarea unei 
inscripţii ipotecare din partea cre- 
ditorilor săi, 619, 642. V. Ipotecă. 

Clauză penală.— Stipularea 
clauzei penale într'o tranzacţie, 
218, 219. V. Tranzacţie. 

— Stipularea unei asemenea 
clauze intr'un testament, 218, n. 3. 
Vezi şi Cas. rom. Dreptul din 
1910, No. 83. V. Testament. 

Clopot.— Revendicarea clopo- 
tului unei biserici (Controv.), 461. 

Comandament prealabil.—, Nu- 
litatea înstrăinărei imobilului ur- 
mărit făcută de debitor în urma 
transcrierei comandamentului 
prealabil, 558 nota; 581, n. 2; 660. 
Cpr. Cas. rom. Dreptul din 1911, 
No. 14. V. Ipotecă. 
— Această nulitate fiind rela- 

tivă, nu poate fi invocată decât 
de creditorii urmăritori, 669. 

— Dacă imobilul poate fi ipo- 
tecat în urma transcrierei coman- 
damentului (Controv.), 582, nota. 

— Orice urmărire imobiliară 
trebue să fie precedată de un co- 
mandament, la care debitorul nu 
poate renunţa, 760. 

Dacă urmărirea se face în bază 
unei obligaţii solidare, comanda: 
mentul făcut unuia din debitori 
foloseşte celorlalţi, 758. 

— Transcrierea comandamen-



tului lovește de indisponibilitate 
imobilul urmărit în mânile debi- 
torului, dar nu poate schimbă ca- 
litatea şi natura creanţei credito- 
rului chirografar ce urmăreşte, 
care rămâne tot creditor chiro- 
grafar în urma urmărirei, ca și 
înaintea ei. Cas. rom. Dreptul din 
1914, No. 29, p. 227. 
Comisionari.— Dreptul de re- 

tenţie şi privilegiul comisiona- 
rului, 265, 266. V. Dr. de retenție. 

— Privilegiul locatorului nu se 
întinde asupra mărfurilor pe cari 
un comisionar le are în casă spre 
a fi vândute în socoteala comi- 
tentului său, 417. V. Privilegiu. 

Comodat.— Deoseb. între como- 
dat şi depozit, 4. V. Depozit. 

— Art. 1566 dela comodat nu 
se aplică depozitului (Controv.), 
18, 19, 39. V. Depozit. 

Comoştenitori.— Privilegiul lor, 
491 urm. 525 urm. 634. V. Copăr- 
tași, Privilegiu, etc. 

Compensaţie.— Oblig. care iz- 
vorăşte din joc sau prinsoare nu 
poate fi opusă în compensație, 
9%), 91. V. Joc. 

— Compensaţia în materie de fi- 
dejusiune, 173, 174. V. Fidejusiune. 
— Creditorul antichrezist poate 

stipulă că dobânzile se vor com- 

pensă cu fructele imobilului, ori- 
care ar fi valnarea acestor fructe, 

296, 306. V. Antichreză. , 

— Compensaţia în privinţa stin- 
gerei privilegiilor și ipotecilor, 689. 

Compromis.— Deosebire între 
compromis şi tranzacţie, 188. V. 
Tranzacţie. 

— Tutorul nu poate face un 
compromis, pe când el poate face 

o tranzacţie cu îndeplinirea unor 
anume formalităţi (art. 413), 189. 

V. Tranzaceţie, Tutelă, etc... 

— Oblig. care rezultă din Joc 

sau prinsoare nu poate face obiec- 

tul unui compromis, 91, 195. V. 

Joc, Tranzacţie, etc. 

Comună. — Urmărirea averei 

comunelor, 337, 759. V. Stat. 

— Privilegiul şi ipoteca legală 

a comunelor. V. Ipotecă, Privi- 

legiu, Stat, etc. 
— Neaplic. art. 

or, 768. 
1826 comune-   

— Comunele nu pot, ca şi Statul, 
să tranzigă decât cu îndeplinirea 
unor anume formalităţi, 202. V. 
Stat, Tranzaecție, etc. 

Concordat.— Stingerea datoriei 
principale prin concordatul judi- 
ciar sau amiabil, nu liberează pe 
fidejusor, 173. V. Pidejusiune. 

— Votul dat la concordatul 
unui falit de către un creditor 
previlegiat sau ipotecar, fără nicio 
rezervă, implică de drept renun- 
țarea la privilegiu sau ipotecă 
pentru întreaga creanţă (art. 850 
C. com.), 694, n. 3. V. Ipotecă. 

Condiţie preposteră, tom. VI, 
p. 29. 

— Incât priveşte ipoteca pre- 
posteră, vezi p. 599, n. 2 şi 600. 
17. Preposteră. 

Confirmare. — Datoria izvorită 
din joc sau prinsoare nu poate î 

confirmată, 91. V, Joc. 

— Nu se poate de asemenea 

confirmă, nici în mod expres, nici 

în mod tacit, o tranzacţie inexis- 

tentă, 230. Vezi în privința necon- 

firmărei actelor inexistente, tom. 

I, p. 53; tom. VII, p. 43, 44, 72 

urm., etc. Vezi şi Judec. ocol. Su- 

raia, Cr. judiciar din 1910, No. 28, 

— Deoseb. între confirmare şi 

tranzacţie. 189. V. Zranzacție. 

Confuziunea (în materie de fi- 

dejusiune), 174, 175. V. Fideju- 

siune. , a 

— În privinţa stingerei privi- 

legiilor şi ipotecilor, 690, 691. 

Conservarea (unui lucru 1Mo- 

pil).— Privilegiul acelora câri âu 

făcut cheltueli pentru conservarea 

unui lucru, 443 urm. V. Privi- 

legiu. 

Constrângerea corporată.--Este 

căzută în desuetudine, 134, n. îÎ; 

167, n. 2 şi 169. Mai vezi tom. |, 

p. 49, 89, 90, 158, n. 3 (ed.a 2-a); 

tom. II, p.797 şi tom. VIII, p. 292. 

— Existenţa ei în codul lui 

Andr. Donici, 352, n. 6. 

Consiliu judiciar.— Acel pus 

sub consiliu judiciar nu, poate 

ă â a 
sarantă pe altul decât cu asis en 

acestui consiliu, 127. Y. Fideju- 

siune. 
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— El nu poate tranzige fără 
asistenţa acestui consiliu, 199. V. 
Tranzacţie. 

— Nici să constitue o antichreză 
decât tot cu asistența consiliu- 
lui, 299. V. Antichreză. 
— Nici să purgheze imobilul 

de privil. şi ipoteci, fără asistenţa 
consiliului, 717, 718. V. Jpotecă. 

— In privința urmărirei imobi- 
lului debitorului, vezi p. 752, n. î. 

Constructori.—Privilegiul cons- 
tructorului, 498 urm. V. Privi- 
legiu. 

— Modul de conservare al 
acestui privilegiu, 528 urm. V. 
Privilegiu. 

Construcţii. — Dacă ipoteca se 
întinde la construcţiile nouă ridi- 
cate pe fondul ipotecat (Controv.), 
601. V. Jpotecă. 

Consuli. — Dreptul consulilor 
noştri onorifici de a instrumentă 
acte autentice în străinătate, 590 
şi tom. Î, p. 191. V. Act autentic. 

— Consulii străini din țară nu 
au însă această competinţă în 
privinţa Românilor, 590. 

— Ei nu pot să proceadă la 
vânzarea unui imobil situat în ţară, 
nici chiar dacă acest imobil ar 
aparţinea unui străin, 3590, n.3; 
1759, 760. 

— Atribuţiile consulilor străini 
sunt determinate de tratatele inter- 
naţionale sau de principiul reci- 
procităţei şi de dreptul comun al 
naţiunilor, 760. 

Contracte aleatorii, 74 urm. 
— Contractele cu titlu oneros 

sunt comutative și aleatorii, 74, 75. 
— Exemple de contracte alea- 

torii (asigurarea, împrumutul nau- 
tic, jocul şi prinsoarea, renta via- 
geră, etc.), 75. 

— Deoseb. între contractul alea- 
tor şi acel condiţional, 75, 76. V. 
Joc, Prinsoare, Rentă viageră, etc. 

Contract pignorativ (sau pact 
comisor). — Clauza prin care sar 
împuternici pe creditorul ama- 
netar, antichrezist sau ipotecar de 
a-şi însuşi lucrul sau a dispune 
de el fără formele legale, 268, 269. 

— „Nulitatea unei asemenea con- 
venţii este de ordine publică, 269 
urm., 306. ”   

— Contractul pignorativsau 
pactul comisor este oprit în mate- 
rie de antichreză, 30%. V. Anti- 
creză. 

— Şi chiar în. materie de ipo- 
teci (Controv.), 273, 306. V. Ipotecă. 

— Aceeaș soluţie eră admisă 
şi în codul: Calimach, 269. 

— Validitatea acestei convenții 
când este consimţită posterior în- 
cheierei contractului (Controv.), 
214, 275. V, Amanet. 

— Se poate, de asemenea, con- 
veni că lucru! amanetat va fi vân- 
dut creditorului, dacă preţul nu 
se fixează prin însuş contractul de 
amanet, 272, 275.. V. Amanet, 

— Autorizarea de a se vinde 
lucrul amanetat, fără îndeplinirea 
formelor legale, consimţită în urma 
constituirei amanetului (validitatea 
unei asemenea clauze), 275. V. 
Amanet. 

Convenții matrimoniale.— Soții 
nu pot, în timpul căsătoriei, să 
facă o tranzacţie asupra convenției 
lor matrimoniale, la aceasta opu- 
nându-se principiul imutabi- 
lităţei conv. matrimoniale, 19%, 
N. Tranzacţie. 

— Conv. matrimoniale având 
de obiect un imobil sunt supuse 
transcrierei numai în interesul 
terţiilor, 740, n. 3. V. Act dotal, 
Transcriere, etc. 

Copărtaşi (privilegiul lor), PI 
urm. Vezi Comoștenitori, Privile- 
giu, etc. , 

— Conservarea privilegiului co- 
părtaşilor 525 urm., 634. 

Creanţe. — Amanetarea crean- 
țelor, 242, 253 urm. V. Aman. 

— Dreptul de retenţie nu poate 
fi exercitat asupra unei creanţe 
352. Vezi Dr. de retenţie. , 

— Acel care a făcut cheltueli 
p. conservarea unei creanţe are 
privilegiu asupra acestei. creanţe. 
445. n. 1. V. Privilegiu. 

— Creditul agricol.— Imprumu- 
turile constituite de Creditul agri- 
col, sunt de natură comercială. 237- 
V. Amanet. 

Creditul fonciar.—Ipotecile con- 
stituite în favoarea Creditului fon- 
ciar nu sunt supuse reînoirei, după



Creditul tonciar 

expirarea termenului de 15 ani, 634. 
— De câteori se vinde un imo- 

bil ipotecat Creditului fonciar, or- 
donanța de adjudecare transferă 
adjudecatarului, odată cu împru- 
mutul, şi sarcina ipotecară. 729, 
130, n. 3 
— Neaplic. art. 1825 C. civ. şi 

494 Pr. civ. Creditului fonciar, 766. 
— În urmăririle imobiliare fă- 

cute de Creditul fonciar. nu este 
nevoe ca actele de ipotecă, în 
baza cărora se face urmărirea, să 
fie învestite cu formula executorie. 
această formalitate fiind înlocuită 
prin încheierea tribun. p. scoate- 
rea imobilului în vânzare, 736, n. 2. 
V. Formula executorie. 

Creditori. — Diferitele specii de 
creditori ce există, 342. 

— Intregul patrimoniu al debi- 
torului, afară de unele bunuri ce 
nu pot fi urmărite, este afectat 
la plata creditorilor săi, 333 urm. 

— Creditorii privilegiați pri- 
mează, în genere. pe acei ipo- 
tecari, 342. ” 

— Cazurile excepţionale în cari 
creditorii ipotecari primează pe 
acei privilegiați, 363, n. 1. V. Ipo- 
fecă. 

— Creditorii ipotecari vin în- 
aintea acelor chirografari şi după 
acei privilegiați, 343. 

— Creditorii ipotecari au un 
drept de preferinţă şi de urmă- 
rire în mâna terţiilor, 543, 668. 

— Creditorii chirografari nu 
sunt plătiţi decât în urma acelor 
privilegiați şi ipotecari, 342. 

— Ei nu au un gaj tacit asupra 
bunurilor eșite fără fraudă din pa- 
trimoniul debitorului lor, 333, 543, 
n. 2 şi 667, n. 3. , 

— Creditorii ipotecari sau pri- 
vilegiați nu sunt reprezentaţi de 
debitorul lor în hotărîrea dobân- 
dită contra acestui din urmă, cu 
ocazia unui proces judecat poste- 
Frior privilegiului sau ipotecei, cu 
privire la imobilul grevat (Con- 
trov.), 652, n.5. V. Lucru judecat. 

— Quid în privinţa creditorilor 
chirografari? (Controv.), 633, nota. 

— Dreptul creditorilor eventu- 
ali sau condiţionali (acte conser- 
Vatorii), 660. V. Poprire.   

—. Ei nu pot procede nici la ur- 
mărirea veniturilor debitorului lor, 
660, n. 2. V. Joc. 

= Curse cu cai (jocuri per- 
mise), 84. 

— Prinsorile făcute cu ocazia 
curselor cu cai, 87. V. Joc, Prin- 
soare, etc. 

Custodele judiciar. —Privilegiul 
custodelui asupra preţului eşit din 
vânzarea lucrurilor urmărite şi în- 
credinţate lui, 73. V. Depozit ju- 
diciar. 

— Responsabilitatea custodelui, 
72, 73, V. Depozit. 

— Oblig. custodelui, 73. V. De- 
pozit. 

— Cheltuelile făcute de custo- 
dele rânduit de justiţie, după ce- 
rerea tuturor creditorilor sunt pri- 
vilegiate ca cheltueli de judecată, 
atunci când aceste cheltueli au 
avut de rezultat conservarea și 
utilizarea gajului comun al tuturor 
creditorilor, 373. V. Privilegiu. 

D 
Datio in solutum.— De câteori 

debitorul primeşte un alt lucru 
decât acel datorit (aliud pro alio), 
obligația principală este stinsă, şi 
deci, şi fidejusiunea, 171. V. Fide- 
Jusiune. , 

— Datio in solutum a unui 
imobil este asimilată vânzărei, din 
punctul de vedere alprivil. vân- 
zătorului, atunci când debitorul dă 
drept plată a datoriei sale un imo- 
bil de o valoare mai mare, stipu- 
lând din partea creditorului res- 
tituirea uuei sume de bani, 480. 
_—Stingerea ipotecilor, 686 urm. 

V. Evicţiune, Ipotecă, etc. 
— Dofio in solutum a unui imo- 

bil este supusă transcrierei, 740. 
V. Transcriere. 

Delăsarea imobilului ipotecat 
(din partea terţiului detentor ur- 
mărit prin acţiunea ipotecară), 669 
urm. V. Ipotecă. 

Depozitul (Etimologie) î, n. 1. 
-— Depozitarul nu devine pro- 

prietarul lucrului depozitat, el des- 
cărcând numai pe deponent de 
paza lucrului său, care trece la 
depozitar, 2. 

— Depozitarul nu poatesă reven- 

815



816 

Depozitul 

dice lucrul depozitat dela ter- 
ţii, 2. V. Acf. în revendicare. 

— Depozitul este un contract 
de bună credinţă, 2. 

— Definiţia depozitului, 3. 
— Deosebire între depozit şi 

comodat, 4. V. Comodat. 
— Intre depozit şi mandat, 4 şi 

tom 1X, p, 552. V. Mandat. 
— Intre depozit şi împrumut, 

25, 26. V. Imprumut. 
— Intre depozit și sechestru, 56. 
— Depozitarul nu se poate servi 

de lucrul depozitat, fără invoirea 
expresă sau tacită a deponentului, 
4 şi 22, text şin. 1. 

— Impărțirea depozitului (vo- 
luntar sau necesar ori mizerabil), 
+, 5 şi 43. 

— Depozitul neregulat, 5, 8, 25 
şi 36. 

— Depozitul propriu zis, 4, 5. 
urm. | 

— Depozitul este un contract 
real, 3, 5. 

— EI devine perfect prin tra- 
diţia lucrului, 5, 6. 

— Tradiţia brevi manu, 6. 
— Validitatea făgăduinţei de de- 

pozit, 6. 
— Depozitul este un contract 

unilateral, 6, 7, - 
—, Neaplic. formalităței dublului 

original (art. 1179), 7, ad notam. 
V. Dublu original. 

— Aplic. tormalităţei bunului 
şi aprobat (art. 1180), 7, ad notam. 
V. Bun şi aprobat. 

— Depozitul este gratuit prin 
natură, iar nu prin esenţă, 7. 

— EI poate deci fi salariat, 39,40, 
— Depozitul este, în genere, un 

contract de binefacere, 7. 
— El nu poate aveă de obiect 

decât mobile corporale, 7, 8, 13, 58, 
— Depozitul unor lucruri con- 

sumptibile, 8şi 13. 
— Insărcinarea de a suprave- 

ghiă un imobil nu mai este astăzi 
un depozit, ci o locaţie de ser- 
vicii, 8, n. 4. 

Depozitul voluntar.—. Condiţiile 
esenţiale pentru formarea şi va- 
liditatea acestui contract, 9 urm. 

— Consimţimântul! părţilor, 9. 
—, Eroarea părţei asupra cali- 

tăţei sau cantităței lucrului depus 
nu Viciază gontractul, 10.   

Depozitul 

— Nici eroarea asupra persoa- 
nei, 10. V. Eroare. 

— Capacitatea părţilor (capaci- 
tatea de a contractă), 10. 

— Spre a face un depozit este 
suficient de a-aveă capacitatea de 
a administră, 10. 

— Persoanele capabile de a face 
un depozit, 10, 11, 

— Minorul neemancipat şi in- 
terzisul nu pot face un depozit, 
11, n. 1. 

— Contractul de depozit în care 
ar interveni un incapabil, fie ca 
deponent, fie ca depozitar, este 
nui, însă nulitatea fiind relativă, 
nu poate fi invocată decât de în- 
suș incapabilul, în urma încetărei 
incapacităţei sale, sau de reprezen- 
tantul său legal, în timpul inca- 
pacităţei, 11. 

— Validitatea depozitului lu- 
crului altuia, 11. 
— Revendicarea lucrului depo- 

zitat de către proprietarul lucru- 
lui, 17, n. 4 şi 42. V. Ac. înre- 
vendicare. 

— Validitatea depozitului făcut 
de un uzufructuar, locatar, depo- 
zitar, etc. 12. 

— Capacitatea depozitaru- 
lui (capacitatea de a se obligă 
este suficientă), 12. 

— Persoanele incapabile de a 
primi un depozit, 12. 

— Nulitate relativă, 12. 
— Acţiunile ce aparţin depo- 

nentului în urma anulărei contrac- 
tului (acţ. în revendicare şi de in 
rem verso), 13. , 

— Incapabilul, care este doli 
capa.x este responsabil de conse- 
cinţile dolului său, 13. 

— Dovedirea contractului de de- 
pozit (dr. roman şi dr. nostru an- 
terior), 14. 

—, Dreptul actual (aplic. drep- 
tului comun), 14. e 
— Dovedirea depozitului prin 

mărturisire şi jurământ, 14. 
— Dovedirea depozitului comer- 

cial (art. 46 C. com.), 55. | 
— Indatoririle depozitarului, 5 

urm. . 
— Depozitarul trebue să îngri- 

jească de lucrul depozitat ca de 
însuş lucrul său, 17. , 

— EI răspunde, deci, nu numai



Depozitul 

de cul a lata şi de dol, ci şi de 
culpa levis in concreto sau in ab- 
stracto, 17. 

— Cazurile când el răspunde 
„de cupa levis in abstracto, 19. 

— EI nu este obligata asigură 
lucrul depozitat, 17, n. 1. V. Asi- 
gurare. 

— Neaplic. în specie a art. 1566 
dela comodat (Controv.) 18, 19 şi 39. 
V. Comoda. 
— Depozitarul nu răspunde în 

principiu, de cazul fortuit, 20. 
— Intâmplările în cari depozi- 

tarul răspunde de cazurile for- 
tuite, 20, 21. 

— Depozitarul, care invoacă ca- 
zul fortuit, trebue să-l dovedească 
prin orice mijloace, 21, 28, 52. 

— Exemple de cazuri fortuite 
(devastarea, incendiul cauzat prin 
trăznet, furtul cu mâna înarmată, 
etc.), 21, 48. V. Caz fortuit. 

— Furtul prin efracţie sau prin 
escaladare (Controv.), 21, t. şi n. 
6 şi 48; tom. VI, p. 350, 351, n. 1; 
tom, IX, p. 284, n. 3, etc. V. Furt. 
„- Furtul comis prin chei min- 

cinoase nu este un caz fortuit, 48. 
— Nici furtul prin facerea unei 

gaure într'un zid, 49. ” 
„— Oblig, depozitarului de a res- 

titui lucrul depus, 23 urm. 
— Creanţa ce deponentul ar 

aveă contra depozitarului p. banii 
depuşi, nu este privilegiată, pri- 
vilegiile fiind de drept strict, 24, 
nota 3, V. Privilegiu. 

> Dovedirea identităţei lucru- 
lui depus, 25. 
— Restituirea lucrului în caz 

de depozit neregulat, 25. 
— Nerestituirea lucrului când 

el a perit prin caz fortuit 26. 
— Restituirea fructelor lucrului 

depozitat, 26. 
„— Cazul când depozitul con- 

sistă într'o sumă de bani (depo- 
zitarul nu datoreşte. dobânda), 26. 
_— Daunele cauzate prin neres- 
tituirea banilor la timp. (aplic. 
art. 1079), 26, 27. 
„— Aplic. art. 1504 dela societate 

şi a art, 1544 dela mandat, 27. 
— Cazul când banii depuși au 

fost întrebuințaţi la jocuri de bursă, 
jocuri de cărţi, etc. (Controv.), 27. 
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Depozitul 

— Starea în care lucrurile tre- 
bue să fie restituite, 27, 28. 
— Cazul când lucrul a fost dis- 

trus prin incendiu, 28. 
_— Cazul când depozitarul se 

găseşte, prin culpa sa, în impo- 
Sibilitate de a restitui lucrul de- 
pus, 28. 

— Cazul când depozitarul a 
primit o sumă de bani sau un 
alt lucru în locul acelui depo- 

zitat, 29. 
— Cazul când lucrul depozitat 

a fost vândut, de bună credinţă, 
de către moştenitorii depozita- 
rului, 29, 30. 

— Cazul când moştenitorii au 
consumat lucrul de bună credinţă 
sau l-au dăruit, 30. 

— Cazul când există mai mulţi 
depozitari sau moştenitori de ai 
depozitarului, 30. - 

— Cazul când lucrul. depozitat 
nu poate fi restituit, 30. 

— Persoanele cărora se restitue 
depozitul, 30, 31. 

— Restituirea făcută moşteni- 
torilor deponentului, 31, 32. 

— Validitatea clauzei de a res- 
titui unui terţiu, după moartea 

deponentului, lucrul depozitat la 

altul (mandatum post mortem 

mandantis), 31, nota 1 şi tom. LX. 

p. 621, t. şi nota 7. V. Mandat. 
— Dacă deponentul a perdut 

administraţia bunurilor sale prin 

schimbarea capacităței sale, lucrul 

depus se restitue persoanei însăr- 
cinate cu administraţia bunurilor 

sale, 33. Aa 

— Liberarea depozitarului prin 

restituirea făcută de bună credinţă 

incapabilului, 33. 
— Depozitarul nu poate cere 

ca deponentul să justifice proprie- 

tatea lucrului depozitat, 33. 34 

— Excepţie dela acest principiu 

în cazul când depozitarul află că 

lucrul primit de dânsul este furat, 

34, 36. 37. i 
*_ Locul undese face restituirea 

şi plata speselor de transport de 

“către deponent, 35, 

__ Cand trebue să se facă res- 

tituirea? (a prima cerere), 36. 

__ Cazul când depozitarul poate 

să reţie lucrul, 36, 317. , 

— In principiu, depozitarul 

52 
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Depozitul 

nu poate restitui lucrul când îi 
place, 37. 

— Cazul când s'a stipulat un 
termen p. restituire, 37. 

— Stingerea oblig. de restituire 
când se dovedeşte că depozitarul 
este el însuş proprietarul lucrului 
depozitat, 37, 38. ' 

— Indatoririle deponentului, 38 
urm. 

— Restituirea cheltuielilor ne- 
cesare făcute p. păstrarea lucru- 
lui, 39. 
— Depozitarul nu are drept !a 

dobânda acestor cheltueli decât 
din ziua cererei în judecată, con- 
form art. 1088 C. civ., 39. 

—Dr. de retenţie al depozitarului 
în privinţa cheltuelilor necesare, 
40 urm. V. Dr. de retenție. 

— Acest drept, fiind un drept 
real, este opozabil nu numai de- 
ponentului, dar şi terţiilor, H1. 

Dr. de retenţie al depozi- 
tarului nu este insă opozabil pro- 
prietarului care-şi revendică lu- 
crul său, 42. V. Dr. de retenție. 

— Restituirea cheltuelilor utile 
(Controv.), 39, N. 

— Cheltuielile voluptoare nu 
sunt supuse restituirei, 39, 

— Depozitarul are drept la des- 
păgubiri p. pagubele căşunate lui 
din cauza depozitului, 39. 
— Precum şi în caz când ela 

lăsat să piară lucrul său spre a 
scăpă pe acel al deponentului, art. 
1566 dela comodat nefiind aplica- 
bil în specie, 18, 19, 39. V. Co- 
modat. 

— Cazul când există mai mulţi 
depozitari.— Lipsa de solidaritate 
între ei, 40. V. Solidaritate. 

— Prescrierea acţiunilor dintre 
deponent şi depozitar (aplic. art. 
1890 C. civ.), 40. 

— Privilegiul depozitarului p. 
cheltuelile necesare făcute spre 
paza lucrului, 41. V. Privilegiu. 

— Depozitarul nu poate să vândă 
lucrul depozitat (Controv.), 41. 

— Competinţa în materie de de- 
pozit voluntar, 42. 

— Depozitul în dr. internaţional 
privat, 42. 
— Depozitul necesar sau mize- 

rabil 43 urm. 
— Evenimentele prevăzute de 

  

  

Depozitul 

art. 1620, în care âre loc depozitul 
necesar, nu sunt limitative, ci e- 
nunciative, 43. . 

— Depozitul făcut de un spec: 
tator într'un teatru, nu este un 
depozit necesar, 43. V. Teatru. 

— Nici acel făcut de o femee se- 
parată de bunuri, în mânile băr- 
batului său, 43. 

-- Condiţiile cerute p. ca depo- 
zitul să fie necesar, 44. 

— Dovedirea depozitului nece- 
sar (martori, prezumpţii), 44. 

— Aplic. celorlalte regule ale 
dreptului comun, 44. 

— Depozitul făcut întrun han 
sau ospătărie, 45 urm. 

— Hangii sau ospătătorii sunt 
locatori de imobile, 45. 
— Ei răspund de toate lucrurile 

ce călătorul transportă cu el pen- 
tru uzul său, precum: rufe, albi- 
turi, haine, cai, trăsuri, automo- 
bile, etc., 46. 

— Responsabilitatea hangiilor 
(culpa levis in absiracto), 4i. 

-— Responsabilitatea lor incepe 
îndată ce lucruriie călătorului au 
fost încredințate oamenilor han- 
giului, 47. 
* — Incetarea acestei responsabi- 
lităţi (caz fortuit; furt. cu mâna 
înarmată), 48. 
__— Această responsabilitate mai 
încetează când hangiul stabileşte 
că paguba călătorului se datoreşte 
culpei sau negligenţei acestui din 
urmă, 49. 

— Culpa sau imprudenţa călă- 
torului descarcă pe hangiu de răs- 
pundere, dacă furtul a fost comis 
de un alt călător, iar nu de o per: 
soană străină, care sa introdus 
prin ascuns în han, 50. 

— Hangiul nu răspunde de fur- 
tul comis sau dauna cauzată de 
către oamenii sau servitorii călă- 
torului, 50. 

— Hangiul răspunde însă, chiar 
în caz de culpa ori negligența 
călătorului, atunci când furtul a 
fost comis de prepușii hangi- 
ului, 50. 

— Răspunderea hangiului pentru 
stricăciunile aduse lucrurilor că- 
lătorilor, 50. 

— Răspunderea hangiului p. 
banii călătorului, 51.



Depozitul 

— Dovedirea existenţei şi va- 
lorei lucrurilor călătorului, 51. 
— Întrebuinţarea, în acest scop, 

a jurământului estimator sau ze- 
nonian, 51, n. 3 şi tom.IX, p. 285, 
t. şi n. 1. V Jurămâni. 
— Dovedirea depozitului făcut 

de călător în mânile hangiului, 52. 
— Dovedirea cazului fortuit din 

partea hangiului, 52. 
- — Cazul când depozitul necesar 
se transformă în depozit volun- 
tar, 52, 
— Responsab. hangiului nefiind 

de ordine publică, se poate derogă 
dela ea prin convenţie, 52. 
— Hangiul nu poate însă fi scutit 

de culpa lata şi de dolul său, 20, 
ad notam şi 52. Mai vezi tom. V. 
şi VI, tabla analitică, v* Dol. 

— Efectul afiptelor placardate 
în camerile otelului, prin care han- 
giul este scutitde responsabili- 
tate, 52,53 şi tom. V, p. 533, n.3. 
— Persoanele asimilate hangii- 

lor (cărăuşii), 53. . 
— Acei cari închiriază aparta- 

mente mobilate cu ziua sau cu 
luna sunt, de asemenea, asimilați 
hangiilor, 33. | 

— dem acei cari își închiriază 
grajdurile lor p. animalele călă- 

torilor (stabularii), 55. 
„— Quid în privinţa restaurato- 

rilor şi cafengiilor (Controv.), 54. 
- — Guid în privinţa acelora cari 
țin băi publice (Controversă), 54, 
t şi n. 3. V. Băi publici. , 

— In privinţa acelora cari ţin 
case de toleranță (Controv.), 54, 
55 şi tom. VII, p. 286. V. Case de 
tolereanță. 

— Depozitul de haine, bastoane, 
umbrele, etc. în vestiarul unui 
teatru (Controv.), 35. V. Teatru. 

— Depozit. de bagaje făcut în wa- 
gonul de dormit (aceste wagoane 
nu Sunt asimilate unui han) (Con- 
trov.), 55 şi tom. IX, p. 278,n. 4 
V. Bagaje, Wagon de dormut, etc. 

— Depozitul judiciar, 62, n. 3. 
— Lucrurile mobile urmărite se 

pecetluesc şi se încredinţează unui: 
custode, 72. 

— Responsab. custodelui. 72, 73. 
— Custodele trebue să deă pe 

faţă obiectele ce-i sunt încredin- 
țate, 73. 

  
  

_-— Creditorul urmăritor trebue 
să plătească custodelui salariul 
său, 73. 

„_— Privilegiul custodelui asupra 
preţului eșit din vânzarea lucru- 
rilor urmărite, 73. V. Custode. 

— Oblig. custodelui, 73. 

Deputaţi. — Urmărirea diurnelor 
deputaţilor, 339. V. Senatori. 

Dezistare.— Deosebire între de- 
zistare şi tranzacţie, 188, 189. V. 
Tranzacție. : 

Dinţi îalşi. — Furnitura unui a- 
parat dentar nu este privilegiată, 
389. V. Privilegiu. 

Divorţ (art. 285 modif. prin L. 
din 15 Martie 1906), 736, n. 1; 743. 

_ Dobândă.— Inscripţia primitivă 
a unei creanţe ipotecare nu ga- 
rantează dobânda decât pe 7rei 
ani, 637 urm. V. Ipotecă. 

— Privilegiul vânzătorului de 
imobile garantează nu numai 
preţul imobilului, dar şi dobânda 
prețului, 485. V. şi p. 495. V. Pri- 
vcilegiu. 

Dol.— Nimene nu poate fi scutit 
de dolul său ori de culpa lata, 
care echivalează cu dolul, 20, nota 

5 şi tom. V şi VI, tabla analit,, 
v? Dol. NA 

— Efectele dolului în privinţa 
terţiilor succesori cu titlu parti- 

cular, 192, n.4 şi tom. V. p. 90,91. 

— Anularea tranzacţiei p. dol, 

conform dreptului com. 192 şi 220. 

V. Tranzacție, Violenţă, etc. , 

— Incapabilui, care este doli 

capax, răspunde de dolul său, 13. 

V. Depozit. 

_ Doliu.— Creanţa ce femeea are 

contra moștenitorilor bărbatului, 

cu titlu de doliu, nu poate fi ur- 

mărită de-către creditorii ei, 339. 

Domeniul coroanei. — Imobilele 

cari fac parte din domeniul co- 

roanei nu pot fi ipotecate, 555, t. 

şi n. 3. V. şi, tom. III, partea I, 

p. 136, nota şi 607, nota. 

Donaţiune.— Validitatea donaţi- 

unilor fupizate (Controv:), „101, 

n. 1. Cpr. C. Craiova, Pagini ju- 

dice din 1911, No. 75. , 
ridice SIR e giul dăruitorului cu 
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sarcină (Controv.), 482, 483. V. 
Privilegiu. Lu 

— Soarta ipotecilor constituite 
de donatar, în urma revocărei 
donaţiunei pentru ingratitudine, 
587 nota, 705, n. 5. V. Ipotecă. 

— Donaţiunile imobiliare, chiar 
între soţi, în timpul căsătoriei, 
sunt supuse transcrierei în pri: 
vinţa terţiilor, 740, t. şi n. 4. V. 
Transcriere. 
— Dispoziţiile art. 818 şi 819 C. 

civ. trebuesc înțelese în sensul 
numai că atât timp cât donaţiunea 
nu este transcrisă, bunurile pot fi 
grevate de ipoteci sau alte drep- 
turi reale în prejudiciul donata- 
rului, iar nu că orice creditor 
chirografar poate atacă donaţiunea 
și urmări bunurile dăruite ca şi 
cum ar fi gajul creanţei sale, de 
oarece acești creditori, din mo- 
mentul ce m'au stipulat o garanţie 
specială, urmează că ei au înţeles 
să lase debitorului lor facultatea 
deplină de a dispune de bunurile 
sale, cu singura îngrădire, însă, 
ca să tie de bună credință. Câs. 
rom. Dreptul din 1911, No. 29 
p. 227. 

Drept internaţional. — In mate- 
rie de depozit, 42. 
— In privinţa responsabilităței 

ospătătorilor şi hangiilor, 42, 43, 
— In privinţa jocului şi prin- 

sorilor, 92 urm. 
— În privinţa rentei via- 

gere, 115. 
— In privința Senatusconsultu- 

lui Velleian, 1%, n. 3. 
— In privința fidejusiunei, 184. 
—In privinţa tranzacţiei, 231,232. 
— In privinţa amanetului, 289 

urm. 
—. In privinţa dreptului de re- 

tenție al creditorului amanetar, 
290, 291. 

— In privinţa antichrezei, 291, 
t. şi n. 4; 292, 300, n. 3, 367. 

—. In privința dreptului de re- 
tenţie în genere, 351. 

— In privinţa privilegiilor, 294, 
n. 1; 405, t. şi n. 2; 446, 538 urm. 
„= În privința privilegiilor ma. 

ritime, 540, 541. 
— In privinţa separaţiei de pa- 

trimonii, 540. 
— In privința ipotecei judici- are, 571, n. 2.   

— In privinţa ipotecei testa- 
mentare, 318, n. 1. 

Dreptul de retenţie (teoria ge- 
nerală), 343 urm. 

— Dr. de retenţie este o garan- 
ție reală, 344, nota in fine. 

Definiţia dr. de retenţie, 343, 344. 
— Dreptul de retenţie este con- 

venţional şi legal, -344, 345. 
— Dr. de retenţie convenţional 

este un contract nenumit, 345. 
— Opunerea acestui drept ter- 

ţiilor, 343. 
-— Dreptul de retenție legal, 345, 
Indivizibilitatea dreptului de re- 

tenţie, 346. 
— Dreptul de retenție al pose- 

sorului de rea credinţă (Controv.), 
347, 348, 350, 499 şi tom. III, partea 
I-a, p. 281. Cpr. Cas. rom. Dreptul 
din 1910, No. 9şi Cr. judiciar din 
acelaş an, No. 8. 

— Cazurile în cari dreptul de 
retenţie este admis (Controv.), 3% 
urm. 

— Dreptul de retenţie al depo- 
zitarului, 40 urm. V. Depozit. 

— Dr. de retenție al depozita- 
rului nu este opozabil proprieta- 
rului care-și revendică dreptul 
său, 42. V. Depozit. 

— Acest drept este însă o0po- 
zabil nu numai deponentului, dar 
şi terţiilor, 41. V. Depozit. | 

— Dreptul de retenţie al comi- 
sionarului, 265. 

— Dreptul de retenţie al como- 
datarului, mandatarului, etc. (Con- 
trov.), 348 şi tom. IX, tabla analit. 
v* Comodat. Mandat, etc. 

— AL creditorului amanetar, 
262 urm. V. Amanet. 

— A! străinului care a moşte- 
nit un imobil rural, 348, 349. , 

— Al creditorului antichrezist 
304, 343. V. Antichreză. 

— AL cărăuşului, 433, 
— Al aceluia care a conservat 

lucrul mobil (Controv.), 348, 47. 
V. Privilegiu. _ 

— Al hangiilor. (Controv.), 427, 
428. V. Pricilegiu. . 

— Al vânzătorului de lucruri 
mobile neplătite, 449, 450. V. Pri- 
vilegiu. ! , 

— Natura şi efectele dreptului 
de retenţie (Controv.), 349. 

— Realitatea acestui drept 
(Controv.), 41, 349,



Dreptul de retenţie 

— Opunerea dr. de retenţie cre- 
ditorilor chirografari ai debito- 
rului, 340, | 

— Neopunerea acestui drept 
creditorilor privilegiați şi ipo- 
tecari, 349, n. 3. 
— Dr. de retenție nu poate fi 

exercitat decât asupra lucrurilor 
ce sunt în comerţ şi în posesiunea 
creditorului, 350, 351. 

— Această posesiune a credi- 
torului poate însă fi precară, 350. 

— Lucrurile cari nu pot fi ur- 
mărite nu pot face obiectul drep- 
tului de rețenţie, 352. 
— Bunurile asupra căror există 

un drept de uz sau de abitaţie, 
352. V. Abitație, Uz, etc. 

— Cazul când uzul şi abitaţia 
au fost constituite cu titlu one- 
ros, 352. 

— Dr. de retenţie nu poate fi 
exercitat asupra creanţelor, 
pentrucă ele nu sunt susceptibile 
de posesiune, 352. V. Creanţe. 

— Nici asupra unei sumi de 
bani, ci numai asupra unui lucru 
determinat, 449. Cpr. Cas. rom. 
Revista Jurisprudenfa din 1911, 
No. 4, p. 50 şi Dreptul din 1911, 
No. 22. 

— Directorul unei şcoli nu poate 
să reţie elevul al cărui părinte 
na plătit preţul convenit pentru 
creşterea şi învăţătura lui, 352. 

— Nu se poate exercită dr. de 
retenţie asupra registrelor unui 
comerciant, 352. V. Registre. 

— Exercitarea dreptului de re- 
tenție de către un avocat asupra 

actelor clientului său (Controv.), 
353. V. Avocat. 
„—Stingerea dreptului de reten- 

ție, 345, 350, 353. 
— Prescripţia nu stinge acest 

drept, 353. V. Prescripție. 
— Exercitarea din partea re- 

tentorului a acţiunei în revendi- 
care şi a reintegrandei, 351. V. 
Acf. în revendicare. , 

— Quid în privința acţiunei în 
complângere? (Controv.), 351, n. 2. 

- Acf. posesorii. , 
.— Dreptul internaţional în _pri- 

Vința dr. de retenţie, 351. Vezi 
Dr. internaţional. 

Dublu exemplar, dublu original.   

— Depozitul nu este supus acestei 
formalităţi, 7, nota. V. Depozit. 

— Nici fidejusiunea, 128. 
— Nici amanetul, 236, 246. 
— Nici antichreza, 296. 
— Tranzacţia fiind un contract 

bilateral, este însă supusă forma- 
lităţei dublului original, afară de 
cazul când ar fi făcută prin co- 
respondenţă, 190,191, 205. V. Zran- 
zacție. 

—  Neîndeplinirea formalităţei 
dublului exemplar nu atrage nu- 
litatea contractului, el constituind 
un început de probă scrisă de 
natură a fi complectat prin âlte 
dovezi, 128. Cpr. Cas. rom. Rev. 
Jurisprudența din 19i1, No. 18, 
p. 276 şi Cr. Judiciar din 1911, 
No. 43. V. Zranzacție. Vezi şi tom. 
VII, p. 199 î. şi nota; tom. IX, p. 
24, t. şi n. î, etc. - 

E 

Erede aparent. V. Moștenitor 
aparent. 

Eroarea. — Prin derogare dela 
dreptul comun, eroarea asupra per- 
soabei este o cauză de anulare a 

tranzacţiei, 192, 221. N 

— Quid în privinţa căsătoriei? 
tom. I, 560, 561. , 

— Efectele erorei asupra obiec- 

tului tranzacţiei, 192. , 

— La noi, conform dreptului 

comun şi contrar dreptului francez, 

tranzacţia poate fi anulată, ca toate 

contractele, atât pentru eroare de 

drept cât şi pentru eroare de fapt, 

192, 221 şi 224. V. Tranzacție. 
— Efectul erorei în materie de 

depozit, 10. V. Depozit. 

Evicţiunea. — Cazurile când se 

aplică art. 1344 C. civil, 502, nota. 

— Inexsitenţa privilegiului vân- 

zătorului pentru gararanţie în Caz 

de evicţiunea copermutantului sau 

coschimbătorului 481. Lu 

— In caz de stingerea privile- 

giului sau ipotecei prin datio in 

solutum,, creanţa reînviază cu toate 

accesoriile ei, de câteori acel care 

a primit drept plată un lucru în 

locul altuia (datio in solutum,) este 

evins din acest lucru (Controv.), 

686, 687. .:V. Datio in solutum, 

Ipotecă, etc. 
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Excepţia non adimpleti contrac- 
tâs. — (Existenţa acestei excepţii 
şi în dreptul actual), 347, n. 1. V. 
şi pag. 424. 

Exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică. — Exercitarea 
privilegiului vânzătorului asupra 
despăgubirei acordată cumpără- 
torului, 488. Vezi şi pag. 451, n. 1; 
488. V. Privilegiu. 

— Hotărîrile date în materie 
de expropriere silită sunt supuse 
transcrierei, 741. V. Transcriere. 

Exproprierea silită imobiliară, 
1751.urm. Vezi asupra acestei ma- 
terii, Zachariă,  /Handbuch des 
franzăsischen Civilrechis, IV, Ş 
781 (581), p. 623urm. (ed. Crome, 
Freiburg, 1895). 

— Creditorii cari pot urmări 
imobilele debitorului, 751 urm. 

— Titlurile în baza cărora se 
poate procede la o urmărire imo- 
biliară (titlu autentic şi executor 
sau o hotărîre remasă definitivă), 
754 urm. 
— Pentru ca o creanţă să poată 

dă loc la urmărire, trebue să 
fie cerță, lichidă şi exigibilă, 
754 urm. 

— Sancţiunea regulei de mai 
sus este nulitatea urmărirei şi con- 
damnarea creditorului urmăritor 
la daune, 326, 733. 

— Actul autentic sau hotărîrea 
în baza căror se face o urmărire 
trebue să fie învestite cu formula 
executorie, 333, 334, 756. 

— Excepţie dela această regulă 
în privinţa Creditului fonciar, 756, 
n. 2. V. Credit fonciar. 

— Urmărirea debitorului de că- 
tre un cesionar, 153, 757. V. Ce- 
siune. 

— Persoanele contra cărora se 
îndreaptă urmărirea imobiliară, 
1757 urm. 

— Urmărirea îndreptată în con- 
tra incapabililor sau reprezentan- 
ţilor lor, 758. 

— In urmăririle silite, femeea se 
consideră ca autorizată când se. 
comunică bărbatului actele de pro- 
cedură, 759, n. 1 şi tom. I, p. 745, 
n. 2 (ed.a 2-a) tom. VIII, p. 394, n. 2. 

— Urmărirea unui imobil dotal 
sau parafernal, 759. 

— Neurmărirea averei Statului,   

comunelor, judeţelor, etc., 337,739. 
V. Comună, Judet, Stat, etc. 
— Tribunalul competent în ma- 

terie de urmărire imobiliară, 739, 
760. 

— Formele urmărirei imobiliare, 
760 urm. 

— Debitorul nu poate renunță 
la comandamentul prealabil, 760 
şi tom. 1, p. 235. V. Comandament. 

— Imobilele cari pot fi urmărite, 
î61 urm. 
— Urmărirea părței indivize a 

unui comoştenitor, asociat sau co- 
munist, 763. 

— Potrivit art. 494 Pr. civ., se 
poate urmări şi vinde partea indi- 
viză a debitorului dintr'un imobil, 
când câtimea ei este neîndoelnic 
stabilită şi lămurită, fără să fie ne- 
voe de a se provocă mai întăi eşi- 
rea din indiviziune. Cas. rom. 
Dreptul din 1911, No. 41 (cu ob- 
serv. noastră). 

— Urmărirea imobilelor unui 
minor sau interzis (discuţiunea 
mobilelor sale), 766 urm. 

— Sancţiunea acestei regule este 
nulitatea relativă a urmărirei, 766. 

— Cazurile în care legea face ex- 
cepţie dela regula de mai sus, 768. 
— Urmărirea imobilelor ipotecate 

înaintea celor neipotecate, 769 
urm. 

— Critica acestei dispoziţii îm- 
prumutată dela dreptul roman, 
169 urm. 
„— Cine trebue să dovedească 
insuficienţa imobilelor ipotecate. 
(Controv.), 771. 

— Această insuficienţă poate îi 
dovedită prin orice mijloace, 771. 

— Validitatea convenției prin 
care creditorul îşi rezervă dreptul 
de a urmări orice avere a debi- 
torului său, mobilă sau imobilă, 
înainte de a se îndestulă din imo- 
bileie ipotecate, 771. 
_—Creditorul poate, de asemenea, 

fără a renunţă prin aceasta la ipo- 
teca sau privilegiul său, să urmă- 
rească averea mobilă a debitorului, 
înainte de a realiză creanța sâ 

ipotecară, 833, 772. 
„_— Cazul când există mai multe 
imobile, situate în diferite judete 
cari fac sau nu parte din aceeaș 
exploatare, 772 urm. 

„_— Cazul când venitul anual âl 
imobilelor debitorului ajung la



Expropr. silită 

plata sarcinilor ipotecare (suspen- 
darea urmărirei), 773 urm, 

— Această suspendare a urmă- 
rirei, nefiind irevocabilă. poate fi 
retrasă, 175. 

F 
Faliment.— Anularea tranzacţiei 

făcută de un falit înainte de a fi 
declarat în stare de faliment, în 
intervalul de timp între încetarea 
plăţilor şi declararea falimentului, 
prin care falitul a înstrăinat o parte 
din avutul său, 201, n. 2. V. Zran- 
zacție. 

— Starea de faliment a unui co- 
merciant nu poate fi ridicată, chiar 
dacă în urma opoziţiei unui cre- 
ditor sau a însuşi îalitului, Sar 
dovedi că, posterior declarărei fa- 
limentului, toate datoriile falitului 
au fost achitate (Contro”.), 201, 
n. 2. Cpr. şi Trib, Neamţ. Cr. 
judiciar din 1911, No. 33, p. 267, 
268, care a admis părerea noastră. 
— Un comerciant putând fi de- 

clarat în stare de faliment după 

moartea sa, în decursul unui an 
dela acest eveniment, cheituelile 
înmormântărei sale vor fi puse. cu 
privilegiu, între datoriile falitului, 
382, 383. V. Privilegiu. 
— Aplicarea aceleiaşi soluţii în 

caz când comerciantul s'a săvirşit 
din viaţă în urma falimentului, 
383. V. Privilegiu. , 

— Dacă minorii unui comerciant 
decedat, cari cu autorizarea tri- 

bunalului au continuat comerțul 

părintelui or, pot fi declaraţi în 

Stare de faliment. când încetarea 

de plăţi a avut loc pentru dato- 
riile defunctului. cu scadență ul- 
tericoară (Controv.), 382, n. 4. Cpr. 
Trib. Ilfov, Dreptul din 1911, No. 
37, p. 294, LL 

— Soarta amanetului constituit 
de un falit, 238. V. Amanet. 
— A unei ipoteci constituite de 

falit în urma încetărei plăţilor, 
(nulitate), 616. V. Ipotecă. 

— Numai creditorii masei fali- 
mentului pot invocă nulitatea a- 
cestei ipoteci, 616. , 
— Declararea debitorului în 

stare de faliment nu împedică 
pe creditorul ipotecar de a-şi reîn-   

noi inscripţia ipotecară, 630, 631, 
— Sau de a luă o inscripţie 

pentru garantarea dobânzilor, în 
baza art. 1785, p. 642. 

— Ea împedică însă luarea ins- 
cripției primitive, 614. 
__s— Cazurile excepţionale în care 
inscripţia poate fi luată şi în urma 
falimentului debitorului, 618. 
— Inscripţia prevăzută de art. 

1785, pentru garantarea dobânzilor 
poate fi luată în termen de trei 
luni în urma declarărei debitorului 
în stare de faliment, 642. 

— Sindicul unui faliment are ca- 
pacitatea de a cere radiarea unei 
inscripţii ipotecare, 646. V. Ipotecă. 

— Falimentul debitorului nu este 
o cauză de stingere a privilegiilor 
sau ipotecilor, 706. V. Ipotecă. 

— În caz de faliment al consti- 
tuitorului unui drept real, trans- 

crierea poate să aibă loc pănă în 

ziua declarărei sale în stare de 

faliment, chiar în urma zilei fixate 

de tribunal pentru încetarea plă- 

ţilor, dacă actul de înstrăinare sau 

de constituire de drepturi reale, 

supus transcrierei, este anterior 

acestei epoci, 744, nota 7. 

— In urma declarărei falimen- 

tului unui comerciant, niciun cre- 

ditor, fie el privilegiat sau ipo- 

tecar, nu poate să proceadă la 

exproprierea silită a imobilelor 

falitului, acest drept aparţinând 

numai sindicului, 752, n. 1 în fine. 

— Autoritatea lucrului judecat 

există şi în materie de faliment, 

când a doua cerere de declarare 

este întemeiată pe aceeaș cauză 

şi între aceleaşi părţi, cari au luat 

parte la primul proces, fie per- 

sonal, fie prin autorul lor. C. Bu- 

cureşti, Cr. judiciar din 1911, No. 

42. V. Lucru judecat. - 

Farmacie. — Gestiunea unei far- 

macii nu poate îi încredinţată unui 

terțiu, 70. V. Sechestru. . 

— Dreptul de farmacie, care 

este un fond de comerţ, şi deci 

un lucru mobil incorporal, poate 

însă fi amanetat, 70, n. 9; 243, n. 1. 

-_ “Este suficient pentru aceasta 

ca să se remită creditorului titlul 

dreptului de farmacie, 243, n. 4 

2 Un fond de farmacie nu poate 

însă fi ipotecat, 243, n. 1; 559. V. 

Amanet, potecă, etc 
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Farmacie 

— Creanţele farmaciştilor, ca şi 
acele ale medicilor, se prescriu 
printrun an, 390, 391. V. Medici, 
Prescripție, etc. . 

— Privilegiul farmaciştilor pen: 
tru cheltuelile boalei celei din urmă 
făcute în curs de un an, 388 urm. 
V. Privilegiu, 

— Furniturile produselor far- 
maceutice nefiind însă conside- 
rate ca furnituri de subzistență, 
nu sunt privilegiate în sensul art. 
1729 5%, p. 397. V. Medicamente, 
Privilegiu, etc. 

Fidejusiunea,. — (Definiţie), 116. 
— Fidejusiunea este convenţio- 

nală, legală şi judiciară, 116, 168. 
— Fidejusiunea conferă credi= 

torului o siguranţă personală, 116. 
— Deosebire între garanţiile per- 

sonale şi acele reale, 116, n. 4. 
— Siguranţele reale în dreptul 

actual, 232, 233, 344 nota, in fine, 
— Fidejusiunea este un contract 

consensual și de binefacere, 117. 
— Ea este gratuită prin natură, 

iar nu prin esenţă, 117. 
— Fidejusiunea cuprinde un 

mandat tacit, însă se deosebeşte 
de acest contract, 118. V. Mandat. 

— Deoseb. între fidejusiune şi 
alte contracte (ipoteca, amanetul, 
depozitul, împrumutul, etc.), 148, 
127. 

— Deoseb. între fidejusiune şi 
o simplă recomandare, 119. 

— Fidejusiunea la Romani, 
119, 120. 

— Condiţiunile cerute p. exis- 
tența fidejusiunei, 120 urm. 

1% Oblig. garantată trebue să fie 
validă, 121. 

— Orice oblig. în genere, poate 
fi garantată prin fidejusiune, 121, 
nota 2. 
— Garantarea oblig. izvorîtă 

dintr'un quasi-contract, delic t, 
quasi-delict, etc., 121, n. 2. 

— Garantarea unei oblig. este 
validă, chiar dacă a fost pro- 
vocată printr'un motiv contrar 
ordinei publice, 121, n. 2, 

— Garantarea unei oblig. vii- 
toare (Controv.), 121, n. 2. 
—A unei oblig. naturale, 347, 

V. Odlig. naturală.   

Fidejusiunea 

— Nu se poate garantă o oblig. 
inexistentă (de exemplu: o oblig. 
fără obiect sau având o cauză ili- 
cită ori imorală, etc.), 121, 122, 

— Nicio oblig. izvorită din joc 
sau prinsoare (Controv.), 122, n.1. 
V. Joc. 
— Se poate însă garantă o da- 

torie contractată la cârciumă, con- 
trar celor prevăzute altă dată de 
art 128 din cutuma Parisului, 122, 
nota 1. V. Cârciumă. 

— Se poate garantă nu numai 
o oblig. principală. dar şi oblig. 
luată de un fidejusor, 123, 124. 

Garantarea oblig. contrac- 
tată de o femee măritată neauto- 
rizată, 124, 

— Garantarea înstrăinărei fon- 
dului dotal, 124. 

— Garantarea altor oblig. anu- 
labile, 124, 125. 

2% Pentru ca să existe fideju- 
Siune mai trebue încă consiraţi- 
mântul părților, 125. 

— Dacă fidejusiunea are loc fără 
Ştiinţa debitorului, atunci există 
gestiune de afaceri, 118, 123. 

3 A treia condiţie cerută pentru 
existența fidejusiunei este capa- 
citatea părţilor, 125 urm. 

— Fidejusorul trebue să fie ca- 
pabil de a se obligă, iar nu nu- 
mai de a contractă, 195, 126, 135. 

— Femeea măritată, deplin au- 
torizată, poate astăzi să garanteze 

oblig. altuia, Senatusconsultul Vel- 
leian, care dispuneă contrariul, 
ne mai existând în dreptul ac- 
tual, 126. , 

— Dr. internaţional în privinţa 
acestui Senatusconsult, 126, n. 3. 
V. Dr. internaţional. 

— Tutorul nu poate să garanteze 
o oblig. în numele minorului sau 
interzisului, aceasta nefiind un act 
deadministraţie. 126, 127. V.Tutelă. 

— Acel pus sub consiliu judi- 
ciar poate garantă oblig. altuia, 
însă numai cu asistenţa consiliu- 
lui său, 127. V. Consiliu judiciar. 

4 Ultima condiţie cerută pentru 
existenţa fidejusiunei este contrac- 
tarea unei oblig. personale din 
partea fidejusorului, 127. , 
„— Formele şi dovedirea fideju- 

siunei, 127 urm.



Fidejusiunea 

— Fidejusiunea trebue să fie 
expresă, fără însă ca să fie nevoe 
de vreun termen sacramental, 127. 

— Fidejusiunea poate fi ver- 
bală, 128. 

— Ea poate fi dată şi prin gir, 
în dosul unei cambii, 128, n. 2. 
V. Cambie. 
— Dacă fidejusiunea a fost eon- 

stituită printrun act sub semnă- 
tură privată, actul este supus for- 
malităţei bunului şi aprobat (art. 
1180), pentrucă fidejusiunea este 
un contract unilateral, 117, 128. 
V. Bun şi aprobat. 

— Contractul care nu îndepli- 
neşte această formalitate consti- 
tue numai un început de probă 
scrisă, 128. V. Dublu original. 

— Neaplic. în specie a forma- 
lităţei dublului original (art. 1179), 
128. V. Dublu original. 

-— Dovedirea fidejusiunei (aplic. 
dreptului comun), 128. 

— Doved. fidejusiunei prin măr- 
turisire şi jurământ, 128. 

— Doved. fidejusiunei comer- 
ciale (aplic. art. 46 C. com.), 129. 

— Interpretarea fidejusiu- 
n et, 129 urm. 

— Ea se interpretă în favoarea 
fidejusorului, 129 urm. 

— Fidejusiunea dată pentru ga- 
rantarea executărei unui contract 
de locaţiune, 130. o 

— Interpretarea fidejusiunei con- 
cepută în termeni generali (întin- 
derea fidejusiunei la accesorii, pre- 
cum: dobânda oblig. garantate 
etc, 131. , 

— Spesele reclamaţiunei, 131. 
— Cheltuelile posterioare noti- 

ficărei, 132. , 
— Cheltuelile de urmărire, 132. 
— Modurile de constituire ale 

fidejusiunei, 132 urm. 
— Fidejusiunea trebue să aibă 

acelaş obiect ea şi oblig. princi- 
pală, 132. , 

— Supunerea fidejusorului la 
niște măsuri mai riguroase decât 
acele ale oblig. principale, 133. 

— Contractarea fidejusiunei sub 
condiţii mai puţin oneroase decât 

acele ale oblig. principale, 133. 
— Obiig. fidejusorului trec la 

moştenitorii săi, 134, 137, n. 3 şi 178. 
— Condiţiile ce trebue să în-   

Fidejusiunea 

trunească fidejusorul, î34 urm. 
1% Fidejusorul trebue să fie ca- 

pabil de a se obligă, 125, 126, 
135. 

20 El trebue să fie domiciliat în 
resortul Curţei apelative în care 
domiciliază debitorul, 135. 

— Cazul când fidejusorul își 
schimbă acest domiciliu, 136. 

3% Fidejusorul trebue să fie sol- 
vabil, 136. 

— Măsurarea acestei solvabili- 
tăți, 136. 

— Fidejusorul nu este obligat a 
constitui o ipotecă, 136. 
__— Cazul când fidejusorul a de- 
venit insolvabil (procurarea unui 
alt fidejusor) 137. 

— Cazul când solvabilitatea fi- 
dejusorului este numai micşo- 
rată, 137. 

— Moartea fidejusorului nu e- 
chivalează cu insolvabilitatea lui, 
137, n. 3; 178. V. Insolvabilitate. 

— Cazul când fidejusorul eră din 
capul locului insolvabil, 138. 

— Inlocuirea fidejusorului con- 
venţional printr'o siguranţă reală 
(inadmisibilitate), 118, n. 6; 138, 
139, 169, 

— Această dispoziţie nu se aplică 
fidejusiunei legale şi judiciare, 119 
ad notum, 139. 

— Efectele fidejusiunei, 139 urm. 
— Beneficiul de discuţiune, 140 

urm. 
— Excepţia de discuţiune în 

materie de ipoteci, 680 urm. V 
Ipotecă. , 

— Origina beneficiului de dis- 
cuţiune (dreptul roman şi 'vechia 
jurisprudenţă franceză), 142. 

— Opunerea acestui beneficiu 
în materie comercială (Contro- 
versă), 143. 

— Acest beneficiu este o ex- 

cepţie dilatorie, care trebue pro- 

pusă în limine litis, 143. 
— Cazurile în cari fidejusorul 

nu este presupus a fi renunțat la 

beneficiul de discuţiune, 144. 

— Cazurile în cari el nu se 

mai foloseşte de acest beneficiu, 
145, 146. A 

— Fidejusorul judiciar nu poate, 
afară de cazul unei convenţii con- 

trare, să invoace beneficiul de 

discuţiune, 149, 150, 169. 
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Fidejusiunea 

— Beneficiul de diviziune, 
147 urm. 

— Origina acestui beneficiu 
(dreptul roman), 148. 

— Soluţia codului Calimach, 
148, t. şin.3. i 

— Acest beneficiu este o excep- 
ție peremptorie, care poate fi opusă 
în orice stare a procesului, iar nu 
numai in limine litis, ca benefi- 
ciul de discuţiune, 148, 149. 

— Dacă fidejusorul, acţionat de 
creditor, plăteşte toată datoria, 
fără a opune beneficiul de divi- 
ziune. ei este presupus că a re- 
nunţaţ la acest beneficiu, şi deci, 
nu poate să ceară înapoi, ceeace 
a plătit peste partea sa, 149. 

— Beneficiul de diviziune poate 
fi invocat chiar de fidejusorul care, 
cu rea credinţă, a tăgăduit exis- 
tenţa fidejusiunei, deşi soluţia con- 
trară eră admisă atât la Romani 
cât şi în vechiul drept fran- 
cez, 149. 

— Fidejusorul judiciar poate să 
invoace beneficiul de diviziune, 
legea netăgăduindu-i decât bene- 
ficiul de discuţiune, 149, 150, 169. 

— Pentru ca fidejusorul urmărit 
să poată propune acest beneficiu, 
trebue ca să nu fi renunţat la el, 
fie în mod expres, fie tacita- 
mente, 150. 

--— Fidejusorul, care sa obligat 
în mod solidar nu poate propune 
beneficiul de diviziune, pentrucă 
solidaritatea îl exclude, după cum 
exclude şi beneficiul de discu- 
ţiune, 150. V. Solidaritate. 

— Bxcepţiile pe cari le poate 
invocă fidejusorul (excepţii ine- 
rente datoriei), 151 urm. 

— Invocarea acestor excepţii de 
către fidejusorul solidar, 152. 

— De dătătorul unui aval, 152. 
V. Aval,. 

— Dreptul de a invocă aceste 
excepţii este un drept personal al 
fidejusorului, 152. 
„__— Prescripţia datoriei poate fi 
invocată de fidejusor. chiar atunci 
când debitorul principal n'o in- 
voacă, 155 n. 3, 176. V. Prescripţie. 

—_Oblig. personale ale debito- 
rului precum : acele privitoare la 
starea și capacitatea sa, nu pot fi 
invocate de fidejusor, 153.   

Fidejusiunea 

— Efectele fidejusiunei între de- 
bitor şi fidejusor (recursul acor- 
dat fidejusorului contra debitoru- 
lui liberat), 153 urm. 

— Momentul când se exercită 
recursul fidejusorului, 158. 

— Cazurile când fidejusorul 
poate, fără a plăti datoria, să ac- 
ționeze pe debitor (art; 1673), 
159 urm. 

— Art. 1673 este de strictă in- 
terpretare, 160. 

— Persoanele cari pot invocă 
art. 1673, p. 160, 161. 

— Subrogarea fidejusorului în 
drepturile creditorului, 161 urm. 

— Beneficiul cedendarum actio- 
num, 161, 162, 683. 

— Fidejusorii cari au beneficiul 
subrogărei, 162. 

— Foloasele acţiunilor conferite 
fidejusorului, 163. 

— Sancţiunea subrogărei fide- 
jusorului, 163, 179 urm. 

— Raporturile dintre fidejusor 
cu codebitorii solidari şi terții, 
163 urm. 

— Subrogaţia convenţională 
(Controv.), 165. 

— Efectele fidejusiunei între mai 
mulți garanţi, 165 urm. 

— Ptdejusiunea legală şi acea 
judiciară, 116, 168. 

— Condiţiile ce trebue să în- 
trunească fidejusorii legali şi Ju- 
diciari, 168, 169. 

— Fidejusorul judiciar nu poate, 
afară de cazul unei convenţii con- 
trare, să invoace beneficiul de 
discuţiune, ci numai acel de divi- 
ziune, 149, 150 şi 169. , 

— Acel obligat a dă o garanție 
legală sau judiciară, este liber â 
dă un amanet sau altă siguranță 
în loc, 139, 169. , 

— Singerea fidejusiunei 
169 urm. 

— Stingerea pe cale de conse- 
cință (plata, oferte reale, novaţiune, 
datio in solutam, etc.), 110 urm. . 

— Stingerea parţială a datorie! 
principale nu aduce stingerea fi- 
dejusiunei decât pro parle, î?I. 
„— Dacă creditorul este mai târ- 

ziu evins din lucrul primit drept 
plată, fidejusiunea nu reînviază: 
171 urm. V. Datio in solutum. 

— Cazul când evicţiunea pro
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vine din însuş faptul fidejusoru- 
lui (neliberarea fidejusorului), 172. 

— Remiterea voluntară a dato- 
riei făcută de creditor debitorului, 
liberează pe fidejusor, 172, 173. 

— Remiterea datoriei făcută de 
creditor fidejusorului. nu libe- 
rează, din contra, pe debitorul 
principal, 173. 

— Stingerea datoriei prin con- 
cordatul judiciar sau amiabil, nu 
liberează pe fidejusor, 173. Vezi 
Concordat. 
— Compensaţia se operează în 

privinţa fidejusorului pentru ceea- 
ce creditorul datoreşte debitoru- 
lui principal, 173 şi tom. VI,p. 
164 urm. V. Compensaţie. 

— Compensaţia nu are însă loc 
în privinţa debitorului principal 
pentru ceeace debitorul datoreşte 
idejusorului, 173, 174 şi tom. VI, 
pag. 765. 

— Tranzacţia prin care credi- 
torul renunță față de debitor la 
toată creanţa sau numai la o parte 
din ea, poate fi invocată de fide- 
jusor, pe când tranzacţia tăcută 

între creditor şi fidejusor nu Ii- 
berează pe debitorul principal, 
174, 216 şi tom. VI, p. 722, 723. V. 
Tranzacţie. 
— Debitorul nu poate, prin tran- 

zacţie, sa să agraveze situaţia fi- 
dejusorului, 174, n. 2. , 

— Confuziunea dintre debitor şi 

creditor liberează pe. fidejusor, 
însă fidejusiunea reînviază în caz 

de anularea confuziunei, 174. 

— Garantul fidejusorului nu este 
liberat prin confuziunea îndepli- 
nită între debitor şi fidejusorul 
principal, 175. | 

— Perderea fortuită a lucrului 
cert şi determinat liberează 
pe fidejusor, 175, 176. _ 
— Perderea lucrului, produsă 

prin culpa fidejusorului, nu libe- 

rează pe acest din urmă, Cc! numai 
pe debitorul principal, 176. 

— Prescripţia întreruptă contra 

debitorului principal este, între- 
ruptă şi în contra fidejusoru- 
lui, 476. V. Preseripție. 

— Intreruperea prescripţiei 
contra fidejusorului nu aduce în- 

treruperea ei contra debito- 

rului, 176.   

Fidejusiunea 

„_— Refuzul fidejusorului de a 
jură nu produce nici un efect în 
privinţa - debitorului principal, şi 
vice-versa, 177 şi tom. VII, pag. 
492, 423. V. Jurământ. 

— Jurământul decizor deferit 
de creditor asupra însăș existen- 
fei datoriei, iar nu asupra fideju- 
siunei, şi prestat de fidejusor, ca 
şi jurământul refuzat de creditor, 
după propunerea fidejusorului, 
liberează pe debitorul principal, 
pentrucă de câteori nu există da- 
torie, nu poate să existe nici de- 
bitor, 178. V. /urământ. 

— Raporturile dintre fidejusor 
şi debitorul principal cu privire 
la lucru judecat (Controv.), 178 şi 
tom. VII, p. 572 urm., 374. 

— Fidejusiunea se stinge prin 
rezolvirea oblig. principale, 178. 

— Admiterea aceleași soluţii în 
privinţa rezilierei contractului prin 
comunul acord al părţilor, 178, 

— Stingerea lidejusiunei prin 
desăvârşirea afacerei pentru care 
a fost dată, 178. 

— Moartea debitorului principal 
nu aduce însă stingerea fidejusiu- 
nei, pentrucă oblig. sale trec la 
moştenitorii săi, 134, 178. 

— Cazurile în cari unele schim- 
bări în starea sau situaţia debito- 
rului principal aduce stingerea 
fidejusiunei (cauţionarea unei fe- 
mei măritate), 178. 

— Fidejusorul unui uzutruct 

poate cere descărcarea sa, când 

uzufructuarul a înstrăinat dreptul 

său de uzufruct, 179. Vezi Uzu- 

fruct. : 
— Stingerea fidejusiunei pe cale 

principală (mod de stingere spe- 

cial fidejusiunei), 119 urm. 

— Efectele prorogărei terienu- 

lui acordat debitorului, 182 urm. 

— Prorogarea termenului nu 

aduce stingerea fidejusiunei, 182, 

— Excepţii dela reguele de mai 

sus, 182. N LL 

— Novaţiunea datoriei, princi- 

pale aduce stingerea fidejusiunei, 

171, 482. V. Novafiune. 
— Competinţa în materie de fi- 

dejusiune, 183, 184. , 

— Fidejusiunea în dr. interna- 

țional, 184. V. Dr. internațional. 
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Folosinţa legală. V. Uzufruct 
legal. 

Fond de comerţ. — Un fond de 
comerţ poate fi amanetat, 242, 243. 
V. Amanet, Farmacie. 

Formula executorie.—Hotăririle 
pronunţate sub legea veche erau 
executorii prin ele înşile, fâră a 
fi investite cu formula executorie, 
această formulă fiind o inovaţie a 
legei actuale, 756, n. 2 şi tom. 
VII, p. 484, n.1. 

— O urmărire fie mobiliară, fie 
imobiliară, nu poate fi făcută decât 
în baza unui act autentic saua 
unei hotăriri judecătoreşti, înves- 
tite cu forihula executorie, 736. 

Funcţionari publici.— (Privile- 
giul asupra cauţiunei lor), 434 urm. 
V. Privilegiu. 

Furt.— Depozitarul poate cere 
ca deponentul să justifice proprie- 
tatea lucrului depus, în caz când 
cel dintăiu află că lucrul primit 
de dânsul este furat, 34, 36, 37. 
V. Depozit. 

— Cazurile în cari furtul este 
un caz fortuit (furtul cu mâna 
înarmată), 21, 48, 
—uid în privinţa furtului comis 

prin efracţie sau escaladare (Con- 
trov.), 21, t. şi n. 2; 48. 

— Quid în privinţa furtului cu 
chei mincinoase? 48. V. Caz for- 
tuit, Depozit, Hangii, etc. 

— Sustragerea frauduloasă a 
unui lucru comun, comisă de unul 
din copărtași, coproprietar indiviz, 
constitue un furt, 72. V. /Indivi- 
ziune. 

G 

Gaj. — V. Amanet. 
— Etimologia cuvântului gaj, 

234, n. 3 

Gaj comercial, 244, 248, 250. 

Gaj maritim, 244,282, t.şi n. 1. 
Gaj tacit, 249, n. 5; 262, 263, 

264, 332, 334. 

Garanţii volante, 324, n. 4. vV. 
Ipoteci volante. 

Gestiune de afaceri.— De câte- 
ori fidejusiunea are loc fără şti- 
rea debitorului, există gest. de   

afaceri, 118, 125. V. Fidejusiune. 
— Ipoteca nu poate fi consti- 

tuită în numele altuia de către un 
gerant de afaceri (Controv.), 591, 
59%, şi tom. V, pag. 347, n.2. V., 
Ipotecă. 

Ghiordum. — Jocul de cărţi nu- 
mit ghiordum, nu .dă loc la o 
acţiune în justiţie, 85, 

Grăniţuire. V. Acţiunea în gră- 
nițuire. 

Grefierii (tribunalelor). — Res- 
ponsabilitatea lor în privinţa regi- 
strelor de publicitate, 747 urm. 

— Garanţia ce ei trebue să de- 
pue, 435. 

Guvern străin. — Urmărirea bu- 
nurilor uhui guvern străin, 337. 

H 

Han (sau ospătărie). — Depozitul 
făcut într'un han sau ospătărie, 45 
urm. V. Depozit, etc. 

Hangii.— Depozitul făcut într'un 
han sau ospătărie, 45 urm. V 
Depozit. 

— Responsabilitatea  hangiilor 
(culpa lenis in abstraeto), 42, 43, 
47 urm. V. Depozit. 

— Privilegiul hangiilor, 424 urm. 
V. Prioilegiu. 

— Dreptul de retenţie al han- 
giilor asupra lucrurilor aduse de 
călător în han sau ospătărie, (Con- 
trov.), 427, 428..V. Dr. de retenție. 

Hotărîri judecătoreşti, — Sunt 
declarative, iar nu translative de 
drepturi, 742, n. 1, şi tom. VI, p. 
663, t. şin.6. 
—De aceea ele nu sunt, în genere, 

supuse transcrierei, afară de hotă- 
rîrile de expropriere pentru cauză 
de utilitate publică şi acele care 
constată o cesiune sauo chitanță 
de chirie pe doi ani viitori, 741, 742. 
V. Expropriere, Transcriere, etc. 

I 
Imobile. — Impărțirea imobilelor 

în: imobile prin natura lor, imo- 
bile prin incorporaţie, prin des 
tinație şi în imobile prin obiectul 
la care se aplică, 556 şi tom. 
partea I-a p. 14.



„_— Toate aceste imobile pot fi 
ipotecate, 556. V. /potecă. 

  Imobil dotal. — Clauza care îm- 
puterniceşte înstrăinarea imobi- 
luiui dotal, nu autoriză ipoteca- 
rea lui (Controv.), 556, n. 1; 583, 
n. 1 şi tom. VIII, p. 263, n. 5. 

— Autorizarea dată soţilor de 
a ipotecă un imobil dotal nu poate 
fi intinsă la alte imobile, 556,n. 1. 

— Imobilul dota! poate fi în- 
străinat pentru căutarea sănătă- 
ței soţilor sau a copiilor, 568, n. 
1; tom. VIII, p. 260 şi 2%, n.1. 

— Imobilul dotal rămâne ina- 
lienabil chiar în urma separaţiei 
de patrimonii, 504, n. 2 şi 632, n. 
3. V. Separaţie de patrimonii. 

Femeea măritată nu poate să 
tranzigă asupra imobilelor sale do- 
tale, nici chiar cu autorizarea băr- 
batuluisaua justiţiei, aceste imo- 
bile fiind, în principiu, inaliena- 
bile, 200, n. 1. V. Tranzacţie. 

— Nici bărbatul, în calitate de 
administrator al bunurilor dotale, 
2U3. V. Tranzacţie. 

— Darea imobilelor dotale în 
antichreză, 302. V. Antichreză. 

— Deşi veniturile imobilului 
dota! aparţin bărbatului, însă el 
având îndatorirea, contorm art. 
196 C. civ., dea întreţine pe soţie, 
urmează că aceasta are tot dreptul 
şi interesul a se opune laour- 
mărire făcută de un creditor al 
bărbatului, și care urmărire ar 
aveă de efect dea luă tot venitul 
imobilului dotal. Cas. rom. Rev. 
Jurisprudenţa din 1911, No. 20, 
p. 308, 309. 

  

Impărţeală. — Nu este supusă 
transcrierei, pentrucă , este decla- 

rativă iar nu translativă de drep- 
turi, 739, n. 3. V. Transeriere. 

— Stingerea ipotecei constituită 
în timpul indiviziunei asupra lu- 

crului comun, prin efectul îimpăr- 

ţelei, de câteori imobilul grevat na 

căzut în lotul constituitorului ipo- 

tecei, 705. V. Indiviziune, Ipotecă. 

Impărţeala făcută. de  ascen- 

denţi. — Existenţa privilegiului 
copărtaşilor, 493. V. Privilegiu. 
Vezi asupra împărţelei ascenden- 
ţilor şi p. 49%, n. 4.   

— Impozitul asupra venitului 
capitalului mobiliar, 648. V. Or- 
dine publică. 

Imprumut. — Deoseb. între îm- 
prumut şi depozit, 25, 26. V. De- 
pozit. 

Incendiu. — Nu este un caz for- 
tuit decât atunci când este re- 
zultatul trăznetului, sau când focul 
a fost pus cu ocazia unui războiu, 
unei revoluţii, unei răzvrătiri, etc. 
21, 49 şi tom. IX, p. 648. V. De- 
pozit. 

— In caz de distrugerea imo- 
bilului prin incendiu. privilegiul 
vânzătorului trece asupra despă- 
gubirei datorite de societatea de 
asigurare, 353 urm., 419, 488, 501, 
662, 704. 

— În caz de perirea imobilului 
ipotecat prin incendiu, ipoteca, sub- 
zistă asupra terenului, 704. Vezi 
potecă. 

Inchiriere, V. Locaţiune. 

Indemnizări de chirie. - Măsura 
în care pot fi urmărite, 339. 

Indiviziune. — Sustragerea frau- 
duloasă a unui lucru comun, CO- 
misă de unul din copărtaşi, co- 
proprietar indiviz, constitue un 
furt, 72 şi tom. IX, p. 340. V. Furt. 

- Neaplic. art. 200 $ 2 C. penal, 
adaos prin .L. din 1895, coproprie- 
tarilor în indiviziune, cari au 
tăiat arbori din pădurea comună, 
pusă sub sechestru judiciar, 7I. 

— Proprietarii indivizi pot cere 
sechestrul judiciar unul contra 
altuia, 64. V. Sechestru. 

— Ipotecarea părței indivize' a 
unui imobil, 556,557, 576, 577, 705 
şi tom. IX, p. 542,547. V. Ipotecă. 

— Exerciţiul acţ. în revendi- 
care din partea unui proprietar 

în indiviziune (inadmisibilitate), 
557, n. 1. V. Acţ. în recendicare. 

— Urmărirea părţei indivize ce 

un comoştenitor sau un asociat 

are în imobilele moştenirei sau 

societăţei, 763 urm. V. Expro- 
prierea silită imobilară. 

— Acbhizitorul unui imobil în 

indiviziune nu poate purgă acest 

imobil de privilegii sau ipoteci, 

cât timp ţine indiviziunea, 715. 

V. Ipotecă. 
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Inmormântare. —Cheltuelile de 
înmormântare sunt privilegiate 
asupra mobilelor debitorului, 378 
urm. V. Privilegiu, 

— Omul este în drepta regulă 
modul înmormântărei sale, 383, 
384, 

— Cui aparţin rămăşiţele pă- 
mânteşti ale omului? (Controv.) 
3894, 385. 

— Arderea cadavrelor (nead- 
misă de legile noastre), 380. V. 
Cadavre. 

— Cine plăteşte cheltuelile de 
înmormântare ale femeei, bărbatul 
sau rudele ei? (Controv.), 385 urm. 

— In orice caz, bărbatul sufere 
cheltuelile boalei soţiei sale, 388, 
V. Boală, Privilegiu, etc. 

Inscripţia ipotecară, 606 urm. 
V. Ipotecă, 

Insolvabilitate, — Debitorul care 
se găseşte în stare de insolvabili- 
tate păstrează dreptul de a tran- 
zige, niciun text de lege neridi- 
cându-i această capacitate, 201. 
V. Tranzacţie. 

— Moartea fidejusorului nu echi- 
valează cu insolvabilitatea lui, 137, 
n. 3; 178. V. Fidejusiune. 

Instrumente de exploatare pen- 
tru cultura pământului (instru- 
mente de muncă). — Privilegiul 
pentru vânzarea, repararea şi îm- 
bunătăţirea acestor instrumente, 
437, 441 urm. V. Privilegiu. 

— Acest privilegiu nu garan- 
tează creanţa acelor cari au îm- 
prumutat bani pentru cumpăra- 
rea acestor instrumente (Controv.), 
442, 443, 

Instituţii contractuale. — Exis- 
tenţa lor în dreptul actual, 740, 
n. 4 şi tom. I, p. 28, nota. 

— Transcrierea instituţiilor con- 
tractuale când au de obiect imo- 
bile, 740, n. 4 V. Transcriere. 

Insulă.—Dacă ipoteca se întinde 
la insulele formate lângă fondul 
ipotecat (Controv.), 604. V. /po- 
ecă, 

Ipotecă. — Consideraţii istorice 
asupra ipotecilor, 308 urm., 541, 
542, 

— Noţiunea, definiţia şi carac- 
terul ipotecei, 542 urm. 

— Definiţia ipotecei,361, 542, 543.   

Ipotecă 

— Deoseb. între ipotecă şi pri- 
vilegiu, 361, 362, 364, 543. 

— Intre ipotecă şi antichreză, 
544. V. Antichreză. 

— Ipoteca este un drept real, 
şi dreptul de preferință și deur- 
mărire în mâna terţiilor nu este 
decât o consecinţă a acestei rea- 
lităţi, 543, 546, 668. 

— Proprietarul care îşi ipote- 
cează imobilul său păstrează drep- 
tul de proprietate asupra acestui 
imobil. El păstrează dreptul de 
a-l administră şi de a-l închiriă 
sau arendă, precum şi dea încasă 
câștiurile, etc. 544, n. 2; 665. 

— Dreptul debitorului de a 
vinde imobilul ipotecat, 546. 

— Arendările anterioare tran- 
scrierei comandamentului nu pot 
fi anulate, potrivit art. 516 Pr. civ. 
decât dacă au fost făcute în frauda 
creditorilor, fiindcă constituirea 
ipotecei nu ridică debitorului drep- 
tul de închiriere sau arendare. 
Cas. rom. Dreptul din 1911, No. 40. 

— Deşi prin actul de ipotecă 
se interzice debitorului de a în- 
Chiriă sau arendă imobilul ipo- 
tecat fără consimţimântul credi- 
torului, totuşi adjudecatarul nu se 
poate prevală de această clauză, 
în caz când creditorui, singurul 
în drept de a se prevală de ea, 
na făcut uz de această clauză. 
Cas. rom. Dreptul, loco cit. 

— Debitorul nu are însă dreptul 
de a distruge imobilul, nici de a 
exercită asupra lui acte de folo- 
sinţă abuzivă în detrimentul cre- 
ditorului ipotecar, căci asemenea 
fapte l-ar face să piardă beneficiul 
termenului, 545, n. 1; 659 pota; 666. 

— Dacă degradările survenite 
imobilului sunt rezultatul unui 
caz fortuit, creditorul nu poate 
la noi, să-și execute de îndată 
creanţa, nici să ceară un supli- 
ment de ipotecă, 661 -urm., 666,667. 

— Ipoteca este un drept.real 
imobiliar (Controv.), 545. 

— Ea este o dezmembrare â 
proprietăței (Controv.), 546. 

— Un drept accesoriu, care ur- 
mează soarta oblig. principale, 54%, 
547, 685. _ 

— Oblig. principală poate însă 
să subziste tără accesoriu, 548.



Ipotecă 

— Cedarea ipotecei indepen- 
dent de creanţa garantată (Con- 
trov.), 534. 547, 642. V. Cesiune. 

— Cazul deschiderei de credit 
din partea unui bancher (făgădu- 
inţă de ipotecă), 547, 599, 614. 

— Orice oblig. poate fi garan- 
tată prin ipotecă, chiar o oblig. na- 
turală, 547. V. Oblig. naturală. 

— Se poate garantă prin ipo- 
tecă o creanţă anulabilă, 598, 

— Ipoteca poate garantă oblig. 
altora, 573, 598, 

— Se poate garantă prin ipo- 
tecă o datorie viitoare, condiţio- 
nală şi chiar eventuală, 598, 
— Constituirea unei ipoteci p. 

asigurarea unui credit deschis 
pănă la concurenţa unei sumi de- 
terminate. 547, 599, 614. 

— Indivizibilitatea ipotecei, 548. 
— Consecinţile acestei indivi- 

zibilităţi, 549, 550, 662 urm. 
— Derogare dela principiul in- 

divizibilităţei ipotecei (excepţia de 
discuţiune), 680, 681. 

— Ipoteca fiind indivizibilă prin 
natura, iar nu prin esenţa sa, cre- 
ditorul poate să renunţe la indi- 
vizibilitate, 650. 

— Ipoteca este de strictă inter- 
pretare, 551. 

— Dr. străinilor de a fi credi- 
tori ipotecari chiar ai unor imo- 
bile rurale, 551. 

— Bunurile ce pot fi ipotecate 
(numai imobilele prezente cari 
sunt în comerţ), nu însă şi acele 
viitoare, 554, 555. , . 

— La Romani se puteă ipotecă 
şi mobilele, 554, n. 3. , 

— Unele mobile pot, prin ex- 
cepție, fi ipotecate și astăzi, 362, 
n. 2; 565, 566. , 

— Imobilele cari nu pot fi ipo- 
tecate, 555, 556. , 

— Se poate ipotecă partea in- 
diviză dintr'un imobil, însă vali- 
ditatea ipotecei atârnă de rezul-. 
tatul împărțelei, 556, 557, 576, 377, 
705 şi tom. IX, p. 542, 547. V. Im- 
părțeală Indiviziune, etc. , 

— Clauza prin care se permite 
înstrăinarea imobilului dotal nu 
autoriză ipotecarea lui (Controv.), 
55, n. 1; 583, n. 1 şi tom. VIII, 
p. 263, n. 5. V. Imobi dotal. 

— Autorizarea dată soţilor de 

  

  

Ipotecă 

a ipotecă un imobil dotal nu poate 
fi întinsă la alte imobile dotale, 
556, n. |. V. Imobil dotal. 

— Ipotecarea fondurilor de pă- 
mânt, 557. 
— Fructele prinse de rădăcini 

sunt ipotecate odată cu fondul din 
care fac parte, 557 

-- Ipoteca nu împiedecă însă 
pe proprietar de a percepe fruc- 
tele imobilului ipotecat, 558, nota. 

— Ipoteca minelor, 558. 
— Ipotecarea dreptului de con- 

cesiune al unei mine, 558. V. Mine. 
— Nu se poate însă ipotecă con- 

cesia dreptului de a se exploată 
terenuri petrolifere, 558. V. Petrol. 

— Nici dreptul de farmacie, 243, 
n. 1; 559. V. Farmacie. 

— Nici dreptul de ipotecă (Hy- 
potheque sur hypoteque ne vaut), 
559. 

— Clădirile pot fi ipotecate, 559. 
— Qiid în privinţa clădirilor 

ridicate de chiriaş sau arendaş 
pe fondul închiriat sau arendat? 
(Controv.), 559, 560, V. Arendaşi. 

— Ipotecarea imobilelor prin 
destinaţie, 556, n. 3;- 560, 600, t. 
Şi n. 5. 

— Efectele încetărei imobiliză- 
rei prin destinaţie, 561. 

— Uzufructul imobiliar poate fi 
şi el ipotecat, însă ipoteca este 
vremelnică, ea stingându-se odată 
cu uzufructul,561,562. V Uzufruct. 

— Creditorul ipotecar al uzu- 
fructuarului poate să vândă uzu- 
fructul şi să-l urmărească în orice 
mână sar găsi, 562 

— Servituţile nu pot fi ipote- 
cate independent de fondul la care 
sunt alipite, 364. V. Servitute. 

— Dreptul locatarului sau aren- 
daşului, fiind un drept personal, 
nu poate fiipotecat, 564. V. Aren- 
dași, Locaţiune, eic. , 
— Dreptul de locaţiune al imo- 

bilului în care se exercită un fond 
de comerţ, poate însă fi amane- 
tat, 243, 252, 564. V. Amanet. 

— Bezmănarul poate să-şi ipo- 
teceze fondul supus bezmanului, 
564. V. Bezman. LL 

— Admiterea aceleiaşi soluții 
în privinţa superficiarului, 565. V. 
Superficie. 
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Ipotecă 

— Neipotecarea acţiunilor imo- 
biliare, 363. 

— Impărțirea ipotecelor (ipo- 
teci legale şi convenţionale), 552, 
553. 

Ipoteca legală. — Ipotecile le- 
gale sunt în număr de cinci, iar 
nu de fre, după cum le enumără 
legea, 553, 566, 567. 

— Ele sunt scutite de orice taxe 
de timbru, 647. 
— Degrevarea imobilelor de ipo- 

tecile legale(art. 1814), 568,731, 732. 

Ipoteca legală a femeilor mă- 
ritate, 567 urm. şi tom. VIII, p. 
510 urm. 

— Această ipotecă garantează 
numai dota alienabilă a femeei, 
nu însă şi orice creanţă ce ea ar 
aveă contra bărbatului ei (Con- 
trov ), 568. 

— Nici întrun caz femeea nu 
poate renunţă la ipoteca ei în fa- 
voarea bărbatului său, ea putând 
numai să renunţe la rangul in- 
scripţiei sale în folosul terţiilor, 
atunci când însăşi legea deroagă 
dela principiul inalienabilităţei, 
535, 536, n. 1; 567, 568, 646. 

— Femeea nu poate nici subrogă 
pe altul în ipoteca sa legală, 610, 
n. 1; 646. V. Subrogaţie. 

— Mutarea ipotecei legale a fe- 
meei de pe un imobil pe altul, 
568, 731, 732. 

„Ipoteca legală a minorilor şi 
interzişilor asupra bunurilor tu- 
torilor lor, 569 şi tom. II, p. 668 
urm. (ed. a 2-a.) 

Ipoteca legală a Statului, co- 
munelor, etc. asupra bunurilor 
prezente, nu însă şi viitoare a 
perceptorilor şi administratorilor 
publici, 570, 596. 597. 
__— Judeţele nu au asemenea 
ipotecă decât în baza unor legi 
speciale, 570, n. 3. V. Judeţ. 

— Statele, comunele şi stabili- 
mentele publice străine nu au 
O ipoteca legală asupra bunurilor 
funcţionarilor situate în ţara noa- 
stră, 570, n. 4. V. Sat. 

Ipoteca legală a legatarilor, 
318, t. şi n. 2; 531, n. 1;557,t, şi n.3; 
STI şi tom, VIII, p. 508, n. 1.   

Ipotecă 

ipoteca judiciară.—- Inexistenţa 
ei în dreptul nostru.—Necesitatea 
unei reforme în această privinţă, 
327 urm., 552, 371. 

— Origina ipotecei judiciare, 
328, n. 3 

— Dreptul internaţional în pri- 
vinţa ipotecei judiciare, 57, 572, 
n. 2. V. Dr. internaţional. 

Ipoteca teștamentară, 317, 318, 
552, 572. 

„— Dr. internaţional în privinţa 
ipotecei testamentare, 318,n. 1. V. 
Or. internaţional. 

Ipoteca convenţională, 572 urm. 
— Spre a puteă constitui o ipo- 

tecă trebue a avea capacitatea 
de a înstrăină şi a fi proprietarul 
imobilului sau dreptului imobiliar, 
573, 574, 580, .581. 

— Nu se poate deci ipotecă lu- 
crul altuia, 574, 375. , 

— Admiterea acestei soluţii şi 
în dreptul nostru anterior, 574, 
621, 622. 

— Ipotecarea lucrului altuia se 
numeşte stelionat, 574, n. 3. v. 
Stelionat. , 

— Nulitatea  ipotecei lucrului 
altuia şi persoanele cari pot pro- 
pune această nulitate, 575. 

— Guid în privinţa. constituito- 
rului ipotecei? (Controv.), 576. 
— Constituitorul ipotecei trebue 

să aibă capacitatea de a înstrăină, 
580, 581 urm. 

— Nulitatea înstrăinărilor făcute 
de debitor în urma transcrierei 
comandamentului, 558 nota, 31, 
n. 2.; 660. V. Comandament. 

— Ipotecarea imobilului urmă- 
rit în urma transcrierei coman- 
damentului (Conitrov.). 582 nota. 

Constituirea unei ipoteci din 
partea tatălui administrator legal 
(Controv.). 582. V. Administr. legal. 

— Din partea acelor trimeși în 
posesiunea bunurilor unui absent, 
382. V. Absenţă. , 

— Ipoteca constituită de un in- 
capabil este anulabilă, iar nulitatea 
este relativă, 584. 

— Acţiunea în anulare se pre 
scrie prin 10 ani din ziua înce- 
tărei incapacităţei (confirmare ta- 
cită), 584. . _ 

— Dacă suma împrumutată de
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incapabil i-a folosit personal, anu- 
larea ipotecei nu învalidează însăş 
creanţa, 581, n. 1; 584. 

— Acel care are un drept even- 
tual asupra unui imobil încă poate 
să-l ipoteceze, 385. 
— Soarta ipotecilor constituite 

de acela a cărui proprietate este 
anulată sau reziliată, 585, 586. 

— Dacă constituitorul ipotecei 
este proprietar sub o condiţie 
suspensivă, soarta ipotecei atârnă 
de îndeplenirea sau  neîndeple- 
nirea condiţiei, 567, 576, 585. 
— Soarta ipotecilor constituite 

de un proprietar sub condiţie re- 
zolutorie, 585, 586. 

— Ipoteca constituită de cum- 
părătorul cu pact de răscumpă- 
rare, 576, n. 4; 586. V. Pact de 
răscumpărare. 

— De către vânzătorul cu pact 
de, răscumpărare, 586. 

— Soarta ipotecilor constituite 
de un moştenitor aparent (Con- 
troversă), 577, 578. V. Moșt. a- 
parent. 

— Validitatea actelor emanate 
dela un moștenitor aparent, în 
dreptul nostru anterior, 578, n. 4. 

— Soarta ipotecilor constituite 
de un prâte-norm, 579. 
—Ipoteca constituită de uzufruc- 

tuarul unui imobil, 576.V.Uzufruct. 
— De către un proprietar în 

indiviziune, 556, 557, 376, 377, 105. 
V. Impărţeală, Indiviziune,, etc. 
Formele ipotecei convenţionale 

(act solemn, necesitatea unui act 
autentic), 551, 587. 

—- Nu se cere însă pentru aceasta 
niciun termen sacramental, 588. 

— Dacă s'ar întâmplă ca credi- 
torul să consimtă la ipotecă prin- 
tr'un act posterior, consimţimântul 
lui ar trebui, după unii, să fie dat 
tot în formă autentică (Contro- 
versă), 392. 

— Actul care constată creanta 
garantată prin ipotecă nu are nc- 
voe de a îi autentic, 587. 

— Ipoteca maritimă nu are ne- 
voe de a fi constatată prin act au- 
tentic, un act scris fiind suficient, 
588, nota 4. , 

— Validitatea făgăduinţei de a 
dă o ipotecă 588. 

— Constituirea ipotecei în drep- 
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tul nostru anterior, 312 313, text 
şi nota 1. | 

— Motivele formei autentice, 589. 
— Ipoteca poaţe fi autentificată 

de agenții noștri diplomatici din 
străinătate şi chiar de consulii 
noştri onorifici, 589, 590. Vezi 
Agenţi diplomatici, Consuli, etc. 
„— Nu însă de consulii străini 

din ţară, 590. V. Consuti. 
— Aceşti din urmă nu au nici 

dreptul de a efectuă vânzarea 
unui imobil situat în ţara noastră, 
chiar dacă acest imobil ar apar- 
ţineă unui străin, 590, n. 3; 759, 760. 
V. Consuli. 

— Se poate constitui o ipotecă 
prin mandatar, însă. mandatul 
trebue să fie special şi autentic, 
590, 593. V. Mandat. 

— Ipoteca nu poate deci fi con- 
stituită de către un gerant de 
afaceri (Controv.), 591, 592. Vezi 
Gestiune de afaceri. 

— Ipoteca constituită de un 
mandatar învestit cu o procură 
simplu legalizată este nulă, şi 
această nulitate se pronunţă de 
tribun. situaţiei imobilului, 593 şi 
653, nota 3. 

— Specializarea ipotecilor. Toate 
ipotecile trebue să îie specializate, 
595, 680, n. 2. 

— In ce consistă specializarea? 
595. 

— Menţiunile ce trebue să cu- 
prindă actul constitutiv al -ipo- 
tecei, 595. , 

— Nulitatea ipotecei nespecia- 
lizate, 596. , 

— Cererea unei noui ipoteci în 

urma anulărei ipotecei nespecia- 
lizate, 596. 
':— Bunurile viitoare nu pot fi 

ipotecate, 596 urm. , 
— Determinarea sumei pentru 

care se constitue ipoteca, 598. 

— Ipoteca poate garantă o cre- 

anţă ânulabilă, o oblig. viitoare şi 

chiar eventuală, 598. , 

— Ea poate garantă oblig. al- 

tora, 398. Da 

— Ipoteca preposteră, 599, nota 

2: 600. V. Preposteră. | 

_— Intinderea ipotecei la ame- 

Jioraţiunile sau îmbunătățirile a- 

duse fondului ipotecat, 600 urm., 

658. 

53 
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— ntinderea ipotecei la apele 
unui izvor, 601. V. Izvor. 

— Cazul când îmbunătățirile 
sunt opera unui terțiu (Contro- 
versă), 601. 

— Quid în privinţa construcțiilor 
noui ridicate pe fondul ipotecat 
(Controv.), 601. V. Construcţii. 

— Cazul când ipoteca are de 
obiect numai nuda proprietate 
(întinderea ei la uzufruct când el 
se stinge), 602. V. Uzufruct. 

— Ipoteca constituită asupra 
uzufructului nu se întinde la nuda 
proprietate, când aceasta se uneşte 
cu uzufructul, 602, n. 3. 

— Intinderea ipotecei la aluvi- 
une, 602. V.: Aluviune. 

— Ipoteca nu se întinde la achi- 
ziţiile vecine făcute de proprie- 
tar, 602, 

— Nu se consideră, de aseme- 
nea, ca accesorii ale fondului ipo- 
tecat locurile pe cari un râu sau 
un fluviu le-a părăsit, schimbân- 
du-și vechea sa matcă pe fondul 
ipotecat, 602. 

— Quid în privinţa insulelor for- 
mate lângă fondul ipotecat ? (Con- 
trov.), 604. V. Insulă. 
— Creditorul ipotecar se folo- 

seşte de stingerea sarcinilor cari 
grevau fondul ipotecat, 604. 

— Rangul ipotecilor între ele. 
(Iascripţia ipotecară), 605 urm. - 

— Privilegiile imobiliare şi ipo- 
tecile, fie legale, fie convenţionale, 
sunt, fără nicio excepţie, supuse 
inscripţiei în registrul tribun. si- 
tuaţiei imobilului grevat, şi ipo- 
teca nu are rang decât din ziua 
acestei inscripţii, 606. 

— In ce consistă inscripţia, 606. 
— Inscripţia nu face parte din 

solemnitatea actului, ea interesând 
numai pe terţii, 591, 612, 632. 

— Măsurile de publicitate inte- 
resează ordinea publică, 517, 606, 
n. 2; 612, n.-1. V. Ordine publică. 

—- Sensul cuvântului terţii (Con- 
trov.), 607, 

— Formalitatea inscripţiei . nu 
poate fi înlocuită prin alte forme, 
607 nota. 

— Terţii pot fi lipsiţi, la caz de 
fraudă din partea lor, de dreptul 
de a invocă lipsa inscripţiei ipo- 
ecare, aceeaş soluţie fiind admisă 
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şi în privinţa transcripției, 607 
nota; 747, nota in fine. 

— Determinarea rangului ipo- 
tecar după data inscripţiei, 608,658. 
V. Prior ftempore, potior jure. 

— Un creditor privilegiat sau 
ipotecar capabil, care are un rang 
posterior, poate însă cedă rangul 
său unui creditor posterior in- 
scris, 608. 

— Efectele cesiunei rangului 
ipotecar, 608, n. 2 
— Formele convenției prin care 

se cedează rangul ipotecar, 60, 
n. 2. 

— Numai femeea măritată nu 
este în drept, în principiu, a cedă 
rangul ipotecei sale legale, nici 
a subrogă pe alt creditor în locul 
ei, 567, 606 şi 2; 609, 610n.1.Y. 
Ipoteca legală. . 

— Subrogarea altui creditor în 
rangul ipotecar, 609. 

— Dacă mai multe ipoteci au 
fost inscrise în aceeaş zi, toate 
au acelaș rang, 610. 

— Această regulă nu se aplică 
însă atunci când un act de vân- 
zare a fost transcris şi o ipotecă 
a fost inscrisă în aceeaş zi, 610. 

— Nici atunci când mai muite 
acte de vânzare au fost transcrise 
în aceeaş zi, 610, 611, 745 şi tom. 
V, p. 171, n. 2. V. Transcriere. 

— Modul inscripţiilor privil. 
şi ipotecilor, 606, 612, 

— Inscripţia privil. imobiliare 
şi a ipotecilor se face la tribun. 
situației imobilului grevat, 613. 

— Dacă acest imobil se găsește 
pe linia de demarcaţie a două Ju- 
deţe, inscripţia se va luă la tribun. 
ambelor judeţe, 613. _ 

— Momentul când trebue luată 
inscripţia, 613 urm. _ 

— Inscripţia nu poate fi cerută 
înainte de naşterea privilegiului 
sau ipotecei, 614. V. Privulegut- 

— In privinţa privilegiilor pen- 
tru care legea fixează un termen, 
inscripţia trebue luată în lăuntrul 
acestui termen, 614. 

— Evenimentele cari opresc lua: 
rea inscripţiei (moartea sau fali- 
mentul debitorului şi transcrierea 
unui act de înstrăinare a bunurilor 
grevate), 614. , 

— Cazurile excepţionale în cari
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inscripţia poate fi luată şi în urma 
falimentului debitorului, 618. V. 
Faliment. | 

— Neaplicarea regulei de mai 
sus la insolvabilitatea civilă a debi- 
torului şi la cesiunea bunurilor, 619. 

— Persoanele cari pot cere in- 
scripţia privilegiilor şi ipotecilor, 
619 urm. 

— Deşi legea cere, pentru lua- 
reă unei inscripţii, prezenţa cre- 
ditorului şi a debitorului, totuşi 
inscripţia este validă, cu toate că 
afost ordonată şi luată numai după 
cererea uneia din părţi, 620 urm. 

— Inscrierea unei ipoteci poate 
aveă loc din ordinul justiţiei, 591, 
622. 

— Inscripţia luată prin: man- 
datar (necesitatea unui mandat 
autentic), 623. V. Mandat. 

— Transcrierea pe actul origi- 
nal de ipotecă a ordonanţei de 
inscriere, 624. 

— Raportul judecăt. comisar în 
privinţa sarcinilor existente, 624, 
625. 
— Neprescrierea acestui raport 

sub pedeapsa de nulitate (renun- 
ţarea părților), 625. 

— Aplic. art. 66 dis Pr. civ,, 
când prezidentul refuză de a or- 
donă o inscripţie ipotecară, 625. 

— Menţiunile ce trebue să cu- 
prindă inscripţia privil. şi ipote- 
cilor, 626. 

— Alegerea de domiciliu din 
partea creditorului.— Lipsa înde- 
plinirei acestei formalități nu anu- 
lează inscripţia (Controv.), 627. V. 
Alegerea de domiciliu. 

— Utilitatea acestei alegeri de 
domiciliu, 627, n. 2. 

— Cazurile în cari alegerea de 
domiciliu este prescrisă sub pe- 

deapsă de nulitate, 628, t. şi n. 1, 
V. Alegerea de domiciliu. 

— Peinnoirea inscripțiilor ipo- 
tecare, 628 urm. 

— Legile speciale cari au sus- 
pendat sau prorogat termenul 

pentru luarea sau reînnoirea ins- 

cripţiilor ipotecare, 628, n. 2. 

— Inscripţia trebue să fie reîn- 

noită după 15 ani, 629. , 

— Efectele nereînnoirei inscrip- 
ţiei înlăuntrui acestui termen (pe- 
rimarea ipotecei), 629, 706. 
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— Persoanele cari 'pot opune 
perimarea ipotecei (toţi creditorii 
debitorului), 630. 

— Tribun. competent de a cons- 
tată perimarea ipotecei, 630. 

— Reînnoirea inscripţiilor ipo- 
tecare în urma falimentului de- 
bitorului (admisibilitate), 631. V. 
Faliment. | - 
— Inscripţia poate fi luată şi în 

urma expirărei termenulu de 15 
ani, însă această inscripţie tar- 
divă nu-și va produce efectele 
sale decât dela data ei, 631. 

— Perderea rangului ipotecar 
prin nereînnoirea inscripţiei la 
timp foloseşte tuturor detentorilor 
imobilului grevat şi creditorilor, 
fie ei anteriori sau posteriori, 631. 

— “Toate ipotecile, fie legale sau 
convenţionale, precum și privile- 
giile imobiliare sunt supuse reîn- 
noirei, cu excepţia statornicită de 
art. 1786 $2 în privinţa ipotecilor 
legale, 632. ” 

— Această regulă se aplică şi 
ipotecilor constituite sub legea 
veche, 632 şi tom. Î, p. 97,t. şi 
n. î (ed.a 2-a). 

— Reînnoirea inscripţiilor ipo- 
tecare se aplică și în caz de ur- 
mărirea imobilului grevat, 632, 
633. 

— Ea nu se aplică însă ipote- 
cilor constituite în folosul Credi- 
tului fonciar, 634. V. Credit fon- 
ciar. 

— Nici privilegiului vânzăto- 
rului de imobile, atunci când acest 

privilegiu se conservă prin trans- 

crierea actului de vânzare, 634. 

— Ea se aplică însă la celelalte 
privilegii imobiliare, cari se con- 
servă numai prin inscrierea 
lor, 634. 

— Cum se calculează termenul 

de 15 ani (Controv.), 634, 635. 
— Timbrul la care sunt supuse 

inscripţiile şi reînnoirile lor, 635. 

— Tribun. competent a operă 

reînnoirea (tribun. situaţiei imo- 

bilului la care a fost luată ins- 

cripția primitivă), 636. 
— Reînnoirea inscripţiei trebue 

să indice inscripţia ce se reînnoe- 
şte şi, în special, data ei, nu însă 

şi inscripţiile precedente, 636. 
— Sancţiunea acestei dispoziţii 
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(creanţa privilegiată sau ipote- 
cară are rang numai dela data 
ultimei inscripții), 636, 637. 

— Nereînoirea inscripţiilor ipo- 
tecare în termenul prescris de 
lege, nu aduce însă stingerea ipo- 
tecei, ci numai perderea rangu- 
lui ipotecar, 629 urm., 706. 

— Efectele privilegiilor şi ipo- 
tecilor cu privire la dobânzi, 
637 urm. 

— Inscripţia capitalului nu ga- 
rantează dobânda decât pe fre 
ani, 638. 

— De când se socoteşte acest 
termen de trei ani, 638, n.1. 

— Aplicarea art. 1785 C. civ. la 
privilegiile imobiliare şi la ipote- 
cile legale, 639, 640, 64. 

— La veniturile periodice ale 
rentelor, 642. V. Renta viageră. 

— El nu se aplică însă la do- 
bânda dobânzilor, 642. 

— Aplic. art. 1785 la dobânzile 
datorite minorului, interzisului şi 
femeei măritate, şi distincţia ce 
se impune în această privinţă, 
640, 641. 

— Scopul art. 1685 C. civil, 641. 
— Inscripţia prevăzută de acest 

text poate fi luată în termen de 
trei luni dela moartea debitorului, 
şi chiar în urma declarărei sale 
în stare de faliment, 642. 

— Aceeași soluţie este admisi- 
bilă în caz de cesiune de bunuri 
din partea unui debitor nefericit, 
619, 642. V. Cesiunea bunurilor. 

— Nicio incripție nu mai poate 
însă fi luată în urma transcrierei 
actului de înstrăinare a imobilului 
grevat, 614, 643. 

— Ștergerea şi reducerea ins- 
cripțiilor ipotecare, 644 urm. 

— Capacitatea cerută p. a operă 
radiarea unei inscripții, 644. 
„— Dacă radiarea este consim- 

țită înainte de plata creanței, acel 
care o consimte trebue să aibă 
capacitatea de a dispune de cre- 
anţă, 644. 
„— Aplic. acestui principiu la 

diferitele categorii de incapabili 
644 urm. “ , 

— Radiarea din partea tutoru- 
lui, 645. V. Tutelă, “ 

— Din partea moştenitorului a- 
parent, 646. V. Moșt. aparent.   
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— Din partea sindicului unui 
faliment, 646. V. Sindic. 
"— Din partea moştenitorului 

beneficiar, 647. V. Moşt. beneficiar. 
_— 'Timbrul la care este supusă 
cererea de radiare, 647. 

— Ipotecile legale sunt scutite 
de orice taxe de timbru, 647. 

— Taxele de înregistrare la 
cari sunt supuse ipotecile conven- 
ționale, 647, 648. 

— Impunerea procentelor capi- 
talului asigurat cu taxa de 50/0, 648. 

— Această taxă nu poate fi pusă 
în socoteala debitorului, scopul 
legei fiind ca ea şă fie plătită de 
creditor, 648. V. Ordine publică. 

— Ștergerea sau radiarea ins- 
cripţiilor ipotecare se operează 
după cererea părţilor interesate 
(titularul creanţei, moștenitorii și 
legatarii lui, donatarii ori cesio- 
narii, executorul testamentar, se- 
chestrul judiciar, curatorul suc- 
cesiunei vacante, etc.), 648, 649. 

— Prezenţa debitorului nu este 
necesară, 649. 

— Persoana subrogată în locul 
creditorului, poate cere radiarea 
creanţei, 649. 

— Procedura radierei, 630. 
— In caz de mandat conven- 

țional. procura va trebui să fie 
expresă şi autentică, 650. V. Man- 

at. 
— Formalităţile la cari sunt su- 

puse procurele instrumentate în 
străinătate, 650. 
g — Efectele radierei voluntare, 
51. 
—- Radiarea silită sau judiciară, 

631 urm. 
— Debitorul n'ar puteă să ceară 

radiarea unei inscripţii ipotecare 
pentru nulităţi de formă, aceste 
torme fiind prescrise numai în in- 
teresul terţiilor, 631, 652. 

- Persoanele contra cărora se în- 
dreptează cererea de radiare, 632. 

— Hotărirea în baza căreia se 
cere radiarea trebue să fie defi- 
nitivă. 633. 

— Tribun. competent de a or: 
donă radiarea, 653. 
__— Competinţa judecăt. de ocol 
in această privinţă, 654. 
_—, Execut. provizorie a hotă- 

rirei care ordonă radiarea. 634.
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- — Cazul când hotărîrea defini- 
tivă. care a admis radiârea, a fost 
mai în urmă casată sâu desfiin- 
ţâtă pe calea revizuirei, 654, 

— Căzurile în care râdiarea 
trebue să fie ordonată de justi- 
ţie, 635. 

— Reducerea inscripțiilor ipo- 
zecare, 656 urm. 4, 

— Reducerea, ca şi radiarea, 
este voluntară sau judiciară, 656. 

— Concluziile procurorului nu 
mai sunt astăzi necesare, 657. 

— Imprejurarea că procurorul 
ar fi pus concluzii nu este însă 
un caz de nulitate, 6537. 

— Cazul când debitorul a bplă- . 
tit o parte din datorie (reducere 
pârțială). 637. _ 

Efectele privilegiilor şi ipotetci- 
lor contra celor deal treilea cari 
dețin imobilul, 657 urm. 

— Efectele privil. şi ipotecilor 
în privinţa imobilului grevat, 
658 urm. 

— Dacă iniobilul &revât a pie- 
rit său a devenit insuficient prin- 
tr'o cauză de forţă majoră, cre- 
ditorul privilegiat sau ipotecar 
poate el cere plata de „îndată, 
atunci când debitorul nu-i dă un 
supliment de ipotecă? Deoseb. de 
codul francez, 661 urm. 

— Efectele privil: şi ipotecilor 
în privinţa creanţei garaiităte, 
663 urm. , N 

— 'Creditorii supuşi unei COn- 
diţii suspensive, 664. _ 

— Unei condiţii rezolutorii, 665. 

— Relaţiile juridice ce crează 
privil. şi ipotecile între proprie- 

tarul imobilului grevat şi credi- 

torii privilegiați sau ipotecări, 
565 urm. , 

— Drepturile proprietarului î- 

mobilului grevat şi ale credito- 
rilor ipotecari, 665. , 

— Dreptul proprietarului de a 

dispune de fructele iinobilului 
ipotecat, dacă ele nu sunt urmă- 

rite conform art. 467 urih. Pr. 
civ., 666. IE 

— Proprietatul poate să închi- 
jieze sau să arendeze imobilul 
grevat pănă la transcrierea ordi- 

nului de sechestru, 660, 661. 666. 
— Soarta contractului de loca- 

ţiune transcris în urma transcrie-   

Ipoteca convenţională 

rei urmărirei, 666. V. Locaţiune. 
— Efectele privilegiilor şi ipo: 

tecilor contra terţiilor detentori 
(dreptul de preferinţă şi de suită 
sau urmărire), 543, 667. 

=. Creditorul ipotecar poate u- 
neori cere un sechestru judiciar 
asupra imobilului ipotecat, 65, V. 
Sechestru. | 

_— Ce'este dreptul de prefe- 
rinţă, 667. 
"— Intre mai mulţi creditori ipo- 

tecari asupra aceluiaş imobil, pre- 
ferinţa sau rangul ipotecar se de- 
termină prin data inscripţiei lor 
(prior tempore, potior jure), 543, 
Și 668. 

— Rangul privilegiilor derivă, 
din contra, din câuza şi favoarea 
creanței, 544. 

— Ce este dreptul de suită sau 
urimărire, 543, 668. 

— Dreptul de suită la Romani; 
667, n. 2. | 

— Atât dreptul de preferinţă 
cât şi acel de suită sunt subor- 
donate inscripţiei, care singură 
dă un efect privilegiului şi ipo- 
tecei, 668. 

— 'Ce se înţelege prin terţii de- 
tentori, 668, n. 2. 

— Reprezentanţii universali ai 
debitorului nu Sunt terţii deten- 
tori, 668, n. 2. 

— Ce poate să facă terţiul de- 
tentor ameninţat, spre a nu fi ur- 

mărit prin acţiunea ipotecară (să 
delase imobilul, să plătească toate 
datoriile privilegiate şi ipotecăre 
sau să purgheze imobilul), 669. 

— Delăsarea imobiluitii ipotecat, 
669 urim. , 

— Interesul delăsărei, 670. 
— Condiţiile cerute spre â puteă 

delăsă imobilul, 670. 
— Spre a procede la delăsare, 

terţiul trebue să fie capabil de a 
înstrăină, 671. Aa 

— Aplicarea acestui principiu 

la diferitele categorii de incapa- 
bili, 671. 

— Delăsarea trebue să fie fă- 

cută fără nicio rezervă, 672. 

— Momentul când se face de- 
lăsarea, 672, Ie 

_— Plata datoriilor privilegiate 

sau ipotecare, 673, 674. 
— Nerţiul nu răspunde decât 
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cu imobilul ce deţine, pentrucă 
el nu este obligat personal, ci ipo- 
tecar (propier rem), 674. 

— Sancţiunea regulelor de mai 
sus (exerciţiul acţiunei ipotecare 
şi exproprierea imobilului), 
674, 675. 

— Dispoziţii comune atât ca- 
zului de delăsare cât şi cazului 
de expropriere, 675 urm. 

— Excepţiile ce terţiul deten- 
tor poate să opue urmărirei cre- 
ditorului ipotecar, 679. 

— Excepţia de garanţie, 679. 
— Excepţia de discuțiune, 680 

urm. 
__— Origina şi definiţia excepţiei 
de discuţiune, 680. 

— Derogare dela principiul in- 
divizibilităţei ipotecei, 680, 681. 

— Persoanele cărora această ex- 
cepţie poate fi opusă (creditorii 
privilegiați şi ipotecari), 682.. 

— Terţiul detentor, care voeşte 
să uzeze de excepţia de discu- 
ţiune, trebue să se conforme re- 
gulelor dreptului comun în ma- 
terie de fidejusiune, 682. 

— Alte excepţii cari nu mai 
există în dreptul actual, 683, 

— Excepţia priorităţei ipotecei, 
683, n. 3. 

— Beneficiul cedendarum ac- 
tionurn, 161, 683. 

— Stingerea privilegiilor şi ipo- 
tecilor, 684 urm. 

— Stingerea privil. şi ipoteci- 
lor pe cale de consecinţă, adecă 
prin stingerea oblig. principale, 
685 urm. 

— Stingerea acestei obligaţii 
trebue să fie definitivă şi absolută, 
686. 687. 

Datio in solutum (Controv.) €86. 
Plata creanţei, 687. 

„— In caz de plată cu subroga- 
ție oblig. subzistă în folosul ace- 
lui subrogat în privil. sau ipoteca 
care garantau creanța, 687. 

— Oferta reală, 687. 
— Remiterea datoriei, 688. 

„_— Novaţiunea, 688. 
— În caz de novaţiune prin 

datio ir solutum, creanța reîn- 
Viază cu toate accesoriile ei, de 
câteori acel care a primit drept 
plată un lucru în locul altuia 
(aliud pro alio), este evins din 
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acest lucru. (Controv.), 686, 688. 
V. Evicţiune, Datio in solului, etc. 
—Compensaţia, 689, 690. 
— Confuziunea, 690, 691. 
— Prescripţia liberatorie a ac- 

țiunei personale la care era su- 
pus debitorul principal, 691. 
„— Stingerea privil. şi ipoteci- 
lor pe cale principală şi directă, 
691 urm. 
 —- Renunţarea creditorului, 692. 

—- Această renunțare este ire- 
vocabilă, 692, n. 4. 

— Ea este un act unilateral, 692. 
— Creditorul care renunță la 

privil. sau ipotecă trebue să aibă 
capacitatea de a dispune de cre- 
anţa sa, 693. 

— Deoseb. între renunţarea cre- 
ditorului şi remiterea dato- 
riei, 69%. 

— Formele acestei renunțări 
(renunțare expresă sau tacită), 693. 

— Simpla tăcere a creditorului 
nu este suficientă, 693. 

— Cazul când creditorul a luat 
parte la vânzarea făcută de de- 
bitor, 694. 

— Renunţările nu se presupun 
(principiu general), 694. V. Re- 
nunţare. 

— Excepţie dela acest princi- 
piu în materie de concordat (art. 
850 C. com.), 694, n. 3. V. Con- 
cordat. 

— Cazurile când convenţia cre- 
ditorului se interpretă ca o re- 
nunţare numai la rangul său, 694. 

— Renunţarea nu este supusă 
la nicio publicitate (Controv.), 
695, 142, No. 3. ! 

— Necesitatea de a se modifică 
şi complectă în această privinţă, 
art. 722 Pr. civ., 69%. 

— Prescripţia, 696 urm. , 
— Termenul acestei prescrip- 

ţii (30 de ani), 697. , 
— Cazul când imobilul a eșit 

din mânile debitorului, 697. 
— Prescrierea ipotecei legale a 

minorului, 698. 
— Cazul când creanţa este con- 

dițională sau cu termen (de când 
începe a curge prescripția) (Con- 
trov:), 69%, n. 2. 

— Cazul când ipoteca a fost 
constituită p. garantarea datoriei 
altuia, 699.



Ipoteca convenţională 

— Prescripţia de 10 sau 20 ani. 
699, 700 urm, 

— Cazul când imobilul grevat 
a trecut în mâna unui terțiu de- 
tentor, 699. 

— Intreruperea şi suspendarea 
cursului prescripţiei, 702. 
— Caracterul prescripţiei sta- 

tornicite de art. 1800 (Controv.), 
103, 
„— Cauzele de stingere ale privil. 

şi ipotecilor cari rezultă din drep- 
tul comun, 704 urm. 

— Perderea totală a imobilului 
ipotecat, 704. 

— Cazul unei 
parţiale, 704, n. 1. 

— Distrugerea imobilelor prin 
incendiu, 704. 

— Cazul când imobilul distrus 
eră asigurat (art. 1721), 704. 

— Dacă sa ipotecat un drept 
de uzufruct, ipoteca se stinge prin 
incetarea uzufructului, 561, 705. 

— Scoaterea imobilului din co- 
merţ, 705. 
— Rezolvirea dreptului de pro- 

prietate al constituitorului ipote- 
cei, 705. 

— Stingerea ipotecei constituită 
în timpul indiviziunei asupra lu- 
crului comun, prin efectul împăr- 

ţelei, de câteori imobilul grevat 

n'a căzut în lotul constituitorului 
ipotecei, 705. V. Indiviziune. 

— Soarta ipotecilor constituite 
de donatar în urma revocărei do- 

naţiunei pentru ingratitudine, 387 
nota şi 705, n. 5. V. Donaţiune. 

Consolidarea sau confuziunea, 
706. . 

— Reducerea voluntară sau Ju- 

diciară a ipotecei, 706. , 

— Neluarea inscripţiei ipotecare 
în timp util, 706. A 

— Nereînnoirea inscripției 1po- 

tecare în termenul prescris de 

lege nu aduce stingerea ipotecei, 

ci numai perderea rangului ipo- 

tecar, 629 urm., 706. Ă 
2 Falimentul sau deschiderea 

succesiunei debitorului nu este o 

cauză de stingere a privil. ŞI ipo- 

tecilor, 706. V. Faliment. , 

— Purgarea imobilelor de pri- 

vilegii sau ipoteci, 6%, 706 urm. 

Definiţia purgărel, _ 

— Purga având de scop cura- 

perderi numai 
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ţirea privil. şi ipotecilor conser- 
vate în mod regulat, are de re- 
zultat consolidarea proprietăţei şi 
punerei ei la adăpost de pericolul 
evicțiunei, la care este expusă 
prin acţiunea ipotecară, 709. 

— Foloasele şi origina purgărei 
709, 710, ȘI orgina purgărel, 

— Dreptul vechiu al Moldovei 
(sobornicescul hrisov din 1785), 
p. 7090, î. şin.4. 
„ — Teztele relative la purgarea 
imobilelor de privil. şi ipoteci, 
711 urm. 

— Persoanele cari pot efectuă 
purgă, 713 urm. 

— Purga este facultativă, 714. 
— Ea nu interesează ordinea 

publică, 714. 
— Condiţiile cerute spre a putea 

purgă, 714 urm. 
— Facultatea de a purgă nu a- 

parţine achizitorului unui drept 
de uz, de abitaţie şi de servitute, 
714, n. 5. V. Abitaţie, Servitute, 
Uz, etc. 

— Nici dobânditorului comuni- 
tăţei unui zid făcând parte dintro 
clădire sau servind de îngrădirea 
unui teren ipotecat, 714, nota 3. 
Vezi Zid. 

— Nici fidejusorului, nici code- 
bitorului solidar sau numai con- 
junct ; nici aceluia care şi-a ipo- 
tecat fondul său p. datoria al- 
tuia, 716. 

— Nici împrumutătorului pe 
ipoteci, 715. 

— Nici achizitorului unui imobil 
în indiviziune, cât timp ţine in- 

diviziunea, 715. V. Indiviziune. 
— Nici dobânditorului sub o 

condiţie suspensivă a imobilului 

grevat, pănă la îndeplinirea con- 
diției, 715. o , 

— Nici moştenitorilor univer- 

sali sau cu titlu universal ai ace- 

lor personal obligaţi la plata da- 

toriei, fie că moştenirea a fost ac- 

ceptată pur şi simplu, fie sub be- 

neficiu de inventar, 717, t. şi n. î. 

— Dar dacă un imobil cuprins 
în moştenire a fost vândut şi mo- 

ştenitorul beneficiar a devenit ad- 

judecatarul lui, în numele său 

personal, el poate purgă, pentru 

că atunci el nu este personal obli- 

gat la plata datoriei, 717, n. 1. 
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— Quid în privinţa cedentu- 
lui unei creanţe ipotecare, care, 
în urma cesiunei a dobândit imo- 
bilul ipotecat ? (Controv.), 717. 

— Capacitatea ce trebue să aibă 
terţiul spre a puteă purgă (capa- 
citatea de a se obligă), 717, 

— Aplic. acestui principiu la 
diferitele categorii de incapabili, 
717. 718. 

— Formalităţile purgărei, 748 
urm. . 

— Notificările ce urmează a fi 
făcute creditorilor, 718 urm. 

— Aceste formalităţi nu pot fi 
înlocuite prin altele, 719. 

— Scopul notificărilor şi cu- 
prinsul lor, 719 urm. 

— Efectele purgărei, 726. 
— Purga care rezultă din vân- 

zările silite, 726 urm. 
— Sistemul mixt şi temperat 

admis de legiuitorul nostru, 729 
urm. 
— In legislaţia noastră, în vân- 

zările pentru eșire din indivi- 
ziune, adjudecarea nu are de 
efect purgarea imobilelor de sar- 
cinile privilegiilor şi ipotecilor, 
imobilul trecând asupra adjude- 
catarului cu toate sarcinile ante- 
rioare. Trib. Ilfov, Revista critică 
de drept, legislaţie și jurispru- 
dență din anul 1911, No. 8, p. 196 
urm. (cu nota d-lui Al. Cerban). 

— Degrevarea imobilelor de 
ipoteci legale, 731, 732. 

— Dispoziţia tranzitorie în pri- 
vința femeilor căsătorite sub le- 
gile noastre anterioare (art. 1815 
C. civil), 732. Cpr. Trib. Ilfov, 
Revista de drept, legislaţie Și ju- 
risprudenţă din 1911, No. 7, p. 
172 urm. (cu nota d-lui Barnosche- 
Vasiliu). 

Ipoteca maritimă, 244. V. Vas. 
Ipoteci privilegiate. — Exis- 

tența lor în dreptul nostru (privi- 
legii imobiliare), 311, n. 4; 367, 476, 
487, 770, n. 2; 780, n. 2. V. Privi 
tegiu. 

Ipoteca proprietarului, 322, 

Ipoteci volante, 324, n. 4. 

Izvor. — Intinderea ipotecei la apele unui izvor, 601. V. Ipotecă. 

  
| | 

| 

| 

J 

Jetoane de prezenţă (incasate 
de o persoană). — Urmărirea lor 
de către creditorii acelei . per- 
soane, 339. 

Jocul.— (Contract aleator, 75. 
— Definiţia jocului, 76. 
— Deosebire între joc şi prin- 

soare (ramașag), 77. 
— Jocul la noroc, 76. 
— Jocurile la noroc în dreptul 

nostru anterior, 79 urm. 
— Jocurile de bursă sunt jocuri 

la noroc când constituesc o spe- 
culă asupra diferenţei cursului, 
88. V. Bursă. 

— Defavoarea cu care sunt pri- 
vite jocul şi prinsoarea, 78. 
— Acei cari au subscris o obli- 

gaţie rezultând din joc sau prin- 
soare, enunţând o cauză validă, 
pot să dovedească prin martori 
şi prezumpţii cauza adevărată a 
oblig. reale, 78. 

— Cazul când perzătorul a sub- 
scris o cambie (Controv.), 78. V: 
Carmmbie. 

— Legea punând jocul pe aceeaş 
treaptă cu prinsoarea, refuză, în 
principiu, pentru ambele operaţii 
orice acţiune în justiţie, 83. 

— Motivele acestei dispoziţii, 84. 
— Excepţia admisă de lege în 

privinţa jocurilor cari contribuesc 
la exerciţiul corpului, 84, 85, 89. 

— Lotăriile neautorizate sunt 
asimilate jocurilor şi prinsorilor 
şi. ca atare, sunt lipsite de ac- 
țiune, 87. V. Lotării, Ziar, etc. 

— Cazul când cineva a împru- 
mutat cuiva bani spre a fi jucaţi 
(dacă împrumutătorul are o ac- 
fiune în justiţie) (Controv.), 86. | 

— Mandatul ce sar dă unui 
terţiu spre a plăti o datorie izvo- 
rîtă din joc sau prinsoare, nu se 
consideră ca o datorie de joc, 86. 
V. Mandat. : „ 

— Validitatea plăţei unei datorii 
de joc plătită de bună voe, 89. 

— Oblig. naturală (Controversă), 
89, 90 

— Oblig. care rezultă din joc 
nu poate fi opusă în compensație, 
99, 91. V. Compensaţie. 

— Ea nu poate face obiectul 
unei tranzacții sau unui compro-



mis, 91, 195. V. Cor promis, Tran- 
zace, etc. 
„== Nu poate fi cedată, nici no- 
vată, 91. V. Novaţie. 
— Nu poate fi confirmată, nici 

garantată prin fidejusiune, amanet, 
potecă, etc., 91; 122, n. 1. Vezi 
onfirmare, Fidejusiune, etc. 
— Excepţia trasă din joc sau 

prinsoare este de ordine publică. 
Ca atare, ea poate fi ridicată de 
judecători din oficiu  (Contro- 
versă), 91. V. Ordine publică. 
— Jocul în dreptul internaţional 

privat, 92 urm, 

Judeţ. — Urmărirea averei ju- 
dețelor, 337, 759. V. Comună, 
Stat, etc. 
„_— Ipoteca legală şi privilegiul 
județeior, 570, n. 3. V. Jpotecă. 

— Judeţele, ca şi Statul şi co- 
munele, nu pot să tranzigă decât 
cu îndeplinirea unor anume for- 
malităţi, 202. V. Comună, Stat, 
Tranzacție, etc. 

jurământ. — Dovedirea depozi- 
tului prin jurământ, 14. V. Depozit. 
„— Dovedirea fidejusiunei prin 
jurământ, 128. V. Fidejusiune. 
.— Efectele jurământului în pri- 

vinţa fidejusiunei, 177, 178, şi tom. 
VII, p. +i8, 422, 493, 573, n.3.V. 
Fidejusiune. Ă 

— Deoseb. între jurământ și 
tranzacție 190. V. Tranzaţie. 

— Din împrejurarea că se poate 
tranzige asupra unei acţiuni ci- 
vile izvorită dintr'o infracţie pe: 
nală, rezultă că se poate deferi 
unui inculpat jurământul decizor 
asupra existenţei contractutui cI- 
vil care constitue delictul. (Con- 

trov.), 1%. V. Zranzacţie. 
„_— Dovedirea tranzacţiei prin 
jurământ, 205. V. Tranzacție. 

— Dovedirea antichrezei, între 
Părţi, prin jurământ, 300, 301. V. 
Aaiichreză. . 
— Servitorul poate deferi pa- 

tronului jurământul decizor în pri- 
vința salarului său, 395 şi tom. lX, 
p- 269 urm. V. Pricilegiu. 
— Atunci când prin jurământ 

partea voeşte să stabilească un 
raport juridic de prestaţiune de 
servici, şi că n'a fost plătită 
pentru acele servicii, judecătorii 
fondului nu pot respinge Jură- 
mântul ca neconcludent, pe Sim- 

  

  

plul motiv că printr'insul nu se 
precizează o anumită sumă. Cas, 
rom. Rev. „Jurisprudenţa din 1914, 
No. 21, p. 325 urm. : 

K 

Koranul (lui Mâhomet), în pri- 
vința averilor orfaniceşti. 569. 

L 

Letile (funcţionarilor). -— Măsura 
în care ele pot fi urmărite, 358. 

Legatari — Ipoteca legală a le- 
gatarilor. V. Ipotecă legală. 

Locaţiune.—Dreptul locatarului 
sau arendașului, fiind un drept 
personal, nu poate fi ipotecat, 364. 
YV. potecă. 

— EI poate însă fi amanetat, 243, 
252, 564. V. Amanet. 

— Dreptul proprietarului de 
a-şi închiriă sau arendă imobilul 
grevat de privilegii sau ipoteci, 
pănă la transcrierea ordinulul de 
sechestru, 660, 661, 666. V. Ipotecă. 

— Soarta contractului de loca- 
țţiune transcris în urma transcri- 
erei urmărirei, 666. V. Ipotecă. 

— Transcrierea contractelor de 
locaţiune sau arendare încheiate 
pe un timp mai lung de trei ani, 
742 şi tom. IX, p. 209 urm. 

— Sechestrul judiciar nu poate 
închiriă sau arendă imobilele în- 
credinţate lui, pe mai mult de cinci 
ani, 68. V. Sechestru. 

Lotărie.—lLotăriile neautorizate 
sunt asimilate jocurilor şi prin- 
sorilor şi, ca atare, nu dau loc la 
o acţiune, 87. V. Ziar, etc. 

— Lotăriile de Stat, 87, n. 5. 

Lucrătorii cu ziuâ.—Privilegiul 
acestor lucrători, 394. V. Privil. 

Lucru judecat.—Sentinţele date 
asupra cererei de sechestru Ju- 

diciar, nu au autoritatea lucrului 

judecat, 69. V. Sechestru. 
— Raporturile dintre fidejusor 

şi debitorul principal, cu privire 

la lucrul judecat, 178 şi tom. VII, 

p. 572, 574. V. Fidejusiune, 
—  Creditorii privilegiați sau 

ipotecari nu sunt reprezentaţi de 

debitorul lor în hotărîrea dobân- 
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dită contra acestui din urmă, cu 
ocazia unui proces judecat poste- 
rior ipotecei, relativ la imobilul 
grevat (Controv.), 652, n. 3. 

— Quid în privinţa creditorilor 
chirografari? (Controv.), 653, nota. 

— Asimilarea tranzacţiei cu lu- 
crul judecat, 216 urm. V. 7Zran- 
zacție. 

— Autoritatea lucrului judecat 
în materie de faliment. Vezi Fa- 
liment. 

— Sa decis de curând că, în 
principiu, se poate face recurs 
și, prin urmare şi apel,nu numai 
în contra dispozitivului unei ho- 
tărîri, dar şi în contra conside- 
rentelor sau motivelor ei. Cas. 
rom. Vezi Rev. Jurisprudența 
din 1911, No. 22, p. 342 și Dreptul 
din 1911, No. 49 (cu nota d-lui S. 
Rădulescu). Părerea contrară este 
însă, în genere, admisă. Vezi tom. 
II, p. 103, nota 1 (ed.a 2-a) şi 
tom. VII, p. 509, nota 1. 

M 

Maca (Joc de cărţi) —Nu dă loc 
la o acţiune în justiţie, 85. 

Magazii generale. — V. Wa- 
rante. 

Mahomet.— Vezi Koranullui Ma- 
homet. 

Mandat. — Validitatea mandatu- 
lui post mortem mandantis (Con- 
trov.), 31, n. 1 şi tom. IX, p. 621, 
t. şi n. 7. V. Depozit. 
„_— Mandatul ce sar dă unui ter- 

țiu spre a plăti o datorie izvorită 
din joc nu se consideră ca o da- 
torie de joc, 86. V. Joc. 

— Deosebire între mandat şi fi- 
dejusiune, 118. V. Fidejusiune. 

— Intre mandat şi depozit, 4. 
V. Depozit. 

— Mandatum pecuniae creden- 
dez, 119, 120. 
„_— Constituirea şi inscrierea unei 
ipoteci prin mandatar (necesitatea 
unui mandat autentic), 589, 590, 623, 
636, n. 1; 650. V. Ipotecă. 

— Pentru constituirea unui a- 
manet se cere numai un mandat 
special, 238. V. Amanet. 

— Aceeaș soluţie este admisă în   

privinţa tranzacţiei făcută de un 
mandatar convenţional, legal şi 
chiar judiciar, 202. V. Tranzaeţie. 

Martori.—Depunerile martorilor 
se apreciază în mod suveran de 
instanţele de fond, 44. 

— Judecătorii instanţei de a 
doua sunt în drept să anuleze de- 
poziţiile martorilor ascultați la 
prima instanţă, pe motiv că nau 
fost luate conform legei, și să în- 
cuviinţeze ca aceiaşi martori să 
fie ascuitaţi din nou înaintea lor, 
întrucât prin aceasta ei nu fac 
decât să uzeze de facultatea ce le 
conferă art. 332 Pr. civ., după care 
judecătorii în apel sunt în drept 
să dispună repetarea probelor deia 
prima instanță. Cas. rom. Rev. 
Jurisprudenţa din 1911, No. 21, 
pag. 322. 

Mausul (Joc de cărţi).— Nu dă 
loc la o acţiune în justiţie, 85. 

Mărturisire. — (Indivizibilitatea 
mărturisirei), 15, n. 1 şi tom. VII. 
p. 335 urm. 

— Dovedirea depozitului prin 
mărturisire, 14. V. Depozit. 

— Dovedirea tranzacţiei prin 
mărturisire, 205. V. Tranzacţie. 

Medici.—Creanţele medicilor se 
prescriu printr'un an dela moar- 
tea bolnavului, 390, 391. 

— Privilegiul medicilor, chirur- 
gilor, etc. asupra mobilelor bol- 
navului pentru cheltuelile boalei 
din urmă făcute în curs de un an; 
388 urm. V. Privilegiu. 

Medicamente. — Medicamentele 
furnizate debitorului nu intră în 
expresia „subzistență“, spre a fi 
privilegiate, 397. V. Privilegiu. 

Meubles mont pas de suite par 
privilege et hypothegue, 47, t. 
şi n. 5; 3534, n.3. 

Mijloace nouă. — Nu pot fi pro- 
puse pentru prima oară înaintea 
Curţe: de Casaţie, 217, n. 2. 

Mine. — Ipotecarea lor, precum 
şi a dreptului de concesiune al 

„unei mine, 358. V. Ipotecă. 

Moaşe. — Privilegiul lor-pentru 
cheltuelite ultimei boli, în curs de 
un an, 388 urm. V. Medici, Prut 
legiu, etc.



Mobile dotale. — Existenţa pri- 
vilegiului locatorului asupra aces- 
tor mobile, dacă el este de bună 
credinţă, 416 şi tom. IX, p. 131, 
nota 2. 
— Aceeaşi soluţie este admisă 

în privinţa mobilelor aparţinând 
altor persoane, 415. V. Priovilegiu. 

„Mohatra (contractul), 9% nota 2 
şi tom. VIII, p. 553, text şi n. 3, Cpr. 
Planioi, Il. 2071, n. 3, p 668 (ed. 5) 

„_— Moştenire. — Moșştenirile ab 
intestat și renunţările la moşte- 
nire nu sunt supuse transcrierei, 
472. V. Transcriere. 

— Moştenitorii universali sau cu 
titlu universal ai acelor personal 
obligaţi la plata datoriei şi cari 
deţin, cu titlu de moştenire imo- 
bilele ipotecate, nu pot purgă 
aceste imobile de privilegii şi ipo- 
teci, pentrucă ei moştenind dato- 
riile autorului lor, sunt personal 
obligaţi la plata acestor datorii, 717. 
— Transmiterea privilegiilor şi 

ipotecilor la moştenitori, 364. V. 
Ipotecă, Privilegiu, etc. 
— Deschiderea moștenirei de- 

bitorului, ca şi falimentul lui, nu 
este o cauză de stingere a privile- 
giilor şi ipotecilor, 706. V. potecă. 

Moştenitor aparent. — Soarta 
tranzacţiunei emanată dela un 
moştenitor aparent, 201. V. Tran- 
zacţie. _ 

— Soarta actelor de înstrăinare 
emanate dela moştenitorul aparent 

(nevaliditatea acestor acte) (Con- 
trov.), 577, 578. Cpr. Judec. Ocol. 
rura! Filipeşti de Târg (Prahova), 
Cr. judiciar din 1911, No. 35, p. 283. 

— Aceeaşi controversă există 
în privinţa ipotecilor constituite 
de moştenitorul aparent, 578 urm. 

— Validitatea actelor emanate 
dela moștenitorul aparent în drep- 
tul nostru anterior, 578 n. 4- 

— Moştenitorul aparent, care 
are capacitatea de a primi „plata, 

poate să radieze o ipotecă, 646. 

Moştenitor beneficiar. — Soarta 

tranzacţiilor emanate dela moşteni- 

torul beneficiar,200. V. Zranzacţie. 

Moştenitorul beneficiar nu poate 

purgă imobilul de privilegii și 

ipoteci, 717, n. 1. Vezi Ipotecă. 

— Cazurile când moştenitorul 

beneficiar poate purgă, 717, n. 1,   

— Moştenitorul beneficiar major 
poate cere radiarea unei inscripţii 
ipotecare, fâră a-şi compromite 
calitatea sa, 647. V. potecă. 

„ Moștenitor nedemn. — Soarta 
ipotecilor constituite de un moş- 
tenitor declarat mai în urmă ne- 
demn, 587 nota. V. Ipotecă. 

Muntele de pietate. — Amane- 
tarea recipiselor emanate dela 
Muntele de pietate (case de îm- 
prumut pe amanet), 244. Vezi 
Amanet. 

— Responsab. caselor de îm- 
prumut pe amanet pentru strica- 
rea lucrurilor amanetate, 278. 

— Excepţii dela dreptul comun 
în privinţa acestor case, 288. 

N 

Nemini res sua servit, 677. 

Nemo censetur ignorare le- 
gem.—(Cazurile în cari se aplică 
acest adagiu), 221, n. 1 şi tom. Il, 
p. 45 şi 667 (ed. a 2-a); tom. VII, 
p. 341, text șin. |. 

Nemo contra se subrogasse cen- 
setur, 490. 

Nemo plus juris ad alium trans- 
îerre potest quam ipse habet, 551, 
561, 562, 585 t. şi n.4; 707,etc. 

Novaţiunea. — Novarea oblig. 
naturale, 91. V. Oblig. naturală. 

— Datoriile cari izvorăsc din 
joc sau prinsoare nu pot fi novate, 
90, 91. V. Joc. , , 

— Novaţiunea datoriei princi- 
pale liberează pe fidejusor, 171, 
182. V. Fidejusiune. 

— Stingerea privileg. şi ipote- 
cilor, 484, 688, 689. V. şi p. 686. 

O 

Oameni de serviciu. — Privile- 
giul pentru salariul lor, 393 urm. 

Oblig. alimentară. V. Alimente. 

Obligaţie naturală.—Dacă dato- 
ria care rezultă din joc sau prin- 

soare este o obligaţie naturală. 

(Controv.), 89.90. V. Joc. 
— Dacă obligaţiile naturale pot 

fi novate (Controv.), 91 şi tom. VI, 
p. 17, 18. V. Novafie. 

— O obligaţie naturală poate fi 
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Ordine publică 

garantată prin fidejusiune sau ipo- 
tecă, 547. V. Fidejusiune, Ipotecă. 

Obligaţii la purtător.—Dacă ase- 
menea obligaţii pot fi constituite 
fără arătarea numelui creditorului. 
(Controv.), 325 nota V. Titluri la 
purtător. 

Ordine publică.— Definiţie, tom: 
I, p. 224 (ed. 2-a). Cpr. Trib. Ilfov. 
Cr. judiciar din 1909, No. 10. 

— Excepţia care isvorăşte din 
joc sau prinsoare este de ordine 
publică (Controv.), 91. V. Joe. 
— Drepturile cari interesează 

ordinea publică nu pot face obiectul 
unei tranzacții, 195. V. Zranzacţie. 

— Publicitatea privileg. imobi- 
lare şi a ipotecilor interesează 
ordinea publică, 517, 606, n. 2; 612, 
n. 1. V. Privilegiu, 

— Purga imobilelor de privile- 
gii şi ipotecei nu interesează însă 
ordinea publică, 714. V. Jpotecă. 

— Garantarea unei oblig. este 
validă, chiar dacă a fost prove: 
cată printrun motiv contrar Qr- 
dinei publice, 121, n. 2. V. Fide- 
Jusiune. 

— Clauza prin care intr'un con- 
tract de împrumut s'ar stipulă că 
impozitul asupra venitului capi- 
talului mobiliar, statornicit prin 
legea din 23 Februarie 1906, ar fi 
în sarcina debitorului, este con- 
trară ordinei publice, 648. Vezi şi 
Contract pignoratic. 

— Proibiţia art. 1828 C. civ. ne- 
fiind de ordine publică, se poate în 
mod valid conveni că creditorul îşi 
rezervă dreptul de a urmări orice 
avere a debitorului său, mobilă 
sau imobilă, chiar înainte de a se 
îndestulă din imobilele ipotecate, 
711. Vezi p. mai multe detalii asu- 
pra ordinei publice, tabla anâlit, 
tom. | (ed.a 2-a) şi tom. V, vo 
Ordine pablică. 

Ordonanţă de adjudecare.— 
Este supusă transcrierei, 624, n.2; 
740, 741. 

-— Purga care rezultă din vân- 
zările silite, 726 urm. V. Ipotecă, 

Ospătărie, Ospătători. V. pe pozit, Han, Zlangii, etc. 
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Pact comisor.—Stipularea unui 
pâct comisor într'un contract de 
rentă viageră, 111. V. Rentă via- 
geră. 

— Utilitatea unui asemenea pact 
întrun contract de ipotecă, 262 
n. 2; 755, n. 1. V. Îpotecă. 

— Renunţarea la pactul comisor, 
626, n. 2. 

Pact comisor (în sens de con- 
tract pignorativ). — V. Contract 
pignorativ. 

Pact de răscumpărare. —Inexac- 
titatea expresiei „pact de răscum- 
părare“ şi critica vânzărei cu pact 
de răscumpărare, 482, nota. 

— Exerciţiul pactului de răs- 
cumpărare nu constitue o revin- 
dere, ci o rezolvire a primei vân- 
zări (retrovenditio est resolutio 
vehditionis prioris), 481. 

— Inexistenţa privilegiului vân- 
zătorului în caz de vânzare cu 
pact de răscumpărare, 481, 482 
V. Privilegiu. 

— Soarta ipotecei constituită de 
un cumpărător cu pact de răs- 
cumpărare, 576, n. 4; 586. 

— De un vânzător eu pact de 
răscumpărare, 586. V. Ipotecă. 

— Reîntoarceica la vâiizător a 
imobilului vândut, în virtutea pac- 
tului de răscumpărare, nu este su- 
pusă transcrierei, dacă vânzarea 
primitivă a fost trânscrisă, ;743. 
V. Transcriere. 

Pacte succesorâle.—Nu se poate 
face o trânzacţie asupra unei moş- 
teniri nedeschiise încă, 194. V. 
Tranzacţie. 

Pământuri clăcăşeşti. — Dacă 
pot fi date în antichreză (Controv.), 
302, V. Antichreză. | 

— Neurmărirea acestor pămân- 
turi, 338. 

— Improprietărirea trecută în 
tabelă pe nuimele văduvei, care 
aveă copii minori la epoca îm- 
proprietărirei, trebue să fie con- 
siderată ca făcută în numele şi 
patru copii săi minori, chiar dacă 
văduva ar fi făcut clacă ; iar prin 
cuvântul „nevâistnici“ din ultimul 
alineat al art. 4 din legea ruială, 
legiuitorul a înţeles numai pe bă- 
eţi, nu însă și pe fete, când se gă-



Pâmânturi clăcăşeşti 

seau în concurenţă unii cu alţii.— 
Legea interpretativă din 7 April 
1910 n'a schimbat întru nimic so- 
luţiile date chestiunilor de mai 
sus. Cas. rom. Rev. Jurisprudenţa 
din 1911, No. 21, p. 330 urm. 
„— Dispoziţiile legei interpreta- 

tive din 1910, având de scop 
determinarea înţelesului şi întin- 
derei unei dispoziţii din legea ru- 
rală dela 1864, urmează a îi apli- 
cate cu efect retroactiv pănă în 
momentul punerei în aplicare a 
acestei din urmă legi, cu care face 
un Singur corp. Cas. rom. Cr. ju- 
diciar din 1911, No. 36, p. 289. 

Pensii. — Măsura în care pot fi 
urmărite de către creditorii pen- 
sionarilor, 338. 

Petrol. — Concesșiunea dreptului 
de a exploată terenuri petrolifere 
nu poate fi ipotecată, 558. V. Jpo- 
tecă. Ă 

— In materie de exploatare de 
petrol, nimene nu poate înființă 
un sechestru judiciar, numai acel 
care are dreptul la redevenţă, 
fiind în drept a înfiinţă un seches- 
tru asigurător, 70. V. Sechestru. 

Pietrari. — V. Constructori, Pri- 
vilegiu, etc. 

Pius-valuta (privil. constructo- 
rului), 500 urm. V. Privilegiu. 

— Plus-valuta unui imobil în 
caz de acţiune în revendicare, 
301, n. 4. V. Acf. în revendicare. 

— Numai posesorul de bună cre- 
dință are drept la plus-valuta imo- 
bilului, nu însă şi acel de rea cre- 
dinţă, și aceasta numai atunci când 
plus-valuta se datorește unor lu- 
crări făcute de însuş posesorul, 
502 nota 

Pocher (joc de cărţi).—Nu dă loc 
la o acţiune în justiţie, 85. V. Joc.“ 
Poloboace. — Vânzătorii de po- 

loboace. pentru strângerea recoltei 

nu auun privilegiu asupra recoltei 

ce urmează a fi culeasă, ci numai 

asupra poloboacelor vândute (Con- 
trov.), 439, n. î. 

Poprire.—Facerea unei popriri 
în mânile sale proprii (Controv.), 
25, t. şi n. 2, precum şi tom. VI, 

p. 782, 783 etc... 
— Poprirea creanţelor condiţio- 
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nale sau eventuale, 334. Cpr. Trib. 
Iaşi, Dreptul din 1911, N6. 35, p. 
218 (Gr. Dimitrescu judec. unic). 

— Dacă creditorii condiţionali 
pot face o poprire, 664, n. 2 şi 
tom. VI, p. 53 t.şin. 2. 

— Neaplicarea art. 1825 C. civ. 
şi 494 Pr. civ. la popriri, 765. 

Portătei. — Garanţia ce trebue 
să depue la intrarea lor în funcţie, 
435. V. Grefieri. 

Preposteră.—Ipotecă preposteră 
599, n. 2; 600. V. /potecă. . 

— Condiţia preposteră, tom. VI, 
p. 29. V. Condhiţie. . 

Prescripţie. — Prescripţia abu- 
zului de încredere (de când în- 
cepe a curge), 2 şi 3, n. 6. 

— Prescripţia acţiunilor dintre 
deponent şi depozitar (aplic. art. 
1890), 40. V. Depozit. 

— Stingerea unei rente viagere 
prin prescripţia de 30 de ani, 114. 

— Stingerea veniturilor rentei 
(5 ani), 114. V. Rentă viageră. 

— Prescrierea acţiunilor me- 
dicilor, hirurgitor, farmaciştilor 
pentru vizite, operaţii, medica- 
mente, etc. (1 an), 390, 391. V. 
Farmacie, Medici, etc. 

— Prescrierea salariilor servi- 
torilor cari se tocmesc cu anul 
( an), 395. V. Pricilegiu. 

— Prescripţia poate fi invocată 
de fidejusor, chiar dacă nu este 
invocată de debitorul principal, 
pentrucă prescripţia este o ex- 
cepţie inerentă datoriei, iar nu o 
excepţie personală debitorului, 155, 
n. 3; 176. V. Fidejusiune. 

— Prescripţia întreruptă faţă de 
debitorul principal este între- 
ruptă şi contra fidejusorului, chiar 
când fidejusorul ar fi solidar, pe 
când prescripţia întreruptă contra 
fidejusorului nu este întreruptă 
faţă de debitorul principal, 176, 
171. V. Fidejusiune. 

— Inexistenţa prescripţiei între 
creditorul antichrezist şi debitorul, 
cât timp creditorul nu şi-a inter- 
vertit titlul său, 305. V. Antichreză. 

— Creditorul amanetar fiind un 
precarist, nu poate prescrie pro- 
prietatea lucrului amanetat, 236 
V. Amanet. 

— Prescripţia nu stinge dreptui 
de retenţie, 353. V. Dr. de retenție. 

— Renunţarea la o prescripţie 

Ş
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imobiliară dobândită nu este în 
principiu supusă transcripţiei, 743 
— Cazurile când renunțarea la 

prescripţie este supusă transcrie- 
rei, 743, n. 3. V. Transcriere. 

— Tranzacţia nu constitue, în 
principiu, prin ea însăș un just 
titlu spre a conduce la uzucapia 
de 10 sau 20 de ani, 210. Vezi 
Tranzaclie. 
— Dacă titlul pro herede cons- 

titue un just titlu în sensul de mai 
sus? Cas. rom. şi C. Bucureşti, 
Rev. /urisprudența din 1911, No. 
13, p. 200, 201; Dreptul din 1910, No. 

'3şi din 1911, No. 38 cum şi tom. 
III, partea 1, p. 310, n. 2. 

— Dacă, în cazurile de anularea 
unei convenţii pentru vicii de con- 
simțimânt, prescripţia de 10 ani, 
aplicabilă în specie, se combină cu 
prescripţia de 30 de ani (Controv.) 
230, n. 3 şi tom. VII, p. 97, 98. 

Prinsoare.—Prinsoarea este un 
contract aleator, 77. 

— Deosebirea între prinsoare şi 
joc, 77. V. Joc, 

— Efectele prinsoarei, 77 urm. 
V. Joc. 

— Prinsoarea este legitimă nu- 
mai atunci când este relativă la 
un joc permis, 87. 

—, Prinsorile făcute de jucători 
(validitatea lor), 87. 

Prinsorile făcute de terții (Con- 
trov.), 87. 

— Prinsorile făcute cu ocazia 
curselor cu cai, 87. V. Curse cu cai. 

— Prinsoarea în dreptul inter- 
național privat, 92 urm. 

Prior tempore, potior jure, 362, 
527, 533, 537, 543, 608, 658, 668, etc. 

Privilegiu. — Consideraţii gene- 
rale şi istorice asupra privilegiilor 
şi ipotecilor, 308 urm., 541, 542. 

— Dreptul creditorilor asupra 
bunurilor debitorului lor, 331 urm. 
— Averea debitorului este gajul 

tacit al creditorilor săi, 332. 
Acest gaj loveşte nu numai bu- 

nurile prezente, dar și cele vii- 
toare, 334. 

— De aceea se și decide, în ge- 
nere, că se poate popri o creanţă 
condiţională sau eventuală, 334, 

Poprire. 
— Sunt însă lucruri de ale debi- torului cari, într'un interes de uma- 

  

  

Privilegiu 

nitate, nu pot fi urmărite, 334 urm. 
— Deoseb. între privilegiile 

imobiliare şi acele mobiliare (pri- 
vilegiul imobiliar conferă ca şi 
ipotecile, un drept de urmărire 
în mâna terţiilor detentori, pe când 
privilegiile mobiliare, afară de pri- 
vilegiile locatorului şi al hangiilor, 
nu conferă acest drept, ci numai 
un drept de preferinţă), 342, 364, 
365, 368, 476, 638. 
— O altă deosebire între privi- 

legiile imobiliare şi acele mobi- 
liare este ca acele dintăi sunt 
supuse pubiicităței, p. conservarea 
lor, pe când cele de al doilea nu 
sunt supuse acestei formalităţi, 
343 nota; 365, n. 2; 367, 368, 476, 
516, n. 3. 

— Despăgubirea la care credi- 
torii privilegiați şi ipotecari au 
drept, în caz de distrugerea lu- 
crului grevat, atunci când acest 
lucru a fost asigurat (art. 1721), 353 
urm. V. Asigurare, Ipotecă, etc, 
— Natura şi definiţia privile- 

giului, 360 urm. 
— Privilegiile nu pot să rezulte 

decât din lege, 361, 543. 
— Ele sunt de drept strict, 24 

n. 3; 361, t. şi n. 5; 392. 
— De aceea se și decide că pri- 

vilegiul hangiilor nu aparţine câr- 
ciumarilor, 361, n. 5. V. Cârciumă. 

— Nici birtaşilor, cafengiilor, 
etc., 4235. 

— Deosebirile între privilegiu 
şi ipotecă, 361, 362, 364, 543. 

— In privinţa priorităţei ran- 
gului, 362, 543, 658. 

— Dreptul de preferință şi de 
suită sau urmărire al creditorilor 
privilegiați, 364, 658. | 

— Transmiterea privilegiilor şi 
ipotecilor la moștenitori, 364. 

— Privilegiul este, ca şi ipoteca, 
un drept real (Controv.), 364, 476. 
— Cu toate acestea, privilegiile 

mobiliare nu conferă un drept de 
suită contra terţiilor, ci numai 
acele imobiliare, 342, 364, 365, 367, 
368, 516, 517. 

— Privilegiul este, ca şi ipoteca, 
indivizibil, 365, - | 

— Determinarea priorităţei în- 
tre privilegii (privilegia non ex 
tempore cestimantur, sed ex ca- 
usa), 365 urm.
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Privilegiu 

— Impărțirea privilegiilor, 367. 
— Trei categorii de privilegii: 

(10 privilegii generale, cari se în- 
tind asupra tuturor mobilelor şi 
imobilelor debitorului; 2 privi- 
legii generale asupra mobilelor 
debitorului şi privilegii speciale 
asupra unor mobile numai; 3% pri- 
vilegii speciale asupra imobi- 
lelor). 367. 
„_— Privilegiile generale asupra 
imobilelor sunt adevărate ipoteci 
privilegiate, 311, n. 4; 367, 476, 
481, 7170. n. 2; 780, n. 2. Vezi Ipo- 
Zeci privilegiate. 

— Deoseb. între privilegiile 
imobiliare şi acele mobiliare, 342, 
364, 365, 367, 368, 516, 517. 

— Privilegiile tezaurului public 
(legile speciale cari înfiinţează 
aceste privilegii), 368 urm. 

— Diferitele categorii de privi- 
legii stabilite de codul civil, 372. 

— De codul comercial, 372, n. 2. 
— Privilegiile cari se întind, 

asupra mobilelor și imobilelor 
(cheltuelile de judecată), 372 urm. 

— Persoanele faţă de cari există 
acest privilegiu, 373. 

-- Temeiul juridic al acestui 
privilegiu, 373. 

— Cheltuelile făcute de custo- 
dele rânduit de justiţie în interesul 
comun al creditorilor, 373. Vezi 
Custode. 
— Pentru ca acest privilegiu să 

aibă loct rebue ca cheituelile de ju- 
decată să fi fost făcute în intere- 
sul comun al creditorilor, 373, 374. 

— Cheltuelile făcute de un cre- 
ditor în interesul său excluziv, nu 

sunt privilegiate, 374. , 
— Eheltuelile făcute de credi- 

torul amanetar pentru vânzarea 
lucrului amanetat, nu sunt privi- 
legiate decât asupra preţului lu- 
crului amanâtat, 374. V. Amanet. 

— Creditorii faţă de cari chel- 
tuelile de judecată sunt privile- 
giate, 375, 467. , 

— Sensul cuvintelor „cheltueli 
de judecată“, 375. , 

— Acest privilegiu se exercită 
în mod proporţional atât asupra 

mobilelor cât şi asupra imobilelor, 

iar nu asupra mobilelor mai întăiu 

şi, la caz de neajungere, asupra 

imobilelor, 376. 
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— Excepţie dela principiul pu- 
blicităţei în privinţa cheltuelilor 
de judecată, 520, 521. 

— Privil. cheltuelilor de jude- 
cată primează privilegiul locato- 
rului, 376. 

— Privilegiile asupra mobilelor, 
376 urm. 

— Privilegiile generale asupra 
mobilelor, 377 urm. 

-— Cheltuelile de judecată fă- 
cute în interesul comun al credi- 
torilor, 373 urm., 378. 

— Cheltueliie de înmormântare, 
378 urm. 

— Ce se înțelege prin cheltueli 
de înmormântare, 379 urm. 
„— Persoanele cărora aparţine 
acest privilegiu, 381. 

— Cheltuelile de mai sus se 
aplică numai la cheltuelile făcute 
pentru înmormântarea debitoru- 
lui, nu însă şi pentru aceea a ru- 
delor sau prietinilor săi (Controv.), 
381, 382. 

— Un comerciant putând fi de- 
clarat în stare de faliment după 
moartea sa, în decursul unui an 
dela acest eveniment, cheltuelile 
înmormântărei sale vor fi puse, 
cu privilegiu, între datoriile fa- 
litului, 382, 383. V. Faliment. 

— Aceeaş soluție este admisi- 
bilă în caz când comerciantul s'a 
săvârşit din viaţă în urma decla- 
rărei falimentului, 383. 

— Privil. cheltuelilor de înmor- 
mântare, care există şi în codul 
Calimach, trece înaintea celorlalte 
privilegii generale sau speciale, 
legea noastră nefăcând nicio ex- 
cepţie în această privinţă, 383, 
469, 473. 

— Dreptul copilului, care a plătit 
cheltuelile de înmormântare ale 
părintelui său, de a cere dela fraţii 
săi, cari ar fi renunţat la moşte- 
nire, partea lor contributorie, 383. 

— Cine plăteşte cheltuelile de 
înmormântare ale femeei (Contro- 
versă), 385 urm. V. Inmormântare. 

— Cui aparţin rămăşiţile pă- 
mântești ale omului (Controversă), 
384, 385. V. Inmormântare. 

— Cheltuelile ultimei boli, 388 

urm. 
— Persoanele cari se bucură de 
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acest privilegiu şi cheltuelile ga- 
rantate prin el, 389. 

— Cheltuelile făcute pentru 
igiena generală a sănătăței „nu 
sunt garantate prin acest privi- 
legiu, 389. Pa 

— Astfel nu este privilegiată 
furnitura unui aparat dentar, 389. 
V. Dinţi falși. 

— Motivele acestui privilegiu, 
389, 390. 

— Cazul când bolnavul a murit 
de o boală chronică (existenţa pri- 
vilegiului numai pentru cheltue- 
lile ultimului an), 390. . 

— Ce se înțelege prin ultima 
boală? (Controv.), 391, 392, 

— Nu poate fi vorba, în specie, 
decât de ultima boală a defunc- 
tului (Controv.), 392. 

— Salariul oamenilor de ser- 
viciu, calfelor de prăvălii sau 
magazii şi lucrătorilor cu ziua, 
393 urm. 

— Motivele acestui privil., 393, 
— Persoanele cari intră şi cari 

nu intră în această categorie, 393, 
394, 

— Argaţii, pristavii, chelarii, 
ficiorii boereşti, isprăvniceii de 
moșii, păzitorii de recolte, păs- 
torii sau ciobanii, etc. intră în de- 
numirea de mai sus, şi sunt pri- 
vilegiaţi, 393. 

— Nu intră însă în această ca- 
tegorie secretarii, scriitorii, gra- 
maticii, bibliotecarii, guvernorii, 
etc., 394. 

— Numai salariile persoanelor 
de mai sus sunt privilegiate, nu. 
însă şi alte creanţe ale lor, 395. 

— Acţiunea servitorilor pentru 
salariile lor se prescrie printrun 
an, 395. V. Prescripţie. 

— Servitorul poate să defere 
patronului jurământul decizor, de 
câteori acest din urmă va invocă 
această prescripţie scurtă, 395 şi 
tom. IX, p. 269 urm. V. Jurământ. 

— Furniturile de subzistență 
date debitorului şi familiei sale 
pe timp de şease luni, 395 urm. 
398 Motivele acestui privilegiu, 

-— Ce se înţelege prin subzis- 
tenţă, 396. 

— Băuturile de lux nu intră în această expresie, 396,   

Privilegiu 

— Nici vinurile fine, nici fur- 
niturile produselor farmaceutice, 
397. V. Medicamente. 

— Quid în privinţa vinului or- 
dinar (Controv.). 397. n. 1. 

— Quid în privinţa furniturilor 
de haine, chiria localului, etc.? 
(Controv.), 397. 

— Ce se înțelege prin familie, 
397. V. Farmacie. 
— Prietenii defunctului nu intră 

în această expresie, 398. 
— Persoanele cari se bucură 

de acest privilegiu, 398. 
— Directorii de şcoli sau pen- 

sionate nu au niciun privilegiu 
peniru furniturile făcute elevilor 
lor, 398. 

—_ Acest privilegiu nu garan- 
tează decât turniturile celor şease 
luni din urmă, 398. 

— Modul de calculare al ter- 
menului de 6 luni, 398, 

— Privilegiile generale asupra 
mobilelor pot fi exercitate şi 
asupra prețului provenit din vân- 
zarea imobilelor debitorului, însă 
numai atunci când din acest preţ 
mai rămâne ceva după plata cre- 
anțelor privilegiate şi acelor ipo- 
tecare, 399. 

— Alte privilegii existente în 
codul francez, nereproduse în co- 
dul nostru, cari se exercită asupra 
tuturor mobilelor debitorului, 400. 

— Privilegii asupra oarecăror 
mobile (privilegii speciale mobi- 
diare), 400 urm. , 

— Privilegiile speciale mobi- 
liare se întemeiază pe ideea de gaj 
sau pe împrejurarea că creditorii 
au făcut să intre sau au păstrat 
în patrimoniul debitorului mobi- 
lele cari fac obiectul acestor pri- 
vilegii, 400, 401. 

— Privilegiile întemeiate pe 
ideea de gaj, 401 urin. 

1 Prioiegiul creditorului ama- 
netar sau gagist, 245 urm,., 401. 

— 2 Privilegiul locatorului, 402 
urm. — Origina acestui privilegiu 
(dr. roman), 404. 

— Persoanele cari se bucură 
de acest privilegiu (orice locator 
de imobile şi locatarii principali), 
405, 

— Acest privilegiu nu mai apar-
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ține proprietarului care şi-a vân- 
dut imobilul său, 406. 

— Quid în privinţa fructelor 
recoltei anului curent? 406, 407. 
— Quid în privinţa locatorului 

unui apartament mobilat? (Con 
trov.), 407. 

— Locatorul de lucruri mobile 
nu are acest privilegiu, 407. 

— Creanţele garantate prin acest 
privilegiu, 407 urm. 

— Garantarea deficitului cauzat 
prin reînchirierea imobilului cu 
un preţ mai mic, 408. 

—- Garantarea banilor avansați 
de arendator, arendaşului (Con- 
trov.). 408. 

— Variarea întinderei privile- 
giului, după cum contractul este 
autentic sau are măcar dată certă, 
ori este verbal sau scris, însă fără 
dată certă, 408. 

— Cazul când contractul este 
autentic sau are dată certă, 409. 
— Cazul când contractul este 

verbal sau scris, însă fără dată 
certă, 409, 410. 

— Motivele pentru care legea 
are mai multă încredere în con- 
tractele autentice sau cu dată 
certă, 410. 

— Existenţa privilegiului pentru 
anii trecuţi (Controv.), 410. 

— Garantarea prin acest privi- 
legiu a tacitei relocaţii, 410, 411 
şi tom. IX, p. 187 nota. V. Zacita 
relocaţie. 

— Dreptul de reînchiriere sau 
rearendare al creditorilor locata- 
rului sau arendașuiui şi justifi- 
carea acestei dispoziţii, 411. 

— Pentru ca creditorii locata- 
rului sau arendașului să poată uză 
de această dispoziţie, trebue ca sub- 
închirierea sau subarendarea să 
nu fi fost oprită prin contract, 411. 

.— Creditorii cari uzează de fa- 
cultatea ce le dă legea trebue să 

plătească locatorului tot ce i se 

datorește, 412. , 
— Plata câştiurilor anilor ne- 

plătiţi (Controv.), 412. 
— Lucrurile asupra cărora se 

exercită privilegiul locatorului, 
412 urm. 

— Aceste lucruri sunt, pentru 

casă, toate mobilele din ea, iar 

pentru moşie, toată recolta anului 
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curent, şi tot ce serveşte la ex- 
ploatarea ei, 412, 413. 

—, Ce se înţelege prin casă sau 
moşie? 413. 

— Ce se înţelege prin mobile? 
(Controv.), 413. 

— Lucrurile sustrase dela ur- 
mărirea creditorilor nu sunt lo- 
vite de acest privilegiu, 414. 

— Guid în privința banilor, ju- 
vaerelor, etc. locatarului? (Con- 
trov.), 414. 

— In privința costumelor şi de- 
corurilor de teatre, 414, n. 3. 
— În privinţa mărfurilor loca- 

tarului aflătoare în prăvălii, fa- 
brici, etc., 415. 

— Exercitarea acestui privile- 
giu asupra mobilelor sublocata- 
rilor, 415. 

— Asupra lucrurilor aparţinând 
terţiilor, dacă locatorul este de 
bună credinţă, 413. 

— Asupra mobilelor dotale ale 
femeei măritate (Controv.), 416 şi 
toni. IX, p. 131, n.2. V. Mobi 
dotale. 

— Quid în privinţa mărfurilor 
străine aflătoare la comisionari? 
(Inexistenţa privilegiului locato- 
rului), 417. V. Conusionari. 

— Cazurile excepţionale în cari 
locatorul nu-şi poate exercită pri- 
vilegiul său, pentrucă ştie că lu- 
crurile sunt străine, 417. 

— Locatorul nu-şi exercită, de 
asemenea, privilegiul său asupra 
lucrurilor perdute sau furate, 417. 

— Privilegiul arendătorului a- 
supra mobilelor cari servesc la 
exploatarea moşiei arendate, 418. 

— Asupra recoltei anului cu- 
rent, 418 urm., 436, 437. Recoltă. 

— Urmărirea recoltelor prinse 
de rădăcini, conform art. 467 urm. 
Pr. civ., 418. 

— Temeiul juridic al privile- 
giului asupra recoltei, 418. 

— Cazul când recolta a fost 
transportată de pe moşie, 419. 

— Cazul când recolta a fost 
vândută şi predată unui terţiu, 419. 

— Cazul când recolta a fost 
asigurată, 419. , 

— Dreptul de revendicare al 
locatorului şi origina acestui drept 
(cutuma Parisului), 420, t. şi n. 1. 

— Cazul când mobilele chiria- 

54 
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şului au fost puse amanet, 420. 
— Când aceste mobile au fost 

vândute la un bâlciu sau târg, 
unui cumpărător de bună cre- 
dinţă, 423, n. 1. 

— Caracterul acestei revendi- 
cări (redobândirea posesiunei mo- 
bilelor deplasate), 421, n. 2. 

—. Cazul când locatorul poate 
să exercite acţiunea în revendi- 
care şi în urma expirărei terme- 
nelor legale, 421, n. 3. 

— Condiţiile cerute pentru exer- 
ciţiul acţiunei în revendicare, 423, 

— Revendicarea recoltei vân- 
dute de arendaș (Controv.), 423, 
424. : 

3 Privilegiul hangiilor asupra 
efectelor aduse în han de călă- 
tor, 424 urm. 

— Origina acestui privilegiu 
(cutuma Parisului), 424, t. şi n.4. 

— Motivele şi temeiul juridic 
ale acestui privilegiu, 423. 

— Ce se înţelege prin hangii, 423. 
— Cafengii, birtașii, cârciumarii 

nu intră în această denumire, 361, 
n. 5; 425. V. Cârciumă. 

— Nici acei cari închiriază apar- 
tamente mobilate (Controv.), 425. 

— Acest privilegiu nu există 
contra oamenilor din localitate, 
ci numai contra acelor străini de 
localitate, 425, 426. 

— Ce se înţelege prin efectele 
călătorului? 426. 

— Quid în privinţa lucrurilor 
străine aduse de călător în han? 
426. 

— Ridicarea lucrurilor din han 
şi revenirea călătorului în el, 427. 

— Dr. de retenţie al hangiului 
(Controv.), 427, 428. Vezi Dr. de 
retenţie. 

— Dreptul de revendicare al 
hangiului (Controv.), 428. 

—Furniturile hangiilor cari sunt 
privilegiate, 429. 

— Nu se are în vedere suma 
cheltuită de călător, 429. 

— Alte garanţii ale hangiilor, 
429, 430. 
__— Cazul când călătorul a murit 
în han sau ospătărie (cheltuelile 
pentru înmormântare primează 
privilegiul hangiului), 430, 
ui Privilegiul” cărâușului, 430 

n. 
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— Origina şi temeiul juridic ale 
acestui privilegiu, 431. 

— Ce se înţelege prin cărăuş, 
431, n. 1 şi tom. IX, p. 277 urm. 

— Stingerea privilegiului cără- 
uşului, 432. . 

— Dreptul de retenţie al cărău- 
şului, 433. V. Dr. de retenţie. 

— Sechestrarea lucrului trans- 
portat, 434. 

— Transportul. garantat prin 
privil. cărăuşului, 434, 

— Cazul când există mai multe 
transporturi succesive, 434. 

3 Privilegiul asupra cauţiunei 
unor funcționari publici, 434 urm. 

— Funcţionarii supuşi la darea 
unei cauţiuni (grefierii, portăreii, 
etc.), 435. V. Grefieri, Portărei, etc. 
„_— Persoanele garantate prin 
acest privilegiu, 436. 

— Privilegiile speciale asupra 
mobilelor rezultând din împreju- 
rarea că creditorul a adus sau a 
conservat în patrimoniul debito- 
rului lucrul asupra căruia se exer- 
cită privilegiul, 436 urm. 

— 1 Privilegiul arendătorului 
asupra recoltei arendaşului pe 
anul curent, 418 urm., 436, 437. 

2% Privilegiul sumelor datorite 
pentru seminţe sau pentru recolta 
anului curent şi pentru instru- 
mente de exploatare, 437 urm. 

— Origina, motivele şi temeiul 
acestui privilegiu, 437, 438. 

— Creanţele garantate prin acest 
privilegiu, 438. 

- — Vânzătorii seminţilor, 438, 439. 
— Acest privilegiu nu garan- 

tează vânzarea îngrășămintelor 
pentru pământ, 439. 

— Nici vânzările de poloboace 
pentru strângerea recoltei (Con- 
trov.), 439, n. 1. V. Poloboace. 

— Acest privilegiu garantează 
însă pe muncitorii cari, cu bra- 
țele lor, au produs recolta 439, 440. 

— Privilegiul nu există însă 
decât pentru anul curent, 440. 

— Cazul când recolta a eşit fără 
fraudă din patrimoniul debito- 
rului, 440. 

— Acest privilegiu este mobi- 
Liar, iar nu imobiliar, 441. 

— Privilegiul sumelor datorite 
de proprietar sau arendaş p. ins- 
trumentele sau uneltele cari au
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servit la exploatarea moşiei, 444. 
— Preţul instrumentelor cari 

servesc la menajuli casei nu sunt 
privilegiate, 442. 
— Quid în privinţa instrumen- 

telor necesare la o exploatare in- 
dustrială (Controv.), 442, 

— Acest privilegiu garantează 
nu numai vânzarea, ci şi repa- 
rarea sau îmbunătăţirea instru- 
mentelor în chestie, 442. 

— Privilegiul împrumutătorilor 
de bani pentru cumpărare de ins- 
trumente (Controv.), 442, 443. 

— Cazul când plata arenzei sa 
făcut cu bani împrumutaţi (inexis- 
tenţa privilegiului), 443. 

— 3% Privilegiul pentru cheltue- 
lile făcute spre conservarea unui 
lucru mobil, 443 urm, 

— Privil. depozitarului pentru 
cheltuelile făcute cu paza lucrului, 
41. V. Depozit. 

—  Privilegiul cheltuelilor fă- 
cute pentru conservarea lucru- 
rilor mobile se aplică şi lucrurilor 
însufleţite (animalelor), 444, n. 4. 

— Și pentru conservarea unei 
creanţe, 445, n. 1. V. Creanţe. 
__— Origina şi justificarea acestui 
privilegiu, 444. 
— Neaplic. acestui privilegiu 

la conservarea unui imobil, 445. 
— El se aplică însă la cheltue- 

lile făcute pentru repararea unui 
lucru mobil, 445. 

— Quid în privința îmbunătă- 
ţirei lucrului (Controv.)? 446. 

— Pentru ca aceste cheltueli 
să fie privilegiate, trebue să fi 
folosit masei creditorilor, 445. 

— Acest privilegiu se aplică 

numai la cheltuelile necesare, nu 

însă și la acele utile sau volup- 
tuare, 445. 

— Nu intră, de asemenea, în 

categoria cheltuelilor privilegiate 
acele făcute pentru asigurarea lu- 

crului, 445, 446. N 

— Nici pentru îmbunătăţirea lu- 

crului (Controv.),446. V. Asigurare. 

*. — Tmexistenţa dreptului de re- 

tenţie în persoana aceluia care a 

conservat lucrul mobil (Controv.), 

348, 447. V. Dr. de retenție. 

— Pentru existenţa acestui pri- 

vilegiu, nu se cere ca creditorul 
să aibă posesiunea lucrului, 447. 

giu, 447, 
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— Stingerea. acestui privile- 

— 4 Privilegiul vânzătorului lu- 
crurilor mobile neplătite, 447 urm. 

-— Origina acestui privilegiu 
(dreptul vechiu fr., cutuma Pari- 
'sului), 448, 449. 

— Dreptul de retenţie al vân- 
zătorului lucrurilor mobile neplă- 
tite, 449, 450. V. Dr. de retenție. 
— Dreptul de revendicare. al 

cumpărătorului, 449, 450 şi tom. 
VIII, p. 641 urm., 751 urm. 

—.Rezilierea contractului, 450. 
— Alte garanţii pe cari le au 

vânzătorii de lucruri mobile ne- 
plătite, 450. 

— Motivele privilegiului vân- 
zătorului de lucruri mobile neplă- 
tite, 452. | 

— Condiţiile cerute pentru exis- 
tenţa acestui privilegiu, 452. 

— Cazul când lucrul vândut 
n'a fost încă predat, 453, 
__— Cazul când lucrul a . fost 
vândut şi predat, însă preţul lui 
este încă datorit, 453. 

— Cazul când lucrul a fost 
vândut silnic, 754. 

— Când cumpărătorul unui lucru 
mobil neplătit l-a împrumutat 
altuia, l-a amanetat, etc., 454. 

— Conflict între vânzătorul lu- 
crului mobil neplătit și locatorul 
imobilului în care lucrul mobil-a 
fost pus, 454, 455. 

— Cazul când lucrul mobil 
vândut şi neplătit a fost trans- 
format de cumpărător (Contro- 
versă), 455. 

— Când acest lucru a fost imo- 
bilizat, 455, 456. 

— Imobilizarea prin destinaţie, 
456 urm. : 

— Dacă privilegiul vânzătoru- 
lui de lucruri mobile neplătite 
este sau nu opozabil creditorilor 
ipotecari, atunci când imobilul la 
care lucrul mobil a fost incorpo- 
rat, este ipotecat (Controv.), 456 
n. 2; 604, 605. 

— Ce garantează: privilegiul 
lucrurilor mobile neplătite, 453, 
t. şi n. 1. 

— Acest privilegiu nu are loc 
în materie de schimb, 458, 481. 
V. Schimb. . 
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— Cazul când există o dotă mo- 
biliară preţeluită, 458, 459. 

— Dreptul de. revendicare al 
vânzătorului de lucruri mobile 
neplătite, 459 urm. 

— Origina acestui drept (dr. 
vechiu fr., cutuma Parisului), 459. 

— In specie este vorba de re- 
vendicarea posesiunei (vindicatio 
pignoris), 460. 

— Condiţiile acestei revendi- 
cări şi cazurile în care revendi- 
carea nu poate aveă loc, 461. 

— Revendicarea clopotului unei 
biserici (Controv.), 461. V. Clopot. 

— Termenul acestei revendi- 
cări, 461. 

—- Modul de exercitare al ac- 
ţiunei în revendicare, 462. 

— Perderea acţiunei rezolutorii 
prin perderea acţiunei în reven- 
dicare, 462. 

— Dreptul vânzătorului de a 
cere rezilierea contractului, 462. 

— Perderea acțiunei în reven- 
dicare atrage după sine perderea 
acţiunei rezolutorii a contractului 
de vânzare, 462. 

— Perderea acţiunei rozolutorii 
nu poate fi invocată de cumpă- 
rător, 462. 

— Cazul când vânzarea este 
cu termen, 463. 

— Dreptul vânzătorului cu ter- 
men, 463. 
„— Alte privilegii speciale mo- 

biliare statornicite de legi spe- 
ciale, 463, 464. 
„— Rangul privilegiilor mobi- 

liare, la caz de concurs între ele, 
4641 urm. 

— Concursul privilegiilor ge- 
nerale între ele, 463. 
— In privinţa privilegiilor sta- 

tornicite de legile speciale, rangul 
lor este în genere stabilit de tex- 
tele ce le înființează, 465, 474. 
„— Concursul privilegiilor spe- 

ciale cu acele generale, 466 urm. 
— Condiţiile cerute pentru ca 

cheltuelile de conservare să pri- 
meze celelalte privilegii, 468. 
lu Concursul privil. conservărei 

Tuiui cu privilegiile 
469 urm. p “e generale, 

— Cazul când locatorul a luat Cunoştinţă dela altul decât dela   

Privilegiu 

vânzător că lucrul adus la dânsul 
nu eră plătit, 471 urm. 

-- Privilegiile asupra imobilelor, 
414 urm. , 

— Aceste privilegii sunt gene- 
rale şi speciale, 474. 

— Privilegiile cari lovesc ge- 
neralitatea imobilelor şi privile- 
giile speciale imobiliare, 475. 

— Privilegiile imobiliare con- 
feră, ca şi ipoteca, un drept de 
preferinţă şi de urmărire, 3%, 
364, 365, 368, 476, 658. 

— Privilegiile imobiliare sunt, 
ca şi ipotecile, supuse publicităței, 
343 nota; 365 n. 2; 367, 368, 476, 
516 n. 3, etc. | 

19 Prioilegiului vânzătorului de 
imobile, 476 urm. 

— Origina acestui privilegiu, 
417. 

— Toţi vânzătorii de imobile au 
acest privilegiu, ca şi vânzătorul 
uzufructului imobiliar, 478. 

— Acest privilegiu nu se aplică 
creanței care ar rezultă din cons- 
tituirea unei servituţi cu titlu 
oneros, 419. V. Servitute. 

— Aceeaş soluţie este admisi- 
bilă în privinţa uzului şi abita- 
ţiei, 479. V. Abitaţie, Uz, etc. 

— Quid în privința comunităţei 
unui zid (Controv.)? 479 şi tom. 
III, partea 1, p. 724, t. şin.4. 
V. Zid. 

— Pentru ca privilegiul vânză- 
torului să poată aveă loc, trebue 
ca imobilul să fie din acelea cari 
pot fi grevate de privilegii şi 
ipoteci, 480. 

— Datio în solutum având de 
obiect un imobil (cazul când ea 
este asimilată cu vânzarea din 
punctul de vedere al privil. vân- 
zătorului),480. V. Datio in soluturn. 

— Coschimbătorul unui imobil 
are privil. vânzătorului de câteori 
există o sultă, 480 şi tom. IX, 
p. 17, t. şi n. 5. Schimb, . 

— Inexistenţa privilegiului vân- 
zătorului pentru garanție în caz de 
evicțiunea coschimbătorului, 481. 

— Inezxistenţa acestui privilegiu 
pentru coschimbătorii de lucruri 
mobile şi în caz de vânzare cu 
pact de răscumpărare, 481, 482. 

— Cazul când pactul de răs-



Privilegiu 

cumpărare a intervenit în urma 
încheierei primitive, 482. 

— Privilegiul dăruitorului cu 
sarcină (Controv.), 482, 483: Vezi 
Donaţiune. 
„— Cazul când s'au vândut imo- 

bile prin destinaţie (inexistenţa 
privil. vânzătorului), 483. 

—. Vânzarea de lucruri mobile 
destinate a fi imobilizate (inexis- 
tenţa privilegiului), 483, 484. 

„=: Creanţele garantate prin pri- 
vilegiul vânzătorului, 484 urm. 

— Privil. vânzătorului garan- 
tează plata preţului imobilului 
vândut, 484. 

— Preţul poate să consiste nu 
numai în bani, dar şi în prestaţia 
unei rente viagere, +84. 

— Dacă renta a fost stipulată 
printr'un act posterior, sa făcut 
o novațţie în privința preţului, şi 
privilegiul este stins, afară de 
cazul când el ar fi fost rezervat 
în termeni expreşi, 484. 

— Cazul când părţile ar fi sti- 
pulat un preţ mai mic decât acel 
real, 484. 

— Pentru ca să existe privi- 
legiul vânzătorului, trebue ca 
preţul să fie datorit, 485. 
___— Acest privilegiu garantează 
nu numai preţul imobilului, dar 
încă dobânda preţului şi celelalte 
accesorii, 485, 

— EI nu garantează însă plata 
daunelor ce pot fi datorite vân- 
zătorului pentru rezilierea con- 
tractului, 485, 486. 

— Cazul când, în loc de bani, 
vânzătorul a primit dela cum- 
părător cambii sau alte valori, 
485, n. 2.V. Cambie. 

— Bunurile lovite de privil. 
vânzătorului, 486 urm, | 

— Cazul când sau făcut mai 
multe vânzări succesive, 486, 

— Transformarea imobilului 
vândut nu împedică privilegiul 
vânzătorului de a avea loc, 486. 

— Privil. vânzătorului nu se 
întinde însă, după unii, la îmbu- 
nătăţirile aduse imobilului (Con- 
troversă), 487. V. şi p. 604. 

— Privil, vânzătorului se în- 

tinde la mobilele devenite imo- 
bile prin incorporaţie şi chiar 
prin destinaţie, 487.   

Privilegiu 

— In caz de exproprierea imo- 
bilului vândut pentru cauză de 
utilitate publică, privil. vânzăto- 
rului trece asupra despăgubirei 
acordată cumpărătorului, 451, n. 
1; 488, V. Expropriere. 
— Cazul când imobilul a fost 

distrus prin incendiu, 488. 
— Dreptul vânzătorului de a 

cere rezilierea contractului, chiar 
în urma perderei privilegiului 
său, 488. 
„_— Privilegiul acelora cari au 
împrumutat bani pentru achiziţia 
unui imobil, 488 urm. 

— Necesitatea unui act auten- 
tic, 489. 

— Posibilitatea 
deosebite, 490. 

— Subrogarea împrumutătoru- 
lui în privilegiul vânzătorului sau 
constructorului, 490, 491. V. Su- 
brogaţie. 

— Privilegiul comoștenitorilor 
şi al copărtaşilor, 401 urm. 

„— Origina şi temeiul juridic ale 
acestui privilegiu, 492, 493. 

— Scopul acestui privilegiu, 
492, 493. 

—— Critica privilegiului copăr- 
taşilor, 492. 

— Persoanele cari se bucură de 
acest privilegiu (comoştenitorii şi 
copărtaşii), 492,493. V. Impărțeală. 

— Acest privilegiu are loc chiar 
în împărțeala făcută de ascendenți 
(Controv.), 493. V. Impărț. ascen- 
denţilor. 

— Creanţele garantate prin acest 
privilegiu, 493 urm. 
— Garantarea sultei ce copăr- 

taşii pot să-şi datorească unii 
altora, 494. 

— Garantarea preţului 
ţiei, 494. 

— Garantarea recursului în ga- 
ranţie, 494, 495. 

— Garantarea dobânzilor dato- 
rite ca un accesoriu al crean- 
țelor, 495. 

— Raporturile ce comoşteni- 
torii descendenţi sunt obligați a-şi 

a două acte 

licita- 

" face între ei, 495. 
— Restituirea lucrurilor ascunse 

de către un moştenitor, 49%. 
— Bunurile lovite de acest pri- 

vilegiu, 496, 497. 

* 8 o 3



854 * 

Privilegiu i 

"'—  Conservârea privilegiului 
copărtaşilor, 497, 49%. 

— Privilegiul arhitecţilor pis: 
trarilor şi altor lucrători zidari, 
498 urm: | E 

— Justificarea . acestui „privi- 
legiu, 498, SRR 
— Persoanele cari se. bucură 

de atest privilegiu, 499, 
— 'Arhițecţii sau antreprenorii; 

într'un cuvânt constructorii, spre 
a se bucură de acest privilegiu; 
trebue să fi tratat direct eu pro- 
prietarul, 499; _ Me 

— Acest privilegiu nu aparţine 
posesorului sai: detentorului unui 
fond, care a făcut consțrucţii pe 
socoteala sa proprie, iar.nu în baza 
unui contract încheiat cu proprie. 
tarul, 499. | 
-—- Dreptul de retenţie al acestiii 

posesor, 499. V. Dr. de retenţie. 
— Uzufruactuarul, locatârul, a- 

rendașul;, etc., nu au. privilegiul 
constructorului, 499, 500. -V. Uzu- 
fruct. : 

— Creanţele garantate prin acest 
privilegiu, 500 urm. 

— Constructorul nu are privi- 
legiu asupra imobilului pentru 
toate sumele ce-i sunt datorite, ci 
numai pentru plus-valuta ce lu- 
crările sale au adus imobilului, 500. 

— Constructorul nu se foloseşte 
de plus-valuta dobândită printr'un 
caz fortuit, 500. 

— Plus-valuta, de care este 
vorba în specie, se apreciază în 
momentul înstrăinărei imobilului, 
501. 

— Critica legei în această pri- 
vinţă, 501. 

— Modul de a se constată plus- 
valuta adusă imobilului. (încheie- 
rea a două procese-verbale de că- 
tre un expert rânduit de tribunal), 
502, 503. 
„_— Privilegiul' acelora cari au 
imprumutat bani spre a îndem- 
mad pe lucrători, 489 urm., 503 
urm. 

— Privilegiul care rezultă din 
separația de patrimonii, 504 urm. 

— Drepturile ce conferă sepa- 
raţia de patrimonii, 505. 
__— Motivele şi origina. acestei 
instituţii, 505, 506. . 

— Controversa la care separa-   

Privilegiu 

ţia de patrimonii a dat loc în drep- 
tul roman, 506, n. 1. 

— Definiţia separaţiei de patri- 
monii, 507. - 

—, Raporturile dintre separaţia 
de patrimonii şi regimul ipotecăr, 
507, 508. | 
— Dacă separaţia de patrimonii 

este sau nu un adevărat priviie- 
giu (Controv.), 508 urm., 531. 

— Interesul acestei distincții, 
514, 315. | „d 

— Concursul privilegiilor imo- 
biliare între ele, 515, 516. 

- — Modul de conservare al pri- 
vilegiilor, 516 urm. - 

— Deosebire între privilegiile 
mobiliare şi acele imobiliare (pri- 
vilegiile -imobiliare sunt supuse 
publicităței), 343. nota, 365 n. 2; 
367, 368,476, 516, 517, etc: - 

— Această. publicitate ințere: 
sează ordinea publică, 517, 606, 
n; 2. V. Ordine publică. 

— Justificarea acestei publici- 
tăți şi origina ei, 518; n. 1 şi 3. 
_— Consecinţile lipsei de publi- 

citate (inexistența dreptului de 
preferință şi de-suită sau urmă- 
rire), 519. - - 

— Cunoştinţa personală a ter- 
ţiului despre existenţa privile- 
giului nu poate înlocui publici- 
tatea, 519. - 

„_— Cazul când există dol sau 
fraudă, 519. 
-— Aplie. principiului publici- 
tăţei şi Statului, 519, 520, 

— Excepţie dela principiul pu- 
blicităţei în. privința cheltuelilor 
de judecată, 520, 521. 

— Formele publicităţei privile- 
giilor imobiliare (inscrierea în 
registrele tribun. situaţiei imobi- 
lului grevat, conform art. 1783 C. 
civ.), 521, 

— Modul de conservare al pri- 
vilegiului vânzătorului, 321 urm. 

— Transcrierea actului de vân- 
zare, 522. dia i 

— Cine poate: cere aceasta 
transcriere? 522, n: 2. 

— Neaplicarea în specie a art. 
1786 dela ipoteci, 522, 523, 

— Pentru ca transcrierea con- 
tractului de vânzare să conserve 
privilegiul vânzătorului, preţul 
imobilului vândut trebue să fie



Privilegiu 

datorit în totul sau în parte, 523. 
— Cazul când există mai multe 

vânzări succesive, 523. . 
— Conserv. privilegiului vân 

zătorului, prin inscrierea lui, 323. 
— Timpul cât privilegiul vân- 

zătorului poate fi transcris sau 
inscris, 523, 524. 

— Cazul când cumpărătorul pri- 
mitiv a înstrăinat imobilul înaintea 
transcrierei contractului, 524. 

— Soarta ipotecilor constituite 
de cumpărător înaintea transcrie- 
rei contractului, 524. 
— Privilegiul aceluia care a 

dat bani pentru cumpărarea unui 
imobil, 524. 

— Modul de conservare al pri- 
vilegiului comoştenitorilor şi co- 
părtașilor, 525 urm. 

— Acest privilegiu se conservă 
numai prin inscripţia lui, 525. 

— Motivele deosebirei între pri- 
vilegiul copărtaşilor şi acel al 
vânzătorului, 525. 

— Termenul în care trebue să 
se inscrie acest privilegiu (60 
de zile), 525, 526. 

— Efectele neînscrierei privil. 
în termenul legal, 525, n. 3. 

— Efectele inscrierei lui în ter- 
menul legal, 526. 

— Privil. inscris în termenul 
legal există cu efect retroactiv din 
ziua împărţelei sau licitaţiei, 527. 

— Inscrierea privil. în urma 
expirărei termenului legal, 527. 

— Modul de conservare al pri- 
vilegiului constructorului, 528 urm. 

— Inscrierea proceselor-verbale 
care constată plus-valuta adusă 
imobilului, 529. 

— Această inscripţie fiind sub- 

stanţială, nu poate fi înlocuită prin 

cunoştinţa personală ce ar aveă 

ceilalți creditori de privilegiul 

constructorului sau împrumutăto- 

rului de bani, 530. Ă 

— Cine poate invocă lipsa de 

inscripție? (Numai creditorii). 530. 

— Modul de conservare al se- 

paraţiei de patrimonii, 530 urm. 
— Inscrierea privilegiului în 

termenul de 6 luni dela deschi- 

derea moştenirei, 531. 
— Inscripţia poate fi cerută de 

toţi acei cari sunt în drept a cere 

separaţia de patrimonii 531.   

Privilegiu - 

— Chiar de creditorii cari nu 
au niciun titlu, precum ar fi, de 
exemplu, nişte furnisori ai de- 
functului, 531. -. 

— Specializarea inscripţiei, 532. 
„_— Persoanele contra cărora se 
iă inscripţia (contra moştenitori- 
lor), 532. 

— Termenul în care trebue să 
se iă inscripţia (6 luni) şi calcu- 
larea acestui termen, 332, 

— Inscripţia luată în termenul 
legal asigură creditorilor defunc- 
tului un drept de preferinţă contra 
tuturor creditorilor personali ai 
moştenitorului, 533. 

— Grevarea de servituţi reale 
şi personale a imobilului ereditar 
în urma cererei separaţiei de pa- 
trimonii şi a inscripţiei: luată în 
baza art. 1743 (Controv.), 533. 

— Dacă inscripţia a fost luată 
în urma expirărei termenului de 
6 luni, privilegiul degenerează 
într'o ipotecă, care nu are rang 
decât dela data inscrierei ei, 533. 

— Privilegiile şi ipotecile trec 
la moştenitorii creditorului, 533. 

— Cedarea privil. şi ipotecilor 
independent de creanţa garantată 
(Controv.), 534, 547. V. Cesiune, 
Ipolecă, etc. . 

— Un creditor privilegiat sau 
ipotecar, anterior inscris, poate 
să cedeze prioritatea rangului său 
unui alt creditor posterior inscris 
sau chiar chirografar, 534, 535. 

— Numai femeea măritată nu 
poate cedă rangul ipotecei sale 
legale în favoarea unui terţiu, 
decât atunci când legea deroagă 
dela principiul inalienabilităţei, 
535, 567, 568,646. V. Ipotecă legală. 

— Deoseb. între cedarea ran- 
gului şi subrogaţia în locul cre- 
ditorului privilegiat sau ipotecar, 
335, n. 1: V. Subrogație. 

— Transformarea privilegiilor 
în ipotecile gale, 537 urm. V. Îpo- 
teci privilegiate. 

— Numai privilegiile supuse 
inscripției pot degeneră în ipo- 
teci, 538, 

— Privilegiile în dreptul inter- 
naţional privat, 240, n. 2; 405, n. 
2: 446, 538 urm. V. Dr. înterna- 
țional. 
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Privitegiu 

— Dr. internaţional în privinţa 
privilegiilor maritime, 540. 

— In privinţa separaţiei de pa- 
trimonii, 540. V. Dr. internațional. 

Procente.— V. Dobândă. 

Procură.— Formalităţile la cari 
sunt supuse procurele emanate 
dela autorităţile străine, 650. 

— Cazurile în care se cere o 
procură autentică. V. Mandat. 

Pro herede.—Dacă titlul pro he- 
rede constitue un just titlu spre a 
conduce la prescripția de 10 sau 
20 de ani (Controv.), V. Pres- 
cripție. Cpr. Cas. rom. şi C. Bu- 
cureşti, ltev. /urisprudenţa din 
1911, No. 13, p. 201 şi Dreptul din 
1911, No. 38. Vezi şi tom. III, par- 
tea I, tabla analit. vo Prescripţie, 
Pro herede, etc. 

Proprietate.— Strămutarea pro- 
prietăţei altă dată şi în dreptul 
actual, 733 urm. 

— Se poate derogă dela regula 
dreptului actual, după care, între 
Părți, proprietatea se strămută 
prin efectul consimţimântului 
(Controv.), 734, n. 2. 

— Strămutarea proprietăţei imo- 
biliare în privinţa terţiilor (trans- 
criere), 735. V. Transcriere. 

— Strămutarea proprietăţei mo- 
biliare nu este supusă transcrierei, 
743. Vezi Transcriere. 

Proprietatea imobiliară. — Nu 
poate fi dovedită prin martori şi 
prezumpţii, ci numai prin titluri 
şi prescripţie, când valoarea este 
mai mare de 150 lei (Controv.), 
tom. III, partea 1 (ed. a 2-a), p. 
268 urm. Cpr. Cas. rom. Bult. 1909, 
p. 412 şi Dreptul din 1909, No. 72 
(cu nota d-lui S. Rădulescu), 

„Proprietatea literară sau artis- 
tică. — A manetarea ei, 243, 252, şi 
tom. III, partea I, 19%, n. 1. Vezi 
tabla analit. a tom. III menţionat, v? Proprietate literară, artistică 
ȘI industrială, 

— Aplic. principiilor proprie- tăței literare la produsele foto- grafice, când aceste produse au caracterul unor opere de artă. Cas, 

  

  

rom. Cr. judiciar din 1911, No. 32 
şi tom. III, partea I-a p. 246, t. 
şi n. 2. 

Purga (imobilelor de privil. şi 
ipoteci), 696, 706 urm. V. Ipotecă 
conv. supră, p. 839. 

— Purga care rezultă din vân- 
zările silite, 488, 726 urm. Vezi 
Ipotecă. 

— Purga nu interesează ordinea 
publică, 714. V. Ipotecă, Ordine 
publică, etc. 

Puterea părintească. — Nu se 
poate face ţranzacţie asupra ei, 
nici, în genere, asupra drepturilor 
cari interesează ordinea publică, 
195. Vezi Ordine publică, Tran- 
zacţie, etc. 

Q 

Quem de evictione tenet actio, 
etc., 679, t. şi n. 3. 

Qui in mora est culpa non vacat, 
20 şi tom. V, p. 193; tom. VI,p. 
150, 499, 513; tom. IX, 236 n. 3; 
631, n. 1, etc. 

Qui s'oblige oblige le sien, 332. 

Rămăşag. — Vezi Prinsoare. 

Ramsul (joc de cărți).— Nu dă 
loc la o acţiune în justiţie, 85. 

Raport. — Oblig. raportului în 
materie de fidejusiune, 118 nota. 
V. Fidejusiune. 

— Intinderea privilegiului co- 
părtaşilor la raportul ce comoşte- 
nitorii descendenţi sunt obligaţi 
a-şi face între ei, 495. Vezi Pri- 
vilegiu. 

— Soarta ipotecilor constituite 
de moştenitorul descendent supus 
oblig. raportului (menţinerea ipo- 
tecei), 587. V. potecă. 

Recoltă. — Privilegiul arendă- 
torului asupra recoltei anului 
curent, 418 urm. V. Privilegiu. 

— Revendicarea recoltei vându- 
tă de arendaş (Controv.), 423, 424. 

— Amanetarea recoltelor culese 
sau prinse de rădăcini, 283 urm.
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Recompense naționale. — Mă- 
sura in care ele pot fi urmă- 
rite, 338. 
„ Reducţiune (în materie de fide- 
jusiune), 118 nota. V. Fidejusiune. 

Registrele (comercianţilor).—Nu 
se poate exercită dreptul de re- 
tenție asupra lor, ele aparţinând 
Justiţiei, 352. Vezi Dr. de retenţie. 

Remiterea datoriei.— Remiterea 
datoriei făcută de creditor libe- 
rează pe fidejusor, 172. V. Fide- 
jusiune. 
„— Din contra, remiterea dato- 

riei făcută de creditor, fidejuso- 
rului, nu liberează pe debitorul 
principal, 173. V. Fidejusiune. 

— Stingerea privil. şi ipotecilor 
prin remiterea datoriei, 688. V. 
Ipoteca, Pricilegiu, etc. 

Rente perpetue (asupra parti- 
cularilor).— Inexistenţa lor în 
dreptul nostru (Controversă), 91, 
95 urm. 

— Existenţa acestor rente nu- 
mai în privința împrumuturilor 
contractate de Stat, 97. 

Rentă viageră.— Definiţie, 94. 
— Renta este un lucru mobil 

incorporal, 94. 
— Scopul rentei, 91. 
— Renta a fost închipuită în 

scopul de a se ocoli împrumutul 
cu dobândă, care eră oprit altă 
dată, 95, text şi n. 4. 

— Contract aleator, când este 
constituit cu titlul oneros, 94, 
100, 103. 

— Rentele viagere în dreptul 
roman şi în codul Calimach, 94. 

— Deoseb. între renta viageră 
şi contractul numit Bail d. nour- 
riture, 95. V. Bail d nourriture. 

— Între rentă și asigurarea pe 
viaţa, 95. V. Asigurare. 

— Intre rentă şi uzufruct, 103. 
V. Uzufruct. , 

— Critica rentei viagere, 95. 
— Natura contractului de rentă 

viageră şi condiţiile de validitate 
ale acestui contract, 100 urm. 

— Renta constituită cu titlu 
gratuit, 101. , 

— Liberalitate. — Aplic. regu- 
lelor dela liberalităţi, 101. 

— Revocarea rentei pentru sur- 
venire de copii, 101, n. 2.   

Rentă viageră 

— Renta constituită cu titlu 
oneros. — Aplic, principiilor dela 
vânzare, 102. 
— Stipularea rentei în folosul 

unui terțiu, 102. 
— Constituirea rentei asupra 

capului unui terţiu, 103. 
— Constituirea rentei asupra 

capului mai multor persoane.— 
Moartea uneia din aceste per- 
soane, 104. 

— Arătarea acestor persoane 
prin contract, 105. 

— Aplic. art. 1644 C, civil, 105. 
— Aplic. art. 1645 şi condiţiile 

de aplicare ale acestui text, 105 
urm. 

— Cazurile în cari se aplică 
art. 1644 şi 1645 C. civil, 106. 

— Neaplic. art. 1645 rentelor 
constituite cu titlu gratuit, 107. 

— Stabilirea zilei în care sa 
încheiat contractul, 107. 

— Efectele rentei viagere între 
părţile contractante, 108 urm. 

— Darea siguranţelor promise 
prin contract, 109. 

— Efectele desfiinţărei contrac- 
tului (restituirea capitalului şi a 
veniturilor), 110. 

— Plata veniturilor rentei. şi 
- sancţiunea acestei obligaţii, 110 
urm. 

— Cazurile în cari art. 1647 
nu este aplicabil, 111. 

— Dobândirea veniturilor rentei 
zi cu zi, 112. , 

— Declararea rentei neurmări- 
bilă din partea creditorului aceluia 
căruia ea aparţine, când renta 
este constituită cu titlu gratuit, 
112, 113. 
— Măsura în care renta poate 

fi urmărită chiar în acest caz, 
după aprecierea judecătorilor, 
113, 339. 
— In caz când renta a fost 

constituită cu titlu oneros, păr- 
țile nu pot s'o declare neurmă- 
ribilă, 113. 
— Incetarea rentei viagere 

(moartea persoanei asupra capului 
căreia renta a fost constituită), 113. 

— Cazul când debitorul rentei 
a cauzat el însuş moartea acestei 
persoane, 113. 

— Cazul când renta a fost cons- 
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Rentă viageră 

tituită “prin înstrăinarea unui imo- 
bil, 114. 

— Stingerea rentei prin pres- 
cripţie (30 de ani) 94, 114. | 

— Prescrierea veniturilor rentei 
(5 ani), 94, 114. V. Presertpţie. 

-- Renta constituită printr'un 
act cu titlu oneros se stinge prin 
rezilierea contractului pentru ne- 
darea siguranţelor promise sau 
micşorarea siguranţelor existente, 
114. : : 

— Renta constituită printr'un 
act cu titlu gratuit se poate 
stinge printr'una din cauzele de 
revocare prevăzute de lege, 114: 

— Absența persoanei asupra 
capului căreia renta viageră a 
fost constituită nu este, în prin: 
cipiu, 0 cauză de încetare a reritei 
114, 115. V. Absenţă. 
—"Renta viageră în dr. inter- 

naţional privat, 115. 
— Veniturile periodice ale ren- 

tei, garantate printr'o ipotecă, sunt 
supuse art. 1785 C..civ., w4z V. 
Ipotecă. . , 

? 

Renunţarea (la un drept).—Re- 
nunţările nu se presupun, 226, n. 6; 
694, 769. 

— Cazul excepţional al art. 850; - 
în materie de concordat, în care 
renunțarea este presupusă, 694, n. 
3. Vezi Concordat, Ipotecă, etc.. 

— Renunţarea creditorului ipo- 
tecar (stingerea ipotecei), 692 urm. 
Vezi Ipotecă. 

— Renunţările la privil. şi ipo: 
teci nu suni supuse transcrierei, 
695 şi 742, n: 3. Vezi Ipotecă, Pres- 
cripție, Transcriere, etc. * ! 

„_Resoluto jure dantis, resolvitur 
jus accipientis, 586, 705. 

Res mobilis, res vilis.—. Această 
veche maximă nu se mai potri- 
veşte cu starea economică ac- 
tuală, 767. 

Retenţie. — Vezi Drept de _re- 
tenție. | 

Retractul de indiviziune. — Eli- 
minarea lui din dreptul nostru, 
765, nota. 

_Retractul _litigios. — Retractul 
litigios nu este supus transcripţiei,   

atunci când dreptul cedat este un 
drept real imobiliar, 743 şi tom. 
VIII, p. 799, n. 2 şi 876, t. şin.7, 
Vezi .Transcriere. 

Retractul succesoral.— Neadmi- 
terea lui în dreptul nostru, 764, 
n.:3 şi tom. VIII, p. 848, 849, text 
şi nota 3. 

Ruleta.—'Este un joc de hazard, 
85, nota 5. 

S 

Schimbul.—Privilegiul vânzăto- 
rului de lucruri mobile neplătite 
nu are ioc în materie 'de schimb, 
458, 481. 

— Quid în privinţa schimbului 
imobiliar? (Controv.), 458, n.2; 481 
şi tom. IX, pag. 17 şi 18. V. Pri- 
vilegiu. 

Sechestrul (măsură conservato- 
rie), 55. | 

— Sechestrul este convenţional 
şi judiciar, 56, 57; 

— Deoseb. între sechestru şi 
depozit, 56. V. Depozit. 

— Sechestrul convenţional, 
57 urm. - 

— Definiţia sechestrului, 37, 58" 
— Sechestrul este gratuit câ 

şi depozitul, prin natură, iar nu 
prin esență, 53. 

— Responsabilitatea sechestru- 
lui salariat, 58. 

— Obiectul sechestrului (mobile 
sau imobile), 58. 

— Oblig. sechestrului bunurilor 
imobiliare (administrarea lor), 59. 
— Restituirea lucrurilor seches- 

trate, 59. : 
— Persoana însărcinată cu un 

sechestru convenţional nu poate 
să renunţe la sechestru decât 
atunci când ar aveă o cauză le- 
gitimă de descărcare, pe când de- 
pozitarul poate, în “principiu să 
renunţe la depozit, 59.— Contră: 
în privința sechestrului judi- 
ciar, 69. 

— Sechestrul nu poate cere plata 
cheltuelilor făcute de dânsul de- 
cât dela persoana care a câştigat 
procesul, 59. | 

— El poate însă cere plata sa- 
lariului dela toţi deponenţii, chiar 
dela acei cari n'au câştigat pro-



Sechestrui 

cesul, fiindcă ei l-au promi 
toții, "59, promis, cu 
— Deponenţii nu sunt însă soli- 

dari între ei (Controv.), 59, 60. 
„— Sechestrul judiciar.— Cazu- 

rile în cari este loc la rânduirea 
lui (necesitatea unui litigiu), 60. 
„— Cazurile în cari sechestrul 
judiciar poate fi cerut şi oirdonat 
de justiţie, 62, 63. 
— Aprecierea suverană a in- 

stanţelor de fond, 62. Cpr. şi Trib. 
Suceava. Cr. judiciar, din 1911, 
No. 27, p. 217. o 

— Termenii legei nu sunt res- 
trictivi, ci enunciativi, 62. 

— Sechestrul judiciar în materie 
de indiviziune, 64. . 
— Intre coasociaţi, 64. Cpr. şi 

Trib. Suceava, Cr. judiciar, loco 
supră cit. , 

— Cererea de sechestru ema- 
nată dela creditorul ipotecar în 
privinţa imobilului ipotecat,. 65.. 

— Creditorii părţei interesate 
pot cere sechestrul judiciar în 
baza art. 974 C. civ., 65. 

— Creditorii, cari vin în virtu- 
tea dreptului lor propriu, nu pot 

însă cere un sechestru judiciar, 

ci numai un sechestru asigu- 
rător, 65.. i 

— Luarea administraţiei bunu- 
rilor dotale ale femeei din mâna 

bărbatului (inadmisibilitate), 6. 

— Ordonarea sechestrului ju- 

diciar din oficiu, 66. 
— Intr'un sechestru judiciar nu 

se cercetează titlurile de propri- 

etate, însă judecătorii sunt în 

drept a examină dacă fondul li- 

tigiuiui este întrucâtva întemeiat, 

fără însă a prejudecă acest fond, 66. 

—. Procedura rânduirei seches- 

trului judiciar (citarea părţilor), 

66, 67, , 
— Sentința dată asupra cererei 

de rânduire a unui sechestru ju- 

diciar nu are autoritatea lucrului 

judecat. 69. V. Lucru judecat. 

— Supunerea reclamantului la 

darea unei cauţiuni, 67. 

— Acela contra căruia se cere 

rânduirea unui sechestru judiciar, 

nu poate oferi de a dă cauţiune, 

aceasta nefiind admis decât în ma- 

“terie de sechestru asigurător, 67. 

  

  

  

Sechestrul 

- Sechestrul judiciar este un 
mandatar judiciar, 67. A 
__— Mandatul său 'nu' este însă 
gratuit, 69. 
- — Sechestrul judiciar poate să 
renunţe la mandatul ce-i încre- 
dințează justiţia, 69.— Contră: In 

privinţa: sechestrului' convenţio- 
nal, 59. 
_— Incheierea prin care se fi- 
xează salariul sechestrului este 
supusă apelului, 69. 

— Autorităţile cari pot judecă 
cererile de sechestru judiciar (tri- 
bun. şi judecătoriile de ocoale), 70. 

— Sentința care admite seches- 
trul judiciar poate fi dată cu exe- 
cutarea provizorie, 70. 

— Nu se poate ordonă seches- 
trui judiciar atunci când părţile 
se judecă pentru o sumă de 
bani,. 7U. 

— Nici în materie de exploatare 
de petrol, 70. V. Petrol. 

— Nici pentru gestiunea unei 
farmacii, 70. V. Farmacie. 

— Atribuţiile sechestrului ju- 
diciar (acte de conservare şi de 
administraţie), 67, 68. 

— Incheierea contractelor de 
arendă sau de locaţiune pe termen 

de cinci ani cel mult, 68. 

- — Starea în judecată în numele 
părţilor, 68. 
 — Incasarea veniturilor şi plata 
datoriilor urgente, 69. 

— Responsabilitetea seches- 

tirului judiciar (culpa levis in 

abstracto), 68. 
- — Spre a se apreciă gestiunea 

sechestrului judiciar, trebue a se 

avea în vedere ceeace a hotărit 

instanţa care l-a rânduit, şi anume: 

ce drepturi şi îndatoriri i s'a dat; 
iar dacă această instanţă n'a pre- 

cizat atribuţiile sechestruiui, tre- 

bue a se aveă în vedere dispo- 

ziţiile legei. Intrucât această insti- 
tuţie este o măsură de conser- 

vare, iar sechestrul este numai 

un administrator provizor, trebue 

ca atribuţiile lui să fie interpretate 

în sens restrâns, chiar dacă însuş 

proprietarul a fost rânduit seches- 
tru. Trib. Ilfov, Cr. judiciar din 
1910, No. 77, p. 656. 

. — Persoana căreia se încredin- 
ţează sechestrul, 70, 7. 
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Sechestrul 

— Incetarea sechestrului judi- 
ciar, restituirea lucrului şi darea 
socotelilor, 71. . 

— Sechestrul judiciar care, cu 
rea credinţă, lucrează în vătăma- 
rea persoanelor sau lucrurilor în- 
credinţate administraţiei sale, se 
face culpabil de abuz de încre- 
dere, 71. V. Abuz de încredere. 

Seminţe.— Privilegiul pentru 
vânzarea seminţelor, 437 urm. V. 
Privilegiu. 

Senatusconsultul Velleian, 120, 
126, nota 3. V. Dr. internațional. 

Senatori. — Urmărirea diurnelor 
senatorilor, 339. Vezi Deputaţi. 

Separaţia de patrimonii (în re- 
gimul dotal), 504, n. 2. 

— Imobilul dotal rămâne înalie- 
nabil şi în urma acestei separaţii, 
504, n. 2; 632, n. 3 şi tom. VIII, 
pag. 248 urm. V. Imobil dotal. 

— Separaţia de patrimonii în 
materie de moşteniri (Privilegiul 
care rezultă din separaţia de pa- 
trimonii), 504 urm. V. Privilegiu. 

— Dr. internaţional în privinţa 
separaţiei de patrimonii, 540. 

Servitute. — Privilegiul vânză- 
torului de imobile nu se aplică 
creanţei care ar rezultă din con- 
stituirea unei servituți cu titlu 
oneros, 479. V. Privilegiu. 

— Servituţile nu pot fi ipotecate 
independent de fondul la care se 
aplică, 564. Vezi asupra princi- 
piului că servituţile prediale nu 
sunt susceptibile de ipotecă, Za- 
charie, Fandbuch des franzăsi- 
schen Civilrechis, 1, $ 220, p. 661, 
nota 3c (ed. Crome). 

— Achizitorul unei servituţi nu 
poate purgă imobilul de privilegii 
şi ipoteci, 714, nota 3. V. Privilegiu. 

— Servituţile cari izvorăsc din 
lege sau din situaţiunea locuri- 
lor, nu sunt supuse transcripţiei, 
741 nota 4. V. Transcriere. 

— Servituţile constituite prin 
acte cu titlu oneros sau gratuit, 
Precum și renunţările la aceste 
drepturi sunt însă supuse tran- 
scrierei, 741. V. Transcriere. Cpr. 
Zachariee, 0p. şi loco cit., p. 661. 

  

— Nu pot fi urmărite servituţile 
active, cari nu au o existenţă pro- 
prie şi independentă de fondul la 
care sunt alipite, 762. 

Siguranţele personale.—Fideju- 
siunea este o siguranță personală, 
116, 127. 

— Deoseb. între siguranţele per- 
sonale şi acele reale, 116. nota 4 
şi 127. V. Fidejusiune. 

Siguranţele reale (mobiliare).— 
(Amanetul, privilegiile asupra mo- 
bilelor și dr..de retenţie), 232, 344, 
nota in fine. 

— Siguranţele reale imobiliare 
(antichreza, privilegiile imobiliare 
şi dreptul de retenţie), 232. 344, 
nota in fine. 

— Dacă acel-care trebue să deă 
o siguranță personală poate so 
înlocuiască printro siguranță 
reală, 118 n. 6; 138. 

Sindic. — Sindicul poate cere ra- 
diarea unei ipoteci, 646. V. Ipotecă. 

— In urma declarărei în stare 
de faliment a unui comerciant, 
numai sindicul poate să proceadă 
la exproprierea silită a imobilului 
falitului, 752, nota 1, in fine. V. Fa- 
limeni. 

— Sindicul poate face o tranzac- 
ţie cu autorizarea tribunalului, 203, 
nota. V. Zranzacție. 

Societate.— Coasociaţii pot cere 
sechestrul asupra fondului social, 
când sunt neînţelegeri între ei, 64. 
V. Sechestru. 

— Participanţii nu pot însă cere 
un sechestru judiciar asupra fon- 
dului social, ci numai un seches- 
tru asigurător, 65 nota. 

— Tranzacţia făcută de un aso- 
ciat nu leagă pe ceilalți coasociaţi, 
215. V. Tranzacţie. 

— Urmărirea părței indivize a 
unui asociat, 763, 764. V. Indivi- 
ziune, Expropriere silită imobi- 
liară, etc. 

Solidaritate. — Dacă sunt mai 
mulţi depozitari, nu există soli- 
daritate între ei, 40. V. Depozit. 

— Fidejusorul, care sa obligat 
în mod solidar, nu poate propune 
nici beneficiul de discuţiune, nici 
acel de diviziune, 150. Vezi Fide- 
jusiune.



_— in caz de o urmărire imobi- 
liară exercitată în baza unei obli- 
aţii solidare, comandamentul 
ăcut unuia din debitori foloseşte 

şi celorlalţi, însă se procede la 
atâtea urmăriri câte patrimonii 
sunt, 758. 

Soţi. — Dacă soţii pot face o 
tranzacţie între ei (Controv.), 200. 
Vezi Tranzacţie. | 

— Dacă ei pot face o societate 
între ei (Controv.), tom. LX, 477. 

Stabilimente publice. — Ipoteca 
legală a acestor stabilimente, 370 
urm. V. Ipotecă. 

— Stabilimentele publice nu pot 
să tranzigă decât cu îndeplinirea 
unor anume formalităţi, 202. Vezi 

Tranzacţie. 

Stat. — Privilegiile Statului, 
368 urm. 

— Ipoteca legală a Statului 
asupra bunurilor perceptorilor şi 

administratorilor publici, 570, 59, 

597. Vezi Ipotecă. 
— Statele străine nu au 0 ipo- 

tecâ legală asupra bunurilor func- 

ţionarilor situate în țara noastră, 

570, nota 4. V. Ipotecă. 

— Urmărirea averei 
337; 139. 

—. Privilegiul pe care îl are Sta- 

tul, pentru contribuţii de orice na- 

tură asupra averei debitorului, 

mobilă sau imobilă, nu poate. fi 

purgat decât prin plată, iar nici 

decum, ca celelalte sarcini, cari se 

purghează prin rămânerea defini- 

tivă şi executarea ordonanţei de 

adjudecare, 729, nota 3. 

— Statul nu poate să tranzigă 

decât cu îndeplinirea unor anume 

formalităţi, 202. V. Tranzacție. 

Stelionat.— (Ipotecarea sau vân- 

zarea lucrului altuia), 574 n. 3, V. 

Ipotecă. 

Stipulaţiile pentru alţii.— Vali- 

ditatea lor în dreptul nostru, 102, . 

103 şi tom. V, p. 97 urm. 196 

Stos (joc de cărți). — Nu dă loc 

la o acţiune în justiţie, 8. V. Joc. 

Străini. — Nu pot dobândi imo- 

bile rurale nici chiar prin moşte- 

nire ab intestat, având drept, după 

jurisprudenţă, numai la valoarea 

Statului, 

acestor imobile, 348 î. şi n.8 Mai 
vezi Cas. rom. Rev. Jurisprudența 
din 1911, No. 17 p. 258 şi Dreptul 
din 19î1, No. 39 (cu nota d-lui S$. 
Rădulescu). 
„_— Străinii pot însă fi creditori 
ipotecari asupra unui imobil rural, 
deşi ei nu-l pot dobândi prin nici- 
un mod de transmitere, 531. 

— Art, 82 din legea judecăt. 
de ocoale, care permite părţilor 
de a stinge, în unele cazuri ex- 
cepţionale, acţiunea publică prin 
împăcarea lor, se aplică şi străi- 
nilor, 232. V. Acf. publică, Tran- 
zacție, etc.. 

Subrogaţie (Privil. acelor cari 

au împrumutat bani pentru achi- 

ziţia unui imobil). — Subrogarea 

împrumutătorului în privilegiul 

vânzătorului sau constructorului, 

490, 491, 504. V. Privilegiu. 

— Deoseb. între cedarea prio- 

rităţei rangului ipotecar şi subro- 

garea în locul ipotecei. 535, n. 1. 

V. Ipotecă, privilegiu, etc. 

— Subrogarea în locul credito- 

rului ipotecar este, în privinţa 

terţiilor, supusă publicităţei şi, în 

special, îndeplinirei formalităţei 

prescrise de art. 1393 C. civ.. 609. 

— Femeea măritată nu poate 

să subroge pe altul în locul ipo- 

tecei sale legale, 610, n. 1; 646. 

— Persoana subrogată în locul 

creditorului ipotecar poate să 

ceară radiarea inscripţiei ipote- 

care, 649. V. Ipotecă. 

__ Piata stinge creanța ipote- 

cară, însă în caz de plată cu su- 

brogaţie, obligaţia subzistă în fo- 

losul acelui subrogat, cu privile- 

giile şi ipotecile cari gârantau 

creanţa, 686, 687. V. Ipotecă. 

Z Subrogarea fidejusorului în 

drepturile creditorului dezintere- 

sat, 161 urm. V. Fidejusiune. 

Substituţie fideicomisară (Con- 

diţiile cerute pentru existenţa ei), 

195, n. 5. | 
— Nu se poate face o tranzacţie 

asupra unei substituţii fideicomi- 

sare, 195. V. Tranzacție. 

Succesiune. V. Moștenire, Moș- 

fenitor. 

Superficie. — Existenţa ei în 

dreptul nostru (Controv.) 564, şi 
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tom. III, partea Î, p. 222 urm.; tom. 
IX, p..38 n. 3. i - 

— Superficia poate fi ipotecată, 
564, 565. V. Ipotecă. | 

— În caz de revocarea super- 
ficiei, ipoteca încetează odată cu 
această revocare, 565. V. /potecă. 

Ș 
Şahul.— Dacă jocul de şah dă 

loc la o acţiune în justiţie (Cori- 
trov.), 85 t. şi n. 3. 

T 

Tacita relocaţie.— Este garan- 
tată prin privilegiul locatorului, 
410, 414 şi tom. IX, p. 187, nota. 
V. Privilegiu. 

Teatru.— Depozitul făcut într'un 
teatru nu este un depozit necesar, 
43. V. Depozit. 

— Neaplicarea art. 1623 urm. C. 
civ. depozitului de haine, bastoane, 
umbrele, ctc. făcut în vestiarul 
unui teatru (Controv.), 55. 

— Artiştii dramatici, muzicanţii 
orchestrei teatrelor, etc., nu intră 
în categoria oamenilor de serviciu, 
cari au privilegiul statornicit de 
art. 1729, 40, p. 394. Vezi Artişti 
dramatici, Privilegiu, etc. 

— Privilegiul în privinţa cos- 
tumelor şi decorurilor unui teatru, 
414, n. 5. V. Prioilegiu. 

Temoins passent lettres (regula 
dreptului vechiu), 14. V. şi tom. 

Testament.— Se poate tranzige 
asupra unui testament, 19%, n. 3. 
V. Tranzacţie. 
— Legatul de imobile făcut prin 

testament este opozabil terţiilor 
fără a fi transcris, 715 n. 1; 742, 

. Transcriere. | 
— Se poate stipulă o clauză 

penală într'un testament, 218,n. 3. 
. Şi Cas. rom., care a admis în 

totul modul nostru de a vedeă, 
Dreptul din 1910, No. 83 (afacere 
in care am pledat noi înşine îna- 
intea Curţei). V. Ciauză penală. 

Tezaur public (privilegiul te- zaurului public).— Legile speciale <ari înființează acest privilegiu, 368 urm. V. Privilegiu, Stat, etc. 

  
i 

Tipografie. — Corectorii tipo- 
grafi nu intră în categoria oame- 
nilor de serviciu, cari au privi- 
legiul statornicit de art. 1729, 40, 
p. 394. V. Privilegiu. 

— Maşinile de tipografie nu pot 
fi urmărite de creditori, 335, n. 2. 

- Titluri la purtător. — Amane- 
tarea lor, 258. V. Amanet. 

— Dacă se poate constitui un 
titlu la purtător fără arătare nu- 
melui creditorului (Controv.), 325 
nota. V. Oblig. la purtător. 

Transcriere, 733 urm. 
— Este necesară spre a stră- 

mută proprietatea imobiliară nu- 
mai în privinţa terţiilor, 735. 

» — Strămutarea proprietăței mo- 
biliare nu este supusă transcrie- 
rei, 743, 

— Conservarea privilegiului 
vânzăorului de imobile prin trans- 
crierea actului de vânzare, 522, 
V. Privilegiu. 

— Persoanele cari pot cere 
această transcriere (atât vânză- 
țorul cât şi cumpărătorul), 322 
nota 2. 

— Textele privitoare la tran- 
scriere sau. transcripție, 735 urm. 

— Transcrierea în dreptul nos- 
tru anterior (Regul. organic), 738 
nota 2. 

— Origina şi scopul transcri- 
erei, 738. 

— Justificarea ei, 739. 
— Transcrierea se operează ca 

şi inscripţia, la tribun. situaţiei 
imobilului, 739. 

—. (uid în caz când imobilul în- 
străinat este situat pe linia de de- 
marcaţie a două districte (transcr. 
la tribun. ambelor districte), 739, 
nota 2. V. Ipofecă. 

— Admiterea aceleaşi soluţii în 
privinţa inscripţiilor ipotecare,613. 
V. Ipotecă. 

— Numai actele translative, nu 
însă şi acele declarative de pro- 
„prietate, sunt supuse transcrierei, 
139, 740. - 

—. Astfel, împărţeala nu este su- 
pusă transcrierei, 739, nota 3, V. 
Impărțeală. , 
__—_Nici hotăririle judecătorești, 
afară de acele pronunțate în ma- 
terie de expropriere p. cauză de 
utilitate publică şi acele cari con-
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stată o cesiune sau o chitanță de 
chirie pe doi ani viitori, 741, 742. 
V. Hotăriri judecătoreşti. 
„_— Nici tranzacţia, pentrucă . şi 
ea este declarativă de drepturi, 
209, 210. V. Tranzacţie. 

— Cazurile în cari tranzacţia 
este translativă de proprietate, şi 
ca atare, supusă transcrierei, 209, 

. n. 1; 741. V. Tranzaeţie. 
— Actele supuse transcrierei, 

740 urm. 
— Transcrierea amanetului,247, 

253, 7142. V. Amanet. . 
— Transcrierea antichrezei, 301, 

741. V. Antichreză. 
— Alte acte supuse transcrie- 

rei, 742. 
— Cazurile când renunţările la 

moştenire sau la un legat sunt 
supuse transcrierei, 742, n. 7. 
„— Nu sunt supuse transcrierei 

nici renunţările la privilegii şi 
ipoteci, 695 şi 742, n. 3. V. 1po- 
tecă, Renunţare, etc. 

— Nici convențiile verbale, 743. 
— Nici achiziţiile dobândite în 

virtutea legei, afară de excepţia 
admisă prin art. 285 C. civ., 743. 

— Nici renunţările la o pre- 
scripție imobiliară dobândită, 743. 

— Cazul când asemenea renun- 
ţări sunt supuse transcrierei, 743 
nota 3. V. Prescriptie. 

— Nici trimeterea în posesiune 

a averei unui absent, 743. Vezi 

Absenţă. 
— Nici reîntoarcerea la vân- 

zător a imobilului vândut, în vir- 

tutea pactului de răscumpărare, 

dacă vânzarea primitivă a fost 

transcrisă, 743. V. Pact de răs- 

cumpărare. N , 

— Nici retractul litigios, atunci 

când dreptul cedat este un drept 

imobiliar, 743. V. Retract litigios, 
— Nicitransmiterea proprietăţei 

mobiliare, 743. V. Proprietate. 

— Nici uzufructul legal, afară 

de acel prevăzut de_art. 285 

civ.. 7M, n. 5; 743. V. Uzufruct 
legal. AIR 

— Cazul când clauza dintrun 

contract nesupus transcrierei, 

poate să fie supusă acestei for- 

malităţi, 544, n. 2; 743, TA 

— Efectele transcrierei şi ale 

lipsei ei, 744 urm. 

Transcriere 

— Quid juris dacă mai multe 
mutațiuni de proprietate au fost 
transcrise în aceeaş zi? Neapli- 
carea în specie a art. 1779 dela 
ipoteci (Controv.), 610, text şi nota 
+; 745. V. Ipotecă. 
„— Persoanele cari pot invocă 
lhpsa transcrierei (terţii), 745, 746. 

— Ce se înţelege prin terţii 
(Controv.), 746. 

Tranzacţia. — Foloasele acestui 
contract, 185 urm. 

— Sensul cuvântului tranzac- 
ţie, 187. 

— Definiţia tranzacţiei, 187. 
— Critica definiţiei dată de 

cod, 1828. 
— Deoseb. între tranzacţie şi 

dezistare, 188, 189. V. Dezistare. 
— Intre tranzacţie şi achiesare 

(acquiescement), 189. V. Achiesare. 
— Intre tranzacţie şi compro- 

mis, 189. V. Compromis. 
— Tutorul poate, cu îndepli- 

nirea unor anume formalităţi, să 
facă o tranzacţie, pe când el nu 
poate face un compromis, . 189 şi 
t. II, p. 740 (ed. a 2-a). V. Com- 
promis, Tutelă, etc. 

— Oblig. cari rezultă din joc sau 
prinsoare nu pot face obiect unei 
tranzacţii, 91, 95. 

— Tranzacţia prin care credi- 
torul renunţă faţă de debitor la 
toată creanţa sau numai la o 
parte din ea, poate fi invocată de 
fidejusor, pe când tranzacţia făcută 
între creditor şi fidejusor, nu li- 
berează pe debitorul principal, 
174. V. Fidejusiune. * 

— Deoseb. între tranzacţie, şi 
confirmare, 189. V. Confirmare. 

— Intre tranzacţie şi jurământ, 
190. V. Jurământ. 
— Tranzacţia este un contract 

consensual şi bitateral, 190, 204. 
— Un contract cu titlu oneros, 

191. 
— Un contract comutativ sau 

aleator, după natura sacrificiilor 
făcute, 191. | 

— Aplic. art. 1020, 1021 şi a 
art. 1179, în privința dublului 
original, 190,. 191, 205. V. Dublu 
original. 

— Tranzacţia făcută: prin co- 
respondenţă nu este însă. supusă 
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formalităței dublului original, 191. 
— Actul scris, care nu întru- 

neşte condiţiile prescrise de art. 
1179 C. civ., nu este nul, ci cons- 
titue un început de probă scrisă 
de natură a fi complectat prin 
alte dovezi. Cas. rom. Rev. Ju- 
risprudenţă din 1911, No.18,p. 
216 şi Cr. Judiciar din 1911, No. 43 
(cu observ. noastră); t. VII, p. 19, 
text şi n. 1; t. IX, p. 24, text şi 
n. î. V. Dublu original. 

— Caracterele tranzacţiei (in- 
divizibilă şi declarativă, iar nu 
tranzlativă de drepturi), 191. 

— Condiţiile cerute pentru exis- 
tența tranzacţiei, 19îi urm. 

— 1 Consimţimântul părţilor, 
191 urm. 

— Anularea tranzacţiei pentru 
eroare asupra persoanei, 192, 221. 
V. Eroare. 

— Efectele eroarei asupra obiec- 
tului tranzacţiei, 192. V. Eroare. 

— Tranzacţia poate fi anulată, 
la noi, atât pentru eroare de fapt, 
cât şi pentru eroare de drept, 
192, 221. V. Eroare. 
— Anul. tranzacţiei, conform 

dreptului comun, pentru violenţă 
Şi dol., 192, 220, 

2 Un obiect cert şi licit, 193 
urm. 

— Tranzacţia trebue să aibă de 
obiect drepturi îndoelnice, adecă 
contestate sau supuse contesta- 
ției, 193. 

— Tranzacţia asupra lucrurilor 
viitoare, 193. 

— Tranzacţia asupra executărei 
unei hotărîri, unui testament, etc,, 
193, n. 3. 

— Se poate face o tranzacţie 
asupra uzului şi abitaţiei, pentru 
că aceste drepturi nu sunt ina- 
lienabile, deşi sunt incesihile, 
193, 194. V. Abitaţie, Uz. 
— Nulitatea tranzacţiei făcută 

asupra lucrului altuia (Contro- 
versă), 194. 
_— Nu se poate face o tranzac- 

ție asupra lucrurilor ce nu sunt 
în comerţ, 194. 

— Nici asupra unei moşteniri 
nedeschisă încă (pacte succeso- 
rale oprite de lege), 194. V. Pacte 
succesorale. 

— Nici asupra stărei şi capaci- 
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tăţei persoanelor, ci numai asupra 
intereselor băneşti cari rezultă din 
această stare, 194, 1953. 

-— Nici asupra puterei părin- 
teşti şi asupra tuturor drepturilor 
cari interesează ordinea publică, 
195. V. Putere părintească. 

— Nici asupra unei datorii ce 
izvorăşte din joc sau prinsoare, 
91, şi 193. V. Joc. 

—, Nici asupra unei substituţii, 
fideicomisare, 195, V. Substituţie. 

— Nici asupra unei convenții 
matrimoniale, în timpul căsăto- 
riei, 195. V. Conv. matrimoniale, 

— Se poate însă tranzige asupra 
daunelor izvorite dintr'o infrac- 
iune penală, 19%. . 

— Deferirea jurământului de- 
cizor inculpatului asupra exis- 
tenţei contractului civil (Controv.), 
196. V. Jurământ. 

— Tranzacţia făcută asupra ac- 
țiunei civile nu împedică însă ur- 
mărirea din partea ministerului 
public, 196. 

— Cazurile în cari părţile pot, 
prin tranzacţia lor, să stingă acţi- 
unea publică, 197. V. Aeţ. publică. 

— Tranzacţia părţilor poate, în 
aceste cazuri excepţionale, să fie 
invocată de a dreptul înaintea 
Curţei de casaţie, 197. 

— Aceste dispoziţii excepţio- 
nale având de scop împuţinarea 
proceselor, se aplică şi străinilor 
cari Sar judecă în țara noastră, 332, 
V. Acţ. publică, Străini, etc. 

— Renunţarea, prin tranzacţie, 
la alimentele datorite jure san- 
guinis (Controv.), 197 şi tom. ], 
p. 715. V. Alimente. 

— Se poate însă necontestat 
tranzige asupra alimentelor cons- 
tituite cu titlu oneros şi asupra 
modului de prestare al alimente- 
lor viitoare, 198. V. Alimente. 

3 Capacitatea părților conirac- 
tante, 198 urm. 

— Spre a puteă iranzige, trebue 
a aveă capacitatea de a dispune 
cu titlul oneros de lucrul care face 
obiectul tranzacţiei, 198. 

- 1— Formalităţile ce trebue să 
îndeplinească tutorul spre a tran- 
zige în numele minorului sau in- 
terzisului (art. 413), 199. V. Tutelă.
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— Tranzacţia făcută de minorul 
emancipat, 199. i 
„— De acei internaţi într'un sta- 

biliment de alienaţi, conform legei 
din 1894, p.199, n. 4. V. Alienaţi. 
„— De acel pus sub un consiliu 
judiciar, 199. XV. - Consiliu judi- 
ciar. 

— De minorul împuternicit a 
face comerţ, 199, n. 3. 

— De o femee măritată, 199, 200. 
„—. Capacitatea femeei comer- 

ciante, 199, n. 5. 
— YFemeea nu poate tranzige 

asupra imobilelor sale dotale, nici 
chiar cu autorizarea bărbatului, 
fiindcă aceste imobile sunt, în prin- 
cipiu, inalienabile, 200, n. 1. Vezi 
Imobil dotal. 

— Tranzacţia emanată dela tatăl 
administrator legal al bunurilor 
copiilor săi (Controv.), 200 şi tom. 
Ii, p. 500, text şi n. 4 (ed. a 2-a). 
V. Administr. legală. 

— Tranzacţia dintre soţi (Con- 
trov.), 200. V. Sof. 

— Acel interzis legalmente este 
incapabil de a face o tranzacţie, 
fiindcă el nu are exerciţiul drep- 
turilor civile (Controv.), 200. 

— Tranzacţia emanată dela moş- 

tenitorul beneficiar, 200. V. Moș- 
tenilor beneficiar. 

— Dela moştenitorul aparent 

(Controv.), 201. V. Moşt. aparent. 
— Dela un debitor insolvabil, 

201. 
— Dela un falit, 201, n. 2. 

— Tranzacţiile făcute de Siat, 

comună, etc., 202, 

— De un mandatar convenţional 

(necesitatea unui mandat special), 

302 şi tom. IX, p. 572 urm. V. 

Mandat. ” 
— De un mandatar legal sau 

udiciar, 202. Ă 
— De judecătorul sindic, . 203, 

ad notar. V. Sindic. , 

— De. acel trimes în posesi- 

unea bunurilor unui absent (Con- 

rov.), 202, n. 4. V. Absenfă. 

— Bărbatul, admihistrator al 

bunurilor dotale, nu poate să tran- 

zigă asupra acestor bunuri, 203. 

V Imobil dotal. 
— Deoseb. între capacitatea şi 

puterea dea tranzige, 203. 
— Sancţiunea incapacităţilor- de 

31316 
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a tranzige (nulitate relativă), 203, 
n. 4. " ! 
— Aplic. aceleași regule Sta- 

tului, comunelor, etc. (Controv.), 
203, n. 4. 

— Formele şi dovedirea tran- 
zacției, 203 urm. 

— Necesitatea unui act scris 
(neadmiterea probei testimoniale), 

— Motivele excluderei acestei 
probe, 206. 

— Actul scris este. cerut ad 
probationem, iar nu ad solemni- 
tatem, 204. V. şi Cas. rom. Rev. 
Jurisprudența din 1911, No. 18, 
p. 276 şi Cr. judiciar din 1911, 
No. 43 (cu observ. noastră). 

— Validitatea unei tranzacţii 
verbale, 205. 

— Dacă s'a încheiat un act scris, 
se vor redactă atâtea exemplare 
câte şi părţi sunt cu interes con- 
trar (art. 1179), 191, 205. 

— Tranzac. care nu îndepli- 
neşte formalit. prescrise de art. 

1179 nu este nulă, ci constitue un 

început de probă scrisă. Cas. rom. 

loco supra cit. V. Dublu original. 
— Dovedirea tranzacţiei prin 

mărturisirea şi jurământul păr- 

- ţilor, 205. V. Mărturisire, Jură- 

mânt, etc. . 

— Prin martori. de 'câteori ex- 

istă un început de probă scrisă 

(art..1197), (Controv.), 206, 207. 

— Doved. tranzacţiei prin mar- 

tori, în cazurile art. 1198 $ ultim, 

207, 208. 
— Tranzacţia făcută înaintea 

justiţiei, 208. 

— Dovedirea tranzacţiilor co- 

merciale (aplic. dreptului comun, 

art. 46 C. com.) (Controv.) 206, n. 1. 

— Efectele şi întinderea tran- 

zacţiei, 208. 
— Caracterul declarativ al tran- 

zacției, 208. urm. LL 

— Cazul în care tranzacţia poate 

fi translativă de drepturi, și în 

care este supusă transcrierei, când 

are de obiect un imobil, 209, n. 1, 

741. V. Transcriere. , 

— Consecinţile cari rezultă din 

împrejurarea că tranzacţia nu e 

translativă, ci numai declarativă 

de drepturi, 210. 

55 
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— Indivizibilitatea tranzacţiei, 
211, 212, 221. 

— Părţile pot să dispue prin 
convenţia lor că tranzacţia este 
divizibilă, 212. 
— Interpretarea tranzacţiei (in- 

terpretare restrictivă), 213. 
— Aprecierea clauzelor îndoel- 

nice şi întunecoase, 214. 

— Tranzacţia leagă pe moşte- 
nitorii şi reprezentanţii părţilor, 
nu însă pe terţii, 215. 

— Tranzacţia făcută de un aso- 
ciat nu leagă pe coasociaţii lui, 213. 
V. Societate. 

— Tranzacţia făcută de unul din 
debitorii sau creditorii solidari 
nu este opozabilă celorlalți de- 
bitori sau creditori, 215. 

— Aplic. aceloraşi principii în 
materie de oblig. indivizibile, 216. 

— Tranzacţia avantajoasă, în- 
cheiată între creditor şi debitorul 
principal. foloseşte fidejusorului, 
pe când acea făcută între creditor 
şi fidejusor nu liberează pe de- 
bitorul principal, 174. 216 şi tom. 
VI, p. 722, 723. V. Fidejusiune. 
-—, Debitorul nu poate, prin tran- 

zacţia sa, să agraveze situaţia fi- 
dejusorului, 174, n. 2. V. Fideju- 
siune. 

— Asimilarea tranzacţiei cu 
lucrul judecat, 216 urm, 

—. Jeoseb, între tranzacţie şi lu- 
crul judecat, 217. V. Lucru judecat. 

— Stipularea unei clauze penale 
intr'otranzacţie,218,219. V. Clauză 
penală. 
„— Nu se poate cere, în prin- 

Cipiu, şi principalul şi pedeapsa, 
afară de cazul când aceasta din 
urmă ar fi fost stipulată numai 
pentru simpla întârziere, 219. 

— Cazul când se poate cere şi 
șiauza penală şi oblig. principală, 

— Cazurile de anulare ale tran- 
zarției, 219 urm. | 

— Eroarea asupra persoanei Şi 
obiectului tranzacţiei, 222, 

— Titlul nul, 222 urm. 
237 Sensul cuvântului titlu, 222 

—- Cauza acestei anulări (Co nN- trov.), 223. anulări ( 
— Eroarea de fapt si 

224. V. Eroare. Apt Şi de drept, 
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— Tranzaceţia întemeiată pe acte 
dovedite în urmă de falşe, 224 urm. 

— Cazul când există o îndoită 
anulare, 225. 

— Tranzacţia încheiată asupra 
unui proces terminat printr'o Sen- 
tință definitivă, 225 urm. 

— Ipoteza art. 1715, p. 226. 
— Cazul când sentința necu- 

noscută de părţi eră supusă re- 
cursului sau revizuirei, 226, 

— Cazul când senţinţa eră su- 
pusă apelului, 226. 

— Tranzacţia făcută asupra mo- 
tivelor de recurs sau revizuire 
(validitate), 226. 

— Descoperirea de acte necu- 
noscute părților şi ascunse de una 
din ele, 227 urm. 

— Tranzacţia încheiată asupra 
dolului părţei care a ascuns do- 
cumentele, 228. 

—  Indreptarea erorilor de cal- 
cul, 228. . 

— Este vorba, în -specie. de o 
eroare materială de cifre, 229. 

— Socotelile trebue să fi servit 
de bază tranzacţiei, 229. , 

— Efectele anulărei tranzacţiei. 
228 urm. - 

— Cazurile -de inexistenţă ale 
tranzacţiei, 229. 

— Tranzacţia inexistentă nu 
poate fi confirmată, 230. V. Con- 
firmare. - , 

— Cazurile în care tranzacţia 
este numai anulabilă (nulitate 
relativă), 230, 231. 
_— Aplice. în specie a art. 1900 
C, civil, 231. . 

— Tranzacţia în dreptul inter- 
naţional privat, 231, »32, 

Trusturi arendăşești, 168, n. 2. 
Cpr. asupra 'trusturilor -arendă- 
şeşti, Cas. rom. C. Bucureşti şi 
Iaşi, Cr. judiciar din 1911, No. 22 
şi 44, precum şi Rev. /urispru- 
denţa din 1911, No. 21, p. 327 urm. 
şi Dreptul din 1911, No. 47. Mai 
vezi tabla analit. a tom. LX, v! 
Trusturi. arendăşeşti. 

_Tutelă.— Formalităţile ce trebue 
să îndeplinească 'tutorul spre â 
puteă tranzige. în numele mino- 
rului sau interzisului, 199. V..Tran- 
zacţie.



— Tutorul nu poate face un 
compromis în numele minorului 
sua interzisului, pe când el poate 
face o tranzăcţie cu îndeplinirea 
unor anume formalităţi (art. 413), 
189 şi tom. II, p. 740 (ed. a 2-a). 
V. Compromis, Tranzaeţie, etc. 

— Tutorul nu poate garantă 
oblig. altuia, în numele minorului 
sau interzisului, aceasta nefiind 
un act de administraţie, 126, 127. 
V. Fidejusiune. 

— Necesitatea de a se abrogă 
art. 1767 din codul civil, care scu- 
teşte pe părinţi de ipoteca legală, 
326, 569. V. Ipotecă. - 

— Necesitatea de a se supune 
tutorul, care nu are imobile, la da- 
rea unei cauţiuni (de lege ferenda), 
27. 
— Cazurile în cari un tutor poate 

să consimtă radiarea unui privile- 
giu sau unei ipotec, 645. V. potecă. 

Ț 
Ţiduli ipotecare, 324, 325. 

U 

Urmărirea imobiliară. V. £x- 
proprierea silită imobiliară. 

Uz..— Se poate face o tranzacţie 
asupra dreptului de uz, 193, 194. 
V. Zrarizacție. 
— Neurmărirea dreptului de uz, 

336, 762. V. Exproprierea silită 
imobiliară. 

— Neipotecarea acestui drept, 
563. V. potecă. , 

— Bunurile asupra cărora exi- 

stă un drept de uz (sau de abi- 

taţie) nu pot fi reţinute de cre- 

ditori în detrimentul uzuarului 

sau abitatorului, de câteori aceste 

drepturi au fost constituite cu 
titlu gratuit, pentrucă ele au, în a- 

semenea caz, un caracter alimen- 

tar, 352, V. Abitaţie, Dr. de re- 

tenție, etc. _ , 

— Privilegiul vânzătorului de 

imobile nu se aplică creanţei care 

ar rezultă din constituirea unui 

drept de uz sau de „abitaţie, 479. 

V. Abitaţie. Privilegiu, etc. 
— Achizitorul unui drept de uz 

(sau de abitaţie) nu poate purgă   

imobilul de privilegii şi ipoteci, 
114, n. 5. V. Abitaţie, Ipotecă, etc. 

Uzucapiune. — V. Prescripție. 

Uzutruct. — Deosib. între uzu- 
fruct şi renta viageră, 103. Vezi 
Rentă viageră. 

— Fidejusorul unui uzufructuar 
poate cere descărcarea sa, când 
uzufructuarul a înstrăinat dreptul 
său de uzufruct, 179. V. Fideju- 
siune. ! 
— Uzufructuarul poate să con- 

stituească o antichreză, 299. V. An- 
tichreză. 

— EI poate să-şi ipoteceze drep- 
tul său, ipoteca stingându-se însă, 
în asemenea caz, odată cu uzu- 
fructul, 299, 561, 562, 576, 10. V. 
Ipotecă. 

— Consolidarea uzufructului nu 
aduce însă stingerea ipotecei, 561, 
nota 3. . 

— Quid în privinţa renunţărei 
uzufructuarului ? (Controv.), 361, 
nota 3. V. Ipotecă. 

— Guid în privinţa stingerei 
uzufructului prin abuzul folosinţei? 
(Controv.), 562, nota. 

— Cazul ipotecărei nudei pro- 
prietăţi (întinderea ipotecei la u- 
zufruct când el se stinge), 602. V. 

- Ipotecă. 
— Ipoteca constituită asupra u- 

zufructului nu se întinde însă la 
nuda proprietate, când aceasta se 
uneşte cu uzufructul, 602, n. 3. V: 
Ipotecă. 

— Vânzătorul unui uzufruct are 
-privilegiul vânzătorului de imo- 
bile, 478. V. Privilegiu. 

—  Privilegiul constructorului 
nu aparţine însă uzufructuarului, 
499, 500. V. Prio'legiu. 

Uzufruct legal.— Măsura în care 
se poate urmări uzufructul legal 
al părintelui şi al bărbatului 
«Controv.), 337 şi 762, nota in fine. 

— Uzufructul legal al părintelui 
şi al bărbatului nu pot fi ipotecate, 
563. V. Ipotecă. 

— Ipotecarea uzufructului le- 
gal ce femeea are în baza art. 
684 C. civ., 563. V. Jpotecă. 

-— Uzufructul legal nu este, în 
principiu, supus transcrierei, 744, 
nota 5; tom. ÎI, p. 519 şi tom. III, 
partea I-a, p. 409, nota (ed. a 2-a). 

86



868 

VERIFICAT 
2017 

— Excepţia admisă de lege în 
privinţa uzufructului părintelui în 
caz de divorţ (art. 285 C. civ.), 
741 nota 5; 743. . 

vV 

Vânzare.— Transcrierea vânză- 
rilor imobiliare în privinţa ter- 
ţiilor, 735. V. Transcriere. 

Vânzarea cu pact de răscum- 
părare V. Pact de răscumpărare. 

Vas. — Ipotecarea unui vas, 244. 
V. Ipotecă maritimă, 

Violenţa. — Anularea tranzacţiei 
p. violenţă, conform dreptului co- 
mun, 192, 220. V. Dol, Tranzac- 
fie, etc. 

Wagon de dormit (wagon-li!s). 
— Aceste wagoane nu sunt asi- 
milate unui han sau otel în pri- 
vinţa responsabilităţei p. lucrurile 
ce le sunt încredințate, 55 şi tom. 
IX, p.278, n. 4; tom. V,p. 534, 
notă in fine. Cpr. Judecăt. ocol. VI 
Bucureşti şi Trib. Ilfov, Cr. judi- 
ciar din 1910, No. 63. 

Warante (gajul asupra măr- 
furilor depuse în magaziile ge- 
nerale), 252, 253, 287, 288. 

— Neaplic. art. 1393 la warante, 
tom. VIILE, p. 810. 

— Şi recipisele la purtător ema- 
nate dela casele de împrumut pe 
amanet (Muntele de pietate) pot fi 
amanetate, 244. V. Muntele de pie- 

e. 
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Zaruri. — Jocul de zaruri este 
un joc de hazard. şi, ca atare, nu 
dă loc la o acţiune în justiţie, 85. 

Ziar.— Reporterii” unui ziar nu 
intră în categoria oamenilor de 
serviciu, în privinţa privilegiului 
statornicit de art. 1729, 4%, p. 394. 
V. Privilegiu. 

— Faptul. administraţiei unui 
ziar cotidian de a procură abo- 
naţilor săi, în scop de a-şi înmulţi 
cetitorii, diferite premii ale căror 
câştig, determinat prin tragere la 
sorți, atârnă numai de întâmplare, 
constitue o lotărie şi, deci, un joc 
la noroc, pentru care legea civilă, 
prin art. 1636, nu conteră nicio 
acţiune în justiţie. C. Bucureşti, 
Cr. judiciar din 1911, No. 50. 

Zid.— Proprietarul unui zid, are 
privilegiul vânzătorului p. despă- 
gubirea datorită de vecin, care 
uzează de dreptul ce-i conferă 
art. 598 C. civ. spre a dobândi 
comunitatea acestui zid, 479. V. 
Privilegiu. 

— Acbhizitorul comunităţei unui 
zid făcând parte dintro clădire 
sau servind de îngrădire unui 
teren ipotecat, nu poate purgă 
imobilul de privilegii şi ipoteci, 
114, n. 5. V. Ipotecă. 

Zidari CA Privilegiui Azidarilor). 
VsfConsiructori,4rivilegiu fie. 

   
      


