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La preseription reste un grand bienfait du droit et de 
la loi, parce quelle assure la tranqguillite des proprietaires 
vraiment l6gitimes et des dâhiteurs vraiment libtrâs: sans 
elle, ils pourraient âtre indâfiniment troublâs par les proces 
de ceux qui auraient conserv6 d'anciens titres de propriâtes 
tvansferces, ou de creances &teintes, alors quiils ne pour- raient plus eux-mâmes produire leurs titres, quoique plus nouveaux. 

(G-ve Boissonade, Projet de code civi] 
pour iempire du Japoii, V, o. 252, p. 266 Tokio, 1859), 

La, preseription a &t6 introduite par une raison de bien public, particuliorement pour que la propriâte des choses ne restât pas longtemps, ou m6me toujours, dans lincerti- tude, puisqu'on laisse d'ailleurs aux proprietaires un temps suffisant pour faire valoir leurs tit res et râelamations en temps utile (1). 

(Art. 1510 Projet de code civil pour la 
Bessarabie, annces 1824, 1825). 

n IN 

() „Bono publice usucapio ; ili 
- 

Pio introdueta est, ne seilicet 
i 

U pLo 
Quarundam rerun 

et fere semper incerta dominia essenţ: cum suffceret dominis ea diu 
Suas statati temporis spatiumă, (L. 1, Dig, 41, 3).
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Prescriptio est patrona generis 
nani 

(Cassiodorius). 
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dinis et periculi litium. 

(Cicerone). 

" 
44 

th
o0

5 

TOMUL XI 

(Prescripţia) 

Art. 1837—1911 C. civ. Art. 568 Pr. civ. Art. 945—956, 

966 C. com. Art. 593—600 C. Pr. pen. 

BUCURESTI 

ATELIERELE GRAFICE SOCEC & Co. SocIETATE ANONIMĂ 

1915



  

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. 

aia 
  

B.C.U. Bucuresti 
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CARTEA Il! Eee a: 

TITLUL XX 

DESPRE PRESCRIPTIUNE. 

După multă trudă şi multe nopţi nedormite, zice Du- 

ranton (1), am ajuns, în fine, la explicarea ultimului titlu 

al codului civil, Prescripţia, care consolidează toate dreptu- 

rile cârmuite de titlurile precedente, complectând astfel această 

mare operă legislativă. 
In această importantă și grea materie, redactorii codului Căliuzele” eo- 

francez sau călăuzit nu numai de Pothier şi de Domat, dului francez, 

dar mai cu seamă de Dunod, care, în vechiul drept francez, 

a scris un tratat asupra preseripţiei (2). | 

Cât pentru redaetorii codului nostru, ei Sau luat în Codul nostru. 

genere după Mareade, așa cum vom vedeă mai la vale. 

Sunt însă şi modificări proprii legislaţiei noastre. Astfel 

este, de exemplu, acea care pune în principiu că titlul de 

moştenitor sau titlul pro herede este un titlu just în sensul 

art. 1897 C. civil, care, unit cu buna credință, poate să 

(2) Duranton, Cours de droit franţais suivant le code civil, XXI, 

175, p. 8% (ed. a 4-a). 
(2) Dunod de Charnage (Ecuger, ancien avocat au Parlement et 

professeur royal en l'Universite de Besanţon), Tr. des pres- 

criptions (ed. a 4-a, 1165). — In art. 2219 (art. 1909 al nostru), Art. 1909 C. 

compilatorii napoleonieni au reprodus teoria lui Bourjon, ju- civil: 

risconsult din secolul al 18-lea, după cum vom vedeă când 

vom explică acest text. Vezi, de o camdată, asupra art. 1909, 

infră, p. 100, 101. 

72452 4
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conducă pe posesor la dobândirea proprietăţei prin uzuca- 
piunea. de 10 sau 20 de ani(!). 

Impărțirea Vom împărți această materie în trei părţi. In partea 
materiei: L-a. ne vom ocupă despre preseripția în materie civilă; în 

partea a II-a, ne vom ocupă despre preseripţia în materie co- 
mereială, iar în partea a III-a, despre preseripţia în materie 

3 penală. 

PARTEA 1 

PRESCRIPŢIA IN MATERIE CIVILĂ (2) 

Consideraţii generale şi istorice. 

Origine pres ȘI Pveseripţia datează din timpurile cele mai depărtate, " căci ea a trebuit să urmeze de aproape stabilirea proprie- tăței. Autorii cei mai vechi ne atestă existenţa ei, și într'o pledare a lui Demostene, vedem că acest celebru orator 
  

() Vezi înfră, p. 133 urm. şi explic. art. 1897, unde vom vedea, cu toate acestea, că chestiunea, este controversată. (2) Codul Caragea numeşte prescripţia paragra fie (art. 6 urm. partea VI, capit. I), iar codul Calimach întrebuinţează cu- vintele: uzucapie şi prescripţie (art. 1906 urm. corespunză- NI tori cu art. 140! urm. din coâul austriac). Vezi înfră, p. 7 urm Bibliografia Vezi asupra, preseripţiei, Bousquet, Dictionn d, dreptului criptions (1838). 7 . aime des pres- netual. pitons ( ); acharie, Handbuch des Tanzâsische ial aa vechis, |, $ 137 urm. (ed. / chem Civil Crome) şi IV 7 r Anschiitz); Planck, Die Lehre SĂ er jap „ den Grundzătzen des franeăsischen Civilrechts (| Goeltin en 1809); Giorgio Giorgi, Teoria delle obbligazioni nel dit moderno italiano, VIII, 212 urm. p. 308 urm. (ed. a 3- ; Mirabelli, La prescrizione (1893); Ricci, Corso teorico- : tico di dirilto civile, V, 149 urm. p. 262 urm. (ed. din 1907). iti Matteo Galdi, Della pPrescrizione, 4 volume (Napoli, 1905) et ioliografia neât priveşte vechiul drept francez, vezi Dunod Tr. d dreptu pi presoriptions (ed. a 4-a, 1765); Delaporte, Le nouvea, Du d. Tr. des prescriptions de ce celebre auteur (ed. din “18109; remaniare foarte mediocră a operei lui Dunod zice Zach ) : eine sehn miltelmâissige Unarbeitung des Dunod' sche w ma Pothier, Zr. de la prescription qui vesulte de la fos casiai (usucapion). IX, p. 317 urm. şi Zr. des obligatior II, 677 urm. p. 872 urm. (des fins de non recevoir et prescriptions
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opune o fine de neprimire trasă dintr'o prescripţie stator- 
nicită prin legile lui Solon (1). | 

Chestiunea de a se şti dacă preseripţia achizitivă sau Dr. grecesc. 
uzueapiunea, a existat la Greci, este însă foarte îndoelnică, 
din cauza lipsei de documente (2). 

Această preseripţie a existat însă la Romani. Din capul Dr. roman. 
locului ea nu folosea. decât cetățenilor romani şi nu putea 
fi aplicată decât lucrurilor susceptibile de o proprietate 
quiritară (res mancipi). De câteori aceste lucruri se înstrăinau 
de adevăratul lor proprietar, achizitorul lor deveneă, proprietar 
irevocabil; de câteori vânzătorul nu eră proprietar, achizi- 
torul lucrului nu deveneă proprietar decât prin posesiunea 
de un an, dacă eră vorba de un lucru mobil, şi prin acea 
de doi ani, dacă eră vorba de un imobil. Acest mod de - 
achiziţie, consacrat prin legea celor 12 table, se numiă 
usucapio (dela usu, capere) (5). „Usucapio autem mobilium 
Quidem rerum anno completur, fundi vero et aedium biennio: 
et îta lege XII tabularum cautum est“ (4). 

Mai târziu, eu întinderea dominaţiunei Romanilor dincolo Moăificarea 
de Italia, s'a introdus o nouă jurisprudență, prin care acei detii Pri- 
care posedase timp de 10 ani fonduri afară din Italia, erau 
menținuți în posesiunea, acestor fonduri printr'o excepţie 

  

contre les creances, — prescriplion liberatoire) şi Introduction 
au titre des prescriptions, 1, p. 330 urm. (ed. Bugnet); Domat, 
Lois civiles dans leur ordre naturel (de la possession et des 
prescriptions), IV, p. 234 urm. (ed. Carr6 din 1823), ete. 

(1) Vezi Repert. du Palais, vo Prescription, 3 urm.; Repert. 
Sirey-Carpentier, eod. v%, No. 1, ete. 

() Vezi Guillouard, Prescription, LI, No. 45 şi autorităţile citate. 
Vezi, în privința preseripţiei la Greci, Pand fe., vo Prescrip- 
tion civile, 53 urm.; Beauchet, Histoire du droit Drive de la 
vepubligue athenienne, tom. IV, p. 521 şi urm. 

(9) Vezi Pand. fe., vo cit., 56 urm.; Repert. Sirey, eod. 2, 2; 
Baudry et 'lissier, Prescription, 3; 'Proplong, Idem, 1, 15; 
Glasson, Elements de droit franțais, 1, 119, p. 414 (ed. a 
2-a). — In vechile legi germanice, posesiunea de un an şi o 
zi făceă de asemenea să se dobândească, după legea salică, 
atât proprietatea, imobilelor cât și acea a mobilelor. Glasson, 
op. şi loco cit, |, p. 415. 

(*) Gaius, Înstit., II, $$ 42 şi 54 şi Instit. Justinian, De usu- 
capionibus, 2, 6, Pr. Mai vezi Ulpiani Regul. De dominiis 
et acquisitionibus rerum, 19, $
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numită prescriptio, din cauza locului ce ocupă această 
excepţie în formula pretorului (?). 

Reforma lui Această jurisprudenţă, fu consfinţită şi de împărați, 
Justinian. înaintea lui Justinian. Intre uzucapiune şi prescripţie eră 

însă această deosebire, că, pe când cea dintăi confereă do- 
meniul civil, cea de a doua confereă numai domeniul natural. 
Justinian ştergând, în anul 531, deosebirea, dintre res mancipi 
şi nec mancipi, precum şi acea dintre bunurile situate în 
Italia şi cele situate în provincii, a conferit preseripţiei toate 
efectele uzucapiunei, supunând mobilele preseripţiei de trei ani, 
iar imobilele, ori care ar fi fost situaţia lor, prescripţiei de 
zece ani inter prosentes şi de douăzeci de ani inter absentes (2). 

Introducerea O Constituţie din anul 424, a împăratului "Teodosie cel 
a'50 ae, tânăr, introduce preseripția de 30 de ani, care nu cere nici 

titlu, nici bună credință, în privinţa, imobilelor şi a acţiunilor 
reale, personale şi mixte (3). | 

Presoripția de O lege aşa zisă Omnes, a, împăratului Anastase, astfel 
" numită, pentrucă, începe cu acest cuvânt, introduce pres- 

eripţia de patruzeci de ani, în privinţa tuturor drepturilor 
şi acţiunilor care nu erau supuse preseripţiei de 30 de ani (4). „Bunurile 15. Această prescripţie se aplică şi acţiunei ipotecare (5), 

preseripțăa de bunurilor patrimoniale ale împăratului (6), bunurilor bisericilor 40 de ani. şi ale stabilimentelor de binefacere (7), ete. 

(1) Vezi infră, p. 37. 
(2) Vezi Cod, De usucapione transformanda, ete., 7, 31 și Instit. De usucapionibus et longi temporis possessionibus, 2, 6 Pr. (6) L. 3, Coa, De prascriptione triginta vel guadraginta annorum 7 39. Mai vezi L.7, Cod, cod. îi; L1 S1, Cod m annali exceplione, 7, 40; Nov. 119, capit. 7, De proscriplio- nibus, aliăs, de mala fide possessoris res alienantis. Se zice că prescripția de 30 de ani a fost introdusă la Roma, de către impăratul Theodosie-cel- Mare, în anul 379, însă, Constituţia acestui Împărat nu se găseşte nicăiri. Cop. i] - „ €ription, L, 855, p. 495 Ted. din 1882), P' Vazeille, Prea (*) L. 4, Cod, De proescriptione 30 vel 40 annorun, 1, 39. Vezi j Delaporte, Le nouveau Dunod, p. 280 urm. (ed. din 1810) (0) L. L. 3 şi 7, Pr. şi $ 1, Cod, loco cit. ” | (€) L. 14, Cod, De fundibus patrimonialibus, ete. 11 61 Drumethiu  ) Nov. 111 și 181, capit. 6. Vezi art. 10360. Colina rancez, „Contre DEglise n'y a prescription gue de guaras 7 les ordonnances du roi i dee apte ans, par 

: roi Charles le Grand et de Louis, so fils, conformement auz constitutions de leurs prâdăcesseaurs.
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Novelele 7 şi 9 ne arată că termenul preseripţiei fusese Prescripţia de 

prelungit pănă la 100 de ani pentru acţiunile aparţinând 100 de ani. 
Bisericei (î), fiindcă acesta se socotește termenul cel mai 

empereurs“, ziceă Loysel (Institutes coutumicres, II, p. 123, 
124, No. 722 (ed. Dupin et Laboulaye din 1846). 
Vezi [. ultimă, Cod, De sacrosanctis ecclesiis, ete., 1, 2, 
unde se zice: „Sola romana Ecclesia gaudente centum an- 
norum spatio vel privilegio“. „Les immeubles et les droits de 
VEglise avaient d'abord €t€ assujtttis ă la prescription de 30 
ans, zice Dunod. L/empereur Anastase decida qu'ils ne pour- 
raient plus âtre preserits que par 40 ans. Justinien tendit cette 
preseription ă 100 ans; il la râduisit dans la suite ă 40 pour 
les Eglises infârieures, et les canons y sont conformes“. (Dunod, 
Tr. des prescriptions, p. 210, ed. din 1765). Cpr. Pothier, Oblig., 
II, 686, p. 378 (ed. Bugnet). In vechiul drept francez, nu se 
puteă prescrie contra Regelui, după Loysel, decât tot printr'o 
sută de ani. lată, în adevăr, cum se exprimă, în această privinţă, 
acest autor: „Car, contre le Roi, n'y a prescription que de cent 
ans; qui est ce qu'on dit communement: gui a mange (plume) 
Voie du Roi, cent ans apres en rend la plume“. (Institules cou- 
tumitres, IL, p. 125, No. 726, ed. Dupin et Laboulaye din 
(1846). Un vechiu proverb spaniol zice în acelaş sens: „Quien 
come la vaca del rey, & cien anos paga los huesos“. (Cine 
mănâncă vaca regelui, plăteşte oasele ei după o sută de uni). 
In Englitera există, de asemenea, o maximă în următoarea 
cuprindere: Nullum tempus ocurrit regi. Cu toate cele spuse 
de Loysel, adevărul este că nici în Franţa nu se puteă prescrie 
în contra regelui, mici chiar printr'o 100 de ani. „Par 
Pordonnance de Frangois l-er, du 20 juin 1539, tout ce gui 
est du domaine du roi est împrescriptible, mâme par cent 

ans de possession, zice Domat, et par plusieurs coutumes, 
les cens ne peuvent se preserire contre le Seigneur“. (Domat, 
Lois civiles dans leur ordre naturel, LV, p. 315, No. 2, ed. 

Carr€). Tot .astfel se exprimă şi Pothier (Oblhg., II, 685, 
p. 318, ed. Bugnet). lată propriile sale cuvinte. „Le Roi 
m'est sujet ă aucune loi humaine, par conseguent, ni & celle 
de la prescription“. Şi Bugnet, adnotatorul juriseonsultului 
dela, Orltans, zice cu această ocazie (op. cit., IL, p. 318, 
nota 2): 

„Voilă une bien singulire proposition; elle fut sans doute 
inventâe par ces lâches courtisans, dont Racine a dit: 

—
 ( 

Dâtestables flatteurs, present le plus funeste 

Que puisse faire aux rois la colăre câleste, 
Bientât ils vous diront que les plus saintes lois, 
Maitresses du vil peuple, obâissent aux rois;
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lung al vieţei omului, guia hoc tempus vite longavi hominis 
plerumgque finis esse dugnoscatur; însă acest termen a fost 
redus la 40 de ani prin Nov. 111, tit. 12 şi prin Nov. 131 (1). 

Posesia ime- In fine, L 2, Dig., De agua et aqua pluvie arcendee, 
morală. 39, 83. consideră posesia imemorială ca fiind de natură a. 

înlocui nu numai titlul, dar şi însăș legea, ceea ce eră 
admis şi în dreptul canonic. Vetustas semper pro lege ha- 
betur. De asemenea, L. 3 $ 4, Dig., De aqua cottidiana et 
stiva, &3, 20, declară. că conduetul de apă, care serveşte 
de un timp imemorial, are puterea unui drept stabilit: 
»Ductus aqua, cujus origo memoriam excessit, Jure constitui 
loco habeturt (?). 

Quun roi n'a d'autre frein que sa rolontă me&me ; 
Quiil doit immoler tout ă sa grandeur supreme; 
Qu'aux larmes, au travail, le peuple est condamns, 
Et d'un sceptre de fer veut âtre gouvern&; 
Que, siil n'est opprime, tât ou tard il opprime ; 
Ainsi, de pitge en piâge et d'abime en abîme, 
Corrompant de vos mours Vaimable purete, 
Ils vous feront enfin hair la verite, 
Vous peindront la vertu sous une affreuse image. 
Helas! Ils ont des rois egare le plus sage. 

(Racine) 
Linguşitori nemernici, voi sunteți o urgie 
Ce regilor trimete a cerului mânie; 
Curând o să vă spună că cea mai sfântă lee, 
Ce stăpâneşte plebea, ascultă de un rege; 
Că el alt frâu nu are decât voinţa sa, 
Că slavei sale totul el va sacrifică; 
Că lacrimelor, muncei poporu-i osândit, 
Și trebue cu sceptrul de fier călăuzit; 
Că dacă nu-l apasă, te-apasă el pe tine. 
Astfel, din cursă în cursă nenorocirea vine. 
Ei vor strică a voastră plăcută curăţie, 
Vor face adevărul urât de voi să fie, 
In chip grozaY, virtutea n'or zugrăvi-o drept. Din regi, vai, rătăciră pe cel mai înțelept! 

(Traducere de Al. A. Naum), 

După ce veproduce aceste versuri, Bugnet adaogă: „ Raeine est ici plus sens que Pothier; le poste P'em porte _sur le jurisconsulte“, 
(1) Vezi tom. III, partea I-a, al Coment. noastre, p. 299 ad notam. Cpr. Dunod, Tr. des Prescriplions (capit. 13), p. 210 urm. (ed. din 1765); Savigny, System des heuţi en râmisch , Rechis, V, $ 247, p. 355 urm. (ed. germ. din 1840) ete. “ (*) Vezi tom. III, partea I, al Coment. noastre, p. 298 ad nolam in fine. Vezi asupra preseripţiei de timp imemorial, Dunod,
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Precând acum la dreptul nostru anterior, vom vorbi Dr. nostru 
mai întăi despre codul Calimach, care este mult mai complect anterior. O. 
şi mai sistematie asupra materiei decât codul Caragea şi 
care, precum se ştie, sa aplicat în Moldova cu începere dela, 
1 Octombrie 1817 (!). 

Acest cod se ocupă, ca şi codul actual, în acelaș titlu Uzucapiune, 
(partea III, capit. IV), despre uzucapiune sau prescripţia Penete 1 
achizitivă şi despre preseripţia liberatorie. 

Art. 1906 (1451 C. austriace) defineşte preseripţia: C. Calimach. 
pierderea unui drit din neîntrebuinţare în termenul hotărit: Art. 1900; 
de legi; iar art. 1907 (1452 C. austriac) defineşte uzuca- 
piunea în termenii următori: „dacă dritul ce sau stins prin 
prescripţie se mută totodată la altul, în puterea legiuitei 

op. cît., p. 213 urm. şi Delaporte, Le nouveau Dunod, p. 254 
urm. „Possession cenlenaire et immâmoriale vaut titre“, ziceă,. 
Loysel, Institutes coutumieres, II, p. 126, No. 1721 (ed. Dupin 
et Laboulaye din 1846). 

(4) S'a susținut înaintea Curţei din Bucureşti că acest cod n'a Data punerei 
fost aplicat în Moldova decât eu începere dela 1833, data, tra- în aplicare a 
ducerei lui în limba română. Se înţelege că Curtea a respins codului Cali- 
acest mod de a vedea. Iată considerentele Curţei: „Considerând 
că nu se poate admite propunerea d-lui G. Vernescu că codul 
Calimach nu aveă vigoare legală în Moldova pe la 1825 şi 
că el n'a devenit obligator decât la 1833; că, atât la finele 
introducerei codului în limba elină, din 1817, cât şi în art. 4 
din acel cod, sezice că el va fi pus în aplicare trei luni după 
promulgarea sa, care a avut log, după cum este seris tot în 
acea introducere, la 1 Iulie 18]7; că oricât de anormal pare 
ca o ţară, care-şi are limba sa naţională, să nu aibă şi legile 
sale serise în aceeaş limbă, această anomalie, care se explică 
prin nişte împrejurări politice greu. de înţeles astăzi, nu poate 
face ca o lege întoemită de autoritatea competentă de atunci 
să nu-şi aibă toată puterea sa; considerând că această con- 
dică n'a fost tradusă în limba naţională decât în anul 1833, 
şi aceasta, se constată chiar din inscripţia în limba franceză 
aflată pe ediţia din 1833: „Code civil de la Moldavie public 
pour la premictre fois en langue moldave, sous la presidence 
de S. E. M. de Kisselef“; că nu sa schimbat niciun text din 
ediţia dela 1817, iar textele din ediţia dela 1833 sunt iden- 
tice cn cele din ediţia dela 1817, ete.“. Vezi Dreptul din 

1872, No. 1, p. 12. Intre judecătorii care au semnat această 
decizie este şi Ion Kalinderu, despre a cărui moarte neaștep- 
tată suntem înștiințat chiar în momentul când serim aceste 
rânduri.
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stăpâniri, se zice dritul câștigat prin întrebuințare, iar chipul 

câştigărei lui se numeşte uzucapie“. 

C, Calimaeh. Oricine este capabil de a dobândi bunuri prin alte moduri 

Art. 1903. legiuite, poate să dobândească o proprietate sau un drept 
şi prin uzueapiune (art.: 1908 QC. Calimaeh, 1453 C. austriac). 

Art. 1909. Atât uzucapiunea cât şi preseripţia pot să-şi producă 
efectul lor în contra tuturor persoanelor particulare capa- 
bile de a-şi exercită drepturile lor; contra celor puşi sub 
tutelă sau curatelă, contra bisericilor, obştimilor şi altor 
“persoane morale; contra caselor de averi publice şi în contra 
absenţilor (înstrăinaţilor), însă sub restricţiile statornicite 
mai la vale (art. 1909 C. Calimach, 1454 C. austriac). 

C. Calimaoh. S'a decis că, spre deosebire de codul actual (art. 1876), 
1964. - sub codul Calimach preseripţia curgeă contra minorilor care 

aveau tutori (argument din art. 1908 şi 1964)(1). 
Art. 1924 C. Sa, mai decis că, sub codul Calimach, bunurile minorilor 

Calimach. se puteau prescrie prin posesiunea de zece şi douzeci de ani, 

când există. titlu şi bună credință, şi prin posesiunea de 
treizeei de ani, în lipsa, unui titlu (art. 1924 C. Calimach) (2). 

Intrebările In urma răpirei Bucovinei, guvernul acelei provincii a 
poeovinei fa făcut mai multe întrebări, în anul 1782, Divanului dom- 
cute Divanu- nese al Moldovei. Unele din aceste întrebări fiind relative 

„la prescripţie, eredem folositor de a reproduce aci atât în- 
trebănile guvernului cât şi răspunsurile date de Divan. 

Intrebarea a 10-a. — Când din întâmplare nu poate ei- 
neva să arăte dovezi şi serisori pe moşia ce o stăpâneşte, 
dar o stăpânește cu odihnă, pănă la câți ani poate să-i 

(5) Cpr. Cas. rom. S-a-l, anul 1873, p. 16%; Bult. 1889, p. 947 Vezi şi C. Iaşi, Dreptul din 1881, No. 72, p. 587. OoHtornu. art. 549 C. portughez. Vezi infră, p. 178, text şi nota 2 Dr. roman. Dreptul, roman nu are dispoziţii clare şi precize în rivința preseripției relativă la, minori. Minoritatea nu suspendă res- empția, însă minorul aveă beneficiul restituţiei în cei zecb ani care urmau majoritatea lui. Această legislaţie a suferit însă mai multe schimbări ulterioare. Vezi Bousquet, Dictionn. d 5 | „ Prescripltons, v* Mineur, p. 402 (ed. din 1838) e C, Catimach, (2) Cas. rom. Bult. 1889, pag. 947. — Această, dec rt. 1932, principiu că regula art. 1932 din codul Calim unuriie minorilor se preseri ri izeci i 1că numai la, cazul anume determi bat. ae e i cână ae că bunuri au fost vândute de tutor fără formele, legale aceste 

ecizie pune în 
ach, după care.
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slujească stăpânirea lui, spre dovadă că moşia în chestie 

este dreaptă a lui? | 

Răspunsul Divanului. — Pentru cei ce stăpânese moşii 

şi nu au dovezi, serisori, pănă în zece ani stăpânind cu pace 

şi cu bună credință (âdecă să nu ştie la cugetul lor cu 

vreo asupreală sau năpăstuire stăpânirea lor), nefiind lip- 

siţi din pământul lor, atât cel ce stăpâneşte cât și cel ce vreă, 

să tragă judecată peste zece ani, rămâne temeinică stăpâ- 

nirea,; iar la cei ce lipsese din pământul lor, și va fi stă- 

pânire cu bună credinţă, pănă la, doazeci de ani; iar la 

vea, credinţă (adecă cel ce stăpâneşte de ştie la cugetul său 

că este cu asupreală şi năpăstuire stăpânirea sa), atunci de 

nu vor fi şi lipsiţi din pământul lor, sau de vor fi lipsiţi 

peste 30 de ani, rămâne temeinică stăpânirea (*). 

Intrebarea a 11-a. — Când unul au stăpânit moșia sa 

cu odihnă, peste suma anilor hotăriţi, şi după vremi, vine 

altul cu bune serisori asupra acelei moșii, cine rămâne stă- 

pânitor după obiceiul pământului: cel ce au stăpânit atâţia 

ani, sau cel ce poate dovedi cu serisori că ar fi moșia lui? 

Răspunsul Divanului. — De vreme ce din adese vremel- 

nice tulburări, ce Sau tâmplat în ţara aceasta, mulţi nau 

putut aveă purtare de grijă pentru moşii şi alte averi ale 

lor, pentru aceia dar preseripţia, la asemenea pricini de în- 

tâmplări, după obiceiul pământului se socotește păr (pănă) 

la 30 ani; iar de se va dovedi că eu năpăstuire şi lăcomie 

stăpâneşte, atunci nu se socoteşte numărul anilor. 

Intrebarea a 12-a.— De este vremea preseripției, adecă 

pănă la 30 de ani, sau mai mult sau mai puţin, atât la 

boeri sau la Mănăstiri, sau mazili ruptaşi, totdeauna sau 

vreo deosebire, fiindeă- osebit este cunoscut că, în vremile 

tulburărilor, serisorile boerilor au căzut în mânile mazililor, 

şi a mazililor în mânile boerilor, şi acum mulţi ca aceştia, 

care fără de dreptate ţin scrisorile cu care se folosese atât 

cu veniturile, cât şi cu sloboziri ce sar cădea să aibă cel 

adevărat stăpân? 
Răspunsul Divanului. — Hotărirea judeţului se socotește 

pentru toţi deobște tot întiun chip, nefăcând deosebire, după 

rânduiala preseripţiei, a anilor stăpânirei care sau arătat, 

  

() Vezi înfră, p. 24.
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la al 10-lea pont (punct), cum şi pentru scrisori, după cum 
sau arătat la al 11-lea pont; iar pentru lucrurile biseri- 
cești, paragrafia, adecă preseripţia, hotăreşte pănă la 40 de 
ani să poată trage judecata. | 

Intrebarea a 13-a.—Și fiind cunoscut că, în vremile tul 
burărilor, mulţi mazili ruptaşi s'au făcui stăpâni de moşii, cu 
unii ca, aceştia, după ohiceiul pământului ce se cade să se facă? 

Răspunsul Divanului.— Din Mazilii ruptaşi (1), sau ori- 
cine care, în vremile tulburărilor, sau făcut stăpâni de moşii, 
asemenea după rânduiala preseripţiei ce sau arătat la al 
10-lea și al 11-lea pont, rămâne să se socotească (2). 

Reîntorcându-ne acum la codul Calimach, dela care 
ne-am depărtat puţin spre a face cunoscut documentul de 
mai sus, acest cod dispune că tot ce se poate dobândi poate 
fi uzucapiat, adecă câştigat prin prescripţie (art. 1910); de 
unde rezultă că și dreptul de dijmă, adecă de proprietar al 
ființei luerului, poate fi dobândit prin primirea neîntreruptă, 
a dijmei, cu bună credinţă, în timpul cerut de codul Cali- 
maeh pentru uzucapiune (5). 

Din contra, nu pot fi uzucapiate lucrurile ce nu pot fi 
dobândite fie din cauza esenței lor (a, căror stăpânire se 
opreşte din înființata lor felurime), fie din cauza unei dis- 

() Mazilii erau urmaşii boerilor eşiți din slujbă (maziliţi) şi uitaţi pe la ţară, care, prin repetatele împărțiri de pământ sărăciseră şi ajunseseră simpli țărani, păstrându-și însă conş- tiinţa că fuseseră odinioară boeri. Ei na plăteau birul prin cislă (adecă prin impunerea unei dări satului întreg, care, apoi, se împărțea, între locuitori), ei prin patente personale rânduite de Domn, pe capul fiecărnia din ei. Vezi A. D. Xenopol, Istoria Românilor, tom. III, pag. 542 şi tom. V, p. 598 (ea. l-a). 
uptașii erau străini sau neguţitori alcătuiți cu Domnul pentru dările ce trebuiau să plătească şi pe care Domnul voiă să-i favorizeze spre a-i atrage în ţară. Ei făceau cu Domnul o ruptoare (toemală) asupra, câtimei dărilor ce trebuiau să plă- tească, de unde şi numele de Ruplași sau Ruptele visteriei. Xenopol, op. cit., V, p. 572. 

(2) Acest interesant document, care cuprinde în total este publicat în Uriearul lui 'Th. Codrescu, urm. Vezi şi înfră, p. 23, text şi nota |. () Cas. rom. Bult. 1911, p. 1627. 1698. ao 
No. 9, p. 101. p i ; Cr. judiciar din 1912, 

19 puncte, 
tom. XI, p.252
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poziţii a lezei, fie că ele sunt inalienabile (art. 1910 C. Ca- 
limaeh, 1415 C. austriac). 

Astfel, nu pot fi dobândite prin uzucapiune, drepturile C. Calimaeh. 

cuvenite exeluziv Capului Statului (Stăpânitorului), precum Axt, 1911. 

sunt: dreptul de a stabili impozite (de a aşeză vămi şi de 

a pune dări şi alte drituri ale Stăpânirei) (art. 1911). 
Nu pot fi preserise nici obligaţiile care izvorăse din 

aceste drepturi (art. 1911 C. Calimaeh, 1456 C. austriac) (!). 

Drepturile unui soț, bărbat san femee, unui părinte, Art. 1812 C- 

unui copil, precum şi alte drepturi personale, nu pot fi Calimah. 

uzucapiate. Cu toate acestea, acei care exercită asemenea 

drepturi de bună credință pot să invoace ignoranţa, lor in- 
voluntară pentru exerciţiul eventual al acestor drepturi pre- 
supuse (nevinovata neştiință foloseşte pe acei ce întrebuin- 

ţează, cu bună credință asemenea drituri, întru atâta încât 

ei pot fi apăraţi, şi să întrebuinţeze socotitele lor drituri) 

(art. 1912 C. Calimach, 1458 C. austriac). 
Drepturile unei persoane asupra acţiunilor şi bunurilor C. Calimach. 

sale, precum este acela de a cumpără mărfuri în cutare Ant, 1915 

sau cutare loc (încoace şi încolo) (7), dea se folosi de fâna- 

țele sau de apa sa, nu sunt supuse preseripției, afară de 

cazul când legea ar fi dedus în mod expres (rostit) pier- 
derea acestor drepturi din neexecutarea lor un timp deter- 
minat (afară numai dacă legea va uni rostit pierderea lor 

cu neîntrebuinţarea în termen hotărît şi necurmat). Iar dacă 

cineva va opri sau împiedică pe altul în exerciţiul unui 

asemenea drept, posesiunea dreptului interzis din partea 

unuia contra libertăţei celuilalt începe din momentul de 

() Codul austriae mai are o dispoziţie, care n'a fost reprodusă Deoseb. între 

de codul Calimach, şi anume, art. 1457, în următoarea cu-C. austriac şi 

prindere: „Celelalte drepturi ce aparţin Capului Statului, însă C. Calimach. 
care nu-i sunt excluziv rezervate, precum: drepturile asupra 
pădurilor, asupra vânatului, pescuitului și alte asemenea, pot, 
în genere, fi uzucapiate de către cetăţenii Statului, însă printr un 

termen mai lung decât acel al uzucapiunei ordinare (patruzeci 
de ani după art. 1472 din acelaş cod). Vezi asupra art. 1457 

C. austriac, Stubenrauch, Commentar zum Osterreichischen 

allgemeinen biirgerlichen Gesetabuche, II, p. 906, 907 (ed. a 8-a). 

(2) Art. 1459 din codul austriac zice... „Die Rechte eines Men- C. austriac. 

schen îiber seine Handlungen und îiber sein Bigenthum, 2. Art. 1459. 

b. eine Waare da oder dort zu hkaufen.... ete.“.
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când acest din urmă s'a supus oprirei sau împiedicăsei (1), 
şi prescripţia sau uzucapiunea are loc, de câteori sunt în- 
trunite celelalte condiţii ale ei (art. 1913, 1914 C. Cali- 
mach, 1459 C. austriac). 

Codul Calimach admite deci, în termeni expreşi., pres- 
erierea, facultăţilor legale prin conțradieţia, aceluia contra 
căruia ele urmau a fi executate, chestiune care, după cum vom 
vedei înfră, p. 90, 91, astăzi este controversată. 

Pe lângă vrednicia persoanei şi a obiectului, se mai 
cere, pentru uzueapiune, stăpânirea (posesiunea) lucrului sau 
a dritului, eare au a se dobândi prin uzucapiune; iar această 
stăpânire sau posesiune trebue să fie dreaptă, cu bună ere- 
dinţă, neprihănită (neinfectată de vreun viciu) şi necurmată, 
(neîntreruptă) în tot cursul termenului hotărît de lege (art. 1915 
C. Calimach 1460 C. austria) (?). 

Deşi stăpânirea unui lucru trebue să fie cu bună ere- 
dință, totuşi stăpânirea cu rea credință, a autorului de mai 
înainte, nu împiedică pe un urmaș cu bună credinţă sau pe 
moștemtori să înceapă uzucapiunea, din ziua de când a în- 
ceput stăpânirea sa, de bună credință (art. 1920 C. Cali- 
mach, 1463 C. austriac) (5). 

(!) „Considerând, zice Curtea, de casaţie, că dreptul de a între- 
buinţă un curs de apă, .ca orice drept curat facultativ, scapă 
de orice preseripţie în acest înţeles că el nu se pierde prin 
neîntrebuinţare, decât atunci când un terţiu opreşte folosinţa, 
lui; căci din momentul când se tolerează, această oprire în- 
cepe posesiunea dreptului oprirei (art. 381, 1913 şi 1914 C. 
Calimach). Bult. S-a I-a, anul 1884, p. 89%, 

(2) Vezi infră, pag. 105, nota 4. Cpr. Trib. Iaşi, Dreptul din 
1909, No. 26, p. 204. Vezi şi C. Galaţi, Dreptul din 1889, No. 76, consid. dela p. 613. — „Stăpânirea (posesiunea) este 
dreaptă, zice art. 416 din codul Calimach (316 C. austriac), când se întemeiază pe un titlu puternic“. adecă, tranzlativ de proprietate (cpr. Cas. rom. S-a civilă, Bult. 1869, p. 235), precum: intrarea în moştenire, dăruirea, cumpărarea, ete. In caz contrar, posesiunea este nedreaptă (nelegitimă, unrecht- măssig, după textul austriac). Cpr. Cas. rom. Bult. S-a 1 1873, coneiă. dela p. 67. — Un titlu izbit de o nulitate ab. solută, nu poate deci servi d ă iunei 
ani P sra.eci cs de bază uzueapiunei. Cas. rom. 

(5) Este însă de observaţ că art. 1920 ai 
care l-am reprodus mai sus, 
art. 1930 din acelaş cod, 

p n codul Calimach, pe 
este în flagrantă contradicţie cu 

care nu există în codul austriace
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Orice posesiune, întemeiată pe un titlu, care ar fi fost 

suficient pentru dobândirea proprietăţei, dacă ea ar fi apar- 

ținut cedentului (trădătorului stăpânirei), este legitimă şi 

suficientă pentru uzucapiune. Astfel sunt;: legatul, darul (*), 

vinderea-cumpărarea, schimbul, plata, unei datorii, darea, de 

zestre de lucruri cheltuitoare, ete. (art. 1916 C. Calimaeh, 

1461 C. austriac) şi, după art. 1920, chiar titlul de moş- 

tenitor (£). | 
Lmerurile amanetate, împrumutate, depozitate sau date 

în uzufruet, nu pot fi uzucapiate de creditori, împrumută 

tori, depozitari sau uzufruetuari, niei de către moştenitorii 

lor, pentrucă le lipseşte titlul cel drept al dobândirei (art. 1918 

C. Calimach, 1462 C. austriac) (). 
Uzueapiunea poate folosi numai pe un terțiu posesor, 

care, cu un just titlu, a luat luerul dela ţiitorul lui sau 

dela moștenitorul ce-l deţine fără titlu. Acest terţiu poate, 

după împrejurări, să dobândească proprietatea acelui lucru 

chiar fără uzucapiune (art. 1919 C. Calimaeh, 1462, în 

fine C. austriac) (*). 
Stăpânirea unui lucru trebuind să fie şi neprihănită 

adecă neafectată de vreun viciu, lucrul luat cu putere sau 

cu vieleşug, ori stăpânit numai prin rugăminte, nu poate fi 

uzucapiat nici de posesor, nici de moştenitorii lui (art. 1921 

C. Calimach, 1464 C. austriac) 5). 

şi care are următoarea cuprindere: „Moştenitorul stăpânito- 

vului celui cu rea credinţă nu poate uzucapisi prin stăpânirea 

îndelungată, nici să socotească dimpreună anii avutorului de 

mai înainte, căci greșelele mortului trec la moștenitorii lui“. 

In privinţa modului cum se pot împăcă aceste două texte 

contradictorii, vezi infră, explic. art. 1859 urm. din codul 

civil actual, p. 130. 
Posesiunea, neîntreruptă a unui imobil dăruit, în tot timpul 

determinat de lege, face ca acest imobil să fie dobândit prin 

uzucapiune. Cas. rom. Bult. S-a 1, 1887, p. 492. 

(2) Vezi supră, p. 12, text şi nota 3. | 

(2) Cpr. art. 1853 $ 1 C. civil actual. Vezi infră, explie. acestui 

text, p. 112 urm. 
(4) Textul menţionat austriace prevede numai că terţiul posesor 

legitim poate singur să se prevaleze de uzucapiune. „Nur 

dem drilten rechimăssigen Besitzer kann die Ersitzungszeil zu 

Statten kommen“. 
(6) Cpr. art. 1847, 1851, 1853 C. civil actual. 

Q 

—
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Lucrurile mişeătoare se preseriu prin posesiunea de bună 
credință urmată în curgere de trei ani (art. 1923 C. Ca- 
limach, 1466 C. austriac) (!), iar cele nemișcătoare prin uzu- 
capiunea de zece ani între prezenţi, şi douăzeci de ani între 
absenți, dacă există titlu just şi bună credință. (art. 1919 şi 
1924 C. Calimach) (2). 

„ Serbirile şi alte deosebite drituri întrebuințate de cineva 
pe fața unui loc străin, se dobândesc tot prin posesiunea 
de 10 sau 20 de ani, afară de servitutea de a seoate apă 
cu știrea proprietarului locului, care se dobândeşte prin trei ani (art. 1927 C. Calimaeh, 1469 C. austriace modificat) (*). 

Succesiunea vacantă şi alte lucruri cuvenite caselor 
publice, se dobândesc prin uzueapiune în curgere de patru ani, de către posesorul lor de bună credință (art. 1928 C. Calimach). 

Acest termen de patru ani se numără din ziua pu- blicărei testamentului sau de când moştenitorii legitimi s'au lepădat de succesiune şi s'a socotit succesiunea vacantă, ori 3 

sa dovedit că defunetul nu are moștenitori legitimi (art. 1929 C. Calimaeh) (?). 
Moştenitorul posesorului de rea credință nu poate uzu- capiă prin posesiunea îndelungată, nici se socotese dimpreună anii posesorului anterior, pentrucă greşelile mortului ţree la moștenitorul lui (art. 1930 C. Calimaeh) (5). 
Acel ce a furat ori eu putere a răpit un lucru străin, 

  

(1) Aceeaş soluţie eră admisă şi în dreptul roman (Înstit., Pr., în fine, De usucapionibus et longi. temporis pPossessionibus „2 6). Vezi înfră, explic. art. 1909. ! (*) Opr. Cas..rom. Bult. S-a reclamaţiunilor, anul 1864, p. 141 142; Bult. 1906, p. 1802, 1803. Vezi şi supră, p. 9. (5) Cpr. Trib. Bacău, Dreptul din 1913, No. 52. — Codul aus- tmiac are în această privinţă, următoarea, dispoziţie: „Servitu- țile şi alte drepturi particulare, exercitate asupra fondului altuia, se dobândese prin uzucapiunea de trei ani, ca, şi dreptul de proprietate, de către acela sub numele căruia ele au fost iuserise în registrele publice“. 
(4) S'a decis că, sub codul Calimach, nu se mai poate atacă cuprinsul anni testament, dacă au trecuţ patru ani din momentul publicărei „CC. i - i 
Noe bl sale. C. Focşani, D; eptul din 1883, 

5) Y ezi însă art. 1920 din C. Calimach, cu care art. 1930 se contrazice, Vezi supră, p. 12, text şi nota 8 şi înfrd, p. 130.
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nu-l poate dobândi niciodată, cum niei acela care prin orice 
chip a luat acelaş lucru dela fur sau răpitorul lui, dacă a 
avut cunoştinţă de furarea sau răpirea lucrului (1); iar acel 
care a luat lucrul dela fur sau răpitor, cu bună credinţă și 
just titlu, îl dobândeşte prin stăpânirea necurmată de trei- 
zeci de ani (art. 1931 C. Calimach). | 

Luerurile a căror înstrăinare este oprită de lege sau 
prin testament, se dobândesc prin uzueapiunea, de 40 de ani 
(art. 1935 C. Calimaeh). 

Luerurile publice nemişcătoare şi cele bisericeşti sau 
monăstireşti (2), cum şi ale spitalelor şi altor deobşte folositoare 
case, precum şi lucrurile particulare ale Stăpânitorului şi 
ale oraşelor, se dobândese prin uzucapiune în termen de 
putruzeci, de ani, iar lucrurile mişcătoare în termen de tre 
ani (art. 1936 C. Calimach) (3). 

Va să zică, spre deosebire de codul actual (art. 1844), 
bunurile, care făceau parte din domeniul publice, erau pres- 
eriptibile prin 40 de ani, după codul Calimaeh (€). 

Fideicomisul şi lucrul cel din năimeală după moșşte- 
nise (dijma) sau cu bezman, încetează de a fi mai mult de 
acest fel, dacă proprietarul cel îngrădit îl va fi stăpânit 
slobod şi neîngrădit în termen de 40 de ani (art. 1937 C. 
Calimach, 1474 C. austriac). 

Acei puternici, care ar fi împresurat şi stăpânit cu pu- 
tere lucruri nemişcătoare ale celor neputerniei, nu pot invocă 
nici chiar uzucapiunea de 40 de ani, întemeindu:se pe această, 
posesiune (ast. 1938 C. Calimaeh) (8). | 

  

() Acest text reproduce legea celor 12 table şi o dispoziţie a 
legei Atinia, care este dela finele secolului al VI-lea al Romei. 
Vezi Eug. Petit, Tr. €lement. de droit romain, 199, p. 216, 
217 (ed. a 6-a, 1909). Vezi şi N. Budişteanu, Dreptut din: 
1890, No. 80, p. 638. 

(2) S'a decis că, şi înainte de promulgarea codului Calimaeh, 
bunurile monăstirești se prescrieau tot prin 40 de ani, fără 
bună credinţă şi justa causa. C. laşi, Dreptul 1872, No. 13, p. 5. 

(2) Cpr. art. 1472 C. austriac, modificat. 
(4) Vezi înfră, p. 80, nota 2. Cpr. Trib. Bacău şi Iaşi, Cr. ju- 

diciar din 1903, No. 75 (cu observ. noastră) şi Dreptul din 
1909, No. 26. 

() Vezi asupra acestei dispoziţii, împrumutată dela o novelă a 
împăratului Porfirogenit (v. Corpus juris civilis, ed. Galisset, 
p. 1183, Constitutiones imperatorie, Basilii Porphyrogennete, 
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Art, 1935. 

Art. 1636. 

Deoseb. între 
dr. actual şi 
C. Calimach. 

C. Calimaeh. 
Art. 1937. 

Art. 1938. 

Dr. bizantin.
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C. Calimach. Acel ce a luat un lucru mişcător dela un posesor pri- 
Art 1959 pănit sau de rea credinţă, sau acel ce nu poate arătă pe 

posesorul anterior, nu poate să dobândască acest lueru prin! 
uzucapiunea obişnuită (trei ani după art. 1923), ei în termenul 
de șase ani (ant. 1939 C. Calimach, 1476 C. austriac). 

Deoseb. între Lucrurile pierdute sau furate se preserieau deci prin 
dr. actual şi șase ani (1), pe când astăzi ele se preseriu prin trei ani 

(art. 1909), iar în codul italian prin doi ani (art. 2146) (2). 
C. Calimach. Acel care a dobândit un lucru prin posesiunea, de 30 
Art. 1949 sau 40 de ani, nu mai poate fi silit să arăte titlul cel drept 

al posesiunei sale, însă trebue să fie de bună credinţă, căci 
dacă se dovedește că posesiunea lui a fost de rea credinţă, 
el nu poate dobândi niciodată acest lucru (art. 1940 C. 
Calimaeh, 1477 C. austriac). 

Necesitatea Va să zică, după codul Calimach, nu puteă să existe 
bunei ere prescripţie achizitivă sau uzucapiune, oricât de lungă ar fi 

„fost, fără bună credinţă (8). 
Deoseb. între Astăzi, posesiunea chiar de rea credință, exercitată dr. actual şi C.Calimaeli. timp de 30 de ani, în condiţiile statornicite de lege, con-. 

duce la proprietate, însă această, soluţie este criticată de 
unii autori. Justinian numiă, în adevăr, preseripţia admisă, 

$ 4), tom. VI al Coment. noastre, p. î, nota 4 şi tom. IV, 
partea, I-a, p. 77, 78 (ed. a 2-a). Vezi şi înfră, p. 16. 

(1) Cpr. P. Fiore, Le droit international prive, IL, 816, p. 368 __ (rad. Antoine) (în privinţa codului austriac), 
(2) Vezi infră, explic. art. 1909. 
6) Opr. Trib. Vaslui şi Iaşi, Cr. judiciar din 1902, No. 12, p. 95 (eu observ. noastră) şi Dreptul din 1909, No. 26, pag. 204. 

Vezi şi tom. III, partea I, al Coment. noastre, p. 27], n. 2. Dr. roman, , După dreptul roman, se cereă, 0 posesiune de bună ere- dinţă pentru a dobândi prin uzucapiune; buna credinţă nu eră însă necesară spre a se liberă i ripţi inetivă 
Vezi Ante IV, she era prin prescripția extinctivă. 

Dr. vechiu Posesorul de rea, credinţă nu puteă, francez. prescrie nici în dreptul vechiu francez, dispoziţie împrumu- tată dela dreptul canonic. Vezi Guillouara, Prescription I 530. „Possesseur de malle foi ne peut preserire“ r (Înstitutes coutumitres, II, pag. 129, No. 730 Laboulaye din 1846). U « „Ein Iahr bose, hundert 
ani răi). Pentru ca reaua 
30 de ani, se cereă, însă 
louard, loco cit. 

după unele cutume, 

. 

„ ziceă Loysel 
ed. Dupin et 

n proverb german zice de asemenea: 
Iahr bâse (Un an rău, o sută de 
credință să, împiedice preseripţia, de 

ca ea să fie nescuzabilă. Vezi Guil-
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în folosul persoanelor de rea, credinţă, un împium prasi- 
dium (1). 

“Poate drepturile asupra unei a treia persoane, după 
“vegulă, se sting prin neîntrebuințare sau tăcere urmată în 

termen de 30 de ani (art. 1943 C. Calimach, 1479 C. 

austriac). 
Nu sunt supuse preseripţiei obligaţiile întemeiate pe 

drepturile de familie sau pe drepturi personale în genere, 

precum este: obligaţia de a dă copiilor săi cele trebuitoare, 

de a, dispune slobod şi neîngrădit de averea sa, de u suferi 

împărţeala sau stâlpirea hotarelor unui lucru comun, etc. 

(axt. 1944 OC. Calimach, 1481 C. austriac). 
Jalba de amanet se stinge prin preseripţia de 40 de 

ani când, în acest termen, însuş datornicul sau moștenitorii 

lui au stăpânit fără curmare lucrul amanetat (art. 1947 

C. Calimaech) (?). 
Jalba de reclamarea proprietăţei unui lucru (adecă ac- 

țiunea în revendicare) se stinge prin preseripţia de trei sau 

de șase, de zece, doăzeei sau treizeci ori patruzeci de ani, 

după deosebirea, obicetului și a stăpânirei altui cuiva (art. 1949 

C. Calimach). | 

Dreptul de a răsturnă cu totul arătarea, voinţei celei 

de pe urmă, adecă de a atacă un act de ultimă voință, de 

a cere moştenirea din testament sau fără testament (petiție 

de ereditate), de a cere îndeplinirea lipsei legitimei sau le- 

gatum, se exercită, după obiceiul pământului, în termen de 

patruzeci de ani, iar tânguirea asupra testamentului neofi- 

cios se porneşte numai pănă în cinei ani (art. 1951 C. 

Calimach, 1487 C. austriae modificat) (5). 
  

(1) Vezi Guillouard, Prescription, I, 24 şi 530; Laurent, SARII, 

369, 385; T. Huc, XIV, 432, ete. — Cu toate acestea, codul 

Caragea (partea VI, capit. I, pentru prigoniri), tratând despre 

posesiunea de bună credinţă şi cea de rea credinţă, nu face 

nicio deosebire între efectele ambelor posesiuni, în ceeace pri- 
veşte dobândirea proprietăței prin acest mijloc de achiziţie; 

de unde rezultă că, în acest cod, sa dat şi posesiunei cu 

"vea credinţă efectele pe care le produce posesiunea de bună 
credinţă, când timpul cerut de lege pentru prescripţie a fost 

îndeplinit. Cas. rom. Bult. 1898, p. 1433. 

(2) Vezi şi art. 1948 din acelaş cod. 

(5) S'a decis că acţiunea pentru îndeplinirea legitimei este o pe- . 
    

     

72652 
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Art. 1944. 

Art, 1941. 
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Art, 1951. 
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Art. 1956. 

Art. 

Art, 

Art. 

C. Calimach. 
Art, 1954. 

195%. 

1958. 

1959. 
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Dacă cineva, nu ca un moştenitor, ci cu alt titlu le- 
giuit, stăpânind un lueru de moştenire, I- dobândit. prin 

uzucapiune, rămâne sigur, ca unul ce nu se trage prin ja- 
lobă de veclamarea moştenirei (art. 1954 C. Calimach). 

Dacă cineva a primit un lucru cu titlu însăreinător, 

care lucru va aveă metehne sau o patimă ascunsă, dea 
căror pricină lucrul este netrebnie, atunci poate în termen 

“de şase luni să pornească jalbă de răsturnarea cumpărărei; 
iar dacă lucrul va aveă o metehnă sau patimă mai mică, 
poate în termen de un an să pornească jalbă pentru scăderea, 
preţului (art. 1956 C. Calimaeh). 

Dreptul de a atacă un contract oneros pentru leziune 
de peste jumătate a preţului obişnuit al lucrului, se pres- 
erie prin patru ani (art. 1957 C. Calimach), în codul aus- 
triac trei ani (at. 1487). 

Acel ce a luat dela cineva un lueru ce pe urmă a eşit 
rău, poate cere despăgubirea sa dela avutorul lui de mai 
înainte, de va, fi lucrul de sineș mişcător, în termen de un 
an, iar de va fi mișcător, în curgere de trei ani, iar de 
va fi nemișcător, în termen de 30 de ani (art. 1958 C. 
Galimaeh). 

Dreptul restituţiei (adecă a întoareerei înapoi în starea 
de mai înainte), care se cere sub cuvânt de frică, sau de 
vieleşug (dol), ori de nevrâstniecie, sau de dreaptă amăgire, 
ori de lipsire din patrie (absenţă), sau de înstrăinarea, lu- 
erului gâlcevit, urmată în vremea unui proces, sau spre pă- gubirea creditorilor (acţiunea, pauliană), se stinge în termen de patru ani, care la sprevrâstnici se socotește după împli- 
nirea vârstei de 25 de ani, iar nu întru toate, ci în câte lueruri amăgindu-se pe sineşi sau prin alţii, au pierdut, ori nau câştigat ori sau îndatoriţ (art. 1959 C. Calimach) 

tiţie de ereditate (jalbă de moștenire), în termen de 40 de ani numai 
posedă pro herede sau pro posses 
$ 1951 combinat eu $ 1954 din 
în contra celui ce posedă în virtu 
proprietate, după cum este un 
constituind o jalbă de reclamare a, proprietăţei (acţiune în revendicare), acțiunea se prescrie numai prin 10 sau 20 de ani. C. Iaşi, Or. judiciar din 1902, No. 36, p. 299. 

i care se poate exercită 
im contra unei persoane ce 
sore, după cum rezultă din 
codul Calimach, iar nu şi 
tea unui titlu translativ de 
act de donaţiune, caz care
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Orice acţiune în despăgubire, rezultând chiar din căl- C. Calimach 

carea unei obligaţii contractuale (!), se stinge după trecerea de At 1960- 
trei ani, socotindu-se din ziua de când paguba a. fost adusă la 
cunoştinţa părţei lezate. Dacă paguba nu i-a fost cunoscută, 
sau este urmarea unei crime, acţiunea nu se prescrie decât prin 
30 de ani (art. 1960 C. Calimaeh, 1489 C. austriae)(”). 

Acţiunea, (jalba) pentru necinstire urmată numai prin Art. 1961. 
cuvinte sau serisori, ori figuri zugrăvite, nu se porneşte după 
trecerea unui an (adecă se prescrie printr'un an), iar dacă 
necinstirea a urmat din nişte fapte, însă nu criminalicești, 

poate să pornească pentru această, necinstire jalbă în termen 
de trei ani; asemenea jalbă pentru necinstire urmată prin 
fapte ceriminaliceşti, precum este: clevetirea., silnicia de femei 

şi altele de acest fel, se întinde pănă la, trei ani, afară de 
jalba. pentru precurvie (adulter), care trebue să se por- 
nească în termen de trei luni, socotindu-se din ziua aflărei 
faptului. (axt. 1961 C. Calimach) (5). 

Acel care a primit cu bună credinţă un lueru dela un Art. 1962, 

posesor drept şi cu bună credinţă, este în drept să socotească 19% 
în uzucapiunea lui şi termenul posesiunei autorului de mai în- 
nainte, acelaş lueru fiind admis atât în privinţa preseripției 

cât şi a uzueapiunei de 30 sau 40 de ani, fără titlu just. 
(Art. 1962, 1963 C. Calimah, 1493 C. austriac). 

Uzucapiunea sau prescripţia nu curge contra persoane- Art. 1964. 

lor care, pentru lipsa minței, nu sunt în stare a-şi eârmui 

înseşi ale lor drituri, nici în contra nevârstnicilor, a sărăii- 

manilor, nebunilor şi celor smintiţi ori tâmpiţi la minte, 
pănă când nu li se vor rândui tutori sau curatori (art. 1964 
C. Calimaeh, 1494 C. austriac) ($). 

Uzucapiunea sau preseripţia, odată începută, continuă Art. 1965. 
a curge, însă nu poate fi completată înainte de patru ani 

(1) Cas. rom. Bult. I, 1872, p. 79; Dreptul 1872, No. 33, p. |. 
(2) Astăzi, acţiunea civilă care rezultă dintro crimă, se prescrie Art. 593, 594, 

prin 10 ani (art. 593 Pr. pen.), acea care rezultă dintr'un 595 Pr: pen. 
delict se prescrie prin 5 ani (art. 594), iar acea care rezultă 
dintr'o contravenţie poliţienească se prescrie printr'un an 
(art. 595 Pr. pen.). Vezi înfră, explie. acestor texte. 

(5) Textul corespunzător austriac (1490) nu vorbeşte de fapte 

penale, nici de adulter. 
(4) Vezi supră, p. 8, text şi nota 1 şi înfră. p. 178, text şi nota 2.
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C. Calimaeh. 
Art. 1966. 

Art. 1967. 

Art. 1968, 

Art, 1969. 

Deoseb. între 
codul austriac 
şi codul Cali- 

mach,. 

Lipsa de pu- 
blicitate în 
C. Calimach. 
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(în codul austriac doi ani), socotiți dela încetarea, împiedi- 
cărilor. de mai sus (art. 1965 C. Calimach, 1494, în fine, 
O. „austriac modificat). 

Uzucapiunea sau preseripţia nu poate nici să înceapă 
nici să urmeze între soţi, între epitropisiţi sau curatorisiţi, 
cum şi între părinţi, epitropi şi curatori, în câtă vreme în- 
soţiţii vor petrece în iegătura căsătoriei, şi ceilalţi se vor 
află sub stăpânirea sau puterea, părintelui, ori a epitropului 
sau curatorului (art. 1966 C. Calimaeh, 1495 C. austriac) (1). 

Absența din cauza unui serviciu civil sau militar, ori întreruperea absolută, a administraţiunei justiţiei, de exemplu: 
în timp de ciumă, răsboiu ete., împiedică, cât timp ţine acest obstacol, atât începerea cât Şi urmarea uzucapiunei sau preseripţiei (art. 1967 C. Calimaeh,1496 C. austriac) (2). Uzucapiunea, sau preseripţia este curmată, adecă între- ruptă, când acel ce voiă a, se folosi de ea, a recunoscut el însuş dreptul celeilalte părţi, fie în mod expres, fie tacitamente, înaintea expirărei termenului preseripţiei (5), sau când el fiind chemat în justiţie de acel în drept, se va dă o hotărire judecă torească în regulă. Dacă, însă, acțiunea se declară de neînteme- iată, preseripția se consideră ea neîntreruptă (art. 1968 C. Calimaeh, 1497 C. austriac) (*). 4 

| Acel care a dobândit un lucru sau un drept prin uzu- capiune, poate cere dela. justiţie întărirea, proprietăţei sale contra vechiului proprietar (art. 1969 c. Calimach, 1498 CO. austriae modificaţ) (5) 
  

(1) Vezi înfră, pag. 191. 
(2) Cpr. art. 1864 $ ultim C. civil actual. (?) Toate aceste texte fac aplicarea maximei cunoscute, despre care vom vorbi mai la vale: Contra non valenten agere non. „ CUT proscriplio. Vezi înfră, p. 48, 178 urm., ete. ( Cpr. art. 1865, 1868, 1871 C. civil actual. (2) Este de Observat că, textul corespunzător din codul austriac obligă pe dobânditorul unui bun prin uzucapiune să transcrie dreptul său. în registrele publice, de câteori este vorba de un Rennie Rapa after de te imobil und dea caer. mnle 

genstand der âffenilichen Biichei Gusmachi, den letateren einverleiben lassen&. Toate textele din codul austriac, care vorbese de registre publice, sunt, în mod sistematic, lăsate la o parte de redac- torul codului Calimach; pentrucă, în acest cod, nu există, nieio 

—
 

+
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De asemenea, acel obligat poate, în vrma expirărei ter- C. Calimach. 
menului uzucapiunei, să ceară stingerea obligaţiei sale, dacă 4" 1910: 
este trecută în condica judecătorească, sau publicarea des- 
ființărei dreptului cedat altuia şi a  înserisurilor făcute 
pentru aceasta (art. 1970 C. Calimach, 1499 C. austriac). 

Ca şi astăzi (art. 1841 C. eiv.), judecătorii nu erau, Art. do71. 
după art. 1971 din codul Calimaeh (1501 C. austriac), datori 
să invoace preseripţia din oficiu şi fără cererea celui în 
drept (1). 

In fine, art. 1972 din codul Calimach (1502 C. aus- art. 1972. 
tiriac) dispune că nu se poate renunţă de mai înainte la 
preseripţie, nici scurtă termenul ei (2). 

Cam acestea sunt dispoziţiile din codul Calimach relative 
la prescripţie; le-am reprodus aproape: pe toate; uneori am 
fost însă nevoit să parafrazăm textele şi să le traducem în 
limba, de astăzi, atât sunt de întunecoase (2). ae 

Codul Caragea are şi el mai multe dispoziţii asupra C. Caragea. 
preseripţiei; vom menţionă numai unele din ele. 

Art. 6 din partea a Vl-a, capit. | începe prin a de-Art. 6; partea 
clară că: „nicio prigonire să nu se prelungească în veci, ci VI, capit. |. 

să se isbrănească în diastima paragrafiei“. Și textul de mai 
sus adaooă: „Paragrafie numim sorocul prigonirei de când 
şi pănă când are voe a se porni“. | 

Art. 7 (loco cit.) are următoarea cuprindere: 

publicitate în privinţa terţiilor, totul fiind secret şi clandestin, Regul. or- 
ceeace este dezastros pentru terțiile persoane. Ştim, în adevăr, sanie din 
că publicitatea care, în privinţa imobilelor, interesează în 1832: 
gradul cel mai înalt creditul public, este întrodusă pentru prima 
oară, în ţara noastră, deabiă la 1832, prin Regulamentul organic. 

(î) Aceaş soluţie este admisă şi în codul german. Vezi „Jourdan, 
La prescription dapres le code civil allemand (Paris, 1909). 

(2) Astăzi, în privinţa seurtărei şi lungirei termenului preserip- 
ţiei, chestiunea, este controversată, după cum vom vedeă înfră, 
pag. b4, 55 urm. 

(2) Incât priveşte codul Andr. Donici, el cuprinde prea puţine. Andr. Do- 
dispoziţii asupra preseripţiei, în capit. VI, sub titlul: despre mici. 
jalobe (art. 7—9): „Jalobele cele personale cu trecere de 10 
şi 20 de ani nu se închid, ei merg pănă la 30 de ani“.—,„tbie- 
care jalobă şi fiecare pricină de judecată, care nu se închide 
în 80 de ani, se stinge la 40 de ani“. — „Şi fiecare jalobă, 
din vremea ce va apucă a intră prin judecată şi se va în- 
tâmplă în nrmă ca să fie tăcere la mijloc, acea, jalobă merge
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Art. 7, 

partea VI, 
capit. 1 C. 
Caragea. 

Modificarea 
codului Ca- 
ragea prin:L. 
din 8 Martie 

1847. 
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„Prigonirea pentru stăpânire cu rea credință a lueru- rilor celor mișcătoare şi nemișcătoare se porneşte pămă la 30 de ani dela începutul stăpânirei “. 
„Cea pentru bună credință stăpânire, de va, fi pentru lueruri mişcătoare, se porneşte pănă la trei ani; iar pentru nemișeătoare şi pentru ţigani, dela, începutul stăpânirei pănă la 10 ani, de vor fi părţile cele prigonitoare în ţara romă- nească, iar de vor lipsi, pănă la 20 de ani“. 
„»Prigonirea cea, pentru căleare de pământ şi de hotare între vecini nu are soroe (adecă. este impreseriptibilă), pre- cum şi cea pentru ţigani fugari afară din pământul țărei româneşti (1)&. 

  

pănă la 40 de ani“. Vezi infră, p. 25, n. 1. Mai vezi art. 6 urm., capit. IX (despre pricini de lucruri). () Această neprescriptibilitate a prigonirei pentru călcare de pământ şi de hotare dintre vecini, prevăzută, prin textul de mai sus, a fost desfiinţată prin legea din 8 Martie 1847, asupra mărginirei prescripţiei împresurărei pământurilor şi pentru adevăratul înţeles al stăpânirei eu bună sau cu rea credință: la asemenea împresurări, care a stabilit şi pentru îm presu- rările de pământ prescripţia cu bună sau rea, credinţă hotă- rită de pravila ţărei pentru lucrurile nemișcătoare, prin 10 sau 30 de ani, dându-se prin această, legiuire (art. 3) un ter- men de un an dela publicarea ei pentru toţi acei la care va fi trecut termenul prescripţiei stabilită prin acea lege, ca, cu- noscându-se împresuraţi, să poată porni judecată în acel ter- men; de unde rezultă că, prin cererea, făcută în lăuntrul ter- menului de un an, de către o parte către tribunal, de a autoriză, pe un inginer să-i hotărnicească, moşia, arătând în mod expres în acea cerere că, îşi cunoaşte moșia încălcată de vecini, acea, din 184 ja erupt prescripţia vecinilor, aşa cum preserie "legea gin 1913 Sas: 50 put. 1911, p. 1646, 1647 şi Ov. Judiciar i , . să ai vezi Bult. 1874, p. 127; Dreptul din > p. 
deşi Altă decizie tot a purței de Casaţie, din 1904, decide că, i t. 2, p a 1 şi din art. 3, partea a II-a din men- 
ționata legiuire dela 8 Martie 1847, rezultă că cererea de ho- 
tarnic pentru a „întrerupe prescripţia, trebue să fie urmată ge o pcerere în Judecată, cu plata de taxe, cum însă nicio g erioară nu cerei o asemenea, formalitate, de aici re- 
zultă, ca o cerer 

arnic făcută na inte de 1 irea dela 

ata : siderată ca un act intreru ptiv de instanță, şi, ca 
» Poate echivală cu o acțiune în revendicare de oarece 

efectul legal al unui act urmează, a fi judecat după legea î 
Vigoare când el a fos făcut. Cas. vom. Bult 1904 p. 345, , „p. .
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Aceeaş soluție eră admisă altă dată şi în Moldova, Răspuvsul Di- 
| = du : vanului Mol- după cum aceasta rezultă dintrun document publicat în qovei guver- 

Uricariul (tom. XI, p. 261), şi anume: din răspunsul dat; nului Buco- 

de către Divanul Moldovei la unele întrebări făcute, după 

răpirea Bucovinei, de către guvernul acelei provincii (4). 

Decizia mai sus citată din 1911 mai pune, cu drept cuvânt, Legea după 
în principiu că, de câteori este vorba de admisibilitatea unei care so adm 

probe, nu se poate aplică legea în vigoare în momentul când vele în fs 

se cere administrarea ei, ci dispoziţiile legei care erau în tiţie. 
vigoare în momentul când s'au petrecut faptele ce urmează 
a fi dovedite; căci altfel s'ar violă drepturile câştigate ale 
părţilor (art. 1). Vezi asupra acestui principiu incontestabil, 
tom. I al Coment. noastre, p. 115. Astfel, sub regimul codului 
Caragea, judecătorii erau suverani să aprecieze cărei părţi să 

defere jurământul, sau căror martori să deă carte de blăstem, 
întrucât aceleași regule erau pentru cartea de blăstem ca şi 
pentru jurământ; iar odată ce judecătorul a apreciat că mar- 
torii uneia din părţi să fie ascultați cu carte de blăstem, cea- 
laltă parte nu mai aveă de făcut nicio dovadă, de oarece, 
dacă prin martori se dovedean faptele pretinse, partea ai cărei 
martori fusese ascultați câştigă procesul, iar dacă nu, îl pierdeă. 
Bult. Cas. loco supră cit. 

Şi fiind că vorbim de preserivţia împresurărilor de pământ  Anaforaua 

şi încălcărilor de hotare, vom menţionă, cu privire la, legis- boerilor către 

laţia Moldovei, următoarea dispoziţie din anaforaua boerilor Domn, din 

ţărei către Domn, dela anul 1827: „Spre contenirea judecă- o 

ţilor celor pentru împresurări şi a altor pretenţii şi prigoniri, 

pentru care fac tăcere cei mai mulţi somă de ani, şi iarăş 

clintese prigonirile cele veșnice; pentru aceasta, acel a cărui 

moşie va fi hotărîtă, şi nu va porni jalobă în curgere de 30 

de ani, nu va mai puteă nici el dela megieși, nici megieşii 

dela dânsul, a mai face pretenţie sau apelaţie sub niciun 

fel de envânt (dacă această paragrafie va fi trecută), cum 

nici alte pricini care vor fi hotărîte, dacă în curgere de 10 

ani nu va mai face vreo mişcare formalnică, să nu se mai 

poată înoi acea pricină“. Vezi Uricariul lui Th. Codrescu, 
tom. I, partea a 2-a, p. 203. 

(1) Iată întrebarea (punctul al 14-lea).—La prieinile de hotară, 

când nu vor fi încredințate hotarnice înscris, de se ţine stă- 

pânirea, pănă la sorocul preseripţiei, fiindcă niciodată, la pri- 

cini de hotară, nu se socoteşte preseripția ? 

Răspunsul Divanului :— „Pricinile de hotară, când nu vor 

fi încredințate hotarnice înscris, fiindcă stăpânirea la pricini 

de hotară, nu se socotește hotărîrea anilor prescripției, rămâne 

după mărturiile megieşilor şi a altor oameni vredniei de ere- 

dinţă, să se îndrepteze hotarele după cum sau stăpânit; iar
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Art, 7, partea 
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Reîntorcându-ne la codul Caragea, dela care ne-am de- 
părtat puţin, paragraful de mai sus (art. 7, partea VI, capit. 
1) dispune că: „prigonirea, pentru robire de lucruri nemişcă- 
toare (servituţi) are soroc pănă la zece ani dela începutul 
robirei “ ; 

„Pentru vânzare şi sehimb de lucruri mişcătoare, pănă 
la treizeci de zile dela darea lucrului: iar de cele nemişcă- 
toare, pănă la cinci ani, afară de cumpărătoarea cu proti- 
misis ce se curmă după cum la vânzare sa, legiuit“. 

„Pentru închiriere, pănă la şase luni dela sfârşitul so- roeului închirierei“ (adecă, dela sfârşitul fiecărui termen 
anual); | 

„Pentru clădire de namestii, pănă la trei ani dela sfâr- şitul sorocului închirierei “ ; 
„Pentru sădire de bueate, pănă la şase luni“. 
„Pentru cei ce lucrează cu plată, pănă la cinci ani dela isprăvirea lucrului“ : 
„Pentru elacă, pănă la un an dela călearea legăturilor dintre stăpân şi clăcaş“ ; 
„Pentru datorie, pănă la 30 de ani dela împlinirea soroeului de plată, san din ziua împrumutărei, de va, fi fără soroe“; 
„Pentru anarghirie de datorie (simulaţie) (2), pănă la doi ani din ziua împrumutărei * ; | 
„Pentru zălog, asemenea ea ŞI pentru datorie“; | „Pentru chezăşie de datorie, asemenea ca și pentru datorie“ ; 

| SI SP . , „Pentru veniturile deavalma între devălmaşi, pănă la trei ani dela începutul pagubei lor“; | _»Pentru tovărăşie, dela încetarea. tovărăsiei pănă la cinei ani, de vor fi tovarășii în țara românească, și zece, de vor lipsi“ ; 
! 

când nu sunt nici martori ca să se poată şti hotarele cum au umblat din vac (din vechiu) atât. la o -parte cât şi la alta atunei acele MOŞII cu pricină, fiind alăturea, se măsoară, la un loe ŞI se imparte întocmai; iar mai pe urmă, când vreo parte a găsi pe moşia sa. hotarnică adevărată în semne, atunci va ( Apâni după a lui încredinţată hotarnică. narghirie Se zice, în adevăr, când dăm zapis de datorie şi Du primun Ori toată suma cu prinsă în zapis, san parte dintr'însa.



PRESCRIPYIA. — CONSIDERAȚII GENERALE ȘI ISTORICE. 

„Pentru darurile dela logodnă, pănă întrun an dela 
striearea logodnei“ ; | 

„Pentru cererea bărbatului de zestre făgăduită, pănă 
la zece ani din ziua nunţei“ ; | 

„Pentru cererea muierei de a i se întoarce zestrea şi: 
| „pănă la 10 ani dela moartea bărbatului, dacă 

nau fost despărțiți; sau dela despărţire, de se vor fi des- 
G, 

pă eri 

exopiică 

„Pentru învoială împrotiva pravilelor şi fără de tărie, 
pănă întrun an după învoială“; | 

„Pentru eretoerizie (ecomproinis), împrotiva pravilelor si 
fără de tărie, pănă întrun an după hotărîrea judecătorilor 
aleşi“ ; 

„Pentru vechilet (mandat), pănă la un an din ziua întâlnirei 
stăpânului cu vechilul, după isprăviiea, trebei vechiletului“ ; 

„Pentru epitropie. pănă la patru ani dela darea soco- 
telei epitropului“ ; | 

„Pentru depoziton şi sechestru, pănă la treizeci de ani 
dela. depozitarea lucrului“ : 

„Pentru întoarcerea darului dela neinilţumitor, un an 
de când şi-a arătat nemulţumirea“ ;. 

„Pentru daruri dinaintea nunţei, ca şi pentru zestre“; 
„Pentru moștenire, pănă la treizeci de ani dela moartea 

celui ce se moşteneşte“ ; 
„Pentru legat, ea şi pentru moştenire, ete.“ 
Art. 10 din acelaş eod (loco cit.) are următoarea cu- 

prindere: „Fiecare prigonire, după ce se va porni odată la 
vreo judecată, are soroe de alți treizeci de ani dela începutul 
pornirei; şi când se va întâmplă să nu se isbrănească nici 
pănă atunci, poate să se înoiască dacă, pănă a nu se împlini, 

se va, cere înoire de către partea prigonitoare prin rugăciune 
către stăpânire“ (1). 

S'a decis, că din această dispoziţie rezultă cum că legea 
Caragea stabileşte două preseripţii: una a dreptului înainte 
de a se porni acţiunea, şi cealaltă a acţiunei, după ce sa 
pornit, aceasta. din urmă fiind acea prevăzută de art. 10 mai 

(1) Acest text, împrumutat dela Basilicale, ca şi art. 9, capit. 6 
(pentru jalobe) din codui lui Andronache Donici (vezi supră, 
nota 3 dela p. 21, 22), admite presecrierea prin treizeci de 
ani a instanțelor părăsite, soluţie adinisă şi prin art. 1891 
din codul civil actual. Vezi înfră, p. 156 urm. 

C. Caragea. 
Art. 10, 

partea VI, 
capit. I. 

Origina 
art. 10, par- 

tea VI. 
eapit. ] C. 
Caragea.
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sus citat. Dispoziţia acestui text cuprinde o normă de drept 

civil, care implică întrînsa chiar preseripţia dreptului pre- 

tins, prin acţiunea, ce face obiectul prigonirei. Acest text 

dispunând că judecata se prescrie, dacă nu sa terminat în 

30 de ani dela, începutul pornirei ei, fără să se ocupe de 
mersul ei şi de starea în care sar găsi la înplinirea aces- 
tui termen, de aci rezultă că termenul odată împlinit, fără 
ca, prigonirea să fie isprăvită, acţiunea şi, prin urmare, şi 
dreptul părţei este stins prin prescripţie, oricare ar fi starea 
în care sar află judecata (1). 

Prescripţia cu Inainte de a părăsi codul Caragea, spre a trece la 
ae eredintă. dreptul străin, vom menţionă o importantă controversă la 
are, sub codul care acest cod a dat loc. Se decide, mai ales de Curtea de 
Caragea, un casaţie, că sub acest cod, posesiunea eu rea credință, exer- 
tinctiv, iar nu citată timp de 30 de ani, conferă posesorului un drept de 
proprietate. Proprietate asupra imobilului ce a posedat. Cu alte cu- 
Controversă. vinte, sub codul Caragea, preseripţia de treizeci de ani ar 

fi achizitivă de proprietate, după cum este şi astăzi. Curțile 
de apel şi, în special, Curtea, din Bucureşti refuză însă de 
a se supune acestei jurisprundenţe (?), hotărînd, cu drept cu- 
vânt, că prescripţia cu rea credință de 30 de ani are, sub 
vechia, legiuire a țărei româneşti, un caracter extinetiv, iar 
nu achizitiv de proprietate, ea putând numai fi invocată 
ca mijloe de apărare de către detentorul imobilului, conta. 
aceluia care-l revendică. 

Considerând, zice foarte bine Cur i i, că pri „n , ine Curtea din Bucureşti, că prin 
niciun text de lege codul Caragea nu dispune că prescripţie. de 
30 de ani este un mijloe de achiziţiune al proprietăței; că, din 
contra, atât din art. 6, eare definind paragrafia, zice: „sorocul pri- 

() Cas. rom. Bult 1912 294, 295; t. 1912, p. 95; No. 61, p. 715. Vezi și o altă deciz 
din 10 Fevruar 1906, Bult. 1906, p. 213 urm., a cărei eon- siderente au fost reproduse înfră, nota 1 dela ; 57 Tot în acest sens s'a pronunţat și Curt în But n, Vezi Dreptul din 1903, NE. 75, i 623 și die 907 N 408 A se vedeă deciziile citate în tom. III, partea L-a al Comnent. noastre, p. 271, nota 2, la care trebue să adăogăm C Bu- curești. Dreptul din 1889, No. 37. 'Tot acolo se arată, şi deci- ze Casaţiei pronunţate în sens contrar, la care trebue să ad&ogăm, Bult. anul 1888, p. 821; Bolt. 1890 p. 1116; Bult 9, p. 8, 4 și Dreptul din 1899, No. 26, p.EB18, ei 

Cr. judiciar din 1912, 
ie tot a Curţei de casaţie 
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gonirei“ de când şi pănă când ea are voe a se porni, cât şi 

din art. 7, care spune că, pentru stăpânirea lucrurilor mişcătoare 

şi nemişcătoare, prigonirea se poate porni în timp de 30 de ani 

dela începutul stăpânirei, rezultă că legea Caragea a considerat 

această paragrafie ca extinctivă, conferind stăpânitorului numai o 

excepţie spre a se apără în contra acţiunei în revendicare a ade- 

văratului proprietar; că, în ultima stare a legislaţiunei romane, 

care a format una din sorgintele codificărei legiuirei Caragea, pres- 

cripţia de 30 de ani, ceeace interpreţii dreptului roman numese 

proscriptio longissimi temporis sau usucapio extraordinaria, puteă 

fi invocată de unii posesori de rea credință numai pentru a se 

apără în contra unei acţiuni, nu însă pentru a exercită ei însişi 

o acţiune, ete.“ (1). 

Argumentul tras de Curte din tradiţie este foarte pu- 

ternie; căci, la Romani, preseripţia nu confereă decât o ex- 

cepție spre a se respinge acţiunea în revendicare a proprie- 

tarului, dacă nu-şi reclamă lucrul său în termenul deter- 

minat de lege; aşa că, după dreptul civil, acel care pres- 

erisese un lucru nu puteă să revendice acel lucru, în 

caz de a fi perdut posesiunea lui. Dreptul pretorian îi eon- 

ferise însă în acest scop o acţiune utilă(?). 

D-l G. G. Mironescu zice foarte bine în această privință: 

„A. pretinde, după cum deeide Curtea de casaţie, că din tex- 

tele codului Caragea ar rezultă că posesorul de rea credinţă care, 

după ce a posedat 30 de ani, a fost deposedat, are acţiunea în 

revendicare în contra posesorului actual, este a adăogă la textul 

legei, şi această putere o are numai legiuitorul, iar nu judecătorul “ £). 

In dreptul actual, preseripţia achizitivă, odată înde- 

plinită, constitue un adevărat titlu de proprietate, care 

poate fi invocat atât pe cale de excepţie, pentru a reţine 

imobilul ce se posedă, cât şi pe cale principală, pentru a 

revendică imobilul de care cineva este deposedat (*). 

Prescripţia de 30 de ani nu este deci numai extine- 

(1) Vezi Dreptul din 1885, No. 54, p. 428: No. 63, p. 501 şi 

No. 77, p. 615; Dreptul din 1884, No. 5I, ete. 
(2) Vezi Le Roux de Bretagne, Prescription, |, Introduction, p. 2: 3. 

(5) G. G. Mironescu, Or. judiciar din 1899, No. 16, p. 123. 

(%) Cas. rom. Bult. S-a I, anul 1884, p. 254 şi Dreptul din 1884, 

No. 35, p. 275; Bult. 1909, p. 136. Vezi înfră, p. 43 și 

rubrica: Efectele prescripției de 10 pănă la 20 de ani, ab 
imitio. - 
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dr. actual şi 
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tivă sau liberatorie, ci şi un mijloc de achiziţie al proprie- 

tăței, asimilat uzucapiunei propriu zisă (?). , , 

Trecând acum la dreptul străin, vom vorbi mai întăi 

despre codul german(?), care, în loc de a întruni întrun 

singur titlu, aşa cum procedează codul nostru după cel 

francez, preseripţia achizitivă şi cea liberatorie, face să figu- 
veze ambele preseripţii în două secţii a parte, depărtate una 
de alta, fără a stabili nicio legătură între ele. 

După art. 900 din acest cod, preseripţia achizitivă 
(Ersitaung) este, în genere, supusă, în privința imobilelor 
şi a drepturilor reale, înserierei titlului posesorului în regis- 
trul foneiar (Grundbuch). Şi art. 902 din acelaş cod adaogă: 
„Acţiunile care izvorăse din drepturile înserise nu sunt supuse 
prescripţiei. De Anspriche aus eingetragenen Rechten unter- 
lhegen nicht der Verjăhrung“. 

Codul german împarte preseripţia achizitivă în uzuca- 
piune şi în preseripţie cu just titlu. 

În privinţa mobilelor, acest cod admite două moduri 
de achiziţiurie prin posesiune: o achiziţie instantanee, în fo- 
losul dobânditorului de bună credinţă (epr. art. 1909 C. cir. 
actual), şi o achiziţie prin posesiunea de 10 ani (art. 929, 937). 

In caz de achiziţia unui mobil prin uzueapiunea de 
10 ani, buna credinţă trebue să existe nu numai la înce- 
putul posesiunei, dar în tot timpul cât ea ţine. „Die Er- 
sitaung est ausgeschlossen, wenn der Erwerber bei dem 
Erwerbe des  Eigenbesitaes în gutem Glauben ist oder 
wenn er spăter erfăhrt, dass îhm das Figenihum nichi zus- 
tehi“ (art. 937 Ş 2). Această dispoziţie este împrumutată 
dela dreptul canonie (5). 

(1) Cpr. Trib. Bacău, Dreptul din 1895, No. 43. 
(2) Vezi asupra preseripţiei în dreptul german, A: Jourdan. La prescription d'apres le code civil allemand 

rate et critigue) (Paris, 1906). In privința istoricului pres- eripției, vezi F. Bernhăft, în Emeielopedia ştiinţei juridice / Encyclopii die der Rechtswissenscha ft), |, p. 310 urm. (Berlin, „1904, ed. a 2-a). Mai vezi asupra prescripţiei, în dreptul german, Unterholzner, Ausfiirhliche Entivichelung der gesam- mten Verjăhrungslehre (Expunerea amănunţită a întreşzi ma- torii a preseri pţiei); Er. Barre, Biirgerliches Gesetzbuch und 6 co e civil 5 21, p. 35 urm. şi $ 47, p. 68, 69, ete. ezi Guillouard, Prescription, 1, 29 şi II, 577. Vezi înfră, 

(Etude compa- 
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Codul german admite şi preseripţia extinctivă sau libera-  Preseripţia 
„torie (Vejâhrung), cu excepţie însă pentru acţiunile relative la beratorie: 
drepturile de familie. „Der Anspruch aus einem familien- — serman. 
rechihchen Verhăltnas unterhegt der Verjăhrung nicht etc.“ 
(art. 194 Ş 2). 

Termenul ordinar al preseripţiei liberatorii este, în ge- art. 195 urm. 
nere, de treizeci de ani. „Die regelmăssige Verjărungs/rist 
betrăgt dreissig Iahre“ (ast. 195). Art. 196 şi 197 aduc 
însă mai multe excepţii acestui principiu, admițând în mai 
multe cazuri preseripţia de doi sau patru ani. 

Preseripţia începe a curge din ziua naşterei reclama- Art. 198. 
țiunei. Dacă această din urmă are de scop o abstenţiune 
(auf ein  Unterlassen), prescripţia începe a curge din 
momentul contravenţiei (so beginnt die Verjihrung mit der 

Zusiderhamdlung) (ant. 198), ete. (?). 
Ca şi codul german, codul civil spaniol din 1889 supune Codul spaniot 

achiziţia proprietăţei imobiliare sau a drepturilor reale ce din Ly: 
urmează a fi transcrise, înserierei titlului posesorului în 1957, 1959. 
registrul proprietăței (en el registro de la propriedad) 
(art. 1949). Preseripţia achizitivă pentru imobile şi celelalte 
drepturi reale privitoare la imobile, se îndeplineşte prin 
posesiunea neîntreruptă de 30 de ani, fără ca să fie nevoe 
de titlu şi bună credință (art. 1959), şi prin 10 sau 20 de 
ani, după cum pănţile sunt prezente sau absente, dacă 
există titlu şi bună credință (art. 1957). 

explie. art. 1898 $ 2. Dreptul eanonie cereă, în adevăr, spre Dr. canonie. 
deosebire de dreptul roman (L. 48 $ 1, Dig. De adguirendo 
rerum dominio, &l, 1) şi de codul actual (art. 1898 $ 2), 
ca buna credinţă să fi existat în tot timpul posesiunei. Această 
soluţie, admisă de unii autori, între alţii de Pothier (Pres- 
cription, IX, 34, p. 329), eră însă respinsă, în vechiul drept 
francez, de cele mai multe cutume. Autorii aprobă, în genere, 
principiul dreptului canonic, ca fiind mai bun și mai moral. 
Vezi Laurent, XX XII, 416; Guillouard, Prescription, L, 20, 25 
şi II, 577; Baudry et Tissier, Jdem, 685; Troplong, Idem, IL, 
936; T. Huc, XIV, 460; Planiol, I, No. 2669, p. 869, nota 2 
(ad. a 5-a); Valette, De la propriete et de la distinction des biens, 
p. 134 (ed. din 1879), ete. Vezi înfră, explic. ast. 1898, $ 2. 

(1) Încât priveşte suspendarea prescripţiei, vezi art. 202 urm., C. german- 
iar încât priveşte întreruperea uzucapiunei, vezi art. 940 urm. 

din codul german.  
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Art. 1955 C. In privinţa mobilelor, proprietatea lor se preserie prin 

spaniol. posesiunea de bună credinţă şi neîntreruptă timp de trei 

ani (por la posesion no interrumpida de tres anos con 

buena, fe), sau prin posesiunea neîntreruptă timp de şase ani, 

fără îndeplinirea altei condiţii (por la posesion no inter- 

rumpida de seis anos, sin necesidad di ninguna otra con- 

dicion) (art. 1955). 
Art. 1956. Mobilele sustrase sau furate nu pot fi preserise de autorii 

sustracţiunei sau furtului, nici de complicii sau tăinuitorii 
lor, înaintea preserierei erimei sau delictului sau a pedepsei 
şi a acţiunei în responsabilitate civilă izvorită din delict 
sau contravenţie (art. 1956). 

Art, 1962. Acţiunile asupra mobilelor se prescriu prin 6 ani dela 
perderea posesiunei, afară de cazul când posesorul a dobândit 
proprietatea lor printr'un termen mai scurt (art. 1962). 

| 

| 

Art. 1963. Acţiunile reale asupra imobilelor se preseriu prin 30 de 
ani (art. 1963). 

Art. 1964. Acţiunea ipotecară se prescrie prin 20 de ani, iar cele | 
personale, nesupuse unui alt termen, se preseriu prin 15 ani - 
(art. 1964). 

Art. 1965. Sunt nepreseriptibile între moştenitori, coproprietari și 
proprietari vecini, acţiunile în împărțeala, ale suecesiunei și 
ale lucrului comun, ea şi cele în grăniţuirea proprietăţilor 
vecine (art. 1965), etc. 

Codul pertu- După codul civil portughez din 1867, imobilele sau 
ghez din 1867. Ay la i oa 4 : : pa. . . . . ez din 1 drepturile imobiliare, în lipsa înseripţiei posesiunei sau titlului 

de achiziţiune /faltando-lhes o registo da posse, ou do titulo 
da, adquisiţao), nu pot fi prescrise decât printr'o posesiune 
de 15 ani (pela posse de quinae anmos) (art. 528). 

Art. 529. Dacă posesiunea, imobilelor sau drepturilor imobiliare, 
de care sa vorbit mai sus, a ţinut 30 de ani preseripţia 
va fi îndeplinită, fără a se puteă. opune reana credinţă sau 
lipsa de titlu (ast. 529). 

Art. 332 cand Mobilele pot fi prescrise prin posesiunea de trei ani, ea este cor ă ică şi însoţită j i 
peste atinuă, pașnică și insoțită de just titlu și 

credință, sau prin posesiunea de 10 ani 
de buna credinţă şi de titlu just (art. 532) rh: . - 

“ . ” Titlul just şi buna credință s 

independent 

unt totdeauna presupuse (?). 
4 . . 

2 . (!) „O justo titulo e a boa fe sempre se presumemf.
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În privinţa imobilelor, titlul nu se presupune, din contra, 
niciodată, existenţa lui urmând a fi dovedită de acel care-l 
invoacă. „O titulo nao se presume: a sua existencia, deve 
ser provada por aquelle que o invoca“ (art. 519). 

Imcât priveşte preseripţia liberatorie, pe care acest cod 
o numeşte negativa, ea se îndeplineşte, în regulă generală, 
prin 20 de ani, dacă debitorul este de bună credință în 
momentul expirărei termenului prescripţiei (quando findar 
o tempo da priscripțao) sau prin 30 de ani, fără distincţie 
de bună ori rea credinţă, afară de cazul când legea ar cu- 
prinde dispoziţii speciale (art. 535). 

Art. 519. 

Art. 535. 

Buna credinţă, în preseripţia negativă, consistă în ne- Art. 535 $ 2. 
cunoştinţa obligaţiei. Această ignoranță nu se presupune la 
acei care au contractat obligaţia (art. 535 Ş 2). 

In Suedia, preseripția achizitivă este de 20 de ani în 
materie imobiliară, sub condiţie însă ca posesorul să fi 
fost de bună credință şi să fi dobândit investitura sa pe 
registrul foneiar (ordon. regală din 22 Aprilie 1881). 

Pentru  preseripţia liberatorie, termenul obișnuit al 
preseripţiei este de 10 ani (ordon. din 4 Martie 1862) (*), 
ca şi în Elveţia (art. 146 Cod federal al obligaţiilor din 
14 Iunie 1881). 

Termenul prescripţiei a fost redus la 10 ani în Norvegia, 
printr”o lege din 27 Iulie 1896 (2), asemenea și în Rusia (?). 

() Vezi Guillouard, Prescription, IL, 3%; Râpert. Sirey, vo Pres- 
cription, 2415 urm.; Pand. fr., vo Prescription cavile, 3484. 

€) Vezi Gouillouard, loco cit.; Repert. Sirey, »0 cit., 2336 urm.; 
Pand. fr., v0 ciţ., 83388, ete. 

(2) Manifestul din 28 lunie 1787, ale cărui dispoziţii au fost intro- 
duse în Basarabia prin ukazul din 28 Maiu 1823. Vezi asupra 
legisiaţiei ruseşti, tom. VII al Coment. noastre, p. 313, nota 2. 

Art. 1513 din proiectul de cod civil pentru Basarabia, ela- 
borat în anii 1824—1825, care n'a devenit lege nici pănă 
astăzi, dispune, în adevăr, că termenul prescripţiei este fixat 
în mod uniform la zece ani. lată dispoziţiile ce cuprinde acest 
proiect cu privire la preseripţie: 

Art. 1510. — „Prescripţia a fost introdusă pentru binele 
publice, şi mai cu seamă pentru ca proprietatea lucrurilor 
să nu rămâe prea lung timp sau pentru totdeauna în incer- 
titudine, fiindcă proprietarii au un timp suficient pentru a-şi 
produce titlurile şi reclamaţiile lor în timp util“. 

Art. 1511. — „In materie de prescripţie, timpul nu se so- 

—
 

Dr. suedez. 

Dr. norve- 
gian. 

Dr, rusesc. 

Proiectul 
codului civil 
pentru Basa- 

rabia.  
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Dr. bulgar. 
L. asupru 
prescripţiei 
din 1897. 

C. japonez. . 
Art. 162, 
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Permenul preseripţiei- a fost redus şi în Bulgaria (!). 

Legea din 18 Decembrie 1897 fixează, în adevăr, acest 

termen la. 20 de ani pentru acţiunile reale relative la imo- 
bile şi la 10 ani, de câteori există titlu just, şi buna cre- 
dință (art. 29 urm.). În privinţa stingerei acțiunilor reale 
privitoare la imobile, termenul este de 20 de ani, iar în pri- 
vinţa, celor privitoare la mobile, de 15 ani, afară de acţiunile 
ce derivă din delicte, care se sting prin 20 de ani (art. 38). 

Proprietatea unui imobil se dobândeşte, de asemenea, 
tot prin preseripţia de 10 ani, dacă imobilul a fost posedat 
de bună credință şi pe o bază juridică, sau prin acea de 
20 de ani în caz contrar, acesta fiind astăzi cel mai lung 9 > | e A fo 
termen al preseripţiei admis în Bulgaria (2). 

coteşte de momento ad momentur; se cere însă ca ultima zi 
a prescripţiei să fie expirată“. 

Art. 1512. — „Prescripţia se regulează în Basarabia, ca în 
restul Imperiului, după dispoziţiile cuprinse în Manifestul 
din 28 lunie 1787€. 

Art. 1513. — „Lermenul preseripţiei este fixat în mod uni- 
form la zece ani. Distincţiile stabilite de legile vechi, cu 
privire la termenele preseripţiei de 10, 20, 30 şi 40 de ani 
sunt desfiinţate pentru totdeauna şi nu se va mai face men- 
ţiune de ele înaintea tribunalelor ţărei“. 

Art. 1514. — „Orice prescripţie cere și lasă a se presupune 
0 posesiune paşnică și neîntreruptă în cursul celor zece ani. 
Orice reclamaţie, protestare sau cerere făcută înaintea justiţiei 
în timpul celor 10 ani, întrerupe preseripţia€. 
Art. 1515. — Existenţa unei posesiuni pașnice, neîntreruptă 

şi continuată în timpul celor 1U ani, este suficientă pentru a 
dobândi proprietatea prin prescripţie. Condiţiile cerute în 
această privinţă de legile vechi sunt desfiinţate şi nu vor mai 
avea în viitor nicio valoare în justiţie. 
gt 1516-_— „Dovada făcută în justiţie a unei posesiuni paş- 
orice rela rerupte, exercitată în timpul celor 10 ani, exelude 
ice re pamaţie contrară. Această dovadă, în caz când va 
pu CA out ă, va considerată, ca o chestie prejudicială; 

1 br E onostaţie asupra, fondului pricinei“. 
preseripţiei Pre „Bunurile minorilor nu sunt supuse cursului 

decât din mo acul se Du cepe a curge în asemenea, caz (0) Acecstă i mentul ce minorii au atins vârsta majorităţei“. 

de autori. Vezi JI gemuui preseripției este aprobată . ZI Guillouar rescriptio 3. Vezi sii e p. 102, nota |. , phion, |, 23. Vezi şi infră, 

:) Acela care a, a o. , , posedat în mod pașnic şi public luerul altuia, 
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Buna credinţă este totdeauna presupusă. Baza juridică L. bulgară din 

este ceeace, după lege, poate să servească la transferirea,  18%7/% 
dreptului de proprietate sau a unui alt drept real. Reaua, 
credinţă trebue să fie totdeauna dovedită (1). 

Cam. aceasta, este, în trăsături generale, legea bulgară, 
asupra preseripţiei, despre care avem să avem ocazia de a 
vorbi mai la vale. 

Codul elveţian din 1907, aplicabil în toată confederaţia C. elveţian 
eu începere dela 1 Ianuarie 1912, are, în privința uzuca- din 199%. 

piunei imobilelor, următoarele dispoziţii. „Drepturile aceluia, 
care a fost înscris fără nicio cauză legitimă în registrul 
fonciar, ca proprietarul unui imobil, nu mai pot fi contestate, 
când el a, posedat imobilul de bună credinţă, fără întrerupere 
şi în mod paşnie, timp de zece ani“ (art. 661). 

Şi art. 662 din acelaş cod adaogă: „Acel care a po-Art. 662 82. 
sedat timp de 30 de ani, fără întrerupe:e, în mod paşnie 
şi ea proprietar, un imobil neimatriculat,: poate să ceară 

înscrierea. lui cu titlu de proprietar“. 
„Posesorul poate, sub aceleaşi condiţii, să exercite acelaş ast. 662 ss 2 

drept în prinvinţa unui imobil pentru care registrul fonciar îi 3 
nu arată proprietarul, sau al cărui proprietar eră mort ori 
eră declarat absent la începutul termenului de 30 de ani. 
Această inscripţie, cu toate acestea, nu are loc decât după 

timp de 20 ani, cu titlu de proprietar, dobândeşte proprietatea 
acestui lucru, zice art. 162 din codul civil japonez dela 
28 Aprilie 1896. 

Şi $ 2 al aceluiaş text 'adaogă: „Acel care a posedat în c. japonez. 

mod paşnic şi publie imobilul altuia, timp de 10 ani, cuart. 162 $2. 

titlu de proprietar, şi a fost de bună credinţă și fără culpă la în- 
ceputul posesiunei sale, dobândeşte proprietatea acestui imobil“. 

In privința preseripţiei liberatorii, art. 167 se exprimă C. japonez 
în modul următor: „Dreptul de ereanţă se stinge prin faptul din 1896. 
că n'a fost exereitat timp de zece ani. Drepturile patrimoniale, “ mt 16. 
altele decât drepturile de creanţă sau de proprietate, se sting 
prin faptul că p'au fost exercitate timp de douăzeci de ani“. 

(1) Y..analiza, acestei legi în Annuaire de legislation ctrangere, L. bulgară 
tom. 28, anul 1898, p. 681, 682. Mai vezi tom, III, partea ], din 1897/98. 
al Coment. noastre, pag. 298, nota 3 şi tom. VII, pag. 374, 
nota 2. Această lege asupra preseripţiei, foarte importantă și 
bine alcătuită, modificată în unele puncte printr'o lege pos- 
terioară din 8 Ianuarie 1899, este publicată în Monitorul Ofi- 
cial al Bulgariei (Dărjaven Westnik) din 30 Ianuarie 1898. 

72452 - 3              
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ordinul judecătorului și dacă nicio opoziţie nu sa produs 
întrun termen fixat prin somaţie oficială, sau dacă opoziţiile 
au fost înlăturate“ (art. 662 Ş 2 şi 3). 

Art. 728 C, In privinţa mobilelor, art. 728 din acelaş cod dispune 
elvetian. mătoarele : „Acel care, de bună credinţă; cu titlu de 

proprietar, a posedat în mod paşnic şi fără intrerupere, timp 
de cinci ani, lucrul altuia, a devenit proprietarul acestui 
lueru prin prescripţie“. 

„Prescripţia nu este întreruptă prin perderea involuntară 
a posesiunei, dacă este redobândită „în timp de un an sau 
printr'o acțiune exercitată în acelaş termen“. 

„Regulele relative pentru preserierea creanţelor (1), se 
aplică computărei termenelor, întreruperei şi suspendărei 
preseripţiei achizitive“. 

Şi art. 729 din acelaş cod adaogă: 
„Proprietatea, mobiliară nu se stinge prin perderea po- 

sesiunei, cât timp proprietarul n'a abandonat dreptul său 
sau cât timp lucrul n'a fost dobândit de un terţiu“ (art. 729). 

Incât priveşte legislaţia Japoniei, vezi art. 144—174 
din codul civil japonez dela 28 Aprilie 1896 (2). 

Aceste sunt legile străine cele mai importante, pe care 
am crezut de cuviinţă a le menţionă în studiul de față. N'am 
mai vorbit de codul italian (art. 2105 urm.) şi de cel olandez 
(art. 1983 urm.), pentrucă ele sunt aproape identice cu codul 
francez. Cetitorii doritori de a cunoaşte şi alte legiuiri străine, 
vor binevoi să consulte Repert.  Pandectelor franceze, v! 
Prescription civile, 3096 urm. şi Repent. Sirey-Carpentier, 
e0d. 2%, 2087 urm. In acest din urmă tratat figurează un 
studiu şi asupra României, în care ne-am găsit citat şi noi. 

Temeiul pres- Prescripţia a fost statornieită întrun 
CUL pentru a face ca proprietatea să nu rămâe v 

titudine, și pentru a. înlătură contestaţiile c 
această incertitudine (3) 

Art. 129 C. 
elveţian. 

C. japonez. 

interes publie, 

eşnic în incer- 
are ar izvori din 

() Vezi încât priveşte dispoziţiile relative la prescrierea ac- țiunilor şi creanţelor, codul federal al obligațiilor din 1881 art. 146 urm. o Di (2) Code civil de lempire du Japon (livres 1, I[ e II 5 ], , tradue- tion par L. Motono et M. 'Tomii (Paris 1898). Vezi di 162 N din acest cod, reprodus supră, p. 32, 33, nota 2, i (5) „Bono publico usucapio întroducta est, ne scilecet guarundam
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„Preseripţia se întemeiază pe consideraţii de interes 
general, zice un autor german. Ea există întrun interes 
publie“ (1). 

lată cum se exprimă, în această privinţă, Domat: 

„Quand îl n'y aurait pas d'autre raison qui favorisât usage 
des preseriptions que Lutilite publique d'assurer le repos des pos- 
sesseurs, il serait juste d'empecher que la propriâte des cehoses ne 
demeure toujours dans lincertitude, laissant aux propritaires un 
temps suffisant pour rentrer dans leurs biens* (2). 

Şi mai departe acelaş autor adaogă: 

„Comme les preseriptions ont 6t6 âtablies pour le bien public, 
afin que la propriât€ des choses et les autres droits ne soient pas 
toujours dans Pincertitude, celui qui a acquis la prescription n'a 
pas besoin de titre, et elle lui en tient lieu“ (5). 

De aceea Cassiodorius, care serieă în secolul al VI-lea 
al erei ereştine, a numit preseripţia: patrona generis humani, 
iar Cicerone a putut zice că preseripţia: est finis sollicitu- 
dinis et periculi litium (*). Expunerea de motive a, titlului 
preseripţiei zice, de asemenea, că: „din toate instituţiile 

rerum dii, et fere semper încerta dominia essent, quum suf- 
ficeret dominis ad inguirendas res suas staluli temporis spa- 

tium*. (Iu. 1, Dig., De usurpationibus et usucapionibus, &l, 

3). Vezi şi Gaius, Instit., IL, $ 44, unde se zice: „Quod ide 

receptum videtur, ne rerum dominia, diutius în incerto essent“. 

(1) Endemann, Lehrbuch des biirgerlichen Rechts, I, p. 386. „Die 

Verjăhrung beruth auf Erwăgungen der allgemeinen Wohl- 

fahrt; sie besteht im ăffentlichen Înteresse“. Vezi şi Jourdan, 
op. cât. p. hr. 

(2) Domat, Lois civiles dans leur ordre naturel, IV, p. 282 (ed. 

Carr6 din 1923). Vezi şi tom. IL, partea l-a, al Coment. 

noastre, p. 888, nota 5. Cpr. Guillouard, Prescription, I, 1, 

pag. 10. 
(6) Domat op. cit., IV, p. 291, 292, No. 2. | 

(4) Vezi Le Roux de Bretagne, Nouveau tr. de la prescriplion, 
I, 4, p. 4 (ed. din 1867); Girard, Manuel de droit romain, 
p. 298, nota 1 (ed. a 4-a 1906); Giorgio Giorgi, Zeoria delle 

obbliganioni nel diritto moderno italiano, VIII, 213, p. 308 (ed. 

a 3-a, 1893); Thiry, IV, 590; Mourlon, III, 1752; Savigny, 

System des heutigen romischen Rechts, V, $ 237, pag. 212, 

nota 7 (Berlin, 1841). Vezi şi tom. III, partea I-a, al Coment. 

noastre, loco supră cit. 
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dreptului civil, preseripţia este cea mai naturală ordinei 

sociale“. (Vezi Planiol, [, 2645). 
Interesul general cereă deci în mod imperios crearea. 

acestei instituţii, care, pe deoparte, curmă procesele, iar pe 

dealta, consolidează proprietatea şi face dovedirea ei mult 

mai uşoară. Se poate, ce e drept, întâmplă că starea de lu- 

ceruri consolidată prin prescripţie să fie uneori contrară 

justiţiei şi să fie un ajutor al relei eredințe; însă, de cele 
mai multe ori, ea va fi conformă adevărului şi, în orice caz, 
serviciile ce ea aduce ordinei publice sunt mult mai mari decât. 
inconvenientele ce poate să producă în unele împrejurări (1). 

Preseripţia va rămâneă deci o mare binefacere a drep- 
tului şi a legei, fiindcă ea asigură liniştea proprietarilor cu 
adevărat legitimi şi a debitorilor cu adevărat liberaţi; fără. 
ea, în adevăr, ei ar putea să rămâe în veci tulburaţi prin 

procesele acelora care ar fi păstrat titluri vechi de proprie- 
tate, transferită de mult, sau titluri de creanţe stinse (2). 

Juriseonsulţii romani ziceau deci, cu drept cuvânt, că 

prescripţia este o cauză de odihnă pentru oameni (humani 
generis profunda quies). 

„C'est la sauvegarde nâcessaire du droit de propriete lui-meme, 
zice un autor. Îl serait souvent difficile, sinon impossible, ă un pro- 
pritaire, d'âtablir existence de sou droit, si la prescription ne ve- 
nait ă son aide. Comment pourrais-je en effet, prouver, sans la. 
prescription, que je suis proprictaire d'un immeuble? Je ne suis 
devenu propriâtaire qu'ă la condition que mon prâdecesseur ait eu 
cette qualit6; mais pour que celui-ei ait ât6 propristaire, il faut. 
qu'il ait lui-mâme tenu limmenble du precedent proprittaire, ete. 
La preuve de mon droit de propriât6 consisterait done ă remonter 
de mon auteur ă tous ceux qui l'ont suecessivement prâcâde jus- quau premier de tous... c'est ă dire jusqwau dâluge! C'est lă, comme L'ont dit de vieux jurisconsultes, une preuve diabolique. La propriete ne presenterait done aucune sâcurit6; elle resterait indâ- finiment prâeaire; la, porte serait ouverte aux fraudes, aux proces, aux ape ioan si Pon ne donnait au possesseur actuel d'un 

) prouver plus facilement son droit, ete.“ (5). 

(1) Cpr. Thiry, 1V, 590, p. 514; Mourlon, III, 1751 
Ie doi francais, p. 548 (ed. din 1875); 

„ Zion d letude du droit civil, p. 344 (ed. a 2-a, 1904 (2) Vezi Boissonade, Projet de code civil pour D Empire o Dan V, p.4266, No. 252, în fine (Tokio, 1889). po €) Glasson, Elem. de droit franţais, I, 119, p. 417 (ed.a 2-a). 

1752; Jourdan, 
Capitant, Introduc- 
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Aceleaşi motive pot fi invocate și în privinţa preserip- 

ţiei liberatorii. | 

„Il est certain, zice acelaş autor, que, dans des cas, assez rares 

d'ailleurs, la prescription libâratoire pourra paraître injuste. La 

loi Pa si bien compris, qu'elle defend auz tribunaux de faire valoir 

d'office la prescription pour le compte du debiteur; il faut toujours 

que celui-ci Pinvoque lui-mâme et si la preseription repugne ă sa 

conseience, la loi lui fait un devoir moral d'acguitter sa dette. Seu- 

lement, dans un grand nombre de cas, la preseription est lunique 

moyen d'empâcher des contestations sans nombre. (Que de difficultâs 

s'elăveraient si les erâanciers pouvaient toujours râclamer leurs paye- 

ments, mâme au bout de cent ans, par exemple. N'arriverait-il pas 

le plus souvent, que le debiteur se trouverait dans Vimpossibilite 

de presenter la, quittance constatant sa libâation ou celle de son 

auteur? Il faut que les d&biteurs ne restent pas indefiniment sous 

le coup de action de leurs cr6anciers, comme il importe que la 

propriât6 soit stable et que la preuve en puisse Gtre facilement faite. 

Les raisons. que nous avons donnâes pour expliquer la, preseription 

acquisitive, justifient done aussi la, preseription liberatoire, ete.“ (1). 

Cuvântul „prescripţie“ ne vine dela vechea procedură Origina eu- 

formulară a Romanilor, unde pretorul, care încuviință ae Vânt pres 

ţiunea, după ce ascultase pe părţi, adăogă adeseori la for- i 

mula, ce confereă, oarecare rezerve sau restricții, pentru a 

oeroti drepturile lor; şi fiindeă aceste clauze adiţionale erau 

serise în fruntea formulelor, ele se numeau preescriptiones, 

după cum ne atestă Gaius. „Prescriptiones autem appellatas 

esse ab eo, quod ante formulas proescribuntur, plus quam 

manifestum est“ (?). 
Preseripţia, de care avem să ne ocupăm în studiul de Preseripţia 

faţă, este ea, o creaţiune arbitrară a dreptului civil, sau are ase i 

ea rădăcinile ei în dreptul natural şi în echitate? După tural sau drep- 

Gaius, ea ar fi o pură creaţiune a dreptului civil (2), soluție E, 

care se vede adoptată de Cujaeius, Grotius, Ferritre, Pothier, 

ete.; pe când alţii o consideră, din contra, ca făcând parte 

din dreptul natural, soluţie admisă de Puffendorit, Vatel, 

'Proplong şi alţii. Nu avem nevoe de insistat asupra acestei 

controverse lipsită de orice interes practic; destul este să 

() Glasson, Elements de droit franţais, |, 181. p. 652. 

(2) Gaius, Instit., IV, Ş 132. Cpr. Le Roux de Bretagne, op. cil. 

i, p. ; Thiry, LV, 588; Guillouard, Prescription, I, 9 şi 40. 

(2) L. 1, Dig., De usurpationibus el usucapionibus, 4l, 3. 
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spunem că preseripţia se impune în toate legislaţiile (1!) 

ca o necesitate imperioasă, cerută de interesul public. Ea 

aparţine dreptului natural în acest sens că este impusă prin 

rațiune şi forţa lucrurilor; ea aparţine însă dreptului civil, 

guasi jus proprium îpsius civitatis, prin regulele care o orga- 

nizează şi indică condiţiile funeţionărei ei (2). 

Dr. „străinilor Prescripţia aparţinând întrun sens oarecare dreptului i 

. de anii natural, sau cel puţin dreptului ginţilor, şi străinii putând do- i 

crinţie.  bândi astăzi imobile urbane în România, se înțelege că ei | 

pot s'o invoace în privinţa acestor imobile (5). 

i 
i 
j 

i 
j 
| 

Dreptul mu- (1) Cu toate acestea, sub legea otomană, în vigoare în Dobrogea 

zulman. înainte de anexiunea, acestei provincii, preseripția achizitivă de 
proprietate, prin lunga posesiune, nu constituiă şi nu constitue 
nici astăzi un mijloc de a dobândi proprietatea. Cas. rom. Ş. l-a, 
decizia No. 487 din 16 Septembrie 1913. Jurisprudența 7o- 
mâmă din 1913, No. 33, p. 516; Bult. 1912, p. 1433. Vezi 
şi Areopagul din Atena, J. Clumnet, 1906, p. 880 şi Dreptul 
1906, No. 67, p. 536 (cu observ. noastră). Vezi tom. III, 
partea I-a, al Coment. noastre, p. 298, nota 3. Legislaţia oto- 
mană, neadmițând preseripţia ea mijloc de a dobândi proprie- 
tatea imobiliară, de aici rezultă, zice decizia menţionată a 
Areopagului din Atena, că posesiunea începută în Tesalia, sub 
dominaţia, otomană, nu poate fi socotită şi adaosă posesiunei 
continuată în urma anexărei acestei provincii Greciei, spre a 
îndeplini preseripţia achizitivă, în virtutea legislaţiei greceşti. 

Prescrierea După RE Ei . u o » , , 
acte reale și Se pă legea „civilă otomană, acţiunile reale şi personale se 
porsonale presorit însă, în genere, prin trecerea termenului de 15 ani. 

după dreptul ceastă, prescripţie nu se suspendă decât pentru minori, nebuni 
muzulman. ) , île că aceştia, ar aveă sau nu tutori, şi pentru acei care se 

află într'o țară depărtată cel puţin cu 18 oare dela locul unde 
se află adversarul său. Ea nu se suspendă însă pentru femeile 
măritate, Cas. rom. Bult. 1897, p. 511 

rescripţia nu aveă, de î ică ie riptia nu aveâ, de asemenea, loc în legea ebraică, 
fiindeă această ege oprea înstrăinările perpetue, autorizând 
numai insirăimările de folosinţă pentru un timp oarecare. Cpr. 

» 0. cit., IV, pag. 281 (ed. Carr6). Vezi şi Troplong 
(Prescription, | i hp. 9, nota 1 car itieă . sv această, lege. > ) e critică, cu drept cuvânt, 

(2) Baudry e Tissier, Prescription, 33; Guillouard, Jdem, I, 3; 
Reper irey, i Prescription, 15; Mareade, Prescription, 
arte lo ol (6_urm.), p. 7 urm,, ete. Opr. Arntz, IV, 1960, 1961; an, Cours de droit civil, II, 3502 p. 722. supra hestiunei, Martens, Precis du droit. des gens (e) oder e b Europe, I, pag. 199 urm. (ed. Vergt âin 1858). pr. în acest sens, Pand. fr., v Prescription civile, 3D44 şi au- 

Dr. ebraic.
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În privința uzucapiunei sau preseripției achizitive, se Străinii nu 
mai poate dă şi un alt motiv. Uzucapiunea fiind, în adevăr, 94, dobândi 
statornicită în interesul proprietăței imobiliare şi în scopul prin pres- 
de a o face stabilă şi fixă, ne dominia rerum în incerio “Şt ati 
mameamt, statutul este real şi, ea atare, independent de na- 

ționalitatea aceluia care-o invoacă (1). Rămâne însă bine în- 
țeles că aceasta este adevărat la noi numai în privinţa imo- 
bilelor urbane, pe care străinii, fie persoane fizice sau mo- 
vale, pot să le dobândească, nu însă în privința imobilelor 
vurale, pe care ei nu le pot dobândi prin niciun mod de 
achiziţie (art. 7 $ 5 Constit). Vezi înfră, p. 59, nota 3. 

Sa decis că străinii (în specie eră vorba de Evrei) ne- Acţ. posesorii. 
putând dobândi imobile rurale în România, nu au nici 
exerciţiul acţiunilor posesorii pentru aceste imobile (*). 

O altă chestie nu mai puţin controversată astăzi, şi care obiig. stinsă 
eră, controversată şi în dreptul roman (3), este aceea de a, se prin pres- 

y . : „cripţie este ea 
şti dacă debitorul care, din punctul de vedere al dreptului inâr sforrată 
civil, este liberat prin invocarea preseripţiei, mai rămâne în oblis na- 

. - . . > . . 3 „_ turală? n= 
sau nu obligat după echitate, şi dacă obligaţia stinsă prin — troversă. 

prescripţie se transformă sau nu într'o obligaţie naturală, 
așa că dacă el şi-a plătit datoria, după ce a fost declarată, 
preserisă, acţiunea în repetiţie nu mai poate să aibă loe 
(art. 1092 Ş 2)(4). Afirmativa este admisă în genere, între 

torităţile citate acolo; Zacharie, Handbuch des fr. Civilrechts, 
I, $ 138, p. 394 (ed. Crome). „Fin Ieder, auch ein Premder, 

kann ersitzen und verjăhren“, zice acest din urmă autor. 

Vezi înfrâ, p. 59, nota 3 şi rubrica: Prescripţia în dreptul 
internaţional privat. 

(2) Cpr. Aubry et Raw, I, $ 78, p. 508, ad notam (ed. a 5-a). 
(2) 'Trib. Dorohoi, Cr. judiciar din 1913, No. 82, p. 854. 

(9) Vezi Molitor, Les obligations en droit romain, I, 33 urm., 

p. 5l urm. (operă publicată după moartea autorului, Paris, 
1851); Savieny, Das Obligationenrechi, I, $ 11, p. 96 urm. 
(Berlin, 1851); 1dem, System des heutigen rămischen Rechis, 
V, $ 248 urm,, p. 266 urm. (Beriin, 1841); Vangerow, Pan- 
dekien, |, $ 173; Aubry et Rau, IV, $ 297, p. 8, nota |] 
(ed. a 5-a); Machelard, Oblig. naturelles en droit romain, 
p. 450 urm., ete. 

(4) Chestiunea se pune mai cu seamă în privința preseripţiei li- 
beratorii, însă ea poate fi pusă şi în privinţa prescripției 
achizitive, şi iată cum: acel care a dobândit un lucru prin 

prescripţie, devenind proprietarul lui, restituindu-l mai târziu, 
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C. Calimach,. 
Art. 1888. 

C. oblig. 
(Elveţia). 
Art. 72. 

C. german. 
Art. 292, 

COD. C1V.— CART. III.— TIT. XX. — PRESCEIPŢIA. — ISTORIC. 

altele, şi pentru motivul că aceasta eră părerea lui Domat 

şi a lui Pothier, dela care, după toate probabilitățile, re- 

dactorii codului actual n'au înţeles să se depărteze (1). Ade- 
văvul este însă că, în urma stingerei obligaţiei civile, prin 

invocarea şi admiterea prescripţiei, nu mai există din partea 

debitorului o obligaţie naturală, ei o obligaţie pur morală 
sau de conştiinţă (2). 

Art. 1888 din codul Calimach (14382 C. austriac) dis- 
pune, în această privinţă, că acel care a plătit o datorie 
stinsă prin prescripţie, nu mai puate exercită acţiunea în 
vepetiţiune. 

„Nu se mai poate cere înapoi, zice art. 72 al codului elveţian 
asupra obligaţiilor din 1881, ceeace sa plătit pentru a se achită 
o obligaţie prescrisă, sau pentru a îndeplini o datorie morală“. 

Art. 222 din codul german dispune, de asemenea, că 
ceeace a fost prestat pentru achitarea unei datorii preserise, 
nu poate fi cerut înapoi, chiar dacă această prestație « 
fost făcută în necunoștinţa prescripției: „auch wenn die 
Leistung în Unkenntnis der Verjihrung bewirkt worden 
ast“. "Lot astfel se exprimă și Pothier, zicând că debitorul 
nu are acţiune în repetiţie, chiar dacă el a plătit în necu- 

face el o donaţiune sau o simpiă restituire? Vezi Pand. fe. 
vo Prescription civile, 46. 

(1) Vezi antorii citați în tom. VI al Coment,. noastre, p. 13, nota] 
la care trebue să adăogăm, în sensul că prescripţia lasă să 
subziste_o obligaţie naturală, 'TPhiry, III, 40 şi IV, 643; Arntz, 
IV, 2005, 2006; Aubry et Rau, IV, $ 297, p. 8, text și nota Il (ed. a 5-a) şi tom. VIII, $ 775, p. 448, text şi nota 2 (ed. 
a 4-a); Zacharie, Handbuch des fr. Civilrechis. IV $ 715, p. 516 text şi nota 2 (ed. Anschiitz); - Planiol, II 692 ; Larom- biere, Oblig., VII, art. 1376, No. 22, p. 470 urm. (ed. a.2-a); Baudry et Tissier, Prescription, 104; Guillouară, Idem, I, 49; Demolombe, XXVII, 39, ete. Vezi şi observaţia ce am pu- blicat în Or. Judiciar din 1902, No. 13, p. 11 şi 118, asupra unei cărți de judecată a judecăt. ocol. Slatina. precum și autorităţile citate acolo. Pe (2) Cpr. Laurent, XXXII, 205; T. Hue 
XIV, 338; Molitor, op. cit., |, 45, p. 179. Vezi asupra, acestei comirov ere Pand, fr... vo Oblig., 65 urm. şi Prescription 

16. 1376 și ăgeePert, Sirey + Oblig., 814 și ve Preseriplion, 
VI, art. 2219. Na. ae Encyelopidie du droit civil belge, 

» VII, 236, în fine şi
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noştinţa, hotărirei care a admis excepţia res judecate (1). 
Această soluţie este inadmisibilă astăzi, fiind cu neputinţă 

ca debitorul să renunţe la o excepţie pe care n'o cunoaște (?). 

CAPITOLUL 1 

Dispoziţiuni generale. 

Natura şi definiţia prescripţiei. 

Art. 1837.—Prescripţiunea este un mijloc de a dobândi pro- 

prietatea, sau de a se liberă de o obligaţiune, sub condiţiunile de- 

terminate prin această lege. (Art. 645, 1091, 1800 $ 4. cir. Art. 568 
Pr. civ. Art 937 urm. C. com. Art, 2219 C. fr.). 

După art. 645, preseripţia este un mod de a dobândi Art. 645 și 

proprietatea, iar după art. 1091, ea este un mod de stin- 

gere a obligaţiilor. Ambele aceste idei se găsese întrunite 

în definiţia pe care o dă art. 1837. 
Din capul locului trebue deci să distingem preseripția Preseripţia 

prin care cineva dobândeşte un bun, prescripția achzitivă (aaa ino) 

sau uzucapiunea (Ersitzung, după terminologia germană) (5), și preseripția 

care este de 30 de ani (ast. 1890) și de 10 sau 20 de ani liberatorie. 

(art. 1895 urm.), şi acea prin care debitorul se liberează 

de obligaţia sa, prescripția extinctivă sau liberatorie (Ver- 
jâhrung, după terminologia germană). 

Cuvântul uzucapiune eare, după cum știm, figurează Cuvântul uzu- 

în codul Calimaeh, în codul german şi în alte legislații capione o3te 
străine, este foarte nemerit pentru a desemnă preseripția merit. 

achizitivă, şi este de regretat că el na mai fost reprodus 

în codul actual (?). 
Preseripţia, achizitivă se îndeplineşte prin posesiunea exer- Indeplinirea 

citată timp de treizeci de ani, când posesorul nu are nici preseripției 

titlu, nici buna credinţă (art. 1890) şi prin 10 sau 20 

de ani, când este de bună credință şi are un titlu Just 

(justa, causa) (ast. 1895 urm.). 

(1) Pothier, Tr. de Vaction Condictio îndebiti, V, 145, p. 105 

(ed. Bugnet). 
(2) Laurent, XX, 349. Cpr. Troplong, Prescription, |, 33, ete. 

(9) Vezi în privinta codului german sură, p. 28 urm. 

(£) Cpr. Planiol, I, 2644. 

1091 C. civil. 
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Indeplinirea Pveseripţia liberatorie se îndeplineşte prin inaeţiunea 

presoriptiei creditorului timp de 30 de ani. afară de preseripţiile mai 

scurte, precum este aceea de 10 ani, statornieită de art. 1900, 

şi de alte prescripţii particulare şi mai scurte (art. 1903 urm.). 
Preseripţia achizitivă cere o posesiune juridică exercitată, 

în anumite condiţii şi în tot timpul statornicit de lege (*). 
Preseripţia, achizitivă, este deci un mod de a dobândi 

proprietatea (art. 645 şi 1837), iar preseripţia extinetivă, 
sau liberatorie este un mod de a se liberă de o obligaţie 
(art. 1091 şi 1837 partea finală). 

Temeiul pres- Temeiul preseripţiei este deci consolidarea drepturilor 
“ipHe!-  statornicite de lege şi stabilitatea lor. Ea asigură proprie- 

tarului conservarea bunului său, iar debitorului, certitudinea 

de a nu fi constrâns a plăti de două ori (?). 
Efectul re- Posesorul, care a prescris proprietatea, nu este obligat 
preseripţiei.. restitui fructele percepute în cursul preseripţiei, iar de- 

bitorul care sa. liberat nu datoreşte dobânda ce el n'a plătit 
din momentul de când preseripţia a început a curge, fiind 
că prescripţia are efect retroactiv pănă în momentul când a 
început a curge (2). 

Art. „Iul c. | „După adevăratele prineipii, preseripţia nu poate con- 
stitui un drept câştigat decât atunei când este îndeplinită; 
pănă la împlinirea ei ea nu constitue în folosul acelui 
pentru care curge decât o speranţă, o expectativă, pe 
care legea nouă poate so modifice (£). Cu toate acestea, 

Nu se poate (1) Din împrejurarea Se Li că posesiunea este o condiţie a preseripţiei 
prescrie ma! achizitive, rezultă, 3 p pț „preserie mai că nu se poate prescrie mai mult decât sa posedat. posedat; de unde şi regula: Tantum proescriptum, guantun POssesum. Cpr. Le Roux de Bretagne, op. cit., I, 23; Belt- Jens, op. cit., III, art. 2219, No. 8; Baudry et Tissier, Pres- , criptiom, 298; hiry, IV, 618. Vezi infră, p. 104. (2) One. Baudry et Tissier, op. cit. 27; Beltjens, op. cit., VI, rt. 4319, No. |, p. 716; Adan, Cours de droit civil, Il. 3502 p. 722, ete. Si () Beltjens, loco cit., No. 2; Goillonard, op. cit., |, 51; Baudry et Tissier, I, 102 urm.; Laurent XXXII, 4; T. Buc, XIV „ 314 315. Vezi şi Mourlon, III, 1755. 

() Cpr. Pand, fr., v” Prescription civile, 95 urm.; Guillouard, Jdem L 2 Le Roux „de Bretagne, Idem, I, 11; Cas. fe. Sirey, 58. 1 35 ; E 67. 1. 487; Sirey, 68.1. 110; Cas. rom. Bult. » P: 156. Preseripţia, cât timp nu este îndeplinită, fiind o simplă expectativă, iar nu un drept câştigat, care să fi   

4 
4 

| 
j 

| 
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art. 1911 din codul civil pare să considere preseripţia în- 
cepută ca un drept câştigat, de oarece el pune în principiu 
că preseripţiile începute sub legile vechi se regulează după 
legile atunci în vigoare (1). | 

Uzucapiunea sau prescripția achizitivă nu poate să 
aibă de obiect decât imobile corporale sau oarecare drep- 
turi imobiliare (art. 623, ete.), pe când preseripţia libera- 
torie se aplică în genere, afară de oarecare excepţii, pe 
care le vom vedeă mai la vale, la, orice drepturi şi acţiuni (?). 

O altă, deosebire între preseripţia achizitivă şi cea lhbe- 
ratorie este, că cea dintăi conferă aceluia în folosul căruia 

este îndeplinită, o acţiune în revendicare contra terţiilor, 
pentru a-și luă înapoi bunul dobândit prin prescripţie (3); pe 
când prescripţia liberatorie nu conferă, aceluia, care poate 

intrat definitiv în patrimoniul aceluia în folosul căruia ea 
curge, de aci s'a dedus că, dacă în cursul unei prescripţii, 
intervine o lege nouă, care modifică timpul cerut pentru a 
preserie, dispoziţia cea nouă devine aplicabilă, afară de cazul 
când ar există o dispoziţie contrară în legea nouă. Astfel, 
dacă termenul de trei ani relativ la prescrierea taxelor de 
înregistrare pentru succesiuni, prevăzut prin art. 9] al. 4 din 
legea, timbrului dela 1900, nu eră împlinit la data punerei 
în aplicare a legei timbrului din 1906, care, prin art. 98, 

prevede termenul de 10 ani pentru prescrierea taxelor de în- 

registrare ce se plătese în materie de succesiuni direete, ur- 

mează să se aplice preseripţia din legea cea nouă. Cas rom. 

S-a III, decizia No. 408 din 21 Oetombrie 1913. Cr. judi- 
ciar din 1914, No. 5, p. 40, No. 2. 

(1) Vezi în tom. I al Coment. noastre (ed. a 2-a), p. 118 urm. 

explic. art. 1911 din codul civil. Opr. Cas. rom. Bult. 1902, 

p. 629. S'a decis, în baza art. 1911, că dacă dela data inten- 
tărei unei acţiuni sub imperiul codului Caragea, a trecut mai 
bine de 30 de ani, fără ca prigonirea să fie terminată, ea 
fiind preserisă conform codului Caragea, sentința tribunalului 
rămasă definitivă după trecerea de 30 de ani dela intentarea 
acţiunei, nu mai poate fi executată. Cas rom. Bult. 1912, 

-p. 295 şi Or. judiciar din 1912, No. 61, p. 115. 
(2) Vezi Aubry et Rau, II, $ 210, p. 476 (ed. a 5-a) şi VIII, 

$ 772, p. 428 urm. (ed. a 4-a); Laurent, XXXII, 8; Guil- 
louard, op. cit., |, 4l, ete. 

(2) Cas. rom. Bult. 1909, p. 136; Bult. S-a I, anul 1884, p. 254; 
C. Bordeaux, D. P. 49. 2. 158; Sirey, 49. 2. 438; Laurent, 
XXXII, 9. Vezi supră, p. 27, 28. 

Deoseb. între 
uzucapia şi 
prescripţia 
liberatorie. 

Altă deose- 
bire. 
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Definiţia ppes- 
eri pţiei. 

Definiţia pres- 
cripţiei dată 
de Domat şi 

Dunod. 

() Troplong, Prescription, 
() Timpul Singur nu face 

0) Laurent, XXXII, 2. 

COD. CIV.— CARTEA II. — TIT. XX. — CAPIT. 1. — ART. 1837. 

so invoace, decât o excepţie spre a opri acţiunea îndreptată 

contra lui (1). 
Aceste principii generale asupra uzueapiunei și pres- 

cripţiei liberatorii odată expuse, venim acum la definiţia 

preseripţiei. 
Art. 2219 din codul francez şi art. 2105 din codul 

italian definese preseripţia: „un mijloe de a dobândi sau 
de a se liberă, printr'un timp oarecare (par un certain laps 
de temps, col decorso del tempo), sub condiţiile determinate 
de lege“. Această definiţie, împrumutată dela Domat (2), este 
criticată de 'Troplong (?), pentrucă timpul nu este prin el 
însuş un mijloe de a dobândi şi de a se liberă. fempus 
non est modus constituendi vel dissolvendi juris (£). Alţii, 
precum Laurent, apără definiţia dată de cod, zicând că eri- 
tica lui Troplong este eronată (?); iar Mareade (Prescription, 
art. 2219, No. 5, p. 7) zice că această eritică este, în orice 
caz, exagerată. Acest din urmă autor recunoaşte că timpul 
nu poate, prin el însuş şi singur, să fie o cauză de achi- 

ziţie ori de liberare; însă adaogă că nu timpul produce, în 
specie, achiziţia sau liberarea, ci posesiunea pe de o parte, 

și inacţiunea cereditorului pe de alta, când sunt prelungite 

() Gnillouară, loco cit.; Aubry et Rau, II, $ 210, p. 475 (ed. 
a 5-a); Laurent, XXXII, 9; Beltjens, op. căt., art. 2219, No.3 
în fine, p. 1716 (ed.a 3-a), ete, 3 Pa ! 2 i: : | A (2) Iată definiţia acestui autor. »Prescripţia este un mod de a 
dobândi şi de a pierde dreptul de proprietate a unui lueru, 
şi orice alt drept, prin efectul timpului“. Domat, Lois civiles 
dans leur ordre naturel, IV, p. 291, No. 1 (ed, Carr). lar 
Dunod dă următoarea definiţie : „La, prescription est un moyen d'aequtrir le domaine des choses, en le poss6dand comme pro- prictaire pendant le temps que la loi dâtermine ă cet effet, et de saffranchir des droits incorporels, des actions et des obligations, lorque celui ă qui ils appartiennent, neglige pen- dant un certain temps de s'en servir et de les exerceră, (Dunod 

e Charnage, Tr. des prescriptions, p. 1 (ed. a 4-a din 1165). 
I, 24. Vezi şi Guillouard, Idem, I, 38. 
să se îndeplinească preseripţia, a zis 

Bigot-Prâam x a e V V 1 Baudry et 
eneu, in e punere d i 

9 
moti e. ez 

Lissier, ; Tescr "ption, 25. 

Vezi şi Giorgio Giorei sa dell 
obbligazioni nel diritto. n Slorgio Giorgi, Teoria delle 
in fne (ed. a 3-a), moderno italiano, VIII, p. 325, nota,



NATURA ȘI DEFINIȚIA PRESCRIPŢIEI. — ART. 1837. 

un timp oarecare. Cu alte cuvinte, un timp oarecare, în 

condiţiile determinate de lege, este totdeauna necesar fie pentru 

a dobândi, fie pentru a se liberă prin prescripţie (1). Re- 

dactorii codului francez nu sau mărginit a zice că pres- 

eripţia este un mod de achiziţie sau de liberare printrun 

timp oarecare, ei au adaos: „şi sub condiţiile determinate 

de lege“. Definiţia, legei este deci complectată şi eritieile în- 

dreptate contra ei sunt lipsite de temeiu (*). 
Oricum ar fi, legiuitorul nostru a şters din art. 1837 

cuvintele privitoare la timp, care, după cum am văzut, sunt 

eritieate de unii autori. 
lată definiţia pe care o dă art. 505 din codul por- 

tushez dela 1867: „Lucrurile şi drepturile se dobândesc 

prin faptul posesiunei, iar obligaţiile se sting prin faptul 

neexecntărei lor. Legea determină condiţiile şi timpul ne- 

cesar pentru ea, fiecare din aceste efecte să se producă. 

Aceasta este ceeace se numeşte prescripţie: Chama-se a îsto 

prescripao“ (?). 
Nu trebue să confundăm cu preseripţia decăderile de 

drepturi (les decheamces), adecă, perderea unei facultăţi sau 

unui drept prin neexercitarea, lor în timpul determinat de 

lege (*), pentrucă altă ceva este prescripţia şi altă ceva de- 

  

() Cpr. Thiry, IV. 587; Planiol, II, 690; Beltjens, op. cât, VI, 

art. 2219, No. ], ete. 

(2) Cpr. Pand. fr., v? Prescription civiie, No. Il. 

(3) Art. 1426 din proiectul codului civil japonez, elaborat de 

profesorul Boissonade, defineşte preseripţia: „O prezumpte 

legală de achiziţia unui drept real sau de eliberarea unei 

obligaţii, prin efectul unui timp determinat şi sub celelalte 

condiţii hotărîte de lege, afară de ceeace va fi statornicit mai 

la vale, eu privire la preseripţia instantanee a efectelor mo- 

biliare“. Această definiţie sar potrivi întru câtva cu textele 

noastre, însă, chestiunea de a se şti dacă preseripţia este un 

adevărat mijloc de achiziţie şi de liberare, sau numai o simplă 

prezumpție de achiziţie şi de liberare, este controversată. 

Unii, în adevăr, consideră preseripția ca o simplă prezumpție 

de achiziţie sau de liberare (vezi Mourlon, III, 1753, 1754; 

'P. Huc, XIV, 309); însă părerea contrară îşi are şi ea par- 

tizanii ei. Vezi Baudry et Tissier, Prescription, 26. 

(&) Termenele la care este supus exerciţiul unui drept sunt fixate 

uneori prin lege, altădată prin convenţia părţilor, de exemplu: 

în privinţa exerciţiului unui pact de răscumpărare, iar altă- 
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Decăderile 
curg contra 
tuturor, iar 

" judecătorii 
trebue să le 
aplice din 

oficiu. 

“Tardivitatea 
apelului sau 
recursului. 
Ordine pu- 

blică. 

Motivele 
pentru care 

apelul tardiv 

trebue să fie 
respins din 

oficiu. 

COD. CIV.— CARTEA III. — TIT, XX. —CAPIT. 1. — ART. 1837. 

căderea. de drepturi. lu adevăr, în uzucapiune există o pre- 
zumpţie de achiziţie întemeiată pe posesiunea posesorului, 
iar în preseripția extinctivă există o prezumpţie de liberare 
întemeiată pe inacţiunea prelungită a ereditorului, pe când 
nimie din toate acestea nu există în decăderile de drepturi, 
unde numai timpul face ca dreptul să fie perdut pentru ti- 
tularul negligent al acestui drept (1). 

Din această deosebire între prescripţie şi decăderile de 
dreptusi rezultă, pe deoparte, că termenele decăderilor curg, 
ca și preseripţiile scurte, în contra tuturor persoanelor, chiar 
între soţi (art. 1881), şi în contra minorilor şi interzişilor, 
în privinţa cărora preseripţia este suspendată (art. 1876); 
iar pe de altă parte, că judecătorii trebue să aplice din 
oficiu decăderile care interesează ordinea publică (2). 

Astfel, judecătorii vor invocă din oficiu motivele trase 
din tardivitatea apelului sau recursului în casaţie (2); și 

dată de judecător, de exemplu: în cazurile art. 1019 urm. Cpr. 
Guillouard, op. cit., I, 42. 

() Vezi Guillouard, Prescription, 1, 44; Troplong, Jdem, I, 2; 
Le Roux de Bretagne, Jdem, |, 25; Baudry et 'Lissier, Jdem, 
36 urm.; Beltjens, VI, art. 2219, No. 4; Laurent, XXAII, 
10; Arntz, IV, 1962; f. Hue, XIV, 316 urm.; Planiol, II, 
104 urm.; Aubry er Rau, VIII, $ 771, pag. 427; Colmet de 
Santerre, VIII, 353 bis. — Contră: Merlin, Repert., v0 Pres- , cription, S-a I, $ 2 şi Quest. de droit, vo Appel, $9, No.2. (2) Guillonară, Prescription, |, 45, 46; Troplong. Idem, I, 27 şi II, 1038; Baudry et 'Tissier, Idem, 39; Le Roux de Bre- tagne, Idem, ], 25; T. Huc, XIV, 318, pag. 389; Beltjens, 
op. și (Pee pură asi Laurent, XXXII, 10; Aubry et Raw, , » pag. 427, text și not i i , nota 20 (ea. FE), ete. p Mota 16 gi pag. 428, text și €) Motivul pentru care apelul tardiv trebue să fie respins din oficiu, este că hotărîrea primilor judecători fiind rămasă de- finitivă prin neapelare, judecătorii din al doilea erad nu mai au ce Judecă. Aceşti judecători nu pot, în adevăr, să se pro- nunțe decât asupra hotăririlor date în prima, instanță jar nu în ultim resort. Cum ar puteă ei, în adevăr, să reformeze ceeace nu mai poate fi schimbat şi ceeace, în ochii legei, este presupus a fi expresiunea adevărului (pro veritate kabetur). Opr. Troplong, Prescription, I, 51 p. 61. Vezi î laş s 
Le Roux e Bara 9, i în acelaş sens, L retagne, Prescription, |, 25, p. 24; Cas. belg. Sirey, 1910, p. 15 şi Dreptul din 1010, No'89 î Go: ae rom. Cr. judiciar din 1913, No. 31, nas. 37 eat) arsonnet, 7. de procedure civile, V, 2981, pag. 847 urm,
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aceasta atât în materie civilă şi comercială, cât şi în ma- 
terie represivă (1). 

O altă regulă neaplieabilă simplelor decăderi de drepturi, Perpetuitatea 
este acea, a perpetuităţei excepţiunei. Decăderea va fi deci ee de. 
opusă, sub forma de excepţie, în termenul fixat de lege, cu căderilor de 
toată maxima: (Quc temporalia sunt ad agendum, perpetua,  beptiri- 
sunt ad, eacipiendum (2), caxe este neaplicabilă în specie (2), 
presupunând, bine înţeles, că această  vegulă ar mai fi în 
vigoare în dreptul actual, ceeace este foarte îndoelnic şi, 

după părerea noastră, chiar inadmisibil (+). 

(ed. a 2-a); B. M. Missir, Dreptul din 1813. No. 61, p. 4 
urm.; Degre, Dreptul din 1882, No. 8, pag. 67 şi din 1879, 
No. 82, pag. 118. 

(1) Cas. fr. Sirey, 1908. 1. 60; C. Paris, Dreptul din 1882, i 
No. 12, p. 104; FE. Helie, Instr. criminelle, VI, 3001, p. 762 i 
(ed. a 2-a). Vezi și Tratatul nostru în limba franceză, p. 316. 

(2) Această maximă, care însemnează că mijloacele ce sunt vre- Origina maxi- 
melnice pentru a conferi o acţiune, sunt, din contra, perpetue mei: Quaztem- 
pentru a conferi o excepţie, este extrasă din L. 5 $ 6, Dig., poralia sunt 
De doli mali et metis exceptione, 44, 4. Vezi tom. VII al Co- «i AJendum» 'P > tb l A „perpetua sunt 
meat. noastre, p. 84, nota 1; Ricei, Corso teorico-pratico di ai excipien- 
diritto civile, V, 147, pag. 279. Vezi asupra acestei maxime dun. 
celebre, după care nulităţile pot în totdeauna fi opuse pe cale 
de excepţie, adecă sunt nepreseriptibile. Dunod, Zr. des pres- 
criptions, pag. 19 (ed. din 1765); Pand. fr., vo Prescription 
civile, 1753 urm.; Repert. Sirey, vo Nullite, 144 urm. şi v9 
Prescription -(matiere civile), 1412, 1473, ete. 

(£) Guillouard, Prescription, 1, 45, în fine; T. Huc, XIV, 318, 
în fine, p. 389; Aubry et Rau, VIII, $ 771, pag. 427, 428; . 
C. Besancon, D. P. 73. 2. 122; Sirey, 73. 2. 196. Cpr. Baudry i 
et 'Lissier, Prescription, 39, p. 39 (ed. a 3-a), ete. 

(?) Vezi tom. VII al Coment. noastre, p. 54 urm. Vezi, în sensul Neadmiterea 
neadmiterei acestei maxime tradiţionale în drepţul actual, pe maximei de 
lângă autorităţile citate în tom. VII, p. 87, nota 2, Baudry „mei «ue în 

a. a. , . - 21 eptulaetual. 
et 'Lissier, Prescription, 612; Bufnoir, Propriâte et contrat, Controversă, 
p. 139 urm.; Laurent, XIX, 57urm. şi XXXII, 372; Mar- | 
cade, IV, 879 urm. şi Prescription, art. 2262, No. 233, p. 255 = 
urm., ete. Cu toate acestea o teorie foarte acreditată în Franţa, 
consacrată în termeni expreşi în codul italian prin art. 1302 
(vezi tom. VII al Coment. noastre, p. 85, nota 1), admite că 
preseripţia statornicită, de art. 1890 şi 1900 nu atinge excepţiile, 
ci numai acțiunile. Vezi, îni acest sens, pe lângă numeroasele 
autorităţi citate în tom. VII al Coment. noastre, p. 85, nota 2; 
Guillonard, Prescription, I, 5%; Planiol, II, 1291, ete.— Sa 
decis însă că această maximă nu poate fi invocată de recla- 
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Regulele dela Dar, dacă regulele de mai sus, speciale preseripției, nu 

picabie de- sunt aplicabile decăderilor de drepturi, Vor fi, din contra, 

căderilor de aplicabile acestor decăderi regulele relative la calcularea ter- 

drepturi. penelor şi la cauzele de intrerupere statornicite de art. 1863 

urm., pentrucă aceste regule, deși sunt serise pentru pres- 

existenta „cripție; pot fi întinse prin analogie şi la, decăderi (1). | 

dreptul actual Preseripţia fiind întemeiată pe prezumpția că proprie- 

Îi tavul sau creditorul a, părăsit dreptul său, de câteori el a 

oii 9" jăsat să treacă termenul cerut de lege, fără a-l exercită, se 

ce ce susține că prezumpţia de mai sus nu poate să existe Şi că, 

criptio. Con- PHin Urmare, preseripţia nn poate curge în contra lui, dacă 

iroversă. el se găseşte în imposibilitate de a-şi exercită dreptul din 

cauza unei împiedicări datorită fie legei, fie convenției păr- 

ilor, fie întâmplărei; de unde și vechia maximă: Contra 

non valentem agere non currit prescriptio, sau Agere non 

valenti, non curvit prescriptio (*). Vom vedeă însă mai la 

vale, pag. 172 urm., că această celebră maximă, extrasă 

din L.1 $2, Cod, De annali exceptione, 7, K0, şi formu- 
lată de jurisconsultul Bartolus, nu mai există în dreptul actual, 

nici în materie civilă, nici în materie represivă, după cum 

vom vedeă mai târziu, când ne vom ocupă despre pres- 

  

mant, care conchide, prin cale de replică, la nulitatea unei 
convenţiuni opusă de pârit, ea fine de neprimire a acţiunei 
introdusă în contra lui. C. Lyon, Sirey, 1912. 2. 20. Mai vezi 
în acest sens, Pand. fr., v0 cit., 1758 şi deciziile citate acolo- 
Autorii, care admit existenţa acestei maxime în dreptul ac- 
tual, nai observă că perpetuitatea, excepţiei nu există în ca- 
zurile când legea acordă un termen pentru exereiţiul unei 
acţiuni, precum este, de exemplu, în cazul acţiunei în garanţie 
a cumpărătorului unui animal atins de un viciu redibitoriu 

| (art. 1359). Pand. fr., 0 cit, 1757 şi deciziile citate acolo. 
0) 'P. Hue, XIV, 318, ab initio; Aubry et Rau, VIII, $ 771, 

în fine, p. 428; Guillouard, Prescription, L, 46; C. Rouen 
şi Caen, Sirey, 59. 2. 337; Sirey, 63. 2. 44 ete. — Vezi însă 
Baudry et Pissier, Frescription, 40, în fine » 41 (ed. a 3-a) 
după care această soluţie ar fi pr bsol tă ă prea absolută. 
Vezi asupra acestei regule, Bonifacy, De la regle „Conira 
non valenten, agere non currit prescriptio“, teză pentru doc 
torat (Aix, 1901); Clement, De ia regle „Contra non valentem 
agere non currit prescriptio“; Labbe, nota în Sireş, 78. 2. 
313; IL. D. Simi aa , 
arm, ete, imioneseu, Cr. judiciar din 19i4, No. 38, p. 310 

Bibliografie. (2) 
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eripţia penală ; întrucât astăzi cauzele care suspendă prescripţia 

nu mai sunt lăsate la, disereţia judecătorilor, ei sunt sta- 

toricite de lege în mod limitativ (art. 1876 urm.) (?). 
Prescripţia, ea orice decădere, trebue să fie strict măr- Mărginirea 

ginită în limitele ei. Ea nu poate deci fi întinsă dela o Preseripției în 

persoană la alta, nici dela un drept la altul. Legile care 

stabilesc o prescripţie sau o decădere de drepturi, zice Curtea 

de casaţie din Franţa, sunt de drept striet şi nu pot fi în- 

tinse prin analogie dela un caz la altul (?). Acest principiu, 

foarte important în privința aplicărei legilor relative la, 

prescripţie, eră astfel formulat de D'Argentre: „Ne null 

prescriptionum. extensiones fiant de loco ad locum, verum «d 

res, personarum ad personas, actionum ad, actiones“. 

Reguli comune prescripției achizitive (uzucapiunei) şi 

prescripţiei liberatorii. 

Legiuitorul nostru se ocupă fără nicio ordine, în ul- 

timul titlu al codului civil (cartea INI, tit. XX), atât despre 

preseripţia achizitivă cât şi despre cea extinctivă sau libe- 

vatorie. Unele reguli din acest titlu se aplică ambelor pres- 

cripții, iar altele sunt speciale numai uzucapiunei. 

Reculile aplicabile atât preseripției achizitive cât Şi Art. 1838 

celei liberatorii. sunt acele statornicite de art. 1838—1845, m” 66 

1863—1839 şi 1911; iax cele aplicabile numai preseripţiei 1863 urm, 

achizitive sunt acele statornicite de art. 1837, 1846—1862, 1! 

1886—1902, ete. 
Intre aceste reguli, unele se aplică numai preseripției Ari. 1886. 

liberațorii. Astfel este, de exemplu, regula statornicită de 

art. 1886. (Vezi înfră, explie. acestui text, p. 205 urm.). 

Cât pentru preseripţiile scurte, ele sunt extinctive sau Art. 1900. 

liberatorii, ca. şi cele statornicite de art. 1900 şi 1901 C. civ. 1% 

Preseripţia de 30 de ani (art. 1890) este şi achizitivă Art. '1890. 

şi liberatorie în acelaş timp.   () Vezi infră, p. 149, text şi nota 3 şi p. 173. Vezi şi articolui 

ce am publicat în Dreptul din 1914, No. 55. h 

(2) Cas. fr. Sirey, 59. [. 858. Cpr. Guillouard, Prescription, |, 

56; Le Roux de Bretagne, Idem, 1, 24, p. 23, ete. ; 

72452 
4
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Art. 586 Pr. Chestiunea de a se şti dacă preseripţia de cinei ani 
î statornieită de art. 586 Pr. eiv. este o preseripţie achizitivă 

sau liberatorie, este controversată (1). 

Oprirea de a se renunţă la prescripţie. 

Art. 1838. — Nu se poate renunţă la preseripţiune decât după 
împlinirea ei. (Art. 5, 965, 968, 969 C. civ. Art. 2220 C. fr.) (2). 

Art. 1839. — Renunţarea, la preseripţiune este sau expresă sau 
tacită. — Renunţarea tacită rezultă dintr'un fapt care presupune delăsarea dreptului câştigat. (Art. 689, 1838 C. civ. Art. 2221 C. fr.)(). 

Art. 1840. — Cel ce nu poate înstrăină nu poate renunță la prescripţiune. (Art. 113, 199, 401, 430, 454, 950, 952, 1155 urm., 1248 urm., -1265, 1306, 1310, 1536,. 1838 C. cir. As 2222 C. fr.) (&). 

Despre renunţarea la prescripţie (art. 1838). 

Art 5 şi 1838 Preseripţia fiind, după cum ştim, o instituţie de ordine publică, nu se poate de mai înainte renunţă la, ea (art. 1838), părțile neputând, prin convențiile lor, să, deroage dela legile care interesează. ordinea, publică și bunele moravuri (art. 5) (5) 

() Vezi infră, explic. acestui text, Ultima, jurisprudenţă a Curţei de casaţie decide că, prescripţia specială în materie de adju- decare, edictată de art. 568 Pr. civ., este o prescripţie libe- vatorie, ceeace ar rezultă din lucrările pregătitoare ale codului de procedură civilă din 1900 şi din termenii legei, care de- clară, prescriptibilă acțiunea de evicţiune. Cas. rom. S-a I-a, decizia No. 191 din 19 Martie 1914. Jurisprudenta română din 1914, No. 20, p. 312, No. de ordine 220 *) Conform art. 3 din | ă ipţiei 
( oara in legea bulgară asupra prescripţiei dela 
() Conform art. 7 din legea bulgară menţionată la, nota pre- cedentă. 
(*) Conform art. 4 din legea bulgară mai sus menţionată Dr. roman. (5) „-Jus publicum pactis 

Dig., De pactis, 2, 14). Vezi şi L. 45, Dig., De diversis re- gulis Juvis antiqui, 50, 17, unde se zice: ventto juri publico non 
noastre, p. 227, nota 3. 

s : »Privatorum con- derogat“. Vezi tom. | a] Coment. 
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RENUNTAREA LA PRESCRIPŢIE. — ART. 1838. 

„Nimene nu: poate să se lepede de prescripţie la ulcă- C. Calimach. 
tuire“, zice art. 1972 din codul Calimach (1), adecă mai dina- 
inte (torausj, după cum se exprimă art. 1502 din codul. aus- 
triac. O asemenea, renunțare anticipată ar distruge, în adevăr, 
efectele ce preseripţia este chemată să producă, şi ea ar 
vămânei, un cuvânt deşert, un principiu fără viaţă, după 
expresia energică a lui Maread6 (2). „Dacă o asemenea re- 
nunțare ar fi validă, a zis Bigot-Preameneu în expunerea, 
de motive la Corpul legislativ, preseripţia n'ar mai f pentru 
menţinerea, păcei publice, decât un mijloc iluzoriu, căci toţi 
acei, în folosul cărora sar fi stabilit o obligaţie, n'ar fi lipsit 
de a pretinde asemenea renunțare“ (3). 

„Considerând, zice tribun. Iltov, că legiuitorul a stabilit pres- 
eripţia spre a întâmpină procese ce ar fi inevitabile, dacă acţiunile 
judecătoreşti n'ar aveă niciun termen, ceeace l-a condus să stabi- 
lească, diferite termene, în baza cărora și în anumite condiţii să se 
poată ajunge la dobândire de drepturi sau liberare de obligaţii; 
că, în acest scop, legea prin art. 1838 a interzis părţilor dreptul 
de a renunţă la prescripţie înainte de a fi împlinită, ceeace însem- 
nează că, prin convenţia lor, părţile nu pot de mai înainte să re- 
nunțe la preseripţie, nici să lungească termenul prescripției fizat 
de lege, căci altfel această clauză ar fi devenit comună (de style) 
în orice convenţie şi, prin urmare, acţiunile judecătoreşti nu s'ar 
mai fi terminat niciodată€ (£), 

(1) Vezi supră, p. 21. 
(2) Marcad€, Prescription, art. 2220 urm., No. 20. p. 28. Iată 

cum se exprimă, în această privinţă, Bartolus: „Ego dico guod 
usucapio est introducta propter bonum - publicum principa- 
liter: ergo, per pactum vemiiti non polest“. Vezi Pand. fr., 
vo Prescription civile, 463, de unde am împrumutat această 
citație. Vezi şi Troplong, Prescription, 1, 43. Cpr. Savigny, 
System des heutigen romischen Rechis, V, $ 252, pag. 4ll 
(ed. germ. din 1841). 

(5) Vezi Gnillouard, Prescription, I, 316, p. 297, dela care am 
împrumutat această citaţie. , Da 

(£) 'Trib. Ilfov, Dreptul din 1891, No. 50, p. 397. X ezi şi Cas, 
rom. Bult. 1892, p. 816, unde se zice: „Considerând că, după 
art. 1838, nu se poate renunță decât la o prescripţie înde- 
plinită, pentru motive de ordine și utilitate publică; că legea 
a introdus preseripţia pentru a face să înceteze incertitudinea 
drepturilor şi pentru a introduce pacea publică; că a permite 
părţilor să renunţe dela început (adecă de mai înainte) la 
prescripţie, ar fi a o desființă diu legislaţie, fiindeă creditorii 
n'ar lipsi dea reclamă dela debitori imprescriptibilitatea, care, 

5l 

Art, 1972.
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Agplic. regulei 
de mai sus la 
toate preserip- 
ţiile şi decă- 
derile în ge- 

nere. 

Perimare. 

Renunţarea la - 
prescripţia în- 

deplinită. 

COD. CIV.—CARTEA. III. — TIT. XX.— CAPIT. 1.— ART. 1838. 

„ Regula de mai sus se aplică atât preseripției achizitive 

cât şi celei liberatorii, prin urmare şi preseripției de. cinci 

ani (1), eu toate că o renunțare anticipată cu greu poate fi 

concepută în privinţa uzucapiunei sau preseripției achizitive (2). 

Ea se aplică şi la simplele decăderi de drepturi. Astfel, 

una, din părţi n'ar puteă, la începutul unui proces, să convie- 

cu adversarul său că acesta va putea oricând face opoziţie, 
apel, recurs, ete., chiar peste termenele statornicite în această 

privinţă de legile de procedură, pentrucă termenele fixate 
de lege, în care partea nemulțumită poate să atace o hotă- 
rîre, sunt, după cum ştim, de ordine publică (5). Dovada de: 
aceasta este că ele trebue să fie invocate de judecători din. 
oficiu (£). 

Nu se poate, de asemenea, renunţă de mai înainte a. 

opune perempţiunea (5). 

prescripţie neîndeplinită încă, se poate renunţă atât în mod 
expres cât şi tacitamente (0), la o prescripţie îndeplinită; 
pentrucă, în asemenea caz, numai interesul renunțătorului este: 
în Joe, iar nu şi interesul public (7). Astfel, un testator ar 

în toate contractele, ar deveni o clauză de stil“. 
_1V, 2008 şi toţi autorii. 

() Beltjens, op. cit., VI, art. 2220, No. 7 şi numeroasele decizii 
citate acolo. 

(2) Beltjens, VI, art. 2220, No. 2 
Tissier, Prescription, 55; Pand. fe. v0 Prescription civile, 
410. — Vezi însă un exemplu citat de autori după jurispru- 
dență, în care 
piunei. Guillonară, op. cit., IL, 318. Cpr. T. Huc, XIV, 

() Vezi supră, p. 46, text şi nota 2, 
cription, |, 319; Troplong, dem, I 
tagne, Idem, I, 50; Baudr 
III, art. 2220, No. 5: 

Cpr. Guillouard, Pres- 
IL 48; Le Roux de Bre- 

y et Tissier, Idem, LI, 61; Beltjens, 

Appel civil, 3945 urm. 
(4) Vezi supră, p. 46, 47. 
(6) Le Roux de Bretagne, 

1, &i; Baudry et Tissier, 
No. 30 ab înitio 

; Pand. belges, eod 2%, 15 urm., ete. 

(0) Vezi infră, p. 59. 
(1) Este deci loc da a se aplică în specie zi % e 

m . , maxima cunoseuiâ:. „Regula est juris antiqui, omnes licentiam, habere, his que pro- 

Dar, dacă nu se poate renunță de mai înainte la o: 

Cpr. Arntz, 

; Planiol, I, 2712; Baudry et: 

principiul de mai sus a. fost aplicat şi uzuca-: 

; Laurent, XXXII, 187; Pană. fe. vo 

Prescription, L, 50; 'Troplong, Idem,. 
Idem, 61; Mareads, Idem, art. 2222, 

286, ete. > p. 37; Râpert. Sirey, vo Prescription câvile,



RENUNTAREA LA PRESCRIPŢIE. — ART. 1838. 

puteă să oblige pe moștenitorul său a plăti o datorie pre- 
serisă (1). 

Pentru aceleaşi motive, creditorul şi debitorul sau pro- 
prietarul unui fond și acel care pretinde vreun drept real 
asupra acestui fond, pot să convie că termenul preseripţiei 
va fi suspendat între ei un timp oarecare; aceasta nu în- 

semnează a renunţă la o prescripţie neîndeplinită, ci a re- 
gulă întrun alt mod decât acel prescris de lege condiţiile 
unei preseripţii neîndeplinite încă, ceeace legea nu opreşte (2). 

lată încă un exemplu în care doctrina admite renun- 
țavea. Un vecin al meu îmi permite de a aveă un conduet" 
de apă în fondul lui, și eu declar că renunţ la orice pres- 
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Suspendarea 
cursului pre- 
scriptiei prin 

convenţie, 
Controversă. 

Exemplul 
ei renunțări 
permise. 

cripție în această privinţă. Acest act care, ca o renunțare. 
anticipată ar fi nul, va dovedi că nu posedez acest; eonduct 

de apă animo domini, cu titlu de proprietar, ei cu titlu 
precar sau ca o.simplă tolerență, aşa că posesiunea mea 
va fi lipsită de unul din caracterele necesare pentru a 
puteă preserie (art. 1847) (9). | 

Nu trebue deci să confundăm renunțarea anticipată, la, Recunoasterea 
prescripţie, nulă în baza art. 1838, cu recunoașterea făcută 
de către posesor a precarităţei posesiunei sale, recunoaştere 

care are de rezultat 'de a face preseripţia imposibilă pentru 
el, afară, de cazul când titlul posesiunei sale ar fi intervertit. 

Va să zică, este validă convenţia prin care cineva ar re- 
  

se întroducta sunt, renuntiare“. (L. 29, in medio, Cod, De 

pactis, 2, 3). Vezi în privinţa acestei maxime, tom. al Co- 
ment. noastre, p. 231 urm. (ed. a 2-a). 

() Troplong, Prescription, |, 43, în fine. _ 

(2) Baudry et Tissier, Prescription, 63; Guillouard, Jdem, I, 170 

şi 322; 'Troplong, Idem, 1, 45; Le Roux de Bretagne, Idem, ], 

596; Beltjens, VI, art. 2220, No. 12; Arntz, IV, 2068; Laurent, 

XXXII, 185: C. Toulouse şi Cas. fr. D. P. 68. 2. 108; Sirey, 

71. 2. 156; D.P. 70. 1. 309; Sirey, 7]. 1. 137; Cas. belg. 

Sirey, 95. 4. 20; Pand. Period. 96. 2. 169 şi Or. judiciar 

din 1901, No. 42 (cu observ. noastră). Vezi şi tom. Tal 

Coment. noastre, p. 231, 232.—Sunt autori, cu toate acestea, 

care susțin că nu există alte cauze de suspendare ale pres- 

eripţiei decât acele admise de lege. Vezi Maread6, Prescrip- 

tion, art. 2251, No. 186, p. 213. , 

(2) Thiry, 1V, 591, p. 515; Baudry et Tissier, op. cit. 56 urm.; 

0. Nancy, Sirey, 91. 2. 161 (eu nota lui G. Boureart, pro- 

fesor la Nancy). 

pentru viitor 
a precarităţei 

posesiunei 
sale.
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COD. CIV.— CARTEA III.— TIT. XX. —CAPIT. 1.— ART. 1838. 

cunoaşte pentru viitor precaritatea, posesiunei sale (1), după 
cum dispune anume art. 1437 din codul japonez dela. 
1896. 

Renunţarea la Autorii se întreabă dacă se poate renunță la o pres- 
0 „presoriptie cripţie începută; de exemplu, au trecut 15 ani de când am 

" eontractat obligaţia, pot să renunţ la prescripţie? Răspunsul 
este foarte simplu: pentru trecut renunţarea va fi validă, 

ea, fiind însă nulă pentru viitor, dacă este relativă la dreptul 
de a preserie, însoţit de toate condiţiile legale. Renunţarea 
îşi va produce însă efectele sale, dacă distruge condiţiile 

„cerute pentru preseripţie sau măcar una din ele (2). 

menu pres » După cum nu se poate de mai înainte renunţă la o: 
cripţiei. Con- prescripţie neîndeplinită, tot astfel nu se poate stipulă 

troversă.. o prescripţie mai lungă decât acea statornicită de lege, 
pentrucă printr'o asemenea clauză s'ar renunţă de mai îna- 
inte la beneficiul unei preseripţii viitoare. Apoi, cine nu 
vede că, în puterea unei atare clauze, sar puteă, conveni 
ca prescripţia să nu se îndeplinească, decât peste un termen 
foarte lung, de exemplu: 100 sau 1000 de ani (3), ceeace 
ar însemnă a zice că ea nu se va îndeplini niciodată (4). 

ourtarea ter Da dacă, după părerea generală, nu se poate stipulă 
seripției. Con- 0 prescripţie mai lungă decât acea, statorniciţă, de lege, nimie 

oversă. nu se opune ca părțile să poată scurtă termenul preserip- 

(1) Cpr. Guillonard, op. cit. I, 320; Baudry et Tissier, 56, ete. €) Thiry, IV, 591, în fine, pag. 515; Mouiloa, III, 1776. Cpr. Baudry et Tissier, op. cit., 9%: Beltjens, VI, art. 2020 No. 1], ete. So ” () Vezi în privinţa preseripţiei de 100 de ani şi celei imemo- 4 riale, la Romani, sură, p. 5 şi6. ” ezi în acest sens, Beltjens, loco supră cit; No. 3 şi 12, p. 719; Planiol, IL, 649; Guillonaxra, Prescriptio.a, I, 321, Baăry ei Lissier, Idem, |, 62; 'T. Hue, XIV, 322; Paund. fn. y0 Pres- criplion, 418 urm.; Râpert. Sirey, eod. 2, 287 uri: Dalloz Nouveau code civil annote, IV, art. 2219, No. 43, Lyon- Caen et „Renault, Tr. de droit commercial, III, 686, p. 487; Cesare Vivante, Prattato di diritto commerciale, IV, 2217, p. 790 şi 2250, p. 851, 852 (ed. a 3-a); Lyon-Caen, nota în Sirev, 96. 1. 112; 'Trib. [lfov, Dreptul din 1890.” No. 50 E et aetive): Contră: Cas. rom. Bult. 1892 p 815 şi din ; 0. di 97. 
Ve e ATL ei 0. 63; C. din Nancy, D. P. 97. 2. 311. 
dela p. 826 şi 827, precum şi tom. VII, p. 373, nota 2. 

ea II, al Coment. noastre, nota 5 în fine -
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ției, pentrucă asemenea convenţie departe de a agravă si- 
tuaţia debitorului, o îmbunătăţeşte, din contra, micșorând 
termenul în care el se liberează (!). Convenţia părţilor nu 
poate fi restrânsă, în această privință, decât în mod excep- 
țional, fie printr'un text expres al legei, fie prin consideraţii 
de ordine publică. Este interzis, zice Pardessus, de a renunţă - 
la, opunerea preseripţiei, în acest sens că nu este permis de 
a face ca acţiunile să fie perpetue şi impreseriptibile; se 
poate însă stipulă că o prescripţie statornicită de lege va 
aveă un termen mai scurt (2). De aceea, atât art. 225 din 
codul civil german cât și alte legiuiri străine, sunt exprese 
în această privinţă (5). 

În baza acestor prineipii se decide, în genere, că este scurtarea ter- 
validă clauza dinti'o poliţă de asigurare, prin care se dis- tie Ra 
pune că acţiunea în despăgubire ce, la caz eventual, artro poliţă de 
datori societatea de asigurare, va fi preserisă printi'un termen — 3£iSurare- 

() Guillouard, Prescription, I, 323; Baudry et Tissier, Idem, 
96; Beltjens, op. cit., VI, art. 2220, No.8; Baudry et Wabhl, 
Successions, IN, 3432; Pand. fr., v? Prescription, 486 urm.; 
Repert. Sirey, eod. 2, 291 urm.; Lyon-Caen et Renault, Tr. 
de droit commercial, III, 686, pag. 488 şi VI, 1323; Cesare 
Vivante, op. ciţ., IV, 2217, p. 190; Trib. Ilfov şi C. Bucu- 
reşti, Dreptul din 1884, No. 57, pag. 457, 458 (motive) şi 
No. 60, pag. 487 (motive); Dreptul din 1891, No. 50 şi Cr. 
judiciar din 1910, No. 48, p. 416; Dreptul din 1913, No. 49 
şi Pagini juridice din 1913, No. 114 (cu observ. noastră). 
Tot în acest sens este şi jurisprudența franceză. Vezi deciziile 
citate în tom. III, partea II, al Coment. noastre, pag. 826, 
nota 5. Vezi şi tom. VII al aceloraşi Comentarii, p. 374, ad 
notam. — Contră: T. Huc, XIV, 323; Planiol, II, 648, text 
şi nota 1; Laurent, X, 437; Trib. Ilfov, Dreptul din 1912, 
No. 9, p. 70 urm. şi Cr. judiciar din acelaş an, No. 22; C. 
Paris, D. P. 50. 2. 40 (decizie casată). Vezi decizia Cas. fr. 
în Sirey, 56. 1. 182. 

(2) Pardessus, Cowrs de droit commercial, IL, 240, p. 297 (ed. a 

6-a, Paris. 1857, publicată de Eug. de Rozidre, nepot al au- 
torului). 

(£) Iată cum se exprimă acest din urmă text: „Preseripția nu C. german. 

poate fi exclusă nici agravată prin acte juridice. Este însă Art. 225. 

permis de a mieşoră rigoarea ei, scurtând-i termenul. „Er- 

leichterung der Verjăhrung, imsbesondere Abkirzung der Ver- 

jăhrungsfrist, ist zulăssig“.— Contră.: Art. 1972 C. Calimah 

(1502 C. austriac) şi art. 148 C. federal al obligaţiilor din 

14 Iunie 1881. Vezi supră, p. 21.
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Seurtarea 
preseripției în 
materie de că- 

răuşie. 

Regul. căilor 
ferate. 

Art. 65 $ 85. 

Capacitatea 
cerută pentru 

A 
a renunţă, 

C. com. ger- 
man. Art, 414. 

COD. CIV.—CARTEA I]I.— TIT. XX. —CAPIT. |. — ART. 1839, 1840, 

mai scurt de un an dela data sinistrului (art. 954 Ş ultim 
C. com.) (1). 

Tot validă este, după jurisprudenţă, şi clauza care 
scurtează preseripţia acţiunilor în contra cărăuşului derivând 
din contractul de transport (art. 956 C. com.) (2), ete. 

In această din urmă privinţă, Curtea de casaţie a va- 
lidat preseripţia de un an, statornicită de art. 65 Ş 5 din 
regulamentul căilor ferate, pentru contestaţiile născute din 
transportul mărfurilor, eu toate 'că art. 956 din codul 
comereial prevede, pentru transporturile din Europa, o pres- 
cripţie de şase lun (£). 

Persoanele care pot renunţă la prescripţia îndeplinită 
şi formele acestei renunţări (art. 1839, 1840). 

Spre a puteă renunţă la preseripţia îndeplinită trebue 
a aveă capacitatea de a înstrăină, pentrucă această renun- 

(1) Beltjens, VI, art. 2220, No. 3 bis; Le Roux de Bretagne, Pres- 

(*) 

cription, 1, 52; Baudry et 'Tissier, Idem, 96 bis; Guillonară, 
Idem, |, 323 şi numeroasele decizii citate de acest autor, 
p. 304, nota 1; Pand. belges, vo Assurance en gencral (ma- 
tiere civile), 435; Laurent, XXXII, 184; Delalande et Cou- 
turier, Du contrat d'assurance contre L'incendie, 922; Lyon- Caen, nota în Sirey, 96. 1. 118; 'Trib, Ilfov, Dreptul din 
1891, No. 50, p. 397. 
Cas. fe. Sirey, 96. 1. 113; D.P. 9.1. 241; Pand. fr. 97. 
l. 126; Cas. belg. Pasicrisie belge, 90. 1. 231; Beltjens, III, art. 2220, No. 20; Lyvon-Qaen et Renault, Zr. de droit com- mercial, ILI, 686, p. 488, ete. — Art, 414 din codul comercial german prevede că termenul preseripției poate fi prelungit prin convenția părţilor (dureh Verirag) (vezi tom. IX al Goment. noastre, p. 288, nota 1 şi îinfră, explic. art. 956 C. com.) ceeace la noi este inadmisibil. 
Cas. rom. Bult. 1892, p. 415. — Și fiindcă vorbim de pres- eri pția statornicită, de lege în materie de contract de transport Sau cârăuşie, vom menţionă o decizie recentă a Curţei din Galaţi (15 Oetombrie 1913), care pune în principiu că pres- eripţia de 6 luni, prevăzută de art. 956 C. com., se aplică, în genere, la, toate acţiunile derivând din contractul de transport, Jar nu numai atunci când este vorba de perdere, avarie sau întârziere, menţionarea acestor cazuri în partea finală a tex- tului de Mai sus având de scop indicarea de când începe preserijția, iar nicidecum enumerarea în mod limitativ a car     
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ţare este abandonarea unui drept. „ Ahenationis verbum etiam 
usucapionem contine: via est enim, ut non videatur alie- 
nare, qui patitur usucapi“ (1). 

Apoi, renunţarea trebue să fie liberă şi spontanee, adecă Art. 961. 
să nu fi fost făcută din eroare, violență sau dol (art. 961) (2). 

Prin urmare, persoanele lovite de o incapacitate abso- Minorii, inter- 
lută sau relativă nu pot renunţă la, prescripţie. Astfel, n'au Date 
această capacitate: minorii emancipaţi sau neemancipaţi, Controversă. 

interzişii, persoanele puse sub consiliu judiciar şi femeile 
măritate neautorizate, fie ele separate sau neseparate de bu- 
nuri, etc. Se susţine însă de unii că minorul emancipat, 
având libera dispoziţiune u veniturilor sale (art. 427 C. eiv.), 
poate să renunţe la preseripţia îndeplinită a veniturilor unei 
vente sau a dobânzilor unui capital, nu însă la preseripţia 
însăș a rentei sau capitalului. De asemenea, femeea măritată 
separată de bunuri ar puteă, după unii, să renunțe la pres- 
cripţia îndeplinită a unei creanţe mobiliare, întrucât ea 
poate dispune de averea sa mobilă şi chiar a o înstrăină 
(art. 1265) (2). 

Această. soluţie ar fi însă, după alţii, inadmisibilă, 
pentrucă, nici minorul emancipat, nici femeea măritată, se- 
parată de bunuri. nu ai capacitatea de a face o liberali- 
tate. Or, înstrăinarea, care rezultă din renunțarea la pres- 
cripţie, trebue, după părerea acestor din urmă, să fie asimilată 
unei donaţiuni, fiindcă acel care o face nu primeşte nimic 
în schimb, de oarece el abandonează în mod gratuit dreptul 
ce aveă de a opune presecripția (4). 

zurilor când se aplică această prescripţie. Vezi Dreptul din 
1913, No. 76, p. 605. Vezi înfră, explic. art. 956 C. com. 

(5 L. 28, Pr., ab initio, Dig., De verborum significalione, 50, 16. 

(2) Pand. fu., v0 Prescription civile, 504 şi autorităţile citate 
acolo; Cas. fr. D. P. 62. 1. 279; Sirey, 62. 1. 481, ete. 

(9) Beltjens, VI, art. 2222, No. 2; Le Roux de Bretagne, Pres- 
cription, |, 71; Baudry et 'Tissier, 89; Duranton, XXI, 128. 

() 'Thiry, IV, 592; Laurent, XXXII, 201; Planiol, I, 21715; 

Guiliouard, op. cit., I, 3830; T. Huc, XIV, 327, în fine, 

p. 404, ete. Vezi infră, p. 63. a 

Minorul comerciant poate însă să renunţe la preseripţiile Minor comer- 

care privesc comerţul său, pentrucă, în privința acestui co- „ciant. 

mer, el este considerat ca major (art. 10, 12 C. com.). Dalloz, 

Nouveau code civil annote, LV, art. 2222, No. 8.
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“Putorul. Con- 

COD. CIV. — CARTEA II. — TIT. XĂ.— CAPIT. 1. — ART. 1889, 1840, 

Nu pot, de asemenea, renunță la, prescripţie: adminis- 

over.  ţraţorii bunurilor altuia, precum: tutorii și bărbaţii adminis- 

tratori legali ai bunurilor dotale ale femeei lor (1); nici ad- 

Femeea co- 
mereiantă. 

'Futorul. 
Art. 1906. 

Renunţarea 
din partea tu- 
torului la o 

prescripţie în- 
cepută, însă 
neîndeplinită. 
Controversă. 

Aceeaş soluţie este admisibilă şi în privinţa femeei măritate 

autorizată de a face comerţ, pentrucă ea este capabilă de a 

se obligă pentru tot ce privește comereiul său (art. 16 C. com.). 

Cpr. Planiol, II, 702; Laurent, XXX, 202; Thiry, 1V, 59%; 

Beltjens, ÎNl, art. 2222, No. 3; Guillouard, Prescription, |, 

327; Troplong, Idem, I, 80, 81; Le Roux de Bretagne, Idem, l, 

69, 73; P. Huc, XIV, 328; Mourlon, III, 785; Aubry et 

Rau, |, $ 1183, pag. 712 (ed. a 5-a); Beltjens, VIart. 2222, 

No. 5; Pand. fr., vo Prescription, 581, 583; Bufnoir, Pro- 

pricte et contrat, p. 167; C. Bordeaux, D. P. 97. 2. 91; 

Pand. Peroid.. 98. 1. 173 (sub Cas.). Cpr. Pothier, Obhig., Il, 

625, 669, p. 336 urm. şi 364 urm. Vezi şi tom. II al Coment. 

noastre, p. 739 (ed. a 2-a).—Contră: Planiol, |, 2715; Maread;, 

Prescription, art.2222, No. 45, p. 53; Aubry et Rau, VIII, 176, 
p. 452, după care tutorul ar puteă renunţă în baza unei au- 
torizări dată în acest scop de consiliul de familie şi omo- 
logată de tribunal (art. 401). Această soluţie este însă inad- 
misibilă, pentrucă renunţarea, la preseripţie echivalează cu 0 
înstrăinare gratuită, înstrăinare pe care tutorul nu poate s'0 
facă, niciodată. In specie, fiind vorba de o afacere de con- 
ştiinţă, ea trebue să fie lăsată la aprecierea personală a mi- 
norului, care, la majoritatea sa, va puteă să restitue bunul 
uzueapiat sau să plătească datoria preserisă. Cpr. Thiry, 
loco cit. Vezi asupra acestei controverse, Dalloz, Nouveau 
code civil annoti, IV, art. 2222, No. 12 urm. - 
_“Tutorul poate însă să renunțe la, preseripţiile scurte, în pri- 

vința cărora art. 1906 permite de a se deferi jurământul. 
Guillouard, op. cit., I, 328; Baudry et Tissier, Idem, 87, ab 
imitio; Le Roux de Bretagne, Idem, 70; Dalloz op. şi loco 
supră cit., No. 22, ete. ” 

Tutorul poate, de asemenea, să renunţe la o prescripţie înce- 
pută însă neîndeplinită încă, căci el având capacitatea de a 
plăti datoriile minorului, a face plata însemnează a re- 
cunoaşte existenţa, datoriei şi a renunţă la prescripţie. Cre- 
ditorul sau proprietarul, în contra cărora a început a curge 
prescripţia, ar puteă, în adevăr, să facă printr'un act judiciar 

urmei timpul care a curs în favoarea minorului şi, la urma 
i aceste cheltueli vor fi suferite tot de i | i. D 

aceea Pothier (Obli ot de incapabil. De 
Pothier (Oblig., II, 699, p. 386) zice că ă e 

deosebire între recunoaşterea fi că există 9 ide 

plinite şi acea ce se fce de asi dace, Preseripției înde 
e > se face de mai înaint l numai 

de a întrerupe preseri ţia. Vezi, î O» CW SCopu Bretaene o uPiL ip a. zi, în acelaş sens, Le Roux de 
Sne 07 -» L, 10 în fine, p. 61; Monrlon, III, 1785.—
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ministratorii convenţionali şi mandatarii aleşi de părţi, neîn- 
vestiți cu un mandat special (art. 1536) (1); nici directorii sau 
administratorii unei societăţi (2) şi, după unii, nici chiar per- 
soanele morale (3). | 

scris 

() 

Renunţarea la preseripţia îndeplinită poate fi atât ex- Renunţarea 
presă (£) cât şi tacită. Ea este expresă când se face printi'un act *P" esă şi ta- 

_ 5 A - , , ; cită. 
sau în mod verbal (5); tacită, când rezultă dintr'un 

Vezi însă Laurent, XXXII, 124, 125. Vezi şi distincţia 
făcută de Aubry et Rau (II, $ 215, p. 517, ed. a 5-a) între 
uzucapiunea, şi preseripţia extinctivă a drepturilor reale şi 
prescripţia extinctivă sau liberatorie a drepturilor personale. 
Beltjens, VI, art. 2222, No. 4; Laurent, XXXII, 203; Baudry 
et 'Lissier, Prescription, 90 bis, ete. 

(2) Betjens, loco cit., No. 6 şi deciziile citate acolo. 
(5) T. Huc, XIV, 328; Guillouard, op. cit., I, 3827, in fine; Persoane mo- 

(%) 

Laurent, XX XII, 203; Beltjens, loco cit., No. 7. — Coniră: rale. Contro- 
Pand. fr. vo Prescription civile, 569; Baudry et Tessier, 67, 
74 şi 90. S'a decis, în acest din urmă sens, că Statul, comu- 
nele, ospiciile şi alte stabilimente publice nu pot renunţă la 
prescripţia îndeplinită, decât cu autorizarea acelor care sunt 
însărcinaţi a veghiă la, conservarea drepturilor lor. C. Besancon, 
Sirey, 65. 2. 197. Cpr. Le Roux de Bretagne, Prescription, 
I, 7I, în fine. 

Dar, dacă chestiunea, de mai sus este controversată, se decide, Dobândirea de 
cu drept cuvânt, că persoanele morale, fie chiar străine, de teritorii înter- 
exemplu: un Stat străin, precum şi circomseripţiile adminis- cătro persoa- 
trative şi teritoriale ale Statului, de pildă: comunele, jude- nele morale. 

țele, ete., pot dobândi prin prescripţie teritorii internaționale 
(epr. art. 1845), afară, bine înţeles, de pământurile rurale, 

care, după art. 7 $5 din Constituţie, nu pot fi stăpânite de 

străini, fie aceşti străini persoane fizice sau morale. Trib. 

Bacău, Dreptul din 1895, No. 43; Trib. Dorohoi, Cr. judi- 

ciar din 1908, No. 13 şi Dreptul din acelaş an No. 67. Vezi 
supră, p. 89 şi înfră, p. 16. N 
Renunţarea, expresă poate fi pură şi simplă sau condițională; Renunţare 

nimie nu se opune, în adevăr, ca debitorul să subordoneze Pură fi simplă 

renunţarea, sa la acceptarea unei oferte ce el ar face cre- * pană. 
ditorului; aşa că renunţarea va fi neavenită dacă oferta nu 

este acceptată. Cpr. Bauary et Tissier, op. cil. 68, în fine; 

Laurent, XXXII, 190; Beltjens, VI, art. 2221, No. 5; T. Hue, 

XIV, 324, p. 397; Pand, fu., vo Prescription civile, 502, ete. 

Laurent, XXXII, 189; Guillouard, Prescription, I, 332; Dovedirea re- 

Baudry et Tissier, Idem, 68; Râpert. Sirey, v Presscription, munțărei ex- 

122; Maread6, Idem, art. 2020—2022, No. 82, 33, p. 39. In prese, 

acest caz, dacă renunţarea nu este mărturisită, dovada ei se
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Chestie de 
fapt. 

Cazul când 
Casaţia îşi 

exercită con- 
trolul său. 

Renunţările 
sunt de drept 

strict. 

Cazul când s'a 
încheiat un 
act scris. 

COD. 

fapt 

CIV.— CARTEA III. — TIT, XX. —CAPIT. 1.— ART. 1839, 1840. 

sau dintro împrejurare care lasă a se presupune aban- 

donarea preseripţiei îndeplinite (1). 

a se 
fapt, 
cade 

Chestiunea de a se şti dacă o împrejurare lasă sau nu 

presupune renunţarea la preseripţie, este o chestie de 

de suverană atribuţie a instanţelor de fond, care nu 

sub controlul Curţei de casaţie(?). 
Se admite însă că deciziile instanțelor de fond ar 

putei, fi supuse controlului Curţei supreme, de câteori ele 

Sar întemeiă pe motive eronate de drept, şi ar fi denaturat 

caracterele şi efectele legale ale actelor din care ele ar fi 

făcut 

. 

să rezulte renunţarea la preseripţie (5). 
Pentuu ca să existe renunțare tacită trebue ca faptul 

invocat să nu fie echivoc şi să nu poată primi altă inter- 

pretare decât acea de a renunţă la un drept dobândit; 
căci dacă faptul invocat ar puteă fi coneiliat cu intenția 
de a. 

0) 

() 

&) 

conservă, dreptul dobândit, judecătorii vor trebui să 

va face conform dreptului comun; deci, şi prin martori, 
dacă este vorba de o sumă mai mică de 150 lei, sau dacă 
suma fiind mai mare, ar există un început de probă scrisă. 
Le Roux de Bretagne, op. cit., I, 55; Laurent, XXXII, 189; 
Beltjens, VI, art. 2221, No. 3; Baudry et Tissier, loco cil; 
Maread6, loco cit. 
„Dacă sa, încheiat un act seris, acest act nu este supus con- 

diţiilor cerute pentru validitatea actelor confirmatorii (art. 1190), 
renunţarea, putându-se deduce din orice fapt care arată voinţa 
implicită şi manifestă a debitorului de a plăti obligaţia. 
Beltjens, art. 2221, No. 3 şi 4; Laurent, XXXII, 189; Guil- 
louard, Prescription, I, 332; Baudry et 'Tissier, loco cit. 
C. Bucureşti, Dreptul din 1906, No. 84, p. 668; Cas. rom. 
Bult. 1912, p. 1495. 
Mareade, loco cit.; Thiry, 1V, 594; Baudry et Tissier, op. cit., 69; 
Le Roux de Bretagne, Idem, |, 67; Guillouard, Idem, 1, 3384; 
Pand, fe., vo Prescription, 509; Aubry et Rau, VIII, $ 776, 
p. 453, text şi nota 12; Cas. fr. D. P.84. 1. 163; Sirey, 84. 1. 
422; Pama. Period. 97. 1. 35; D. P. 97. 1.320; Sirey, 97. 1. 
407; D. P. 1907. 2. 289; Cas. rom. Or. judiciar din 1912, 
No. 25, p. 299 (rezumate) (decizie nereprodusă în Bult. Curţei). 
Aubry et Rau, loco cit., $ 716, in fine, p. 454, text şi nota Î3; 
Baudry et 'Lissier, op. cit., 69, în fine; Le Roux de Bretagne, Idem, |, 61; Pand fr, >? Prescription civile, 511; Cos. fi 
IES, 255; Sire 57. 1. 176. — Vezi însă Laurent; 
ANA , 3 . ng, a 9, . i » 4 

art. 2222, No. 35). 4, ce Piioto În 66; Marcade, [den 
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deă faptului această din urmă interpretare, fiindeă renun- 
țările sunt de drept strict (1). 

Un fapt care, necontestat, ar atrage după sine renun- Plata datoriei 

țarea la preseripţia îndeplinită, ar fi plata datoriei făcută din partea de- 

de debitor, afară de cazul când această plată ar fi fost 

făcută, din eroare, adecă: în necunoştinţa existenţei preserip- 

ției (2). Qui errat consentire non videiur. 
Rezewvele ce ar fi făcut debitorul în chitanţa de plată, Rezervele fă- 

Ie a 3 , x Ș a a 4 : x aacate de debi- 
prin care el ar fi făcut să se înserie în acea chitanță că ornu produe, 

înţelege a, nu renunță la prescripţie, n'ar produce niciun în genere, 

efect, aceste rezerve fiind incompatibile eu însuș faptul efect. 

plăţei (3). Protestatio contra factum nihil relevat. 

(5) Guillouard, Prescription, |, 334; Troplong, /dem, I, 156; Le 

Roux de Bretagne, Idem, |, 57 şi 64; Baudry et Tissier, Jdem, 

10; Beltjens, art. 2221, No. 6; Laurent, XXXII, 191; T. 

Hue, XIV, 324, p. 398; Planiol, II, 701; Aubry et Rau, VIII, 

$ 776, p. 452, 453; Pand fr., vo Prescription civile, 526; 

Cas. fr. D. P. 1901. 1. 299, ete. 

(2) Thiry, IV, 594; Troplong, Prescription, IL, 33 şi 68; Pand. 

fr., vo Prescription civile, 529. Cpr. Buudry et Lissier, Pres- 

cription, Tl. 
Art, 222 $ 2 din codul german dispune din contra, în C. german. 

această privinţă, că ceeace sa prestat pentru satisfacerea Art. 222 $ 2. 

unei reclamaţii preserise, nu este supus repetiţiei (kann nicht 

zuriickgeforderi werden), chiar dacă această prestație a fost 

făcută în ignoranţa preseripţiei, auch wenn die Leistung în 

Unkenninis der Verjăhrung bewirht uorden ist“. Şi textul 

de mai sus adaogă că aceeaşi soluţie se aplică recunoaşterei 

convenţionale sau dărei unei siguranţe făcută de către partea 

obligată. „Das Gleiche gilt von einem vertragsmăssigen Aner- 

konnbnăsse sowie einer Siherheitsleistung des Verpflichleten“. 

(5) Baudry et. Tissier, op. şi loco cit.; Le Roux de Bretagne, 

op. cit., |, 59; 'Troplong, Idem, 1, 61; Pand. fr., vo Pres- 

cription civile, 528; T. Hue, XIV, 324, p. 398, ete. 

Dacă debitorul şi-a făcut însă rezerve formale şi precize, Cazul când de- 

incompatibile eu ideea de renunțare, precum ar fi, de.exemplu, pionul ga 

în cazul când pretinsul debitor ar fi plătit dobânda cu de- incompatibile 

claraţia, formală că nu crede că datorește şi că plăteşte pentru cu ideea de 

a nu aveă procesşi, sub rezerva de a aduce mai târziu proba renunțare. 

liberaţiunei sale, ete., se va decide că nu există renunțare, fiindcă, 

în asemenea, caz, nn există un fapt care lasă a se presupune 

delăsarea dreptului câştigat, după cum se exprimă art. 1839. 

Vezi Guillouard, op. cit., I, 339; Baudry et Tissier, Idem, 76; 

Beltjens, VI, art. 2221, No. 9; Laurent, XXXII, 198, ete.
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Alte fapte ot ea o renunțare la, prescripţie vor fi considerate: 
tuese o tenun- Plata unui acont sau a unei părţi din datorie (1); oferta de 
țare la pres- plată sau cererea unui termen de plată (2); cererea. unei ex- 

“ipție  pertize pentru regulure de socoteli (3); cererea de a exercită 
retractul litigios (4); darea, unei ipoteci sau a. unei eauţiuni (5); 
recunoașterea datoriei (6), ete. 

a aptele care Nu atrag însă renunţarea la, prescripţie: faptul de a 
nunţarea la fi propus o excepţie de nulitate sau de plată (7), nici faptul prescripţie. de a cere executarea unei obligaţii rezultând dintr'un con- 

traet sinalagmatic, în privinţa obligaţiei corelative, ce im- 
pune acest contract. Cu alte cuvinte, acel care cere execu- tavea unei obligaţii rezultând dintr'un contraet sinalagmatie, nu este presupus că a renunțat la facultatea de a opune - prescripţia obligaţiei corelative ce-i impune acest contract (8). penunțarea Renunţarea fie expresă, fie tacită, la preseripţia înde- de a, fi accep. Plinită, fiind o manifestaţie unilaterală de voință a renun- tată. țătorului, nare nevoe de a fi acceptată. de proprietarul sau ereditorul chemat a se folosi de ea, fiind suficient ca ea să nu fie repudiată de acest din urmă (9). 

Plata unui () Plata unui acont presupune, în adevăr, recunoaşterea dato- acont, riei întregi. Minima agnitione debiti tollitau prescriptio. Cpr. Pothier, Oblig., II, 695, p. 381, 382 (ed. Bugnet). Pentru aceasta trebue însă ca, suma, să fi fost plătită nu- mai ca acont, iar nu ca formând toată, datoria. Debitorul ar putea deci să declare că nu recunoaşte datoria decât până la suma ce plăteşte, şi această rezervă, îi va permite de ain- 2, HOCA preseripţia pentru rest. Le Roux de Breta ne, 0p. cit., 1,59. (2) T. Hue, XIV, 324; Le Roux de Bretagne- Prederipiion, I, 59; Baudry et Tissier, Idem, 73; Troplong, Idem, 1, 67; Thiry, 1V, 594; Aubry et Rau, VIII, ş 716, p.453; Pand. fr., vw Prescription civile, 553; Cas. fr. D. P. 67. 1. 224; Sirey, 67. 1- 391; O. Montpellier, D. B. 7ă. 2. 165. au > (0) T. Huc, XIV, 324; Cas. fr. D.P. 84. 1. 163, ete, (+) Troplong, Prescription, I, 71; Pană. fr., v0 ciţ., 555. Vezi asupra retractului litigios, tom. VIII al Coment. noastre p. 859 urm. (ed. l-a). 
(5) Thirv, IV, 594; 'T. Huc, loco cit. şi toţi autorii. (9) 7. „Huc, loco cit.; Cas. fr, D. P. 85. 1. 411, ete. () Thiry, IV, 594; Aubry et Rau, VIII, $ 1776, p. 453, ete. (6) Thiry, Aubry et Rau, loco cit.; Troplone, Prescriplion, I, , 73; Cas, fe. Sirey, 34. 1. 810.—Contră. Duranton, XXI, 232. (9) Repert. Sirey, vo Prescription, 696; TI. Huc, XIV, 328, p. 897; Thizy, IV, 594; Laurent, XXII, 188, Beltjens, VI, art, 2221 
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Actul eare cuprinde renunţarea la prescripţia unui Nesupunerea 
imobil nu este supus transerierei, fiihdeă nu este translativ transerierei. 
de proprietate, ci numai deelarativ de drepturi (?). 

lenunţarea la preseripţie nefiind, după unii, o libe- Renunţarea la 
ralitate, acel care se foloseşte de ea, nu are nevoe de a avea sl oolin is nu 
capacitatea să primească cu titlu gratuit; nici nu este Supus este o înstrăi- 
raportului şi reducţiunei în privinţa foloaselor ce trage din tere 
ea; nici nu este obligat a plăti o taxă de mutaţiune în fo- dreptului al- 
losul fiseului, ete. "oate aceste consecinţe rezultă din împreju- bit 
rarea că renunțarea. la preseripţia îndeplinită nu este o în- 
străinare, ci numai recunoașterea dreptului altuia. In adevăr, 
cel care renunță la o prescripţie îndeplinită nu înstrăinează 
nimic, iar renunţarea sa nu face ca bunul să iasă din pa- 
trimoniul său, ci îl împiedică numai de a intră în acest 
patrimoniu (*). (Vezi supră, p. 57). 

Efectele renunţărei la prescripţia îndeplinită. 

Știm că renunțarea la prescripţie nu crează un drept Renunţarea la 
4 . x, Preseripție nu nou în folosul aceluia pentru care ea se face. In adevăr, Pete 

dacă am renunțat la o preseripţie achizitivă, nu se poate Arept nou în 
: = . = . 4 a Aa e ou_ 10i0sul celura zice că proprietarul, contra căruia, ea se îndeplinise, își pier- pentru care 

duse proprietatea prin efectul acestei preseripții şi că el o se face. 

No. 2; Baudry et Tissier, Prescription, 83; le Roux de' 
Bretagne, Idem, LI, 56, ete. , 

() T. Huc, XIV, 325; Planiol, 1, 2714, în fine; Le Roux de 
Bretagne, Prescription, LI, 54; Baudry et Tissier, Idem, 83; 
Beltjens, VI, art. 2222, No. 1, p. 722, ete. 

() Baudry et Tissier, Prescription, 82, 83; Le Roux de Bre- 
tagne, Jdem, 1, 78; 'Thiry, IV, 595; Beltjens, VI, art. 2220, 
No. 10 şi art. 2222, No. 1, p. 721, 722; Colmet de Santerre, 
VIII, 327 dis VI şi 329 bis 1; T. Hue, XIV, 325; Planiol, 
1, 2714. — Vezi însă Laurent, XXXII, 195 şi 204, care con- 
sideră renunţarea la prescripţie ca echivalentul unei înstrăi- 
nări, părere care a rămas izolată. Se poate însă decide, în 
fapt şi în mod excepţional, că renunțarea prezintă caracterul 

unei liberalităţi, în care caz raportul şi reducţiunea vor axcă 

loc. Guillouard, op. cit., |, 341 bis; Cas. fr. D. P. 96. L 569 

(cu nota lui L.. Guân6e). Mai vezi şi o altă decizie tot a Curţei 
de casaţie din Franţa, publicată în D. P. 47. 1. 374.



Prin renun- 
țarea la pres- 
eripția extine- 

C. C.—CART. III. —TIT. XX.—CAP. 1. — EFECTELE RENUNTĂREI. 

redobândește în virtutea renunțărei mele, care ar constitui 
pentiu el un titlu nou. | 

De asemenea, dacă am renunțat la preseripţia extinc- 
tivă, nu se poate zice că, ereditorul şi-a pierdut dreptul de 

tivă, credito- creanță, și că el îl redobândeşte prin renunțarea mea; căci, 
rul nu-şi 

pierde drepiul 
său. 

Renunţarea nu 
este opozabilă 
acelora dela 
care ea nu 

emană. 

în ambele cazuri, atât proprietarul cât şi creditorul îşi păs- 
trează dreptul lor primitiv. Cu alte cuvinte, renunțarea nu 
erează un drept nou; ea nu face decât să menţie pe cel 
vechiu, care n'a încetat de a există. Motivul acestei soluții 
este că preseripţia nu operează de drept şi nu desfiinţează 
pso jure dreptul'aceluia contra căruia ea s'a îndeplinit; ea 
trebue să fie opusă de cel în drept, şi numai din acest 
moment dreptul este pierdut; de unde rezultă că, de câteori 
ea, nu este opusă și acel care puteă s'o opue renunţ la ea, 
dreptul pe care ea îl desfiinţă este menţinut. Este adevărat 
că lamrent a susţinut contrariul, după cum am observat 
supră, p. 63, nota 2, sub cuvânt că renunţarea, este delă- 
sarea unui drept câştigat; însă dreptul, pe care renunţătorul 
îl abandonează, nu este în specie proprietatea, ci dreptul 
de a opune prescripţia (î). 

Renunţarea la preseripţia, îndeplinită nu-şi produce 
efectele sale decât în contra acelui dela care emană, precum 
şi în contra moștenitorilor şi reprezentanţilor săi universali, 
ea nefiind opozabilă acelora a căror voinţă a rămas stră- 
ină de ea. 
| Astfel, renunțarea la preseripția îndeplinită din partea. debitorului principal, nu produce niciun efect în privinţa fidejusorului; renunțarea unuia din debitorii solidari nu poate fi opusă, celorlalți codebitori solidari. Dacă datoria, este nedivizibilă şi nesolidară,. renunțarea unuia din debitori nu va produce efecte față cu cei care nau renunțat, ete. (2). Toate aceste chestiuni sunt 'neîndoelnice; de aceea ele nici nau fost contestate în mod serios. 

  

0) Vezi Thiry, 1V, 595, p. 518, dela care am împrumutat tex- tual toată, această, argumentare, fiindcă ni sa părut foarte bine expusă. Cpr. Beltjens, op. cit... VI, art. 2222, No. 1, „_ p. 122 şi autorităţile citate. 
€) Thisy, IV,-595, în fine; Laurent, XXXII, 208; Beltjens, VI, p. 126, No. 4; Baudry et Tissier, Prescription, 91 şi auto- ritățile citate.



NEPRONUNŢȚAREA PRESCRIPȚIEI DIN OFICIU.— ART. 1841, 1842, 

Oprirea făcută judecătorilor de a opune prescripția 
din oficiu. 

Art. 1841. — In materie civilă, judecătorii nu pot aplică 
prescripțiunea, dacă acel interesat nu va fi invocat acest mijloc. 
(Art, 2223 C. fe.).(). 

Art. 1842. — Preseripţiunea poate fi opusă în cursul unei 
instanțe pănă în momentul când Curtea de apel va pronunță de- 
finiliva sa deciziune, asupra căreia nu mai poate reveni după 
lege (2), afară numai de cazul când cel în drept a o pune ar trebui 
să se prezume, după împrejurări, că a renunţat la dânsa. (Art. 1839 
C. civ. Art. 327 Pr. civ. Art. 2224 C. fr.)). 

Ca şi autoritatea lucrului judecat (*), preseripţia nu 
poate fi invocată de judecători din oficiu, atât în materie 
civilă cât şi în materie comereială, principiu care eră admis 
şi prin art. 1971 din eodul Calimach. „Judecătoria nu este 
datoare, zice acest text (1501 C. austriac) să îă în băgare de 
seamă, dela, sineşi preseripţia, dacă părţile prigonitoare nu o 
vor pune înainte“ (5). „Preseripţia fiind un mijloe de apărare, 
lăsat cu totul la facultatea părţei, de a voi să se folosească 

sau nu de beneficiul legei, la care poate renunţă oricând, nu 

poate fi invocată din oficiu de judecător“, zice Curtea noastră, 
de casaţie, şi această decizie adaogă: „Renunţarea la pres- 

cripţie poate rezultă şi din recunoaşterea dreptului celui contra 

  

(!) Conform: art. 5 din legea bulgară asupra prescripţiei dela, 
1897/98. 

(2) Textul fr. zice că preseripția poate fi opusă en tout ciat de 

cause, chiar înaintea Curţei, ete. Textul nostru cuprinde deci 

o inexactitate. Vezi înfră, p. 7l. 

(). Conform: art. 6 din legea bulgară mai sus menţionată. 
(2) Vezi tom. VII al Coment. noastre, p. 455 şi 581. 

(5) Vezi supră, p. 21, text şi nota ], unde am văzut că aceeaşi 

soluţie este admisă şi în codul german. Pothier, Oblig., II, 

677, p. 373, califică prescripţia de „fin de non-recevoir“ şi 

adaogă (loco cit.), că: „les fins de non-recevoir doivent &tre 

oppostes par le dâbiteur; le juge ne les supplee pas“. 

La Romani, posesiunea longi temporis nefiind sancţionată 

de dreptul civil, nu-şi producea efecte 4pso jure, ci numai 

exceptionis ope. Prin urmare, judecătorul trebuiă să condamne 

de câteori pâritul nu făcuse să figureze în formulă excep- 

ţiunea zisă prascriptio longi temporis. Vezi Berriat St. Prix, 

“Notes clement. sur le code civil, III, 9097, în fine, p. 774. 

79451 5 

Ari. 1841 C. 
civil și 1971 
C. Calimacbh. 

Inexactitate 
de text. 

Dr. roman,
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căruia preseripţia poate fi invocată, şi aceasta indiferent dacă 
termenul cerut pentru a, preserie eră sau nu împlinit“ (4). 

Bigot-Preameneu a dat următoarele motive pentru a 
justifică, această, dispoziţie care, după multe discuţii, fusese, 
la umna urmei, admisă şi în vechiul drept francez (?). 

„Le temps seul n'opăre pas la prescription; il faut qu'avee 
le temps concoure ou la longae inaction du er6aneier, ou une pos- 
session telle que la loi lexige. Cette inaction ou cette possession 
sont des circonstances qui ne peuvent &tre connues et verifi6es par: 
les juges qu'autant qw'elles sont alleguces par celui qui veut sen 
prâvaloir“ (3). | 

Adevăratul motiv al acestei dispoziţii nu este însă cel 
arătat de Bigot-Preameneu, ci altul. Art. 1841, întemein- 
du-se pe o prezumpţie care, în unele cazuri, poate fi con- 
trară realităţei lucrurilor, legea lasă, conștiinței fiecăruia, 
dreptul de a uză sau nu de acest mijloe de apărare care, 
uneori, poate servi a comite o spoliaţiune. Dacă pâritul este 
om cinstit, el nu va invocă un mijloe întemeiat de cele mai multe ori pe o uzurpare (4). | | 

Legea pune deci preseripţia, ca. un mijloc de apărare extrem, la dispoziţia aceluia care este convins de dreptatea şi bunătatea cauzei sale şi care nu se poate apără altfel (5). Dispoziţia art. 1841 este criticată de unii autori (6) şi apărată de alţii (7). o îi 
ricum ar fi, legea este expresă şi judecătorii nu pot să declare o acţiune civilă sau comercială, prescrisă, chiar dacă ar fi vorba de minori, interzişi sau alţi incapabili, în 

(1) Cas. rom. S-a 1 (12 Martie 1914), Dreptul din 1914, No. 36, pag. 284. 
(2) Vezi Guillouara, Prescription, I, 298; Pand. fr., vo Pres- cription civile, 234 urm.,, ete. - (2) Vezi Guillouara, op. cit I, 299; T. Huc, XIV, 329; Pana. fr., yo Prescription civile, 232, ete. ! (5 Cpr. Adan, Cours de droit civil, II, 3531, p. 736. (5) Planiol, 1, 2709, în fine. Vezi şi Colmet de Santerie, VIII 330 bis LL 
(9) Vezi 'Troplong Prescription, I, 87. Cor D. 85 

i „P > Î» 9. Cpr. Acollas, III. p. 855. () Guillouard, op. cit., I, 300; Le Roux de Bretagne, Tien, IL 2 i Mareade, art. D223, No. 15 urm, pag. 22 urm.; Baudry et tissier, Jdem 41; Pană. fr., v0 Prescripi ivi ; 
Poni 2700, r., o escriptton civile, 238;
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cazurile în care preseripţia curge în contra lor (1), dacă. 
partea în drept.nu invoacă acest mijloe de apărare. Indată 
însă ce preseripția ar fi invocată, fie chiar în mod greşit, 
judecătorul este obligat a cercetă acest mijloe esenţial de 
apărare şi a o aplică dacă, după lege, o găseşte întemeiată (2). 

Ar fi deci casabilă, pentru omisiune esenţială și nemo- 
tivaxe, decizia de fond care nu sar pronunță asupra acestui 
mijloe peremptor de apărare, atunci când el ar fi fost 
propus (3). | | 

Principiul că presecripţia, nu poate fi invocată de către 

() Thiry, IV, 596; Beltjens, III, art. 2223, No. 4; Laurent, 
XXXII, 174; Baudry et Tissier, Prescription, 46; 'Troplong, 
Idem, 1, 89; Mareadă, Idem, art. 2223, No. 17, p. 25; Guil- 
louard, Idem, 1, 302; Leroux de Bretagne, Jdem, I, 27; Pand. 
fr., vo Prescription civile, 249, ete. 

Ministerul publie n'ar puteă însă; după organizarea noastră 

judecătorească, să opue preseripţia în numele ineapabililor, 
aceştia având deschisă calea revizuirei, în caz când repre- 

zentanţii lor legali n'ar fi invocat prescripţia (art.' 291 Pr. 

„eiv.). În Franţa, chestiunea de a se şti dacă ministerul publie 

poate sau nu opune preseripţia în numele incapabililor, este 

controversată. Colmet de Santerre, între alţii (VIII, 330 bis 

II) şi Planiol (IL, 686, 20) admit dreptul acestui magistrat 

de a o invocă în numele ineapabililor. 

(2) Cas. rom. Bult. 1907, p. 207. — Nu este însă suficient ca o 

43 

—
 

parte să invoace prescripţia, pentru ca instanţa de fond să fie 

datoare a examină toate felurile de prescripţie. ce se găsese 

în legile speciale sau generale aflătoare în vigoare în țară, 

ci partea interesată trebue să probeze că se găsește în con- 

dițiile cerute de lege pentru a prescrie, prin urinare, să pre- 

cizeze la care anume prescripţie a înţeles să se refere. Cas. 

rom. Bult. 1900, consid. dela pag. 163, 164 (decizie la care 

am luat şi noi parte ca consilier). | 

Cas. rom. Bult. 1880, S-a IL, p. 181; Bult. 189%, p. 694. — 

Tot easabilă ar fi pentru nemotivare, şi decizia care, atunci 

când prescripţia ar fi. fost invocată ea mijloc de apărare, sar 

mărgini a afirmă că ea nu este aplicabilă în specie, fără a 

arătă însă motivele pentru care ea n'ar fi aplicabilă. Cas. 

rom. Bult. 1897, p. 198. Ș 

S'a, decis însă că dacă preseripţia, invocată prin coneluzii 

serise la tribunal, nw se mai sinvoacă într'un mod formal şi 

precis în instanţa de apel, partea nu se mai poate plânge 

înaintea Curţei de casaţie că instanța de fond a comis o omi- 

siune esenţială. Cas. rom. Bult. 1904, p. 1099 și Dreptul din 

1905, No. 4, p. 28. 

Omisiune * 
esențială. 

Aplic. 
art. 1841 tu- 
turor preserip- 
ţiilor în ge- 

nere; 

Ministerul pu- 
blic.
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udecători din oficiu, fiind general, se aplică tuturor pres- 
cripţiilor civile şi comereiale, lungi sau scurte (1), şi chiar 
prescripţiilor prevăzute de legile speciale, precum sunt de 
exemplu, acele statornicite de legea timbrului (2). 

In materie re- El nu se aplică însă în materie penală. pentrucă, în 
presivă pres= . . nți : , „ă d; i cripţia trebue ASeMenea, materie, preseripţia interesează ordinea publică, 

să fie invocată nefiind permis unui particular de a se supune unei pedepse 
din oficiu. de care el este liberat. In materie criminală, corecțională 

sau de simplă poliţie, judecătorii, chiar acei ai Curţei de 
casație, sunt deci obligaţi a aplică preseripţia din oficiu, de 
câteori vor constată că ea este îndeplinită în favoarea acu- 
zatului, inculpatului sau condamnatului (5). 

Stingerea act. Judecătorii vor trebui să declare stinsă nu numai ac- 
„ țiunea publică, dar şi acţiunea civilă izvorită dintr'un fapt 

() Astfel, se decide, cu drept cuvânt, că acest principiu se aplică 
prescripţiei cincenale statornicită de art. 1907 C. civil. Adan, 
Cours de droit civil, II, 3531, p. 735; Cas. belg. Or. judi- 
ciar 1914, No. 16, p. 184. Vezi infră, explic. art. 1907. 

(2) Beltjens, VI, art. 2228, No. 3; 'Phiry, IV, 59%; Arntz, IV, 
2007; Baudry et Tissier, op. cit., 47; Guillonard, Idem, 1, 303; 
Pand. fr., vo Prescription, 285; Rpert. Sirey, eod. 0, 255 urm.; 
Cas. fr., Sirey, 97. 1. 268; D. P. 97. 1. 279. — Contră: Trib. 
Wissemburg (în privinţa preseripţiei cincenale statornicită de 
art. 1907), Sirey, 70. 2. 221 (cu nota lui Labb6 în sens contrar), 

() Vezi Planiol, II, 686; Mourlon, III, 1788; Beltjens, VI, art. 2223, No. 8; Pand. belges, vo Prescriplion (mat. penale), 
14 urm. ; Pand fr., Prescription civile, 962 şi Prescription. 
criminelle, 31; Repert. Sirey, vo Prescription civile, 260 şi Prescrip. (maticre criminelle), 32 urm.; Thiry, 1V, 59%; 
Arntz, LV, 2007; Baudry et Tissier, Prescription, 632; Le Roux de Bretagne, Idem, I, 30; Troplong, /dem, 1, 94; Souvdat, Responsabilită, I, 406, p. 511 (ed. a 5-a); F. Helie, Instruc- tion criminelle, II, 1051; Garraud, Precis de droit criminel, 409; Haus, Principes gencreaua de droit penal belge, II, 1323, pag. 525 (ed. a 3-a); Trebutien, Cours €liment. de droit cri- mânel, 1, 807, p._587 (ed. a 2-a); Thiry, Cours de droit cri- minel, 365, p. 254; Bousquet, Dictionn. des prescriptions, vO Prescription, p. 437 (ed. din 1838); Adan, op. cit.; II, 3531 p. 736; Tanoviceanu, Curs de procedură penală, 270, p. 79 ȘI topi autorii, afară de Vazeille, 7. des prescriptions, 1, 387 p. 391 (ed. din 1832). Vezi tom. IV, partea II-a, al Coment, noastre, pag. 589 (ed. a 2-a) şi tom. V, pag. 512; tom. VII pag. 455, nota 2, ete. Cpr. Cas. fe. Sirey, 1910. 1. 276; € Alger, Pand. Period, 95. 2, 351, ete.
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penal (crimă, delict sau contravenţie), pentrucă ambele ac- 
țiuni se preseriu în acelaş timp şi prin acelaş termen (). 

Dar, dacă această soluţie nu sufere îndoială atunci când Cazul când 
acţiunea civi g "cită tă x ângi acţ. civilă se țiunea, civilă se exercită deodată cu acea publică, înaintea esircită deo- 
instanțelor represive, chestiunea, este mult mai grea şi chiar sebit de acea 
controversată, în caz când acţiunea civilă este exercitată în go, 
mod separat înaintea instanțelor civile; căci, în acest din 
urmă caz, Curtea de casaţie din Franţa sa pronunţat și 
întrun sens şi în altul (2). 

Preseripţia civilă sau comercială va trebui deci să fie  Pârit. 
invocată de partea în drept, adecă, în genere, de pârit 6), 
pentru ca judecătorii s'o poată admite. 

De cele mai multe ori părţile o vor invocă-o în termeni Invocarea vir- 
ana? AA e 3 . A . .. *_ e... tuală a pres- 

expreşi. Ea va putea însă fi invocată şi în termenii impliciţi  cripţiei. 

sau virtuali, destul este că aceşti termeni să nu fie echivoci (*). 
Astfel, partea care cere a dovedi cu martori o posesiune . Exemple de 

MVOGaArL 1M- 

() Vezi Planiol, II, 686; Pand. fr., vo Instruction criminelle, 549;  Plicite- 
Râpert. Sirey, vo Prescription (matitre civile), 262; Sourdat, 

Tw. de la responsabilite, L, 406, p. 5ll (ed. a 5-a); C. Bu- 

cureşti, Dreptul din 1895, No. 18, p. 666; Trib. Iaşi, Dreptul 
din 1913, No. 8, p. 62 (cu observ. noastră), ete. 

(2) Vezi în sensul afirmativei, Cas. fr. (camera reelamaţiilor), Sirey, 

1901. 1. 108; D. P. 1901. 5. 410, iar în sensul negativei, 

Cas. fr. (camera civilă), D. P. 92. 1. 45; Sirey, 92. 1. 88.. 

Vezi în acest din urmă sens, că adecă judecătorii nu sunt 

datori a declară din oficiu preserisă acţiunea civilă, atunci 

când ea este exercitată deosebit de acea publică, înaintea tri- 

bunalelor civile, Sourdat, op. cit., I, 407, p. 512 (ed. a 5-a).— 

Contră: Haus, Principes gentrauz du droit penal belge, II, 

1433, p. 625 (ed. a 3-a); Tanoviceanu, Curs de proced. pe- 

nală, 296, p. 19%, 195, ete. 

Prescripţia poate însă, uneori, fi invocată şi de reclamant. Reclamant. 

Astfel, posesorul care, după ce a îndeplinit condițiile pres- 

cripţiei achizitive, a perdut mai în urmă această posesiune, 

poate, întemeindu-se pe prescripţie, să revendice lucrul dela 

posesorul actual, care poate să fie vechiul proprietar sau un 

terţiu. Vezi Boissonade, Projet de code civil pour Pempire + 

du Japon, V, p. 286. 
(&) Goillouard, Prescription, IL, 3804; Troplong, Idem, |, 91; 

Marcadă, Idem, art. 2223, No. 19, p. 25, 26; Le Roux de Bretagne, 

Idem, |, 3l urm.; Baudry et Tissier, Iden, 42, 43; Aubry 

et Rau, VIII, $ 776, p. 450, text şi nota 8 (ed. a 4-a); Laurent, 

XXXII, 181 urm; |. Hue, XIV, 332; Pana. fe., v0 Pres- 

cription civile, 252; Râpert Sirey, eod, »', 252, ete. 

e 

—
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pașnică şi netulburată, invoacă, prin propunerea acestei 
dovezi, însăş preseripţia (!). 

Tot astfel, debitorul care conchide la validitatea. ofer- 

telor reale, în care el n'a făcut să figureze decât procentele 
e cinci ani, dând ca motiv că ereditorul nu poate cere 

dobânda. decât pe cinei ani, invoacă preseripţia, cincinală (*). 
Debitorul, eare a conehis în prima instanţă că datoria, 

cerută, de reclamant este prescrisă şi a dobândit câştig de 
cauză, cere implicit ca Curtea să admită preseripţia, dacă 
el conchide la confirmarea sentinţei apelate (2). 

S'a decis însă că dacă, în prima instanţă, cauza a fost 
câştigată prin alte mijloace, fără ca judecătorii să fi avut 
a se pronunță asupra preseripției, preseripţia va trebui 

„neapărat să fie invocată în apel, simplele concluzii care ar 
tinde la confirmarea, sentinței primilor judecători neputând 
fi considerate ea o invocare a preseripţiei /*). 

Invocarea implicită sau virtuală a preseripţiei poate 
însă să rezulte din motivele pe care partea interesată își 
întemeiază coneluziile sale, dacă aceste motive implică 
neapărat preseripţia (5). . 

“În orice az, partea care n'a invocat preseripţia nici 
n mod expres, nici în mod tacit în' concluziile sale orale, 

poate fi invo-n'o poate invocă în concluziile sale scrise, judecătorii nepu- 
cată prin con- 
cluzii scrise. tându-se pronunţă asupra punctelor care n'au făcut obiectul 

unor desbateri contradictorii. Acest punct nu sufere nicio 
îndoială (6). 

(1) Laurent, XXXII, 180; Beltjens, VI, art. 2224, No. 7, ete, 
(2) Repert, Sirey, v Prescription, 249; Laurent, XX XII, 181, Belt- 

jens, loco cit., No. 8. — S'a decis însă că atunei când debitorul 
invoacă preseripţia de cinci ani, judecătorii nu pot admite 
din oficiu prescripţia de un an. Cas, belg. D. P. 88. 2. 143; 
Pand. fr., vo Prescription, 251; Beltjens, loco cit., No. 9 bis. 

» (0) Laurent, XXXII, 182; Beltjens, loco cit., No. 10; T. Huc, XIV, 
332; Cas. fr. D. P.7171.1. 152; Sirey, 77. 1. 368, ete. (*) Cas. fr. D. P. 57. 1. 257; Sirey, 57. 1. 704; T. Huc, XIV, , 332; Râpert. Sirey, vo Frescription (matitre civile), 243, ete. (0 Laurent, XXXII, 181, Beltjens, loco cit., No. 11, ete. (6) Se decide în adevăr, cu drept cuvânt, că instanţele de fond nu sunt ținute a se ocupă decât de cererile făcute oral în cursul desbaterilor, iar nu de cele făcute numai prin con- cluziile lor. serise. Cas. rom. B lt. 1906 ] 

din 1906, No. 18, p. 139. “ ji, p- 210 și Dreptul
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Prescripţia poate fi invocată nu numai în prima in- Art. 1842. In- 
stanță dar şi înaintea judecătorilor de gradul al doilea de iii 
jurisdieţie, chiar după ce partea. a pus concluzii în fond (!), pa 
pănă în momentul închiderei desbaterilor; eăei odată des- 
baterile închise, părţile nu mai pot pune coneluzii orale (2). 

| Textul nostru este deci inexact când zice că preseripţia, Inexactitate 

poate fi invocată pănă ce instanța de apel va pronunţă de text, 

decizia sa definitivă, asupra căreia nu mai poate reveni (*). 

Preseripţia poate fi invocată pentru prima oară în apel, Invocarea pre- 

pentrucă ea, nu este o cerere nouă (art. 327 Pr. eiv.), ci un sata în 

mijloe de apărare, mijloc peremptoriu de fond (). 

(2) Apărarea în fond nu implică, în adevăr, o renunțare la pres- 

eripţie. Cas. fr. D. P. 1908. 1. 200 şi 5. 45 (Bullet. des 

sommaires), C. Naney, Sirey, 83. 1. 121 (sub. Cas.); Pand. fr. 

v0 Prescription civile, 301. Vezi şi Repert. Dalloz, Suipplement, 

v0 Prescription civile, 52. “ 

(2) Partea în drept nu mai poate însă invocă preseripţia în apel, 

dacă a renunţat la acest mijloe în prima instanţă; aceasta 

rezultă din ultimele cuvinte ale art. 1842. 
Chestiunea, de a se şti dată posesorul sau debitorul a renunţat Chestie de 

la prescripţie este o chestie de fapt. S'a decis, în această * fapt. 

privinţă, că judecătorii pot deduce renunţarea la, preseripţie 

din tăcerea păstrată de pârit în prima instanţă, cu privire la 

acest mijloe de apărare şi din împrejurările particulare ale 

cauzei. (Cas. fr. D. P. 8. 1. 163). S'a decis, tot în: aceeaş 

ordine de idei; că faptul unei părţi de a fi contestat în 

prima instanţă temeinicia acţiunei, fără a opune preseripția, 

constitue din partea sa o renunțare tacită de a mai invocă 

preseripţia în apel. (C. Paris, D. P. 93. 2. 296). Vezi Repert. 

Dalloz, Supplement, v0 supră cit., BI. — Sa decis însă că 

împrejurarea că o parte n'a propus martori cu ocazia, unei 

cercetări locale, cerută de adversarul ei, nu poate fi inter- 

pretată în sens că acea parte a renunțat a mai opune pres- 

cripţia. Cas. rom. Bult. 1897, p. 1445. Instanţele de fond ar 

trebui însă să nu pieardă niciodată din vedere, în interpretările 

ce ele dau intenţiei părților, că renunțările nu se presupun. 

Nemo res suas jactare presumitur. Vezi asupra acestui prin- 

cipiu, tom. IV, partea I, tabla analitică, vo Renunţări. 

() Vezi supră, p. 65, nota 2. Aa 

(4) S'a decis însă că preseripţia anuală, statornicită de art. 1904, Art. 1904 €. 

fiind întemeiată pe o prezumpţie de plată (cpr. C. București, ev, 

Cr. judiciar din 1903, No. 62), această prescripţie nu mai 

poate fi invocată pentru prima oară în apel, dacă prezumpția 

“de mai sus a fost distrusă prin recunoaşterile făcute de debitor
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. . 4 = . . < . : Ea nu poate Preseripţia nu poate însă, ca şi autoritatea lucrului 
fi invocată „judecat (), să fie invocată pentru prima oară, în materie pentru prim 

oară în casa-civilă şi comercială. înaintea Curţei de casaţie, întrucât 
ţie. această instanţă supremă nu este, după organizarea noastră 

. - . .? - . 3 

judecătorească, un al treilea grad de jurisdicție (2). 
Invoe. pre- Dacă, decizia pronunţată în ultim resort a fost easată, 

seripției, îna- i pți ror 4 invocă pentru prima oară preseripţia intez instanţei Părţile vor puteă invocă p prima ] pț 
. . - 

A . ? * ) 

de trimetere, înaintea, instanței de trimetere, de câteori n'au renunţat la în urma ca- „cosţ mijloe de apărare (5). sărei. 

Persoanele care pot invocă prescripția şi în contra 
cărora ea poate fi invocată 

10 Persoanele care pot invocă prescripţia. 

Art. 1843. — Creditorii şi verice altă, persoană interesată pot să 
opună preseripţiunea câștigată debitorului sau codebitorului lor, 
ori proprietarului, chiar şi dacă acel debitor, codebitor sau pro- 

înaintea primilor judecători. Trib. Bruxelles (31 Octom- 
brie 1892). Vezi Beltjens, VI, art. 2224, No. 16 bis, p. 125. Art. 1907, Preseripţia cincenală statornicită de art. 1907, neopusă în 
prima, instanţă, poate însă fi opusă pentru prima oară în apel. 
Pand. fr., vo Prescription civile, 2336, 2337; Baudry et Tissier, 
Prescription, 171; Beltjens, loco cit. No. 18 şi art. 2277, No. 5; 0. Lyon, Sirey, 1911. 2. 192 şi Cr. judiciar din 1914, No. 30 (en observ. noastră). Vezi înfră, explic. art. 1907. (1) Cas. rom. Bult. 1906, p. 500; Cas. fe. Sirey, 1902. 1. 265. 
Vezi tom. VII al Coment. noastre, p. 454 şi p. 630, nota 6. () Thiry, LV, 596; Arntz, IV, 207; Laurent, XXXII, 179; Beltjens, VI, art. 2224, No. 5 şi 22; T. Huc, XIV, 332; Planiol, II, 687; Colmet de Santerre, VIII, 331 bis I; A. Colin et Capitant, Couwrs €lement. de droit câvil franțais, |, p. 899 (ed. I-a, 1914); Repet. Sirey, v? Prescription (ma- tiere civile), 2178 şi v0 Cassation (mat. civile), 2349 urm, 2522 urm.; Baudry et Tissier, Prescription, 52; Guillouard, Idem, 1, 314; Cas. fr. Sirey, 97. 1. 102, 103; Cas. rom. Bult. 1900, pag. 778; Bult. 1898, pag. 382; Trib. Arlon, Dreptul din 1914, No. 56 (cu observ. noastră), ete. (3) Colmet de Santerre, loco cit.; Laurent XXXII, 179; Beltjens, loco cit., No. 6; Baudry et Tissier, Prescription, 52; Guil- louard, Jdem, 1, 314; Repert. Dalloz, Supplemeni, vo Pres- cription civile, 54; Râpert. Sirey, eod. >, 282; C. Besancon, D. P. 39. 2. 227; Trib. Arlon, Dreptul din 1914, No. 56.— Vezi în privinţa concluziilor ce părţile pot depune la instanţele de trimetere, Cas. fi. Dreptul din 1914, No. 50, p. 400.
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prietar renunță la dânsa (î). (Art. 562, 699, 914, 975. C. ei. 

Art, 2225 C. fr.). 

Preseripţia achizitivă fiind un mijloe de a dobândi Cine poate 

imobile sau drepturi reale imobiliare, precum, de exemplu: presorie. 

servituţile continue şi aparente (art. 623), oricine poate 

dobândi asemenea drepturi poate preserie. 
Străinii nu pot dobândi prin prescripţie decât imobile Art. 7 $ 5 

urbane (art. 7 $ 5 Constit.). Constit, 

Preseripţia extinctivă sau liberatorie fiind un mijloc de Preseripția li- 

a se liberă de obligaţiile sale, poate fi invocată de orice de- beratorie, 

bitor, român sau străin. 
Nu numai debitorul şi posesorul pot să invoace pres- Dreptul ori- 

nți . 4naă “aditarii af : 3 : cărei persoane 

eripţia, dar încă creditorii lor şi orice altă persoană inte- interesate de 

resată (2); căci, după cum foarte bine a zis Bigot-Preameneu a invocă pre- 

în expunerea. de motive, dreptul de a opune prescripţia nu seripția. 

este un drept inerent persoanei în favoarea căreia această 

preseripție s'a îndeplinit (2). 
Creditorii pot să opue preseripția nu numai când Art. 914, 975 

debitorul neglijează de a o opune (şi aceasta prin aplicarea C. civil, 

art. 974 C. civ.), dar şi atunci când el renunță la ea 

(1) Conform: art. 8 din legea bulgară asupra preseripţiei dela 

1897/98. — Acest text este împrumutat dela Dunod. lată, în  Origina 

adevăr, cum se exprimă acest autor: „Si celui qui a preserit art. 1845. 

negligeait de s'en prevaloir, ses erâanciers pourraient le faire, 

paree que la prescription forme un droit acquis dont on ne peut 

se d&pouiller au prejudice de ses eraneiers“. (Tr. des prescrip- 

tions, p. 110 ed. din 1765). Cpr. Planiol, I, 2716. 

(2) Aceste persoane interesate a, invocă, preseripţia, altele decât Persoanele al- 

creditorii, sunt: 10 fidejusorii, dreptul lor de a invocă pres= tele decât ere” 

cripţia fiind independent de acel al debitorului principal; sate a invocă 

9 codebitorii solidari, căci şi ei preseriu pe socoteala lor preseripția. 

proprie; 30 acei cărora posesorul a consimţit drepturi reale 

asupra, imobilului pe care el îl prescrie, ete. De exemplu: 

un individ, care se găseşte în cursul preseripţiei unui fond, 

îmi concedează o servitute asupra acestui fond; se întâmplă 

însă că el renunță la prescripţie, în urma îndeplinirei ei; 

voiu puteă să atac renunţarea lui pentru a-mi păstră dreptul 

meu. 'Thiry, IV, 597, în fine, p. 522; Mourlon, III, 1198; 

Bauduy et Tissier, op. cit. LUG urm.; Beltjens, VI, art. 2225, 

No. 6, 3, 9 şi 10 urmm;; Guillouard, op. cât. L, 346. Vezi şi 

Dalloz, Nouveau code civil annol, IV, art. 2225, No. 25 urm. 

(5) Vezi tom. V al Coment. noastre, p. 202 şi autorităţile citate 

acolo, la, care trebue să adăogăm, Beltjens, INI, art. 2225, No. 6.
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(art. 975). Pentru aceasta ei trebue însă să dărâme mai 
întăi renunțarea, făcută de debitorul lor. Art. 1843 nu este 
deei decât o aplicare a art. 974 şi 975 (1). 

Dovedirea din Chestiunea este însă de a se şti: ce trebue să dovedească 
partea ii creditorii care atacă renunţarea debitorului lor: atât preju- 
judicialui și diciul şi frauda, care sunt elementele oricărei acţiuni pauliene 
Gide (art. 975), sau numai prejudiciul lor? După un sistem, 

foarte acreditat, se susţine că dovedirea prejudiciului este 
suficientă, fiind vorba, în specie, de o renunțare cu titlu 
gratuit, ca şi în cazul art. 562 şi 699(?). Argumentele 
principale invocate în această, teorie sunt următoarele : art. 1843 
pune în rândul creditorilor pe orice parte interesată, adecă 
pe terţi, şi acești din urmă putând să înlăture pres- 
cripția “opusă de dehitor, fără a dovedi frauda, acelaş 
drept trebue să-l aibă şi creditorii, Apoi, creditorii ar fi 
în imposibilitate materială de a dovedi intenția  frau- 
duloasă a debitorului, adecă de a stabili mobilul, cinstit sau necinstit, de care a fost condus debitorul lor când a re- nunțat la prescripţie (2). 

Această, soluţie ar fi însă, inadmisibilă după alţii, fiindcă art. 1843 ar lăsă acţiunea creditorilor sub imperiul dreptului comun ; Şi, în adevăr, în specie, fiind vorha de acțiunea pauliană, ştim că frauda este unul din elementele acestei acţiuni (£). i 

() Thiry, IV, 597; Laurent, XĂXII, 209, 210; Beltjens, VI, art. 2225, No.5; Arntz, IV, 2007; Guillouard, Prescription, | 342; Le Roux de Bretagne, Idem, I, 37, ete. (2) Vezi în privinţa acestor două texte, tom. II al Coment noastre, p. 533, text şi nota 2 (ed. a 2-a); tom. III, partea I-a, p. 571, text şi nota 2 şi tom. III, partea, II, p. 273 şi 306 
(2) Vei te ceas C Bult. 1902 > Gas. rom. Bultţ.. Z . ; - lombe, XXV, 223; Colmet de Santerre, VI 3 PA Baudry et 'Tissier, Prescription, 117; Aubry et Rau, IV, $ 313, p. 224, text şi nota 18 (ed. a 5-a) si VIII $ 775, p. 449, 450 (ed. a 4-a); Thiry, II, 647 şi IV, 597 'p. 521; T. Huc, XIV, 334. Cpr. Laurent, XXXII, 209 210, 220. Mai vezi şi alte autorităţi citate în tom. V a] Coment. noastre, p i ad Ba An „Lauent (Supplement), tom. VIII, 
(&) Vezi în acest din urmă sens, Guillouard, Prescription, 1, 344; Troplong, Jdem, 1, 101; Le Roux de Bretagne, Jdem, ], 37; 

3
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Art. 1440 din proiectul C. japonez şi art. 1989 din Dr. străin. 
C. neerlandez sunt exprese în această privinţă (?). 

Dreptul ce art. 1843 conferă ereditorilor şi altor părţi Apic. 
. . at go . _ art. 1848 tu- 
interesate de a opune preseripţia, cu toată renunțarea debi- urca preserip- 
torului, se aplică la toate preseripţiile în genere, chiar şi ţiilor în ge- 
la cele scurte, în privinţa, cărora se poate deferi debitorului "ere: Contre” 
jurământul decizor, pentrucă textul legei este general şi nu 
face nicio distineţie (2). 

20 Persoanele contra cărora se poate prescrie, 

Art. 1875. — Preseripţiunea curge în contra vericărei persoane, 
care n'ar puteă invocă o excepțiune anume stabilită prin lege. 
(Art. 1845, 1874, 1876 urm. C. civ. Art. 2251 C. fr.). 

Art. 1845.— Statul, stabilimentele publice şi comunele, în ceeace 
priveşte domeniul lor privat, sunt supuse la aceleaşi prescripţiuni 
ca, şi partieularii şi, ca şi aceştia, le pot opune. (Art. 1875 C. fr. 
Art, 2227 C. fr.) (5). 

După cum oricine poate prescrie, tot astfel preseripţia Ant. 1875. 
fie achizitivă, fie liberatorie, curge contra oricărei persoane, 
şi condiţiile ei sunt aceleaşi faţă de toţi (art. 1875). 

Astfel, se poate preserie nu numai contra particularilor, Persoane mo- 
rale. 

Garraud, De la deconfiure, p. 201 (ed. din 1880); Mass- 
Vergt, V, $ 860, p. 339, text şi nota 4; Cas. fr. Sirey, 60. 
1. 945; D. P. 61. 1. 265. Cpr. Planiol, I, 2716 și II, 689. 
Vezi asupra, acestei controverse, Mourlon, III, 1794 urm.; 
Dalloz, Nouveau code civil annotă, IV, art. 2225, No. 10 
urm.; Pand. fr., vo Action paulienne, 183 urm.; R6pert. 
Dalloz, Supplement, v* Prescription civile, 62, ete. 

(1) „Creditorii pot să atace, în numele lor propriu, renunţarea la Dr. străin 

prescripţie făcută de debitorul lor în frauda drepturilor lor“, 
zice art. 1440 din Ante-proiectul codului japonez. Tot astfel 
se exprimă şi art. 1989 din codul civil neerlandez. „Oredi- 

torii sau ceilalţi interesaţi pot să atace renunțarea la pres- 

cripţia făcută de debitorul lor în frauda drepturilor lor 
(ter bedriegelijke verkorting hunner regten gedaan). 

- (2) Guillouard, Prescription, 1, 345; Baudry et Tissier, Idem, 121; 

Le Roux de Bretagne, ]dem, 1, 39; Laurent, XXXII, 218; 

Pand. fe., vo Prescription, 182; Cas. fr. Sirey, 81. 1. 421; 

D. P. 81. 1. 437. — Contră: (în privinţa preseripţiilor scurte): 

Trib. Orange, D. P. 93. 2. 276; Duranton, XXI, 151; Aubry 

et Rau, III, $ 260, p. 223, nota 36, în medio (ed. a 5-a), ete. 

- (9) Conform: art. 10 din legea bulgară asupra preseripţiei, dela 

1897/98. 
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dar şi contra persoanelor morale, precum: Statul, judeţele, 
comunele, stabilimentele publice recunoscute ca atare, ete., 
sub condiţie, bine înțeles, ca să fie vorba de bunuri aflătoare în 
comerţ (art. 1844, 1845). 

Statul, comu- ; Particularii pot deci să preserie în contra Statului, 
nele, judetelejpine înţeles numai în privinţa domeniului său privat, nu 

" 'însă şi celui publie (v. înfră, 79, 80); iar Statul poate să 
prescrie în contra, particularilor (*), şi chiar în contra comu- 
nelor, cu toată tutela ce el o exercită asupra lor(?). 

Domeniul pri- Se poate, de asemenea, preserie luerurile din domeniul 
vat al com” privat al comunei, după cum şi comuna poate prescrie în 

contra particularilor şi chiar în contra Statului, bine înțeles 
tot numai în privinţa domeniului privat al acestui din urmă, 
nu însă și în privinţa domeniului său publie. 

Comunele din Sa decis însă că comunele din Dobrogea, neavând o Dobrogea. . je Lu > personalitate juridică pănă la anul 1874, când comuna a 
fost organizată în imperiul otoman, şi neavând niei pământ, 
nu pot revendică astăzi pământ dela Statul român, pe baza 
prescripţiei (5). 

Părăsirea dr, Art. 1845 părăseşte deci dreptul roman şi vechiul roman. e . SA drept francez, unde Pothier (Obhg., IL, 685, p. 378) zicea: 
„Le Roi n'est, par lui-mâme, sujet ă aucune loi humaine, et, 

par consequent, ni ă celle de la prescription“ (4). 

C. Calimach. La noi, există altădată o dispoziţie, împrumutată dela t. 938. , .. . N . , . . ! dreptul bizantin, după care acei puternici nu puteau prescrie 
contra celor neputernici (art. 1938 C. Calimach) (5). r 

. .... . - - . - . . Loate aceste dispoziţii nu mai există astăzi şi principiul 
art. 1845 este cât se poate de general. 

Absenţii. Se poate prescrie nu numai contra celor: prezenţi, dar 
> 

(1) Vezi supră, p. 59, nota 3. 
(*) Baudry et Tissier, Prescription, 176, 185 bis; Guillouard, 

Idem, I, 64; Pand. fr., vo Prescription civile, 150; Repert. Dalloz, Supplement, cod. », 59; Beltjens, VI, art. 2227, No. 9 şi 12; C. Douai şi Cas. fr. D. P.68. 3. 169; Sirey, 71. 1. 161. — Contră: Duranton, XXI, 179. 
(5) Cas. rom. Bult. 1899, p. 170. 
(*) Vezi supră, p. 5, nota 1. 
(5) Vezi supră, pag. 15, text şi nota 4, precum şi tom. IV, partea I-a, p. 77—79, unde am studiat pe larg această dispo- ziţie vrednică de toată lauda.
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şi contra celor absenţi; contra persoanelor care cunose cursul 
preseripţiei ca şi contra celor care îl ignorează (1). 

Se poate preserie chiar în contra militarilor în activitate Militarii. 

de serviciu şi în timp de răsboiu (2). 
Preseripţia, achizitivă este aceeaş pentru Stat şi comune Art. 1845. 

ca şi pentru particulari (art. 1845). 
Comunele au capacitatea de a exercită acţiunile po- Act. posesorii- 

sesorii (9). Ele pot dobândi proprietatea unui drum prin 
preseripţie (*). | 

Se decide în genere, în Belgia şi în Franţa, că obştea Obştea Ioeui- 

locuitorilor unei comuni poate să dobândească prin pres- torilor unei 

eripţie, în numele comunei, uzul unui drum rural (5). 

La noi, se decide însă că cetele de moșneni sau Ob- Cetele de moş- 

ştele locuitorilor împroprietăriți, nu sunt persoane morale (6), ne 

Lucrurile care pot fi prescrise. 

Art. 1844. — Nu se poate preserie domeniul (7) lucrurilor care, 
din natura lor proprie sau printi”o deelaraţiune a legei, nu pot fi | 

obiecte de proprietate privată, ci sunt scoase afară din comerț. 

(Art. 301 urm., 476, 478, 624, 963, 1310, 1878 urm., 1890 C. eiv. 

Art, 2226 C. fr.)(6). 
      

(1) Beltjens, VI, art. 2227, No. 5 şi 6; Thiry, 1V, 598; Râpert. 

Dalloz, Supplement, vo Prescription civile, 56, 57; Aubry et 

Rau II, $ 211, p. 478 (ed. a 5-a); Zacharie, Handbuch des fr. 

Civilrechis, L, $ 139, p. 395 (ed. Crome); Laurent, XXX, 

14 şi 43; Le Roux de Bretaene, Prescription, IL, 89, 90 și 

toți autorii. Vezi iînfră, p. 173. 
(2) Aubry et Rau, loco cil., p. 478; Le Roux de Bretagne, 

Prescription, 1, 91, în fine, p. 80, 81; Râpert. Dalloz, Sup- 

plement, vo Prescription civile, 58. Cpr. art. 946 C. com. 

(2) Beltjens, art. 2227, No. 19 şi 28, precum și deciziile citate. 

(&) Vezi tom. III, partea I, al Coment. noastre, p. 818. 

(5) Beltjens, VI, loco cit. No. 32, p. 740. Vezi şi infră, p. 9. 

(6) Cas. rom. Bult. 1911, p. 1414 și Cr. judiciar din 1912, No. 25. 

(2) Cu toate că din cuvântul domeniu, întrebuințat de acest text, Aplice. 

ar păreă să rezulte că art. 1844 se referă numai la preseripţia art. 1844 la 

achizitivă, totuşi se admite, în genere, că el se aplică şi la ambele pres 

prescripţia extinctivă sau liberatorie, căci după cum nu se pu 

poate dobândi drepturi care sunt afară din comerț, tot astfel 

nu se poate perde asemenea drepturi prin prescripţie. Cpr. 

Laurent, XXXII, 221; Baudry et Tissier, Prescription, 12%; 

Beltjens, VI, art. 2226, No. 2; 1. Hue, XIV, 339, ete. 

(8) Prescripţia nu se aplică lucrurilor care se găsese afară din [. bulgară.
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Lucrurile ce Lucrurile case pot fi prescrise sunt: 10 imobilele cor- 
pot Î Pre borale; 20 servituţile personale (uzufruetul, uzul şi abitaţia) (1); 
„30 servituţile prediale, continue şi aparente (art. 623), ete. 

Lucruri în co- Pentru ca aceste lucruri să poată fi preserise, ele trebue 
Pet să fie în comerţ, adecă, să poată face obiectul unei tran- 

zacţii, unei vânzări, unui schimb, ete. 
Lucrurile nea- Este suficient ca legea să declare un lueru nealienabil, 
papii pentru ca acel lucru să fie și nepreseriptibil, pentaucă a lăsă 

bile. un lueru să se dobândească de altul prin prescripţie, însem- 
„nează a-l înstrăină. _Alenare videtur gui patitur usuca- 
pionem (*). (Vezi infră, p. 189). | Corelaţiune Există, în adevăr, o corelaţiune între prescriptibilitate 

în prescrie si alienabilitate; căci, în principiu, bunurile alienabile sunt 
alienabilitate. preseriptibile şi, în sens invers, cele nealienabile sunt ne- 

preseriptibile. Există însă, în această privință, şi oarecare 
excepţii. 

Art. 624 C. “Astfel, servituţile discontinue şi cele neaparente sunt în civil. . : 
: 

  

comerţ, zice art. 9 din legea bulgară asupra -preseripţiei; dela 1897/98. 
Uzufruet imo- (1) Astfel, se poate dobândi prin prescripţie un uzufruct imobiliar biliar, pivniţă, -(Pand. fr. 20 cit, 401 şi autorităţile citate acolo), şi aceasta, privată, ete. . : CARI . , . e chiar prin preseripţia de 10 ani (Râpert. Sirey, vo Prescription, 77 şi numeroasele autorităţi citate acolo); o pivniţă sau o privată situată pe pământul altuia (Pand.: fr., 20 cit., 409; R&pert. Sirey, eod. 20, 86); o mină, o carieră, ete. (Pand. fr, 9 Prescription câvile, 402); comunitatea unui zid sau a unei în- grădiri (Pand. fr., v0 cit. 399), ete. | Arbori. Se poate preserie proprietatea unor arbori, independent de pământul în care ei îşi au rădăcinile lor, fie că ei ar fi plantați pe un drum public, fie pe o proprietate privată. Beltjens, VI, art. 2219, No. 9 bis; Baudry et Tissier, Pres- cription, 126; Guillouard, /dem, I, 406; Le Roux de Bre- tagne, Jdem, I, 329; Laurent, XXXII, 349; Pana. fr, vo Prescription civile, 403 urm.; Râpert. Sirey, vo Arbres, 43 urm. Şi YO Prescription (natiere civile), 37 urm. — Vezi însă Trib. Douai, Sirey, 57. 2. 329, 

Ştim, de asemenea, că se pot prescrie lucrurile care fac parte din domeniul privat al Statului, al comunelor sau al Ju- , deţelor, ete. Vezi supră, p. 16. leat (2) vezi Boissonade, Projei de code civil pour Vempire du Japon, » P. 280. Astfel, pământurile elăcăşeşti fiind nealienabile sunt prin aceasta chiar neprescriptibile, bine înţeles numai faţă de acei care nu sunt săteni. Vezi înfră, p. 84. 

Dom. privat 
al Statului. 

Pământurile
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comerţ, şi, ca atare, alienabile și, cu toate acestea, nu pot fi 
dobândite prin preseripţie (art. 624) (1). 

In sens invers, imobilele dotale devin preseriptibile în Art. 1248 şi. 
urma separaţiei de patrimonii (art. 1878), şi eu toate  1%7% 
acestea sunt nealienabile (art. 1248). 

Sunt, de asemenea, preseriptibile imobilele dotale a, căror Prescriptibili- 
prescripţie a început înainte de căsătorie (art. 1878), eu îte2 imobile- 
toate că nu pot fi înstrăinate (art. 1248). Aceasta dovedeşte 
că imobilele dotale nu sunt, în realitate, afară din comerț, 
ei sunt nealienabile numai în mod relativ (9). 

Tot preseriptibilă este şi dota mobiliară. Această soluţie Prescriptibili- 
este 'admisă în Franţa chiar de jurisprudenţă, deşi ea declară: tatea, dotei 
dota mobiliară inalienabilă (2). Se poate însă stipulă inalie-: 
nabilitatea dotei mobiliare, în baza principiului libertăţei 
convențiunilor matrimoniale (art. 1224 C. civ.), alienabili- 
tatea ei neinteresând ordinea publică (+). 

La noi, dota mobiliară este alienabilă, chiar atunei Art. 1249. 
când a rămas proprietatea femeei (art. -1249) (5). 
„- Sunt afară din comerţ şi, prin urmare, nu pot fi nici 
  

(1) In consecinţă, s'a decis, cu drept cuvânt, că servitutea de Servitutea de 
trecere fiihd o servitute necontinuă, ca una ce are nevoe de trecere. 
faptul actual al omului, spre a fi exercitată (art. 622 $ 1), 
nu poate fi dobândită prin prescripţie, ci numai prin titlu. 
Vezi tom. III, partea I-a, al Coment. noastre, p. 817, nota 1, 
şi la autorităţile citate acolo, adde: Cas. rom. Bult. 1911, 
p. 816; Or. judiciar din 1911, No. 78, p. 730; Bult. 1912, 
p. 1626 şi Cr. judiciar din 1912, No. 81, p. 958 (rezumate); 
Trib. Bacău şi Judecăt. ocol. Domnești (Muscel), Dreptul din 
1913, No. 52 şi Or. judiciar din 1913, No. 77, p. 812 (cu 
observ. noastră). Vezi în privinţa acestor servituţi, înfră, p. 83. 

Asupra chestiunei de a se ști dacă servituţile necontinue Proba testi- 
pot fi dovedite prin proba testimonială, vezi tom. III, partea I-a,  monială. 
al Coment. noastre, p. 817. 

(2) Cpr. Baudry et Tissier, Prescription, 123; Beltjens, VI, art. 2226, 
No. 3, p. 730; Laurent, XXXII, 222; Mourlon, III, 1766, etc. 

(9) Vezi tom. VIII al Coment. noastre; p. 337, nota 2, în medio 

şi Cas. fe. Dreptul din 1879, No. 45, p. 375, 

(£) Cas. rom. Bult. 1903, p. 1524 şi Dreptul din 1904, No. 25; 

Trib. Vaslui, Or. judiciar din 1908, No. 27; Trib. Corbeil, 

Dreptul din 1914, No. 58 (eu observ. noastră). Vezi tom. VIII, 
p. 193, nota 3. , 

(5) Vezi tom. VIII al Coment. noastre, p. 336 urm. (ed. L-a) şi 

tom. IV, partea I, p. 694 (ed. a 2-a).
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Art. 476, 478. 

Edificiile con- 
sacrate unui 
serviciu pu- 

blic. 

Dr. roman. 

Deoseb. între 
dreptul actual 

şi C. Cali- 
mach. 
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înstrăinate, nici prescrise, bunurile care fac parte din do- 
meniul public al Statului, al comunelor şi al judeţelor (!). 

Aceste bunuri sunt arătate în mod enuneiativ, iar nu 
limitativ, de art. 476 şi 478 C. eivil(?). 

tivă, 
Enumerarea făcută de art. 476 şi 478 nefiind vestrie- 
ci pur enunciativă (5), mai fac încă parte din domeniul 

public al Statului sau al comunelor şi, prin urmare, sunt 
nealienabile și nepreseriptibile: edificiile consacrate unui 
serviciu publie, precum: cazărmile, închisorile, arsenalele, 
bibliotecile, muzeele, teatrurile, salhanalele, cimitirele, po- 
durile, căile ferate (4), primblările publice, şeoalele, edifi- 
ciile naționale, precum: universităţile, palatele de justiţie 
sau administrative, Camera deputaţilor, Senatul, bisericile, 
monăstirile (5), ete. 

() 

*) 

e 

6) 
€) 

—
 

Astfel, s'a decis că un canal public nefiind în comerţ, nu se 
poate preserie proprietatea, lui. C. Gand, Or. judiciar din 1914, 
No. 20, p. 171.—lLa Romani, lucrurile care aparţineau fiscului 
erau imprescriptibile „Res fisci nostri usucapi non potesit. 
(Instit. De usucapionibus, 2, 6 $ 9 şi L. 2, Cod, Communia 
de usucapionibus, 7, 30). — Bunurile care fac parte din do- 
meniul privat al Statului, comunelor şi judeţelor sunt, din 
contra, alienabile şi prescriptibile (art. 499, 1845). V. p.76. 
Vezi tom. III, partea I-a, al Coment. noastre, p. 202 urm. 
(ed. a 2-a). Aceste bunuri fiind afară din comerț şi nefiind 
susceptibile de o proprietate privată, nu pot face nici obiectul 
unei acţiuni posesorii. Vezi tom. III suscitat, p. 202, text şi 
nota 3. 

După prineipiile codului Calimach, spre deosebire de codul 
actual, prescripţia curgeă, din contra, şi în privința imobi- 
lelor ce făceau parte din domeniul public sau a căror în- 
străinare eră oprită de lege, însă termenul acestei prescripţii 
eră de 40 de ani (art. 1935, 1936 C. Calimach). Cpr. Trib. 
Bacău şi Iaşi, Cr. judiciar din 1903, No. 75, p. 645 urm. 
(eu observ. noastră); Dreptul din 1909, No. 26, p. 204. Vezi 
ŞI supra, p. 15. 
Cpr. Baudry et Tissier, Prescription, 145 bis. Vezi tom. III, 
partea I, al Coment. noastre, p. 211, text şi nota 4. Vezi tom. III. partea I-a, al Coment. noastre, p. 204. Cpr. Beauvois, De la possession, p. 396, No. 201. . Vezi tom. INI, partea I suscitat, p. 211, 212. — S'a decis însă că clădirile construite de monachi, în afară ce incinta monă- stirei, nefăcâud parte din domeniul public al Statului, sunt alienabile şi prescriptibile. Vezi deciziile citate în tom. III suseitat, p. 212, nota 2.
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Astfel, nu sar putea dobândi prin preseripţie, asupra Zidul unei bi- 
zidului unei biserici, servitutea oneris ferendi (*). Senei, 

Această nepreseriptibilitate apără chiar dreptul de tre- Repararea 
cere pe fondurile vecine pentru repararea. unei biserici (ser- ei biserici. 
vitude du tour de lerhelle)(?). 

La Romani, un lucru eră nepreseriptibil prin aceasta Paraclis. 
că eră sacru. Astăzi, el trebue să mai fie și publice; de 
unde rezultă că paraelisele, care se obişnuiă altădată la 
unele case boereşti, ea şi locul pentru înmormântare dintro 
proprietate privată, se preseriu, ca orice proprietate privată (*). 

Nepreseriptibilitatea lucrurilor sacre încetează când ele Transfoima- 
își pierd destinaţia lor. Astfel, în caz de transformarea, unei 1%, Vei, bio” 
biserici întro locuinţă particulară, locul pe care eră clă-  cuință 
dită biserica şi acel al cimitirului vechiu reintră sub im- Privat 
periul dreptului comun (*). 

Şi fiindcă vorbim de biserici, vom adăogă că vasele şi Accesoriile 
orice alte ornamente sacre, ca şi orice alte accesorii ale ari 
cultului, trebue să fie nepreseriptibile, ea unele ce nu sunt bile. 
susceptibile de o proprietate privată (2). 

Cu toate acestea, Curtea de casaţie din Belgia a ho- 
tărît acum de curând contrariul, reîntorcându-se la vechia 

() C. Agen, Sirey, 60. 2. 318; Sirey, 62. 2. 510; Baudry et 
Tissier, Prescription, 144; Le Roux de Bretagne, Idem, II, 
193; Guillouard, Idem, 1, 392, ete. — Vezi însă 'Troplong, 
Prescription, LI, 173. 

(2) C. Agen, Sirey, 60. 2. 318; Sirey, 62. 2. 510. — Nu se poate 
deci dobândi de către vecini, prin prescripţie, liberarea unui 
drept de trecere, necesar la repararea unei biserici. Le Roux 
de Bretagne, op. cit., |, 194, p. 149. 

(5) Le Roux de Bretagne, op. cit., |, 196. Cpr. C. Orlâans, D.P. 
„46. 2. 150. 

(4) Le Roux de Bretagne, op. cit. ], 196, p. 149, 150 şi deciziile 
citate acolo. 

(5) Cas. belg. Sirey, 88. 4. 26. Cpr. Baudry et Tissier, op. cil. 
145; Pana. fr., vo Domaine, 273 şi v0 Prescription, 316. 
— Art, 406, 40 din procedura noastră civilă dispune că nici Art, 406, 4 
icoanele debitorului nu pot fi urmărite, şi aceasta, bine înţeles, Pr. civ. și L. 

chiar dacă ar fi îmbrăcate în aur sau în argint. În fine, Muntelui de 

art. 8 lit. a din legea dela 23 Februarie 1906, pentru înfiinţarea P ” 

caselor de împrumut pe amanet (Muntele de pietate) dispune, 

că nu pot fi amanetate la aceste case efectele consacrate cul- 

tului religios. 

72452
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Incetarea lu- 
orului de a fi 
afectat uzului 

publice. . 

i 

! 
ţ 
i 

$ 

Numai legea 
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sa, jurisprudență din 1839 (1). Această din urmă soluție 
este însă, după părerea noastră, inadmisibilă; căci dacă 
bisericile, în calitatea lor de edificii publice, făcând parte 
din domeniul publice al Statului sau al comunelor, sunt 
nepreseriptibile, este natural de a admite acelaș lucru în 
privința obiectelor consacrate cultului, cu atât mai mult cu 
cât ştim că lucrurile, care face parte din domeniul public, 
nu sunt enumerate în mod limitativ. În adevăr, dacă cărţile 
din bibliotecile publice, documentele din archive, colecţiile 
de tablouri, monezi vechi şi alte antichităţi, statuile şi ta- 
blourile din muzee, ete. servese uzului public şi, ea atare, 

sunt nealienabile şi nepreseriptibile (2), cum sar puteă oare 
admite o soluţie contrară în privinţa obiectelor consacrate 
cultului şi considerate ea accesoriile acestui cult ? Ultima 
decizie a Curţei de casaţie din Belgia, ce combatem, ne 
arată și ne dovedeşte că jurisprudenţa variază și poate face 
greşeli nu numai în Belgia Orientului, dar şi în Belgia 
Occidentului care, sermana, acum este adâne zdruneinată şi 
aproape distrusă prin răsboiul nebunesc ce sa deslăuțuit în 
lumea, întreagă, prin care răsboiu se calcă neutralitatea acestei 
țări toemai de către acei care o garantase. 

Toate aceste bunuri devin însă alienabile şi preserip- 
tibile, îndată ce au încetat de a fi afectate uzului public, 
fie în mod expres, fie în mod tacit (3); adecă îndată ce legea 

| le-a, redat comerţului (*). 

() Vezi Dreptul din 1913, No. 81, p. 648 (cu observ. noastră 
critică), şi Pasicrisie belge din 1839, p. 252. Cpr. în acelaş 
sens, Beltjens, VI, art. 2226, No. 6, 73 şi 75; Laurent, 
XĂAII, 256, ete. 

(2) Vezi în acest sens numeroasele autorităţi citate în tom. III, 3 
partea I-a, al Coment. noastre, p. 212 (ed. a 2-a). Cor. B d 

, et Tissier,. Prescription, 145. b ( PP aey 
(2) Vezi tom. III suscitat, p. 202 şi 211. Cpr. Laurent, XXXII 

259; Arntz, I, 885 şi IV, 2012; T. Huc, XIV, 340; Belt- Jens, VI, art. 2226, No. 31; Cas. fr. D. P. 1902, 1, 537, ete. (*) Vom observă, cu această ocazie, că numai legea poate să de- poate să scoată clare un lueru nepreseriptibil, fiindcă după cum ştim, legile un lucru din 
comerţ. 

privitoare la prescripţie interesează ordinea publică. Aceasta Fe şi peria vechilor autori, precum: D'Argentre, Dunod vezi T'raite des prescriptions, pag. 80, ed. din 1765). C Guillouard, Prescription, 1, 367. pp 
Partieularii nu pot deci să facă, prin convențiile lor, pres-
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Aparţin deci domeniului publice şi, ca atare, sunt nea-: Lucrurile 
lienabile şi nepriscriptibile, toate acele bunuri care, fie prin a e o 
natura lor, fie printr'o declaraţie a legei, nu pot face obiec- . 
tul unei proprietăţi private şi sunt afară din comerţ. Con- 
statările de fapt ale instanţelor de fond asupra chestiunei 
de a se şti dacă un lucru face sau nu parte din domeniul pu- 
blie, scapă, în genere, de sub controlul Curţei de casaţie(!). 

Mai sunt nepreseriptibile: 10 toate acele lucruri care Lucrurile co- 
nu aparţin nimănui şi al căror uz este comun tuturor (res tuturor. 
communia omnium), precum : aerul, lumina, marea, apa curgă-- 
toare (aqua profluens), ete. (?). 

20 bunurile care constituese domeniul Coroanei şi asupra Domeniul Co- 
cărora Regele nu este decât un uzufructuar (art. 5 L. din 
10 Iunie 1884) €). 

30 servituţile continue neaparente şi cele necontinue, Art. 624. 
aparente sau neaparente (art. 624) (4) (vezi supră, p. 78, 79); 

40 pământurile date foştilor elăcași prin legea din 1864 Pământurile 
şi prin legile posterioare care, după o jurisprudenţă con- aleisetti 
stantă, sunt scoase din comerţ numai faţă cu nesăteni şi «tit. 

criptibile luerurile pe care legea le declară nepreseriptibile, 
nici să declare neprescriptibile lucrurile care pot fi preserise 
în virtutea legei. Laurent, XX XII, 224; Beltjens, VI, art. 2226, 
No. 4; T. Huc, XIV, 339; Repert. Dalloz, Supplement, v0 
Prescription civile, 69. Părţile pot însă, în mod excepţional, 
să facă ea imobilul dotal să fie alienabil (art. 1252). 

(1) Vezi deciziile citate în tom. III, partea l-a, al Coment. 
noastre, p. 212, nota 4. 

(2) Instit., De divisione rerum, 2, | $ 1. Cpr. Le Roux de Bre- 
tagne, op. cit., |, 153; Guillouard, dem, I, 368; 'Troplong, Idem, 

I, 142; Aubry et Rau, II, $ 168, pag. 43, 44 (ed. a 5-a); 

Adan, Cours de droit civil, IL, 3543, hit. d, p. T4l, ete. 

(3) Vezi tom. III, partea l-a, al Coment. noastre, p. 136, ad 
notam şi p. 607, ad notam. Senatuseonsultul fr. din 12 Decemb. 

1852, admite nu numai nealienabilitatea şi neprescriptibilitatea, 
imobilelor Coroanei, dar chiar şi a mobilelor, precum: dia- 
mantele, perlele, pietrele scumpe, statuile, tablourile, muzeele, 
bibliotecile, ete. Vezi Le Roux de Bretagne, op. cit., I, 204, 215. 

(*) Vezi tom. III, partea l-a, al Coment. noastre, p. 815 urm. 

Vezi şi Beltjens, op. cit., VI, art. 2226, No. 19. 

In dreptul nostru anterior, atât în codul Calimach (art. 1927) Dr. nostru 

cât şi în codul Caragea, toate servituţile se puteau dobândi anterior. 

prin prescripţie. Cpr. Trib. Bacău, Dreptul din 1913, No. 52, 

p. 413; N. Budişteanu, Dreptul din 1890, No. 19, pag. 631.
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care sunt inalienabile pănă la 1916 (art. 132 Constit.) (1). 
Prescriptibili- Pământurile rurale sunt deci preseriptibile între să- 

tatea acestor țeni (2); de unde şi concluzia că posesiunea unui pământ. 
pământuri ii u 

tre săteni.| rural de către un nesătean nu poate să-l conducă la pres- 
" eripţie (3). | 

Apele publice. 50 apele care servesc la alimentarea unui oraș sau unei 
comuni, ori la curățirea străzilor; fiindeă aceste ape fac: 
parte, împreună ep conductele lor, din domeniul public al 
comunelor (epr. art. 581)(4), soluţie care eră admisă şi la. 

(1) Vezi tom. III, partea I-a, al Coment. noastre, p. 130, nota 4- 
Cpr. Cas. rom. Bult. 1893, p. 435; Bult. 1902, p. 188 şi 
1458; Bult 1905, p. 708; Bult. 1908, p. 840; Bult. 1909, 
p. 408 şi Dreptul din 1909, No. 44. Vezi şi C. Craiova, 
Dreptul din 1890, No. 63, consid. dela p. 508, ete. — Se sus- 
ține însă de unii, şi nu fără oarecare temeiu, că, în urma 
art. 132 din Constituţia dela 1884, pământurile sătenilor sunt 
astăzi nealienabile în mod absolut şi că toate înstrăinările: 
consimţite între săteni, de atunci încoace, şi consfinţite de jus: 
tiţie, sunt radical nule. Vezi V. Cireş, Art. 732 din Consti- 
tuție şi legiuirile la care se referă (laşi, 1914), lucrare foarte: 
meritorie şi conştiincioasă, precedată de prefața noastră, care: 
este venită la timp, chestia agrară fiind toemai la ordinea. 
zilei, dacă, bine înţeles, tulburările din Europa ne vor în- 
gădui să ne ocupăm de problemele interne, care cer şi aşteaptă. 
o grabnică soluţiune. 

(2) Cas. rom. Bult. 1897, p. 866, 867; Bult. 1903, p. 188 şi 
1219, ete. Vezi şi supră, p. 78, nota 2. 

(6) Trib. Bacău, Cr. judiciar din 1903, No. 75, p. 645. 
(*) Vezi tom. III, partea 1a, al Coment. noastre, p. 214 (ed. 

a 2-a). — Cu toate acestea, atât Curtea de casație din Franţa 
(D. P. 62. 1. 125; Sirey, 62. 1. 166), cât şi Curtea din Bruxelles. 
(Pasicrisie belge din 1829, p. 174 şi Dreptul din 1913, No. 81, 
p. 648) au decis că apele unei fântâni publice sunt preserip- 
tibile pentru partea, care nu este absolut necesară la uzul lo- 
cuitorilor comunei (agua superflua); însă apele fiind o de- 
pendenţă a fântânilor şi haznalelor, care fae parte din do-: 
meniul public comunal, soluţia de mai sus este, după părerea. 
noastră, inadmisibilă, deşi ea eră formal admisă la Romani 
printr'o Constituţie a împăraţilor 'Teodosie şi Valentinian 
(L. L. 3, 5 şi 11, Cod, De aquaductu, 11, 42). Cpr. Le 
Roux de Bretagne, Prescription, |, 190, p. 144 urm;; Aubry 
et Rau, II, $ 169, p. 58, 59, text şi nota, 18 (ed.a, 5-a); 
Guillouard, Prescription, ], 387; Pand. fr, vo Prescription, 
civile, 362 şi numeroasele autorități citate acolo; Cas. fr. D. P. 96. 1. 352; Sirey, 97. 1. 446, ete.
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Romani (!). O fântână, care ar fi proprietatea privată a unei 
comuni, ar fi însă preseriptibilă (2). 

60 Imobilele rurale, însă numai faţă de străini (ant. 7 Art. 7 Constit. 

$ 5 Constit.). 
70 Mai este încă afară din comerţ şi nu poate fi nici Starea civilă 

dobândită, nici pierdută, prin preseripţie: starea civilă a per-* persoanelor, 
soanelor (2). „Ce qui ne peut se faire par paction mest pas 
prescriptible“, ziceă Guy Coquille (+). 

Dar, dacă calitatea de român, de soţ, de copil, ete., Preseriptibili- 

nu poate fi nici dobândită, nici pierdută prin prescripţie, tatea droptu- 
drepturile băneşti care rezultă din această calitate sunt, din iN 
contra, în comerţ şi, ca atare, supuse preseripției. 

Prin aplicarea acestui principiu, art. 301 din codul art. 301 €. 
civil dispune că acţiunea pentru reelamarea stărei civile, este “il 

nepreseriptibilă în privința copilului. 
Cât pentru moştenitorii lui, ei pot să continue acțiunea Moștenitorii 

deschisă de copil, afară de cazul când acesta sar fi lepă- PRR 

dat formal sau ar fi lăsat să treacă trei ani, fără a o mai C.civil. 

urmări el însuş, acest termen de trei ani socotindu-se dela 

cel din urmă act de procedură (art. 303). Moştenitorii eo- 

pilului nu pot porni ei însişi acţiunea, afară de cazul când 

acest din urmă ar fi murit înaintea majorităţei sale sau în 

termen de cinci ani dela majoritate, fără a fi reclamat 

(art. 302). 
Acţiunea, care tinde în mod direct şi prineipal la con- Contestarea 

testarea, stărei copilului este, de asemenea, nepreseriptibilă, stărei copi- 

spre deossbire de acea, care are de obiect interesele băneşti 

ce derivă din această calitate (5). 
Tot nepreseriptibilă ar fi, după unii, şi acţiunea în divorţ, Divore Con- 

fiindcă, după art. 1881, preseripţia nu curge între soţi (6). ere 

(1) L. 9, Cod, De aguwduciu, Il, 42. | 

(2) Le Roux de Bretagne, Prescription; 1, 190 ab initio. 

(5) Beltjens, VI, art. 2226, No. 14; Le Roux de Bretagne, Pres- 

cription, I, 133; Baudry et Lissier, Idem. 131 urm.; Guil- 

louard, Idem, 1, 397 şi II, 607; Laurent, XXXII, 237, 238; 

Repert. Sirey, vo Prescription (maticre civile), 151; Pand. îr., 

eod. 19, 419 urm.,. ete. 
(4) Citat de Guillouard, Prescription, II, 607, p. 59. 

(5) Le Roux de Bretagne, op. cit, Î, 15%. | 

(6) Cpr. T. Huc, IL, 369; Guillouard, Prescription, II, 608. 

Chestiunea este însă foarte controversată. Vezi tom. II al
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Art. 163, 164, 
167. 

Art. 290 C. 
„CIV. 
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Dar, dacă timpul nu poate schimbă starea civilă a oa- 
menilor, el poate s'o fixeze în mod indirect. Astfel, acțiunea 
în anulare a căsătoriei, contractată înaintea vârstei admisă 

de lege, sau fără consimţimântul liber al soţilor, sau în 
urma unei erori asupra persoanei fizice (art. 162 $ 2 C. 
civ.), ete., nu mai este admisibilă în urma expirărei terine- 
nelor fixate de art. 163, 164 şi 167 C. civil(1), 

Aceeaş soluţie este admisibilă în privinţa acţiunei în 
tăgăduire de paternitate. Bărbatul trebue 'să reclame în ter- 
men de una lună, de se află la locul naşterei copilului, în 
termen de două luni dela întoarcerea, sa, dacă la epoca naş- 
terei, el eră absent și, în fine, în termen de două luni dela 

„. descoperirea fraudei, dacă naşterea copilului i-a fost ascunsă 

Art. 291 C. 
civ. 

(art. 290). | 
*Dacă bărbatul a murit înainte de a reclamă, dar în 

„timpul pe când eră primit a o face, moștenitorii lui au două 
„luni spre a contestă, legitimitatea copilului, socotită din ziua 

Nepreseripti- 
bilitatea nu- 
melui patro- 

nimic, 

Art. 616 urm. 

de când acel copil a intrat în posesiunea averei bărbatului; 
sau dela epoca când sa atacaţ posesiunea moștenitorilor 
asupra acelei averi (art. 291). 

Incât priveşte numele patronimie, care serveşte a sta- 
bili individualitatea şi filiațiunea persoanelor, el este nealie- 
nabil și neprescriptibil, ca şi starea civilă, pe care o. asigură. 
Astfel, numele unei persoane nu poate fi schimbat.sau modi- 
ficat decât conform preseripţiilor legei din 18 Martie 1895, 
şi numai pentru o,cauză binecuvântată. Simpla împrejurare 
că ar există numeroase persoane cu acelaș nume, nu îndri- 
tueşte pe o persoană a-şi schimbă numele, spre a se deo- 
sebi de ceilalţi (2). 

Tot nepreseriptibil este şi dreptul ce aparţine unui pro-     

Coment. noastre, p. 144 urm. Cpr. Planiol, I, 1204 (ed. a 5-a). Vezi infră, explic. art. 1890. 
(1) Vezi Le Roux de Bretagne, op. cit., 1, 13 

al Coment. noastre, p. 653. | 
() C. Bucureşti, Dreptul din 1909, No. 63 şi Or. judiciar din acelaş an, No. 73. Cpr. Le Roux de Bretagne, op cit., ], 141; Laurent, XXXII, 239; Beltjens, VI, art. 2236. No. "15. Re pert. Dalloz, Supplement, v” Nom, 39 urm.; Repert. Sirey, v%, Noms et „prenoms, ST urm. şi v0 Prescription (maticre civile ), 158. Vezi asupra numelui patronimic al persoanelor, tom. I al Coment. noastre, p. 249 urm. (ed. a 2-a). 

5. Vezi şi tom. |,
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prietar înfundat de a cere o servitute de trecere pe locurile - 
vecinilor, pentrucă nu se poate preserie în contra interesului 
publice; şi știut este că dreptul de trecere, sancţionat de 

art. 616 urm., este de interes general, pentrucă altfel fon- 
durile înfundate ar rămâneă neexploatate, ceeace ar fi în 
dauna avuţiei publice, care se compune din toate avuţiile 

particulare (1). „Este de drept firesc, zice Domat, ea un fond 

să nu rămâe neproducător“. 
Din principiul că nu se poate preserie în contra inte-  Coruperea 

xesului: general, rezultă că nu se poate dobândi prin pres- ae Ea 

cripţie dreptul de a seurge pe calea publică apele murdare materii fetide. 

care ar eşi dintr'o locuinţă privată; nici dreptul de a co- 

rumpe apele curgătoare prin murdării şi materii fetide (2), ete. 

„Si tamen aguam conrivat, vel si spurcam quis immattat, 

posse eum impediri plerisque placuit“ (6). 
“Omul fiind o ființă liberă şi libertatea sa fiind nealiena- Nealienabili- 

bilă, nu poate fi înstiăinată, ci numai restrânsă prin oblii- tatea Iibertătei 

gaţiile licite ce el poate să contracteze către terţii (*). 

„Les hommes naissent et demeurent libres et €gaux en droit? 
zice declaraţia drepturilor omului din 1789. 
„Le but de toute association politique est la conservation des 

droits naturels et imprescriptibles de lhomme; ces droits sont: la 

liberts, la proprietă, la surete et la, râsistance ă l'oppression, ete.“ (5). 

In genere, toate acţiunile, afară de cele pe care Art. 15%, 

legea, le-a declarat nepreseriptibile, se sting prin “prescripţie 

(art. 1890) (€). 

(1) Vezi tom. III, partea I, a]: Coment. noastre, p. 175 şi 784 

- (ed. a 2-a), precum şi numeroasele autorităţi citate acolo, la 

care trebue să adăogăm, Râpert. Dalloz, Supplement, v* Pres- 

cription civile, 15. Vezi şi infră, p. 89. ÎN 

(2) Troplong, op. cât, IL, 140; Pand. fr., v? Prescriphon, 388. 

(6) L. 3, în fine, Dig. De aguă et ague pluvia arcende, 39, 3. 

(&) Le Roux de Bretagne, op. că. I, 121; Repert. Dalloz, Sup- 

plement. vo Prescription civile, 73: Beltjens, III, art. 2226, 

No. 8; Mareadâ, Prescription, art. 2227, No. 56, p. 67; Lau- 

rent, XX XII, 225; Pand. belges, Im prescriplibilite, 23 urm., etc. 

(5) Vezi textul complect al declaraţiei drepturilor omului, repro- 

dusă în tom. IV, partea |, al Coment. noastre, p. 189. Ă 

(6) Acţiunile nepreseriptibile sunt următoarele: 10 acţiunea, în Aeţiunile ne- 

revendicare, care rezultă din dreptul de proprietate. A ceastă preseriptibile. 

acţiune nu se stinge prin faptul neexercitărei ei un timp deter-
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Prescriptibili- Această prescripţie se aplică chiar la acţiunile având 
tatea acţ. care i ” i fa ive stabilite prin convenţie (?), pre- au de cbiece de obiect drepturi facultative p ție (1), p 

i Na 
drepturi. fa- cum ar fi, de exemplu, dreptul ce mi sar fi conferit de a 
e elădi pe un teren ce nu mi-ar aparţineă. Acest drept, această, nt Ş 

convenţie. facultate, izvorând dintr'o convenţie, ar fi preserisă, dacă 

naș fi exereitat-o timp de treizeci de ani (?). | 
Nepreseripti- Soluţia este însă cu totul alta în privinţa facultăţilor 
iitatea fa legale, adecă ce ne sunt conferite prin lege, care proced din 

„gale. libertatea firească a omului, după expresia lui Pothier (3) şi 
pe care le putem exercită oricând. Astfel este, de exemplu, 
facultatea ce are proprietarul de a clădi pe pământul său. 
Oricât de mult el n'ar fi exercitat această facultate, vecinul 
nar puteă să pretindă că ea este preserisă (4). 

minat, dacă nu există uzucapiune, adecă: o posesiune ecn- 
trară a imobilului revendicat din partea unei alte persoane 
(vezi tom. III, partea 1, p. 273, nota I, unde se arată con- 
troversa, și p. 867, nota 3, precum şi înfră, p. 98, nota 1. 
Cpr. Gouillouard, Prescription, II, 612 şi Arntz, IV, 2050); 
20 mai sunt nepreseriptibile: acţiunile în împărţeală şi în gră- 
niţuire; 30 acţiunile în reclamare sau în contestare de stat; 
40 acţiunile care au de obiect o creanță condiţională sau cu 
termen, înaintea îndeplinirei condiţiei sau termenului (art. 1885), 
ete. Vezi infră, explie. acestui text şi a art. 1890, C. civil— 
Quid în privinţa acţiunei în garanţie? Vezi tom. VIII al 
Coment. noastre, p. 712 urm. (ed. l-a) şi tom. III, partea II, 

- nota 2, în fine, dela p. 824, 825. ' () Thiry, 1V, 633; Baudry et Tissier, Prescription, 166 urm., 
care citează în acest sens pe Dunod şi pe Pothier; Pand. fe., 
vo Prescription civile, 446 urm.; R6pert. Sirey, eod. 0, 191 
urm.; Aubry et Ran, VIII, $ 772, p. 428; Arntz, IV, 2049; 
Laurent, XXXII, 233 urm.; Repert. Dalloz, Supplement, v Prescription civile, 90; Guillouard, Prescription, ÎL, 616, ete. (2) Facultăţile menţionate într'o convenţie rămân însă nepres- criptibile dacă sunt naturale, pentrucă, în asemenea caz, fa- cultatea nu rezultă din convenţie, ci este numai constatată prin această convenţie. Beltjens, art. 2226, No. 12; Laurent, XXII, 234; Baudry et Tissier, Prescription, 167; Guillouard, Idem, LI, 618; Bufnoir, Propricte et contrat, p. 254 urm.; R&pert. Dalloz, Supplement, vo Prescription civile, 96, ete. (2) Pothier, Introduction au tifre des prescriptions, ] p. 328 7 

? ? No. 33 (ed. Bugnet). | Proiectul c. () lată cum se exprimă, în această privință, art. 1432 din pro- paponeze iectul codului Japonez, elaborat de profesorul Boissonade, - „Simplele facultăţi legale ce omul poate să exercite asupra,
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Aşa dar, actele pur facultative, de pură facultate, după Deoseb.. între 

cum le numeşte art. 2232 din codul francez, meramente fa- drepturile far 

coltative după art. 688 din codul italian, care emană dela facultățile ie- 

lege şi pe care omul poate să nu le facă, sunt pealienabile  82* 

şi nepreseriptibile. Cu alte cuvinte, facultăţile nu pier prin 

neexereitarea, lor, pe când drepturile conferite prin convenţia, 

părților se sting, din contra, de câteori nu sunt exercitate 

în termenul legal (+). 
Motivele nepreseriptibilităţei facultăţilor legale este că Motivele aces- 

aceste facultăţi, izvorând dintr'o situaţie permanentă. came tei nepreserip- 

este cauza lor, se reînoese așa zicând pe fiecare zi; ele ne-o i 

având seadenţă, nu pot fi supuse pierderei prin efectul tim- 

pului (?). 
Astfel, sunt nepreseriptibile, după regula de mai sus: Exemple de 

facultatea ce are orice vecin al unui zid de a-l face iii n 

comun (art. 598); 
facultatea de a face să înceteze indiviziunea în baza 

art. 728; 
facultatea ce are fiecare proprietar de a obligă pe ve- 

cinul său Ja grăniţuirea proprietăţei lipite cu a sa (art. 584): 

facultatea ce aparţine unui proprietar înfundat de a cere 

o servitute de trecere pe locurile vecinilor (art. 616 urm.)(:); 

facultatea, ce ave fiecare proprietar de a-și îngrădi 

sau împrejmui proprietatea sa (art. 600) (%); 

propriilor sale bunuri sau asupra bunurilor altuia, nu se 

pierd prin faptul neexecutărei lor un timp oarecare, afară 

de cazul când contrariul ar rezultă din lege, din convenţie 

sau din testament“. Am reprodus anume acest text, pentrucă 

vedacţia lui este foarte clară şi curmă, discuţiile ce s'au ivit 

asupra, acestui punct. , 

(1) Vezi Beltjens, VI, art. 2226, No. 10 şi art. 2232, No. 1; 

Thiry, IV, 633; Baudry et Tissier, op. cât., 161 urm.; Arntz, 

IV, 2049; Laurent, XXXII, 228 urm, 29%; Mourlon, III, 

1830 urm.; Pand. fr., v” Prescription civile, 422 urm.; 

Bufnoir, Propritte et contrat, p. 2217 urm. Cpr. Guillouard, 

Prescription, L, 493 urm. Autorii sunt însă foarte obscuri 

asupra acestei materii. , _ 

(2) Boissonade, Projet de code civil pour Vempire du Japon, V, 

6 No. 267, p. 22 a 
(5) Vezi supră, p. 86, 81. A 

(£) Vezi tou, i partea I, al Coment. noastre, p. 616 şi GEL 

(ed..a 2-a).
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facultatea, care aparţine proprietarului, ce are un izvor 
pe fondul său, să întrebuinţeze apa în folosul lui (art. 579) (1); 

facultatea de a tăiă rădăcinile și de a face să se tae 
erăcile arborilor ce se întind pe proprietatea vecină (art. 608). 

Facultăţile În fine, sunt nepreseriptibile toate facultăţile care sunt 
Cecinta ds: consecința, dreptului de proprietate, precum este: acel de a 
tului de pro-clădi şi de a face plantaţii pe locul său, de a-şi cultivă 

prietate, proprietatea sa după modul ce-i convine, ete. 0 
Contradicţia Chestiunea. este însă de a se şti dacă, facultăţile legale adversarului. Controversă, devin sau nu :preseriptibile prin contradieţia aceluia contra 

căruia ele urmau a fi exercitate? Afirmativa eşte admisă 
de unii. lată, în adevăr, cum se exprimă un autor: 

„ „Proprietarul având dreptul de a clădi pe pământul său, oricât > de mult timpel n'ar fi exercitat această facultate, vecinul n'ar puteă să pretindă că ea este preserisă. - Cu- toate aceastea, dacă proprie- tarul a voit să-și exereite dreptul său, şi vecinul opunându-se; această, opunere a fost respectată de proprietar treizeci de ani dela contradicţia dreptului său, acest drept este preseris“ (3), 
C. Calimach. - Această soluţie, admisă în termeni esi, prin ar Art. 1913, ție, termeni expreşi, prin art. 1913 joia. * Şi 1914 C. Calimaeh (1459 C. austriac) (+), este însă prea absolută, căci nici întrun caz facultăţile inerente libertăţei 

(1) Vezi tom. III suscitat, p. 637. 
() Vezi Baudry et Lissier, Prescription, 163; Le Roux de Bre- tagne, Tdem, 1124, 127; Beltjens, VI, art, 2226, No. Îl urm; Pand. fr., 2 Prescription civile ; i cod. 29, 172 urm. ete. 430 urme; epert Sue (5) Thiry, IV, 633, p. 549. Vezi în acelaş sens, Troplong, Pres- cription, I, 113; Le Roux de Bretagne, Idem, 1, 128; Vazeille, Idem,_ I, 427 şi 432; Cas. fe. Sirey, 42. 1. 308; Sirey, 68, 1. 285; D. P. 68. 1. 468; c. Bourges, D. P. 72. 2. 6i; Si- rey, 72. 2. 187, ete. »L/interversion et Ja contradietion sont d'un grand usage pour les prescriptions, en ce qu'elles servent ă prescrire les droits contraires ou facultâs de fait“, zice Dunod Dr. des prescriptions, p. 37, ed. din 1765). Despeisses este şi mai formal când zice: „Les choses qui consistent en pure facultă peuvent tre preserites, lorsquiil y a eu prohibition de les faire, et que, dâfârant ă, cette prohibition, on ne s'est pas servi de la facultă pendant trente ans“ (Des contt'als, partea IV, tit. 4). Vezi Guillouard, Prescription, LI, 618, dela care am împrumutat această ultimă, citație. C C 

imp uta e. Cpr. Pand. fr. Y? Prescription civile, 453, pr Pan (*) Vezi supră, p. 12.
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omului şi cele legale, de interes general şi de ordine pu- 

blică, care se exereită asupra unor lucruri afară din comerţ, 

pu pot fi prescrise prin interversiune sau contradicţiune. 

Numai facultăţile legale inerente proprietăţei şi care nu in- 

teresează interesul obştese, se pot stinge, fie prin dobândirea 

unui drept contrar de servitute sau de uz, fie printro re- 

nunţăre presupusă -rezultând din inaeţiunea aceluia căruia, 

ele aparţin, timp de 30 de ani dela o contradicţie formală, 

a exerciţiului lor (1). | | | 

CAPITOLUL II 

Despre posesiunea (2) cerută pentru a prescrie. 

Noţiunea şi definiţiunea posesiunei. 

Art. 1846. — Verice preseripţiune este fondată pe faptul po- 

sesiunei. 

() Aubry et Rau, VIII, $ 772, p. 420; Demolombe, XI, 178; 

Laureat, XXXII, 232; Râpert. Sirey, vo Prescription, 212. 

Cpr. Baudry et Tissier, Prescription, 170, 171; Gnillouard 

dem, 619. Vezi asupra acestei controverse, Pand. fr., v0 Pres- 

cription civile, 453 urm., Beltjens, VI, axt. 2226, No. 11 bis; 

Râperţ. Dalloz, Supplement, yo Prescription civile, 89, ete. 

(2) Vezi asupra acestei materii, în dreptul roman, Savigny, Das 

- Recht des Besitaes (ed. a 6-a, 1837). Această operă a savan- 

tului profesor a fost tradusă în limba franceză de către Henri 

Stedtler (profesor la Louvain *), Trail de la, possession en droit 

_romain (ed. a 4-a 1893). Trebue însă să adăogăm că multe 

din teoriile lui Savigny au fost combătute şi răsturnate de 

Ihering. Cpr. Planiol, 1, 2268. Mai vezi Winâseheid, Lehr- 

buc des Pandektenrechis, IL, $ 148 urm. p. 640 urm. (ed. 

Kipp, 1900); Girard, Manuel lement. de droit romain, p. 26% 

urm. (ed. a 4-a, 1906), ete. Incât priveşte vechiul drept 

francez, vezi Dunod de Charnage, Tr. des prescriplions, 

p. 15 urm. (ed. din 1765); Pothier, Tr. de la possession, LX, 

p. 267 (ed. Bugnet); Domat, Lois civiles dans leur ordre 

(*) In momentul când cuvântul Louvain cade sub pana noastră, cetim în ziare 

că acest frumos oraş al Belgiei, în care am tipărit Tratatul nostru în 

limba franceză şi pe care, cu această ocazie, am fost nevoit să-l vizităm 

de mai multe ori, a fost ras de pe fața pământului şi distrus cu tunul, din 

cauză că locuitorii, de altfel paşnici, ai acestui oraş, au tras focuri asupra 

Germanilor, apărându-şi căminul în contra invaziunei tentonice. Va să zică 

câteva momente de selbătăcie au fost suficiente pentru a face să dispară 

un centru de cultură. Aceasta, în secolul în care trăim, se numeşte civilizație! 
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Posesiunea este deținerea unui lucru sau folosirea de un 
drept, exercitată, una sau alta, de noi înşine sau de altul în numele 
nostru. (Art. 1847 urm. Art. 2228 C. fr.) (1). 

Dr. străin în Codul nostru, ca şi cel francez, nu are un titlu special 
Pr P*” asupra, posesiunei. El se ocupă de posesiune în titlul pres- siunei. 

cripţiei, din cauza raporturilor intime ce ea are cu aceasta din 
urmă. Poate legiuirile străine se ocupă însă în mod special 
și separat despre posesiune. Astfel sunt, de exemplu, codul 
italian (art. 685 urm.), codul spaniol din 1889 (art. 430 
urm.), codul portughez din 1867 (art. 474 urm.), codul 
german (art. 854 urm.), codul Japonez din 1896 (art. 180 
urm.), codul elveţian din 1907 (art. 919 urm.) 2), codul 
neerlandez (art. 585 urm.), codul austriace (art. 309 urm. 
corespunzători cu art. 406 urm. din codul Calimach, despre stăpânirea lucrurilor), ete. (2). 

Proiectul de In proiectul de cod eivil pentru Basarabia, pe care <od. civil p 
Basarabia. " Ministrul instrucţiunei publice rusese, D-l Leon Casso, ne-a făcut onoare de a ni-l tiimete şi din care am reprodus supră, nota 3 dela p. 31, 32 dispoziţiile relative la prescripţie, ma- teria. posesiunei este foarte complect tratată în art. 455-—488. Spre a di o idee despre acest proiect, împrumutat în mare 

  

naturel, 1V, p. 241 urm. (ed. Carr€); iar încât priveşte drep- tul actual, vezi Beauvois, De la possession en droit roman et en droit franţais (teză, Paris, 1858), precum şi biblio- grafia citată de Planiol, I, 2262 bis, 2302 şi 2460. Mai vezi Ricci, Corso teorico-pratico di diritto civile, V, 45 urm. p. 54 Urm., care are un studiu complect asupra posesiunei de peste 200 pagini; Wodon, Traite îhtorique et pratigue de la pOsses- son el des actions possessoires (3 vol., ed. a 2-a, Bruxelles, 1877), ete. 
(!) Paragraful întăi al acestui text este adaos de legiuitorul nostru. EI nu figurează nici în textul corespunzător francez (art. 2228), nici în cel italian (art, 685). „La possession est le principe et de fondement de la prescription“, zice Dunod (Pr. des pres- craptions, p. 15, ed. din 1765). (2) Incât priveşte perioada în care fiecare canton eră, cârmuit de un cod civil a parte, vezi Huber, System und Geschichte , des schweiz. Privatrechts, IL, $ 74. (6) v ezi asupra dreptului comparat străin, Râpert. Sirey, v0 Pos- session, 420 urm., capitol foarte complect şi interesant, în păr ne-am săsit citat şi noi la No. 600 urm. (eu privite la legislaţia noastră).
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parte dela legile romane, caze cârmuiau această provincie 
atunci când ea a fost deslipită de ţara noastră (1812), vom 
reproduce aci numai două din dispoziţiile sale, relative la 
posesiune şi anume: art. 484 şi 485. 

Art. 484.—,, Posesorul, care a pierdut posesiunea lucrului, este Proiectul de 
întemeiat, eu toate că el nu este proprietarul acestui lucru, a-l cod civil 
revendică dela acela care-l posedă fără titlu. Acţiunea ce poate, pentru Basa 
4 * . . * . rablă. E, 

în asemenea caz, să exereite posesorul, se întemeiază pe echitate, 484 ' 
care voeşte ca el să fie preferat uzurpatorului, pus pe nedrept în 
posesiune“ (1). 

Art. 485.— „Orice posesor este, de fapt, considerat ea proprietar Acelaş proiect. 

al lucrului ce posedă, pănă când acei care-l revendică îşi vor Art. 485. 

justifică dreptul lor. Posesorul nu este deci ţinut să producă titlul 

în virtutea căruia el posedă, reclamantul fiind obligat a stabili 
dreptul pe care el îşi întemeiază revendicarea sa“ (*). 

Posesiunea, nu are nimie comun cu proprietatea (3), zice Deoseb. între 

Pothier, fiindcă se poate aveă posesiunea unui luciu, fără a î;ietatea. 

fi proprietarul acelui lucru, după cum se poate, de asemenea, 

aveă proprietatea unui lucru fără a aveă posesiunea lui. Cu 

toate acestea, acel care are posesiunea unui lucru este presupus 

a fi proprietarul acestui lueru pănă la, dovada contrară (4), 

Posesiunea şi proprietatea având două cauze juridice Lucru jude- 

deosebite, s'a, decis, cu drept cuvânt, că prima nu poate îi eat. 

invocată ca autoritate de lueru judecat cu ocazia judecărei 

celei de a doua, (5). Aliud est possessio, aud est proprietas. 

Jurisconsultul Paul defineşte posesiunea în modul ur- Origina cu- 

mător: „Possessio appellata est, ut et Labeo ait, a sedibus, vântului po- 

guasi positio: guia naturaliter tenetur ab eo qui ei insistil; 

quam Greci Kazoyiw dicumt“ (6). Alţii găsese însă origina 

() Cpr. L. 1 $ 3, Dig., Uti possidetis, 43, 7. 

(2) Cpr. L. 5, Pr., Si ususfructus petelur, 1, 6; L. 2, Cod, De 

condictione ob turpem causam, 4, 1. „Câm în pari causa 

possessoris conditio melius habeatur“, zice această lege. Mai 

vezi L. 11, Cod, De petitione hereditatis, 3, 31;-L. 24, Cod, 

De rei vindicatione, 3, 32, ete. , 

() „Nihil commune habet proprietas cum possessione“. |. 12 $1, 

"ab intio, Dig., De adquirenda vel omiltenda possessione, &l, 2. 

(4) Vezi înfră, p. 99, 100. Vezi şi Adan, Cours de droit civil, ||, 

3543, p. 742. , 

(5) Cas. rom. Bult. 1905, p. 1804. Vezi tom. III, partea I, al 

Coment. noastre, p. 291, nota 2. , , 

() L. 1, Pr., Dig., De adquirenda vel omiltenda possessione, &l, 2.
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cuvântului posesiune în verbul posse, pentrucă, ceeace cineva 
are la dispoziția, sa este şi în posesiunea sa (1). 

Ant. 485 urm. Noţiunile generale asupra posesiunei au fost expuse 
o în tom. III, partea 1-a, al Coment. noastre, p. 291 urm, 

cu ocazia interpretărei art. 485 urm. din codul civil, fiindeă 
posesiunea serveşte la dobândirea fructelor, când este de 
bună credinţă (art. 485 urm. C. civil). 

Paza, preserip- Posesiunea este baza preseripţiei achizitive sau uzuca- 
- piunei. Ea este unicul temeiu al acestei preseripții când 

posesorul nu are nici titlu, nici bună credinţă (art. 1890). 
Ea, este un element al preseripţiei şi în cazul când există 
titlu şi buna credință (art. 1895 urm.). 

arenei, dr De câteori posesiunea, și proprietatea, sunt întrunite în 
aceeaş mână, adecă în mâna proprietarului, posesiunea nu 
este decât exerciţiul dreptului de proprietate. 

Conducerea Se poate însă întâmplă ca posesiunea să fie într'o 1a dreptul de . . proprietate. Mână şi proprietatea într'alta. In asemenea caz, posesiunea. 
va conduce pe posesor la proprietate, dacă adevăratul pro- 
prietar neglijează, de a-şi valorifică drepturile sale în tot timpul 
prescris de lege (30 de ani, dacă posesorul nu are nici titlu, 
nici bună credinţă) (art. 1890) și 10 sau 20 de ani, dacă 
el ae un titlu translativ de proprietate și bună credință (art. 1895 urm.) (2). 

Posesiunea nu Joacă rol decât în preseripţia achizitivă sau uzucapiune. În prescripţia extinctivă sau liberatorie, maețiunea proprietarului este acea care conduce “la stingerea dreptului asupra lucrului posedat (3). 
Definiţie, Art. 1846 defineşte posesiunea : deținerea unui lueru Art. 1846. folosi : : : sau iolosința unui drept, cu intenția de a-l tată ca al nostru (4), 

Uzucapiune. 

  

Lmerurile eor- in a că miti - » x . „ oaie or Din această definiţie rezultă că nu numai lucrurile 
corporale. : . P (1) Bugnet asupra lui Pothier, Possession, IX, p. 267, nota 3. 2 . . 

i > 
(2) Cpr. Laurent, XXXII, 261; Beltjens, op. cil., VI, art. 2928, No. 1, ete. . 3 . Deta | (0 Laurent Beltjens, VI, Zoco supră, cit, efinitie mai ată iți ai ă ă i 

ae pi 0) Ia o definiţie mult mai exactă, pe care o dă Guillouară, sii vescruphon, Î, 410, în fine): „Posesiunea este detenţiunea sau folosinţa, unui lueru ori a unui drept, pe care o ţinem în puterea noastră excluzivă, sau pe care o exereităm într'un mod exeluziy prin noi înşine sau prin altul, care o ţine sau o exercită în numele nostru“. |
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corporale, dar şi cele necorporale, de exemplu: servituţile, 
sunt susceptibile de o adevărată posesiune. Legea actuală 
nu mai distinge, ca cea, romană, posesiunea de quasi-pose- 
siune. După textul actual, astfel cum este redactat, quasi- 
posesiunea dela Romani a devenit o adevărată posesiune (1). 

In drepturile incorporale, însă, corpus consistă în exer- Drepturi in- 
ciţiul dreptului. Astfel, când exereit o servitute asupra fon- corporale Ser- 
dului altuia, ea şi cum aș fi proprietarul acestui drept, am | 
posesiunea acestei servituţi (art. 1846). Dreptul incorporal 
poate fi exercitat, ea şi pentru lucrurile corporale, fie de 
noi înşine, fie de altul în locul nostru (?). 

Dar, dacă posesiunea se aplică la servituţi, ea nu seCreante, Suc- 

aplică la creanţe, afară de titlurile la purtător. Ea nu “9 
se aplică, de asemenea, la succesiuni (?). 

A posedă un lueru sau un drept, însemnează a-l avea. In ce consistă 

sub mâna sa, la dispoziţie, și a exercită asupra lui acte de P"** 
proprietar. Posesiunea unui lucru consistă deci în dobân- 
direa puterei efective asupra acestui lueru. „Der Besita 
einer Sache wird durch die Erlangung der thatsăchhichen 
Gemalt siber die Sache erworben“, zice axt. 854 din codul C. german. 
german; ceeace însemnează că posesiunea unui lueru con- Ant. 854. 

sistă în dobândirea, puterei efective asupra acestui lueru. 

La Romani, posesiunea nu puteă fi dobândită decât prin Dr. roman. 

luarea lucrului în stăpânirea sa, cu intenția, de a-l aveă drept 
al său, idee pe care o regăsim şi în art. 1846 din codul 
actual, care vorbeşte de deţinera lucrurilor trupeşti sau de 
folosirea, drepturilor. 

Legea admite însă o excepţie importantă dela acest — Sezină- 
EISA! , oa a > : Art. 653 C. 
principiu în materie de sezină, căci după art. 653 din codul 
civil, moştenitorii sezinari (la noi numai descendenții și as- 
cendenţii) dobândese posesiunea bunurilor autorului lor îna- 
inte de a fi pus mâna pe ele și chiar fără ştirea lor, senza 
bisogno di materiale apprensione, după cum se exprimă 
art. 925 din codul italian. „Mortus facit vivum possessorem, 

() Cpr. Thiry, IV, 617; Beltjens, VI, art. 2228, No. 2; Planiol, 
I, 2264; Î. Huc, XIV, 343; Laurent, XXXII, 262; Baudry 

et Tissier, Prescription, 193; Pand. fr., v0 Prescription civile, 

1123 urm. Vezi şi Guillouard, Jdem, IL, 410, ete. 

(2) Thiry, IV, 617, p. 538. 
() Baudry et Tissier, Prescription, 201, 202.
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Dovedirea po- 
sesiunei prin 

martori. 

Art. 1169. 

Dovedirea 
proprietăței 
imobiliare. 
Controversă. 

Examinarea 
actelor din 
care rezultă 
dreptul de 
proprietate. 

(*) Pothier, Prescription, IX, 176, p. 378; Guillouard, Idem,.I 

COD. CIV. — CARTEA III. — TIT. XX. —CAPIT. II. — ART. 1846. 

sine ulla apprehensione“, zice un vechiu autor, Tiraqueau (£). 
De acâea sa şi zis că sezina este o ficţiune (2). 

Proprietatea este un drept, pe când posesiunea este un 
fapt; de aceea aceasta din urmă poate fi dovedită prin 
martori şi prezumpţiuni (2). 

Se înțelege că acel care invoacă posesiunea trebue să 
stabilească, existența ei (art. 1169) (%). 

(1) Vezi tom. III, parea II, al Coment. noastre, p. 53, 54, text 
şi nota 5. Opr. Mourlon, II, 35. 

(2) Vezi tom. III, suscitat, p. 54. 
(2) Vezi tom. III, partea 1, al Coment. noastre, p. 291. Cel ce 

invoacă o prescripţie trebue, în adevăr, să justifice o pose- 
siune utilă, care întruneşte condiţiile cerute de art. 1847 urm. 
C. civil. Prin urmare, comite o omisiune esenţiulă instanţa de 
fond, când nu se pronunţă asupra probei testimoniale invo- 
cată pentru stabilirea unei posesiuni utile ad usucapiendum. 
Cas. rom. Bult. 1911, p. 1582.— Sa decis că instanţele de 
fond pot, spre a stabili posesiunea, care serveşte de bază pres- 
cripţiei, să se întemeieze pe depunerile martorilor ascultați 
la prima instanţă, în scop dea. se dovedi identitatea terenului 
revendicat, iar nu pentru stabilirea preearităţei posesiunei, de 
oarece declaraţiile acelor martori pot fi luate ca nişte simple 
prezumpţii, întrucât fiind vorba de o posesiune, proba en 
martori şi, deci, și prin prezumpţii este admisibilă. Cas. rom. 
decizia No. 446, din 19 Iunie 1913. Jurisprudenţa română 
din 1913, No. 29, p. 453, No. de ordine 570. | 

Dar, dacă posesiunea poate fi stabilită prin martori şi pre- 
zumpţii, proprietatea imobiliară nu poate, din contra, fi do- 
vedită prin prezumpţii de fapt lăsate la aprecierea judecăto- 
rilor, de câteori este vorba de o sumă mai mare de 150 lei, 
deși chestiunea este controversată. Vezi tom III, partea I, 
p. 268 şi la autorităţile citate acolo în sensul de mai sus, 
adde, Cas. rom. Bult. 1904, p. 794; Bult. 1909, p. 412 şi 
Dreptul din 1909, No. 72. — Contră: Autorităţile citate în 
tom. III suscitat, p. 268, nota 2. 

S'a mai deeis (16 Octombrie 1913) că, decâteori proprie- 
tatea se stabileşte prin acte, judecătorii fondului nu trebue 
să se mărginească a face o enunţare a actelor, declarând că 
din ele judecătorii şi-au format convingerea despre dreptul 
de proprietate al reclamantului, ci să arăte prin vreun con- 
siderent cum argumentează, şi cum deduc din cuprinsul actelor 
dovada, acelui drept; căci altfel hotărîrea lor ar fi nemoti- 
vată şi, ca atare, casabilă. Cas. rom., decizia No. 579 din 
16 Oetombrie 1913. Jurisprudența română, din 1913, No. 38, p. 596, No. de ordine 731. | 

Lă
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Posesiunea se "dobândeşte, după cum dispun anume Dobândirea 
art. 594 din codul olandez şi art. 180. din codul civil ja- Po 
ponez dela 1896, prin concursul celor două elemente care o 
constituese: corpus et animus (!). 

Prin corpus se înţelege acţiunea materială asupra lu- Corpus e 

evului, apucarea firească sau detenţiunea lui, iar prin animus 
se înțelege intenţia de a păstră lucrul ca al său. 

Apucarea firească a lucrului poate să se exercite prin Mandatar, 

însăş persoana care voeşte să dobândească posesiunea, sau "Ves 

printr'un mandatar ori un negotiorum  gestor £), pe când 

intenția de a păstră lucrul, ca al său, trebue să rezulte 

dint”un fapt exterior, și să existe, în genere, la însăş 

persoana posesorului. 
Minorii şi nebunii, neavând voinţă, nu pot să posede Minorii, ne- 

prin ei înşişi, ci numai prin reprezentanţii lor legali (2). bonii, ete. 

Tot astfel și la persoanele morale, intenţia de a po- Persoanele 

sedă trebue să se manifeste în persoana, reprezentanţilor legali. morale. 

In privința comunelor, se admite însă, în Franţa, că Comunele. 

ele dobândesc şi păstrează posesiunea nu numai prin re- 

prezentantul lor legal (primarul), dar şi prin locuitorii care 

o compun (*). 

433; Le Roux de Bretagne, Idem, I, 839; Laurent, SAI, 

336, ete. 
(1) Vezi tom. III suscitat, p. 293. 

() Vezi Guillouard, Prescription, ], 412.— In Franţa se decide Deoscb. între 

că, în caz de gestiune de afaceri; voinţa de a posedă nu poate codul nostru 

să existe decât din momentul când stăpânul a cunoscut actul £, cel îr 

gerantului şi a înțeles a-l ratifică, soluţie admisă și la Romani ois, 

(L. 42 $ 1, Dig., De adquirenda vel amiltienda possessione, 

41, 2). Vezi Guillouard, loco cit. In legislaţia noastră, spre 

deosebire de codul francez, ca să existe gestiune de afaceri, 

trebue neapărat, conform art. 987 din codul civil, ca ges- 

tiunea. să fie făcută fâră cunoştinţa proprietarului, Cpr. Cas. 

rom. Bult. 1911, p. 5. Vezi şi tom. V al Coment. noastre, 

nota 2 dela p. 312, 313 şi p. 318. Cpr. art. 617 urm. C. german. 

(2) Vezi tom. III suscitat, p. 293. Cât pentru minorul emaneipat Minor eman- 

şi majorul pus sub consiliu judiciar, ei pot posedă şi pres- cipat. Consiliu 

crie, cel întăiu fără asistenţa curatorului, iar cel de al doilea judiciar, 

fără asistenţa consiliului său. Vezi tom. III suscitat, p. 294. 

(4) Vezi tom. ILI suseitat, p; 294, text și nota 2. Cpr. Beltjens, 

VI, art. 2228, No. 12 şi 13; T. Huc, XIV, 346; Gnillouard, 

Prescription, |, 428, ete. Vezi şi suprd, p. 17. 

12452 7
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Păstrarea po- 
sesiunei 

numai prin 
intenție. 

Pierderea 
unui drept 
prin neuz. 

Acţ. în reven- 
dieare. 

Stingerea prin 
neuz a servi- 
tuţilor, uzu- 
fructului. ete. 

COD. CIV.— CARTEA III.— TIT. XX. — CAPIT. II. — ART. 1846. 

Pe când două elemente sunt necesare spre a dobândi 
posesiunea:  detenţiunea (corpusj şi intenţiunea (animus 
sibi habendi), intenţiunea singură, fără detenţiune, este su- 
ficientă spre a conservă o posesiune câștigată, cel puţin în 
privința imobilelor, căci în privinţa mobilelor ea se pierde 
îndată ce ele au încetat dea fi sub paza şi puterea noastră. 
Astfel, când un terţiu are detenţiunea materială a lucrului, 
fără animus, păstrăm posesiunea dacă am conservat animus 

de a-l posedă. Posesiunea se păstrează deci prin singuwa 
intenţiune de a aveă lucrul ca al său, animo tantum, adecă 
mai uşor decât se dobândeşte (1). 

() Vezi tom. III suscitat, p. 294. Adan, op. cit., II, 3555, p. 147. 
Nu trebue deci să confundăm prescripţia cu pierderea unui 

drept prin neuz (per non usum). In regulă generală, zice 
Zacharie, niciun drept nu se pierde prin neuz. „In der Regel 
geht kein Recht durch den blossen Nichigebrauch verloren“. 
(Handbuch des fr. Civilrechis, |, $ 137, p. 893, ed. Crome). 

Astfel, eu nu pierd dreptul meu de proprietate şi acţiunea 
în revendicare ce-mi aparţine, numai prin trecerea terme- 
nului de 30 de ani, dacă nimene nu s'a folosit de el, cu titlu 
de proprietar, în acest timp, sau cel puţin în timp de 10 
ori 20 de ani, în caz când există titlu just şi bună, eredinţă, 
fiindeă păstrez posesiunea animo tantum, întrucât nimene n'a 
dobândit-o. Pentru ca dreptul meu de proprietate să fie perdut 
ŞI pentru ca acțiunea ce izvorăşte din el să fie stinsă prin pres- 
cripție, se cere ca un altul să fi dobândit acest drept. Cpr. 
Duranton, XXI, 344; T. Huc, IV, 245 şi XIV, 434; Arntz, 
IV, 2050; Beltjens, art. 2262, No. 9; Laurent, XXXII, 383; 
Planiol, I, 2246; Colmet de Santerre, VIII, 369 bis IV urm.; 
Thiry, IV, 364; Aubry et Rau, VIII, $ 772, p. 429; Guil- 
lonard, Prescription, II, 612 şi 633; Baudry et Tissier, Idem, 
592 urm.; Bufnoir, Propriete et contrat, p. 179 urm.; Pand, 
fr., v0 Prescription civile, 1688 urm.; hepert. Sirey, eod. vw, 1403 urm.; Pand. belges, 0 Prescription trentenaire, 33 urm. 
ete. Cas, fe. Pand. Period. 1907. 1. 203; D. P. 1907. 1]. 241 şi Dreptul din 1908, No. 9 (cu observ. noastră). Vezi şi toma. III, 
partea, l-a, al Coment. noastre, p. 213,n. |] şi p. 867, n. 3, în fine. 
Mai vezi supră, p. 88, ad notam şi infră, 218, 219. 

Dar, dacă proprietatea, niciodată nu se stinge prin neuz 
sau neîntrebuințare, servituțile se sting, din contra prin neuz în timp de 30 ani (art. 639, 640) (Cas. rom. Bult.. 1898, p- 1183), în codul spaniol dela 1889, prin neîntrebuinţare timp de 20 de ani (por el no uso durante weinte anos). Vezi asupra art. 639 şi 640 din codul nostru civil, tom. III, partea I-a, al Coment. noastre, p: 567 urm. Tot astfel se stinge
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Astfel, sa decis că, dacă, pentru dobândirea posesiunei Păstrarea po- 

se cere, pe lângă intenţiunea de a posedă, şi detenţiunea sesiunei fârt 
materială a luerului, conservarea acestei posesiuni poate acte mate- 

însă să rezulte şi din singura, intenţie de a posedă neînsoţită Pale 
de acte materiale, posesorul neputând să fie obligat a 
posedă totdeauna prin el însuş; de unde rezultă că cel ce 
a dobândit odată posesiunea este presupus că o are neîn- 
trerupt, cât timp nu sa făcut dovadă că a încetat de a 
o aveă, fie prin faptul unui terţiu, fie printr”o renunțare vo- 
luntară, fie prin întreruperea ei mai bine de un an, în 
care timp altul s'o fi dobândit prin exereiţiul ei în cursul 
acelui an (*). 

Nici nu este chiar nevoe, spre a conservă posesiunea Nu este nevoe 
dobândită, de a avea voința pozitivă şi formală de a po- Pa pase 
sedă. Astfel, cel eare doarme o păstrează în timpul som- siunei de a 
nului, iar cel care cade în demenţă o păstrează în timpul și Dodi 
demenţei sale; pentrucă, în acest timp, el nu poate să piardă 
intenţiunea de a posedă: guia furiosus non potest desinere 
animo possidere (?). 

Posesiunea, unui lucru se poate păstră nu numai prin Păstr. pose- 
noi înșine, dar și prin alţii, care deţin lucrul în numele *4e 
nostru (3). 

Nu insistăm mai mult asupra tuturor acestor chestiuni, 
fiindcă, după cum am observat mai sus, ele au mai fost 
odată expuse în tom. III, partea l-a, al Coment. noastre, 
p. 295 urm. 

Incât priveşte împrejurările care adue pierderea pose- Pierderea po- 
siunei, vezi tom. IIL suscitat, p. 296 urm. ses unei 

Efectele juridice ale posesiunei sunt numeroase. “Thiry Efectele pose- 

(IV, 617) zice că ele pot fi reduse la 172 (?). De aceea se şi *** 
zice: Beati possidentes. lată care sunt efectele cele mai im- 
portante ale posesiunei: 

1% Posesiunea, cu titlu de proprietar face a se presu- Prezumpţie de 
proprietate, 

şi uzufructul (art. 557, în medio). Vezi tom. III suscitat al 
Coment. noastre, p. 552 urm. Vezi şi infră, p. 145. 

(1) Cas. rom. S-a I, decizia No. 6 din 10 Ianuarie 1914, Or. 

judiciar din 1914, No. 14, p. 112 (rezumate). 
(2) L. 27, Po., în fine, Dig., De adquirenda vel amiltenda pos- 

sessione, â&l, 2. 
(6) L. 9 şi L. 25 $ 1, Dig, loco cil.
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Preseripţia 
instantanee 
în privinta 
mobilelor. 
Art. 1909, 

L. bulgară din 
1897. Art, 35, 

Deoseb. între 

codul nostru 
şi cel francez 

în privința 
mobilelor. 

COD. CIV.— CARTEA II]. — ŢIT. XX. — CAPIT. II. — ART. 1846. 

pune proprietatea pănă la dovada contrară; căci, în regulă 
generală, proprietarul este în drept a posedă lucrul; pose- 
sorul nu are deci, în asemenea caz, nimie de dovedit, ci se 
va mărgini a răspunde: possideo quia possireo (1). „Pose- 
sorul este presupus că posedă cu titlu de proprietar de bună 
credință, în mod pașnie şi publie“, zice art. 186 din codul 
japonez dela 1896. 

2 In materie mobiliară, afară de vasele plutitoare (2), 
faptul posesiunei seutește pe posesor de orice trecere de timp 
pentru îndeplinirea preseripţiei; ceeace însemnează că. în 
privinţa mobilelor, preseripţia este instantanee dacă, odată. 
cu apucarea lor firească, posasorul are un titlu just şi este de 
bună credință (art. 1909), legea noastră consfinţind în această. 
privință părerea lui Mareade (5). | 

„In privința uerurilor mișcătoare prin natura, lor şi 
a titlurilor de valoare la purtător, zice art. 35 din legea. 
bulgară asupra preseripţiei, dela 1897/98, posesiunea înlo- 
cuește, în favoarea, terţiilor de bună credință, titlul juridic. 

  

(1) Cpr. Cas. rom. Cr. judiciar din 1913, No. 10, p. 118, 119 (ne- 
reprodusă în Bult.); Pothier, Zr. de la possassion, LX, p. 261. 
lată nota lui Bugnet care însoţeşte textul lui Pothier. „C'est 
un des effets les plus utiles de la, possession, et cette eonsâquence 
ou presomption l&gale est fort naturelle; c'est bien lordre et non 
le mal, le desordre, qui se presume: done on doit eroire que celui qui posstde a le droit de posseder, de tirer toute Lutilit& 
de la chose, d'en disposer, en d:autres termes, comme sil en est le propriâtaire“. Vezi Thiry, IV, 617, p. 539; Laurent, 
XSXII, 264; Beltjens, VI, art. 2228, No. 5 bis, pag. 142; Opr. Baudry et Tissier, op. cit., 233; Planiol, 1, 2285, 2286, ete. (*) Vezi tom. III, partea I-a, al Coment. noastre, p. 188, nota. l şi p. 298. 

(2) Vezi tom. III, partea I-a suscitat, pag. 139, 245 şi p. 262, 298; tom. V, p. 174, nota 1; tom. VI, pag. 263, ad notam, în fine, şi infră, explic. art. 1909. | 
După codul francez, faptul posesiunei singur scuteşte pe posesor de a justifică titlul achiziţiei sale. „En fait de meu- bles possession vaut litre“, zice art. 2279 din codul francez. Sa decis, în adevăr, că acest text se mărginește a stabili, în favoarea posesorului unui mobil de bună credință, o simplă prezumpţie de proprietate susceptibilă de a f dărămată de către adevăratul proprietar. C. Paris, D. P. 1913. 2. 221. Vezi Dalloz, Nouveau code civil annote, IV, art. 2279, No. 18 urm, şi autorităţile citate acolo. ” 

—
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Această regulă nu se aplică însă universalităților de bunuri 
mobiliare“. 

Sa decis că, în virtutea acestei. preseripţii instantanee Aplic. art.909 
a mobilelor, admisă în termeni expreşi de art. 1909 din “editorului 
codul nostru, ereditorul sagist, ce ave posesiunea lucrului ii 
amanetat, dobândind de bună credinţă, asupra acestui lucru, 
un drept real, urmează ca dânsul să fie preferat asupra 
lui, chiar şi adevăratului proprietar, care ar fi pierdut po- 
sesiunea lucrului în .ehestiune (1). 

30 Posesiunea autoriză pe posesor a face să fie men- Exerciţiul ac- 
ținut sau reintegrat în posesiunea sa, cel puţin în privinţa, Ennio poe 
imobilelor (2). Această acţiune (în complângere sau în rein-L. din 190. 
tegrare) se numeşte posesorie şi este de competința judecă- 

« 

toriilor de ocoale (art. 31 L. judecăt. de ocoale din 1907) (5). 
  

(1) Cas. rom. Bult. 1912, p. 1757 şi Or. judiciar din 1914, No. 
13, p. 100. Vezi infră, explic. art. 1909. 

(2) In privinţa mobilelor, chestiunea, este discutată. Vezi Em. Dan, 
Codul general al judecătorului de ocol, No. 62 urm., p. 49 
urm.; C. Botez, Noul codice de ședință al judecătorului de 

. ocol, p. 307 urm. 
(3) Pentru ca posesiunea să deă Joc la aceste acţiuni, se cer mai Condiţiile ce- 

multe condiţii: 10 ea trebue să întrunească condiţiile cerute rute pentru 

de art. 1846 şi 1847 (v. înfră. p. 184 n. 2); 20 ea trebue să fi „ciiumilor po- 
ţinut cel puţin un an; 30 acţiunea să fie exereitată în anul tul-  " sesorii. 

burărei; altfel posesorul este decăzut din dreptul său şi posesi- 

unea aparţine acelui care o are actualmente. În caz când tulbu- 
rarea sau deposedarea s'a făcut prin violență ori forţă, reela- 
mantul este scutit de a face proba cerută la No. 2 şi 3 (art. 3l 

L. judecăt. de ocoale din 1907). Vezi asupra acestui text, C. 

Botez, op. cit. p. 288 urm.; Em. Dan, Idem, p. 40 urm. 

S'a decis că cel ce a dobândit odată posesiunea, este pre- 

supus că o are neîntrerupt, cât timp nu sa făcut dovada că 

a încetat dea o aveă, fie prin faptul unui terţiu, fie printr'o 

renunțare voluntară, fie prin întreruperea ei mai mult de un 

an, în care timp altul s'o fi dobândit prin exercițiul ei în 

cursul aceluiaş an. Prin urmare, dacă reclamantul face do- 
vadă că a posedat pământul în litigiu anterior anului care 

a precedat tulburarea, el a dovedit implicit că are posesiunea 

de un an, cerută de lege pentru exerciţiul acţiunei posesorie, 

chiar dacă n'a dovedit că a făcut acte materiale de posesiune 

în cursul acestui an. Cas. rom. S-a I, decizia No. 6 din 10 

Ianuarie 1914. Jurisprudenţa română din 1914, No. 8, p. 
113, No. de ordine 115. 

S'a mai decis, tot cu privire la exerciţiul acţiunilor pose-
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Conducerea la 4 Posesiunea, exereitată în condiţiile preserise de lege 
proprietate. conduce la, proprietate prin efeetul preseripţiei achizitive după 

30 de ani (art. 1890 urm.)/!) şi chiar după 10 sau 20 de 
ani, dacă posesorul are un titlu translativ de proprietate 
(justa causa) şi este de bună credinţă (art. 1895 urm.). 

Dobândirea 50 Posesiunea, când este de bună credință, permite po- 
die orgie sesorului de a dobândi şi câştigă proprietatea, fructelor, fie către pose- A , , , p . 3 sorul de bună chiar necheltuite Şi percepute numai (art. 123 şi 485)(?), 

  

credinţă. ete. Precum vedem, suntem departe de cele 172 de efecte 
ale posesiunei, de care ne vorbeşte Thiry. (V. supră, p. 99). 

Caracterele ce trebue să întrunească | 
posesiunea pentru a puteă conduce la prescripţia achizitivă 

sau uzucapiune. 

Art. 1847. — Ca să se poată preserie, se cere o posesiune con- tinuă, neîntreruptă, neturburată, publică şi sub nume de proprietar, după cum se explică în următoarele articole. (Art. 1848 urm. 1856 C. civil. Art, 2229 C. fr) (5). 

Art. 1848.— Posesiunea este discontinuă când posesorul o 6xer- citează în mod neregulat, adecă eu intermitențe anormale. (Art. 1847, 1850 C. eiv.), 

Art. 1849. — Posesiunea este întreruptă prin modurile şi 

sorii, că, pentru exercitarea acestor acţiuni, se cere ca po- sesiunea anuală să întrunească condiţiile posesiunei cerute spre a prescrie proprietatea; aşa că art. 1860 C. civil este aplicabil acţiunilor posesorii, aceste acţiuni tinzând toemai la conservarea, posesiunei ce ar puteă duce la prescripţie. Cas. S-a I, decizia No. 28, din 17 Ianuarie 1914. Jurisprudența română din 1914, No. 9, p. 130. Mai vezi înfră, p. 184, nota 2. Termenul (1) Acest termen, fie zis în treacăt, este astăzi cam lung, față preseripției cu mijloacele şi căile de comunicaţie ce avem, şi ar puteă, foarte A rebu bine fi redus la 20 de ani sau chiar la un termen şi mai scurt, după cum l-au şi redus unele legislații străine. Vezi supă, pag. 32, text şi nota 1, 
(2) Vezi tom. III, partea I-a, al Coment. noastre, p. 299 urm. L. bulgară (3) » Posesiunea, legală este indispensabilă la dobândirea prin pres- din 1897, cripție, zice art. 2 din legea, bulgară asupra prescripţiei dela ii 1897/98, și acest text adaogă: posesiunea este legală când este permanentă, neîntreruptă, netulburată, publică, neîndoelnică ŞI cu intenţia de a deţine lucrul ea al său propriu“,
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după regulele prescrise în art. 1863—1873. (Art. 1847, 1850, 1863 
urm. C. eiv.). 

Art. 1850. — Continuitatea şi neîntreruperea posesiunei sunt 
dispensate de probă din partea celui ce invoacă prescripţiunea, în 
acest sens că posesorul actual, care probează că a posedat într'un 
moment dat mai înainte, este presupus că a posedat în tot timpul 
intermediar, fără însă ea aceasta să împedice proba contrară. 
(Art. 1847 urm. C. civ. Art. 2234 C. fr.) 

Art. 1851. — Posesiunea este turburată când este fundată sau. 
conservată prin acte de violenţă în contra sau din partea adversa- 
rului. (Art. 1847 C. civ. Art. 2233 C. fr. modificat). 

Art. 1852. — Posesiunea este clandestină când posesorul o exer- 
citează în ascuns de adversarul său, încât acesta nu este în stare 
de a puteă s'o cunoască. (Art. 1847 O. eiv.). 

Art. 1853. — Actele ce exercităm sau asupra unui lucru al 
altuia, sub nume precar, adecă în calitate de locatari, depozitari, 
uzufruetuari, ete., sau asupra unui lucru comun, în puterea desti- 
națiunei legale a aceluia, nu constituesc o posesiune sub nume de 
proprietar. (Art. 2236 C. fi.). | 

Tot asemenea, este şi posesiunea ce am exercită asupra unui 
lueru al altuia, prin simpla îngăduință a proprietarului său. (Art. 
1847 urm. Art. 2232 C. fr. modificat). 

Art. 1854. — Posesorul este presupus că posedă pentru sine, 
sub nume de proprietar, dacă nu este probat că a început a posedă 
pentru altul. (Art. 1169, 1200, 1202 C. eiv. Art, 2230 C. fe.). 

Art. 1855. — Când posesorul a început a posedă pentru altul, 

se presupune că a, conservat aceeaş calitate, dacă nu este probă 

contrară. (Art. 1169, 1200, 1202, 1847 C. civ. Art. 2231 C. fr.). 

Art. 1856. — Posesiunea viciată prin vreuna din cauzele ară- 

tate de art. 1847, devine posesiune utilă, îndată ce acel viciu în- 

cetează în vreun mod oarecare. (Art. 1848 urm. O. eiv. Art, 2288 

C. fr. modificat). 

Art. 1862. — Dacă viciul posesiunei consistă în discontinui- 
tatea, în întrerupţiunea sau în precaritatea sa, vericine are interes 

ea, să nu fie preseripțiunea împlinită, îl poate opune. , 

Dar clandestinitatea şi turburarea posesiune: sunt vieii numai 

relative, şi nu pot, prin urmare, fi opuse decât numai de acei în 

privinţa, cărora, posesiunea a avut asemenea caracter. (Art. 1847 

urm., 1853 urm. C. eivil)(). 

(1). Acest text nu există în codul francez, și este adaos de legiui- 

torul nostru după Mareade (Prescription, axt. 2234, No. 101 

urm. p. 124 urm.). Vezi înfră, nota 5 dela pag. 114, 115, 

unde am reprodus textual observaţiile lui Mareade. 
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Deoseb. între 
preseripția 

achizitivă şi 
cea libera- 

torie. 

Nu se poate 
preserie mai 
mult decât 
sa posedat. 

Posesiunea 
este măsura 
preseripţiu- 

nei. 

Imobile certe 
şi determi- 

nate, 
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Spre deosebire de preseripţia extinetivă sau liberatorie, 
pentru care inacţiunea ereditorului, în timpul determinat de 
lege, este sufieientă, preseripţia achizitivă sau uzucapiunea 
cere un fapt pozitiv din partea acelui care voeşte a o în- 
deplini. Acest fapt este posesiunea. lucrului corporal sau 
dreptului, după cum s'a arătat mai sus. | 

Legea este deci mai severă față de cel care voeşte a 
dobândi un lueru printi'o uzurpare, decât faţă de cel ce 
voeşte numai a-şi păstră dreptul său. 

Efectele uzucapiunei sunt restrânse la luerul posedat, 
și cuprinse în măsura posesiunei; de unde şi regula, pe care 
am menţionat-o supră, p. 42, nota 1: tantum. proscriptum, 
Quantum pOssessum. 

Am zis că efectele uzucapiunei trebue să fie restrânse 
la luerul posedat. Astfel, dacă am posedat jumătate dintr'o 
moşie sau dintr'o casă, n'am putut prescrie decât această 
jumătate. Iată cum se exprimă, în această privință Duncd: 

„Comme la prescription d&pouille le propriâtaire et qu'elle aequiert le bien d'autrui, elle doit âtre resserrâe dans de Justes bornes, quelque favorable gu'elle soit d'ailleurs. C'est pourquoi l'on tient pour maxime, qu'elle ne s'6tend qu'ă ce qui a 6t€ precis6- ment possed6. Tantum proescriptum, guantum possessum. La pres- eription qui 6xige un titre, n'acquiert que ce qui a 6t6 poss&d6,. relativement au titre et ă la Jouissance de celui dont -il vient, lors- qu'on veut se servir de l'aecession de son temps. Celle qui n'en exige point, comme la trentenaire, ne donne que le. droit qu'avait celui contre lequel on a preserit; si done îl n'avait que le domaine utile, elle n'en donnerait point d'autre, et n'âteindrait pas les ser- vitudes dont le fonds 6tait charge, si celui ă, qui elles &taient dues, en €tait demeurâ en possession“ (1), 

Efectele uzucapiunei trebue, pe de altă parte, să fie cuprinse în măsura, posesiunei. Astfel, dacă am posedat un imobil ca, uzufructuar, n'am putut uzucapiă proprietatea acestui imobil, ci numai uzufruetul lui (2). 
Din împrejurarea că posesiunea este măsura preserip- unei, mai rezultă că nu poate să existe prescripţie decât acolo unde există o posesiune având de obiect lueruri certe și determinate. Astfel, posesiunea rezultând din încălcări ee 

  

(2) Dunod, Țr. des prescriplions, p. 23 (ed. din 1165 (?) Cpr. Trib. Olt, Dreptul din 1906, No. 29, p. 280 ”
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vecinii fac pe proprietăţile altora prin arătură, nu pot con- 
duce la uzueapiune, pentrucă obiectul acestor încălcări nu 
este determinat întrun mod cert (1). 

Acel care pretinde că a uzucapiat, trebue să dovedească  Dovedirea. 

faptele posesiunei sale, şi aceste fapte trebue să cuprindă faptelor pose- 
folosinţa întreagă a dreptului ce el pretinde a fi dobândit 
prin prescripţie, din punctul de vedere al foloaselor ce dreptul 
dobândit poate să confere (2). | 

Posesiunea, spre a puteă conduce la dobândirea pro- Caracterele ce 
Net . . a „a: „x trebue să în- 

prietăţei prin uzueapiunea cea lungă (1890) sau cea scurtă pu measeă po- 
(art. 1895 urm.) (5), trebue să întrunească oarecare caractere — sesiunea. 

arătate de lege, şi anume: ea trebue să fie continuă, neîn- Art. 1847, 
treruptă, pașnică, publică (art. 1847) (€), şi sub nume de 

(0) Thiry, IV, 618, p. 540. 
(2) 'Thiry, loco supră cil. 
(5) Cpr. Cas. rom. Bult. 1907, p. 803. 
(4) „Pe lângă vrednicia persoanei şi a obiectului, zice art. 1915 C. Calimach. 

din codul Calimach (1460 C. austriac), se eere pentru uzu- Art 1018, 

capie ca să aibă cineva stăpânirea, lucrului sau a dritului a 

care au a se dobândi prin uzucapie, ca stăpânirea să fie 

dreaptă, cu bună credință (posesorii de rea credinţă nu puteau 

niciodată preserie sub codul Calimach, pe când astăzi ei pot 

prescrie prin 30 de ani), neprihănită şi necurmată în tot 

cursul termenului hotărît de lege“; iar art. 1921 din acelaș cod 

(1464 O. austriac) adaogă că: „stăpânirea unui lucru trebue 

să fie şi neprihănită (adecă neatinsă de vreun viciu) (der Besiiz 

muss auch echt sein, zice codul austriac). Deci, dar, dacă a 

luat cineva un lucru în putere sau cu vicleşug, sau când au 

intrat în stăpânire pe supt cumpăt (adecă în mod secret), 

ori au stăpânit un lucru prin rugăminte (nur bithiveise), atuncea 

nu poate nici el, nici moștenitorii lui să câştige prin uzueapie 

acest lucru“. Cpr. Trib. Iaşi, Dreptul din 1909, No. 26, p. 204. 

Vezi și supră, p. 12. | 

In fine, la aceste texte trebue să adăogăm şi art. 449 din C. Calimach. 

codul Calimach (345 C. austriac), care are următoarea cu- Art. 449, 

prindere: „Dacă cineva va întră în stăpânirea unui lueru cu 

sili sau pe ascuns, sau prin vicleșug, ori cu rugăminte, şi pe 

urmă se va, sârgui ea să prefacă aceasta într'un drit statornic, 

însuşindu-şi aceeace altul i-au lăsat cu voe veghetă, nesupuindu-l 

la vreo îndatorire statornică; atunci stăpânirea ce de sineş 

nedreaptă şi cu rea credinţă se face, pe lângă altele, și prî- 

hănită; la cele din împrotiva acestor întâmplări se socoteşte 

stăpânirea neprihănită, când adecă o are cineva luată fără 

silă, nici prin taină, nici cu rugăminte“.
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Motivele con- 
diţiilor cerute 
de art. 1847. 

Continuitatea 
posesiunei. 
Art. 1848. 

Exemplul pe 
care îl dă 
Marcade. 

Ce se cere 
pentru ca po- 
sesiunea să fie 

continuă. 

COD. CIV.— CARTEA 11]. — "CIT. XX. —CAPIT. II. — ART. 1847 — 1848, 

proprietar. (:) Vom vedeă înfră, p. 125, că textul francez mai 
cere o condiţie, şi anume: ca posesiunea să nu fie echivocă, 
condiţie care complectează pe celelalte şi pe care legiuitorul 
nostru a şters-o cu drept cuvânt, pentrucă, pe lângă că este 
inutilă, apoi, a dat loc şi la dificultăţi (2). | 

Indată ee una, din aceste condiţii lipseşte, posesiunea, este 
viciată şi nu poate conduce pe posesor la proprietate. 

Legea cere aceste condiţii pentru toate preseripţiile în 
genere, în scopul de a apără pe proprietari în contra uzur- 
pâtorilor. Aşa, de exemplu, dacă preseripţia ar putei fi 
clandestină, necontinuă, ete., proprietarul n ar avea de unde 
să afle posedarea. de către altul a proprietăţei sale şi nar 
putea interveni spre a-și apără dreptul său. Prin condiţiile 
ce legea le impune posesiunei, proprietarul este deşteptat şi 
poate interveni la timp spre a face să înceteze uzurparea. 
Dacă, cu toate precauţiunile luate de lege, proprietarul tace, 
aceasta este cea mai bună dovadă că dreptul său nu este 
serios şi că, din contra, posesorul este acela care a avut şi 
are un just titlu de achiziţie. 

1* Pentru a dobândi un drept prin prescripţie, pose- 
siunea trebue să fie continuă, adecă să fie exercitată, în mod 
regulat, fără intermitențe anormale, după cum se exprimă 
art. 1848 din codul nostru, eare nu figurează, în codul francez, 
şi a cărui redacţie este împrumutată dela Mareadă (3). 

lată, în adevăr, exemplul pe care îl dă acest autor. 
Dacă, după ce m'am folosit în mod regulat de o vie în anii 1900, 1901 şi 1902, n'am pregătit nici cules recolta, ei în 
anul 1903, şi după aceasta am cultivat-o din nou în anul 
1904, posesiunea mea n'a fost continuă, în aceşti cinci ani, 
fiindcă ea na continuat şi în anul al patrulea; ea nu este deci, utilă pentru prescripţie, deşi în cursul acestor cinei ani 
am posedat via în chestiune animo domini. 

Pentru ea posesiunea. să, fie continuă, nu este însă necesar 
ca ea să se exercite în mod permanent, în fiecare moment 
al zilei şi al nopței, căci aceasta ar fi cu neputinţă, şi chiar absurd; ci este suficient ca ea să se exercite întrun moi 

() Cas. rom. Bult. 1899, p. 4; Dreptul din 1899, No. 26; Trib. Bacău, Dreptul din 1901, No. 10. 
(2) Vezi N. Budişdeanu, Dreptul din 1890, No. 79, p. 629 urm. (5) Mareade, Prescription, axt. 2229 urm., No. 80, p. 114 urm.
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rațional după natura luerului posedat, sau după destinaţia 
fondului, dacă este vorba de o servitute care poate fi do- 

bândită prin preseripţie. | 
Chestiunea de a se şti dacă o posesiune a fost continuă hestie de 

este o chestie de fapt, pe care judecătorii fondului o rezolv, fapt 

în mod suveran, după natura bunului supus posesiunei. Curtea 

de casaţie din Franţa a decis foarte bine că posesiunea este 
continuă, de câteori ea a fost exercitată în toate ocaziile şi 

în toate momentele când ea, trebuii să fie exercitată (!). 
Astfel, pentru a. luă exemplul dat de Mareade, presu- Exemplul dat 

punând că este vorba de o pădure, care se tae din nouă de Marcade. 

în nouă ani, voiu aveă o posesiune continuă de 36 de ani 

prin patru tăeri ce aș fi efectuat din nouă în nouă ani, 

pentrucă posesiunea, eoniinuă este, nici mai mult nici mai 

puţin, decât acea, care constitue folosinţa regulată și normală 
a lucrului (2). 

„ Posesiunea, nu încetează de a fi continuă prin faptul Impiedicarea 

că exerciţiul ei ar fi fost împiedicat, un timp oarecare printi un Pon p oarecare 

obstacol al naturei, această întrerupere momentană, neavând printrun fapt 

nicio înrîurire în specie, întrucât posesorul a făcut tot ce al natarei, 

se puteă face omeneşte pentru a se folosi întrun mod con- 

tinuu de lucrul posedat (5). | 
Deși, în principiu, posesiunea, spre a fi continuă, trebue Intinderea 

să fie aceeaş dela, început pănă la fine, totuşi se decide, cu din ar în an 
drept cuvânt, că faptul creşterei şi întinderei unui arbore din 

an în an, nu împiedică posesiunea de a fi continuă (+). 

20 Pentru a pute conduce la proprietate prin pres- Prescripţia 

eripție, posesiunea trebue să fie neîntreruptă, necurmatii NA RA 

după art. 1915 şi 1968 din codul Calimach (1460, 1497 art. 187, 
. Sax y : 1849. 

C. austriace), ceeace însemnează că ea nu trebue să fie îm- 

(1) Cas. fr. Sirey, 39. 1. 621. Cpr. Cas. fr. D. P. 85. 1. 212; 

Sirey, 86. 1. 463. Vezi înfră, p. 108 şi p. 141, nota 3, 

(2) Mareade, op. cit., No. 90, p. 115. Vezi în acelaş sens, Planiol, 

I. 2217; Troplong, Prescription, I, 338; Le Roux de Bretagne, 

Idem, 1, 283; Guillouard, Jdem, I, 442; Baudry et Tissier, Idem, 

I, 239, 240; Laurent, XXXII, 275, 276; Aubry et hau; II: 

$ 217, p. 540 (ed. a 5-a); Colmet de Santesre, VIII, 336 bis 

II; 'T. Huc, XIV, 349; Beltjens, art. 2229, No. 2, ete. 

() Guillouard, Prescription, |, 443; Troplong, Idem, IL, 345; C. 

Amiens, Reperr. Dalloz, v* Prescription - câvile, 181, ete. 

(4) Guilouard, op. cit., IL, 450; Troplong, Idem, ], 346, ete.
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piedieată prin faptul unui terţiu. Art. 1847 cere ca pose- 
siunea, să fie neîntreruptă, iar art. 1649 (inexistent în codul 
francez) arată când ea se socotește întreruptă. 

Chestie de Dacă posesiunea a, fost sau nu întreruptă, aceasta, este 
Pt: iarăş o chestie de fapt de suverana apreciere a instanțelor 

de fond (1). 
în ce consistă Discontinuitatea posesiunei consistă deci în intermiten- 
ae ele ce posesorul aduce folosinţei regulate a lucrului, pe 

siunei. — când intreruperea este faptul unui terțiu, care desființează 
posesiunea. Cu alte cuvinte, posesiunea diseontinuă, deşi ne- 
regulată, a subzistat în totdeauna, pe când posesiunea în- 
treruptă la un moment dat a încetat de a fi. Sar pute, 
zice, adaogă Mareade, că discontinuitatea, este o boală a 
posesiunei, pe când întreruperea este moartea ei (?). 

Art. 1849. Posesiunea este întreruptă prin modurile şi după regulele 
expuse în art. 1863—1873, pe care le vom explică mai la vale. 

Art. 1850, Prescripţia nu se îndeplineşte decât atunei când pose- 
siunea a fost continuată în tot timpul fixat de lege. Fiind 
însă că ar fi cu neputinţă să se stabilească această eontinui- 
tate a posesiunei, posesorul actual nu are decât să dove- 
dească că a posedat întrun moment dat mai înainte, pentru 
ca el să fie presupus, pănă la dovada, contrară, că a po- 
sedat în tot timpul intermediar (art. 1850 (3). 

„Prezumpţie Posesorul care invoacă preseripţia nu are deci nevoe 
779 fn să, dovedească că posesiunea sa este continuă, şi neîntreruptă, 

faptul necontinuităţei şi al intreruperei fiind în sarcina acelui 
care invoacă asemenea fapte. Art. 1850 crează deci o ple- 
zumpţie juris tantum în favoarea, posesorului, reprodueând 
în această privință vechiul drept francez (4). Aceasta nu 
este decât aplicarea următoarelor maxime: Probatis ezlremis, media, presumuntur, sau: Ohm possessor, hodie pPossessor 
Pr&sumitur. 

_ Posesiunea Dar, dacă posesiunea actuală şi cea veche fac a se 
a se presupune |Tesupune, pănă la dovada, contrară, posesiunea interme- 

posesiunea diară, posesiunea veche nu mai face astăzi a se presupune 
posesiunea actuală, pentrucă legiuitorul n'a mai reprodus 

  

(1) Cas. rom. Bult. 1891, p. 1121. Vezi înfră, p. 141. nota 3. (2) Marcade, Prescription, art. 2229 urm., NE 9Lp. LI. (5) Cpr. Cas. rom. Bult. 1896, p. 1117 
(*) Cpr. Guillouard, op. cit, ], 447,
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această prezumpţie a vechiului drept francez, consacrată . 
prin mai multe cutume (1). , 

Tot inadmisibilă este astăzi şi prezumpţia din ve- Neadmiterea 
chiul drept francez, după care posesorul, care dovedei deten- "2€i alte pre- 

K j A N a î K zumpţii din 

țiunea sa actuală, producând titlul în virtutea căruia el vechiul dr. fr. 

posedă, eră presupus a fi posedat dela data, acestui titlu (2). 
Judecătorii ar puteă însă să invoace această împreju- Admiterea ca 

vare ca o prezumpțţie simplă; pentrucă, după toate proba- praz mpiii 
bilităţile, acel eare are un titlu, a avut posesiunea dreptului 

pe care îl constată acest titlu. 'Tribunalele nu vor admite 
însă aceste probabilităţi de fapt decât în cazurile când 
iegea admite proba testimonială,(*). 

3 Al treilea caracter ce trebue să întrunească pose- Posesiunea 
siunea este ca ea să fie neturburată sau pașnică (nec vi), trebue să tie 

3 a . . . neturburată. 

adecă să nu fie întemeiată sau conservută prin acte de vio- Art. 1831. 

lență, în contra sau din partea adversarului (art. 1851), şi 

să nu fie în cursul ei adeseori tulburată prin întreprinderile 

terţilor, care ar împedică liniştea posesorului (4%). 

(2) Mareade, Prescription, No. 93, p. 119 urm.; Baudry et 'Tissier, 

Idem, 248; Guillouard, Idem, l, 448; Le Roux de Bretagne, 

Idem, I, 289; Troplong, IJdem, I, 243; Beltjens, VI, art. 2234, 

No. 1, ete. : 

(2) Guillouard, op. cit., L, 449; Beltjens, art. 2234, No. 4, ete. 

(2). Beltjens, VI, loco cit. şi autorităţile citate acolo. 

(4) Altă dată vieiul violenței eră altfel înţeles, căci posesiunea Dr. roman şă 

nu eră violentă decât atunci când din eapul locului se înte C. Calimacb- 

ineiă pe violenţă. „Origo nasciscende possessionis exguirenda At Il 

est“. (L. 6, în medio, Dig., De adguirenda et amiltenda, pos- 

sessione, 4l, 2). Vezi şi art. 1921 din codul Calimach (1464 

C. austriac), care consideră posesiunea ca violentă de câteori 

cineva luase lucrul cu puterea. Posesiunea paşnică din capul 

locului nu deveneă violentă prin faptul că posesorul a, fost 

tulburat de terţii și a trebuit să se menție în posesiune prin 

forţă. Puterea puteă deci fi respinsă prin putere. „Qui per 

vim posseseionem suam retinuerit, Labeo ait non vi possidere“. 

(L. 1 $ 28, în fine, Dig., De vi ac vi armata, 43. 16). Art. 2233 

din codul francez pare a fi conceput în acest spirit, cu toate 

că unii autori, precum Mareadă (Prescription, art. 2229 urm.. 

No. 95 urm., pag. 120 urm.; Guillouară, Idem, I, 453, etc.), 

cer ca posesiunea să fie paşnică în tot timpul duratei ei. 

Cpr. Planiol, I, 2278. 
Oricum ar fi, art. 1851 din codul nostru dispune în ter- 

meni expreşi, conform părerei lui Mareadâ, că posesiunea.
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Art 1856. 

Avt. 956 

Violenţa este 
un viciu re- 
lativ. Art, 

Posesiune pu- 
blică, 

Art. 1852. 

Dr. 

Dr. 

roman, 

roman, 

COD. CIV. — CART. [Il. — TIT. XX. — CAPIT, II. — ART. 1852, 1856, 1862, 

Dacă posesiunea se întemeiază pe acte de violenţă, 
viciul ei originar dispare îndată ce violenţa a încetat (!), 
încetarea violenţei fiind o chestie de fapt de suverana apre- 
cieve a instanţelor de fond. Soluţia de mai sus rezultă din 
art. 1856 care, spre deosebire de art. 2233 din codul francez. 
ce nu se ocupă decât de violență, vorbeşte în termeni ge- 
nerali de orice viciu al posesiunei, și dispune că posesiunea 
vieiată prin vreuna din cauzele arătate de lege, devine po- 
sesiune utilă ad usucapiendum, îndată ce acel viciu a în- 
cetat întrun mod oarecare. 

Nu numai violența fizică, dar și cea morală (art. 956) 
viciază, posesiunea (2). 

Fie fizică, fie morală, violenţa este un viciu relativ. 
opozabil numai de acela contra căruia ea este exercitată. 

1862 $ ultim. Faţă de ceilalţi, posesiunea producându-şi efectele sale legale, 
conduce la preseripţie. Art. 1862 Ş ultim din codul nostru 
curmă în acest sens controversa, ce există în codul francez (?). 

40 Al patrulea caracter ce trebue să întrunească po- 

sesiunea, este ca ea să fie publică sau neclandestină [non 
clam). „La possession doit avoir ct exercee au vu et au su 
de ceuz qui bont voulu et savoir“, ziceă eutuma din Melun. 
Posesiunea, este clandestină, zice art. 1852, adaos de leviui- 
torul nostru, atunci când posesorul o exercită în ascuns de 

() 

(2) 

2) 

este violentă nu numai când din capul locului ea se înte- 
meiază pe violență, adecă când sa întrebuințat forţa spre a 
o dobândi, dar şi -atunci când, în cursul ei, trebue întrebu- 
inţat puterea spre a o puteă conservă. 
La Romani, trebuiă, din contra, ea, în urma încetărei vio- 
lenţei, bunul să se reîntoarcă la adevăratul proprietar, pentru 
ca o posesiune utilă să fi putut începe în folosul vechiului 
detentor. „Violenier enim possessione amissâ, priusguam în 
domini potestalem perveniat, usucapio emptori, (etsi bonă fide 
mercatus est) non competit“. (L. 5, în fine, Cod, De usuca- 
ptone pro emyplore vel pro transactione,. 7, 28)... Această so- 
luţie nu e:ă admisă în vechiul drept francez. Vezi Pothier, 
Prescription, IX, 15, p. 322 (ea. Bugnet). 
Laurent, XXXII, 283; Beltjens, art. 2233, No. 2; Le Roux 
de Bretagne, Prescription, I, 296, ete. 
Şi la Romani, viciul violenței eră relativ (nec vi ab adver- 
sario). „Adversus extraneos viliosa passessio prodesse, solet“, 
zice L. ultimă (53), Dig., De adquvrenda vel amittenda pos- 
sesstone, A&l, 2.
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adversarul său, aşa că acest din urmă nu este în stare s'o 
poată cunoaşte. De exemplu, un vecin sapă o pivniţă sub 
pământul meu, fără să ştiu despre aceasta (1). | 

Posesiunea nu mai este clandestină îndată ce acel în Când înce- 
drept a putut s'o cunoască, cu toate că n'a cunoscut-o în (%7ă elandes- 
realitate (2). „Nulla scientia vel ignorantia expectanda, ne 
altera dubitationis înexplicabilis oriatur occasio“ (3). 

Posesiunea, care eră clandestină din capul locului, devine Art. 1856. 
utilă ad usucapiendum din momentul ce ea se manifestă 
prin acte externe şi publice, textul nostru fiind expres în 
această privință (art. 1856). 

Şi wice-versa, posesiunea publică din capul locului nu 
devine clandestină prin faptul că ea ar încetă de a fi apa- 
rentă (*), de câteori natura particulară a lucrului nu com- 

portă o folosinţă publică, soluţie care eră admisă şi la Ro- 
mani (5). 

Astfel, dacă am săpat în mod publice o pivniță sub Exemplu. 
pământul unui vecin, posesiunea publică nu devine clandes- 
ână prin faptul că, în urma zidirei pivniţei, folosința ei 
nu se mai manifestează prin acte publice, dacă nu mam în- 
cercat a ascunde actele mele de folosinţă. 

(1) „Clam possidere eum dicimus, qui furtive îmgressus est pos- Dr. roman și 
scssionem, ignoranie eo quem sibi controversiam facturumi vechiul drept 

suspicabatur, et ne facerel timebai. Is autem qui căm possi- francez, 

deret non clam, se celavit, în ea causa est, ul non videatur 

clam possidere. Non enim ratio oblinenda possessionis, sed 

origo nanciscendae exquivenda est“. (L. 6, Pr., ab înitâo, Dig., 

De adguirenda vel amittenda possessione, 41, 2). „La elan- 

destinite est un obstaele ă la prescription, zice Dunoă (Pres- 

cription, pag. 31, ed. din 1765), paree que celui qui se cache 
pour jouir est prâsume de mauraise foi; et que cachant la 

jouissance, les intâresses qui ne l'ont pas connue; sont excu- 

sables de ne s'y âtre pas opposâs. Clandestinum factum sem per 

praesumitur dolosum“. 
(2) Laurent, XXXII, 286; Beltjens, op. cit., VI, art. 2229, No. 7 

bis; N. Budişteanu, Dreptul din 1890, No. 79, p. 632, ete. 

€) L. 12, în fine, Cod, De prescriptione longi temporis decem 
vel viginti annorum, 1, 383. 

(*) Guillonard, Prescription, L, 459; Aubry et Rau, II, $ 180, 
p. 130 (ed. a 5-a); Thiry, IV, 622. — Contră: Troplong, Pres- 

cription, 1, 357; Le Roux de Bretagne, Idem, I, 301, ete. 

6) L. 40 $ 2, Dig., De adquirenda vel amittenda possessione, 
4l. 2 po.
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Clandestini- 
tatea este un 

viciu relativ. 

Chestie de 
fapt. 

Imobile. 

Art. 1847 și 
1853 $ 1. 

Ce se înţelege 
prin preca- 

rişti, 

Dr. roman. 

COD. CIV. — CART, JII. — TIT. XX. — CAPIT. 1]. — ART. 1847, 1853, 1862, 

Întâlnim în codul francez, în materie de clandestinitate, 

aceeaş controversă pe care am întâlnit-o în privinţa violenței | 1), 
Art. 1862 $3.Ca şi pentru aceasta din urmă, art. 1862 $ 2 din codul 

nostru decide că acei care au cunoscut posesiunea nu se 
pot apără zicând că alţii nau cunoseut-o, soluţie admisă 
atât la Romani (2) cât şi în vechiul drept francez(î). Cu 
alte cuvinte, clandestinitatea, ea şi violenţa, este un viciu 
velativ: nec clam ab adversario, ziceau Romanii. 

fost 

Judecătorii fondului decid în fapt dacă posesiunea a 
publică sau clandestină (+); şi aceasta este adevărat nu 

numai în privinţa elandestinităței, dar şi a celorlalte con- 
diţii ce trebue să întruneaseă posesiunea spre a conduce la 

proprietate (5). 
Publicitatea cerută de art. 1847 şi 1852 este admisă 

numai în privinţa imobilelor, nu însă și în privința mobi- 
lelor (€). 

50 In fine, ultimul earacter ce trebue să întrunească 
posesiunea spre a conduce la proprietate, este că ea trebue 

= a, . . 4 
să fie neprecară (nec precario), sau sub nume de proprietar 
(animo domini). 

Astăzi, se înțelege prin posesori cu titlu precar, sau 
precarişti, toţi acei care posedă un lucru ce îi obligă la res- 

- 
i tituire (7). Ei nu deţin lucrul ca al lor, ci ea aparţinând 

altuia. Ei neavând animus sibi habendi, nu au o posesiune 
adevărată, ci o simplă detenţiune a lucrului, aşa că adevă- 
raţii 

() 

posesori sunt acei pentru care ei dețin lucrul (8). 

Vezi Beltjens, VI, art. 2229, No. 7 şi autorităţile citate acolo 
întw'un sens şi într'altul. 
L. 1 $ w'tim, Dig., Uti possidetis, 43, 17. 
Pothier, Tr. de la possession, IX, 96, p. 295 (ed. Bugnet). 
Cpr. Guillouard, op. cit., |, 461. ua 
Cas. rom. Bult. 1898, pag. 30, 31; Bult. 1908, pag. 2061; 
Dreptul din 1909, No. 14 şi Cr. judiciar din 1909, No. 5; 
Cas. fr. Pand. Period. 90. 1. 404. Vezi p. 107 şi p. 212, nota 2. 
Gnuillouard, op. cit., I, 463; C. Pau, D. P. 86. 2. 209.. 
Incât priveşte sensul ce cuvântul precar aveă la Romani, vezi 
Gnillouard, Prescription, 1, 465; Marcade, Jdem, act. 223% 
No. 101, p. 124. 
n Et Fructuarius (inguit) et colonus et inquilinus sunt îm. 
prodio, el tamen non possidenti. (L. 6 $ 2, în fine, Dig., De 
precario, 3, 26).— „Et per colonos et inquilinos possidemus“..
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Art. 1853 $ 1 citează ca precarişti, exempli gratia: 
locatarii sau arendaşii, depozitarii şi uzufructuarii (1). La 
această listă pur enunciativă, trebue să adăogăm: manda- 
tarii convenţionali şi cei legali, precum: tutorul, adminis- 
trațor al bunurilor minorului sau interzisului (art. 390, 
45k4)(2); băvbatul administrator al bunurilor dotale ale femeei 
sale (art. 1242); sechestrul, care trebue asimilat depozita- 
rului; creditorul antiehrezist (5), bezmănarul şi dijmănarul, 
în privinţa fondului supus bezmanului sau dijmei (4); ere- 
ditorul amanetar sau gagist; uzuarul şi abitatorul, ale 
căror drepturi sunt analoge cu acele ale uzufructuarului (5); 
comodatarul, căpitanii vaselor a căror pază le este înere- 
dinţată (art. 948 $ ultim C. com.) (6) şi, după unii, chiar 

(L. 25 $ 1, Dig., ab înitio, De adquirenda vel amittenda 
possessione, 41, 2). : 

(*) Uzufructuarul este un posesor eu titlu precar, în acest sens  Uzufrue- 
că titlul său implică recunoaşterea nudului proprietar, așa că tarul. 

el nu poate prescrie lucrul pe care îl deţine eu titlu precar. 
El nu este însă preearist în privinţa însuș dreptului de uzu- 

fruct, pentrucă el posedă acest drept şi-l exercită cu titlu de 

proprietar, animo domini. Liegea romană ziceă foarte bine 

în această privinţă: „Pundum fructuarius possidet alii, non 

sibi; jus utendi sibi. Cpr. Baudry et Tissier, Prescription, 

304; Le Roux de Bretagne, Idem, I, 376; Troplong, Jdem, 

1, 364; Aubry et Rau, IL, $ 180, pag. 124, nota b (ed. a 5-a); 

Laurent, XX XII, 306; Beltjens, op. cit., III, art. 2236, No. 7, ete. 

Aceeaş soluţie este admisibilă în privința uzuarului, în Uzuarul, Bez- 

privinţa acelui care are un drept de servitute asupra unui mănarul. ete. 

fond, în privinţa bezmănarului, superficiarului, ete. Troplong, 

loco cit.; Baudry et 'Lissier, loco cit.; Beltjens, loco cit., No. 7 

ler, ete. , 

(2) Astfel, tutorul nu poate să prescrie bunurile minorului sau  'Tutorul. 

interzisului în timpul tutelei sau interdicţiei, după cum nici 

primarul unei comuni -nu poate să prescrie bunurile acestei 

comuni, ete. Vezi Rousquet, Dictionn. des prescripitons; yo 

Delenteurs precaires, p. 208. , . 

(2) Guillonard, Prescription, I, 465; Zacharie, Handbuch des jr. 

Civilrechts, I, $ 196, p. 597 (ed. Crome); Beltjens, op. ct. 

VI, art. 2236, No. 4. Vezi şi tom. X al Coment. noastre, 
. 805. 

(&) Vezi tom. IX al Coment. noastre, pag. 434. Cpr. Trib. laşi, 

Dreptul din 1909, No. 26, p. 204. | a 
(5) Vezi Guillouard, op. cit., 466 urm. şi autorităţile citate acolo. 

(6) Cpr. 'Troplong, Prescription, II, 477; Le Roux de Bretagne, 

m, 8
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Art. 582. 

Art. 1858. 

Deoseb. de C. 
fr. Art. 1858, 

1859. 

Viciul preea- 
rităței este 

real. Art. 1862 
$ 1. 

COD. CIV. — CARTEA III. — TIT. XX.—CAPIT. 1I.— ART. 1853 $ 1, 18562 $1. 

vânzătorul unui imobil care, cu toate că a primit preţul 

vânzărei, n'a, predat încă acest imobil cumpărătorului (1), ete. 

Posesiunea precară, care se exercită în baza unui drept 

de servitute, precum este acela de a se folosi de o apă 

curgătoare ce nu aparţine domeniului public (art. 582), nu 

poate însă să aibă de efeet dobândirea prin prescripţie a pă- 
mântului asupra căruia se exercită dreptul de servitute (?). 

Am văzut care sunt posesorii cu titlu precar în dreptul 
actual şi am arătat că, ei având o posesiune viciată, nu 
pot prescrie, după cum vom vedeă mai la vale, decât in- 
tervertind titlul lor (art. 1858), aşa că acei care au un titlu 
sunt mai rău trataţi decât acei care nau nici unul; căci 
uzurpatorii pot preserie prin 30 de ani. În acest sens sa 
putut deci foarte bine zice: Mehus est non habere titulum 
quam habere vitiosum (2). 

Ce trebue să decidem în privinţa moștenitorilor pre- 
caristului? Codul francez distinge între succesorii cu titlu 
particular şi moștenitorii universali sau cu titlu universal. 
Cei dintăi pot preserie (art. 2239), iar. cei de al doilea nu 
pot preserie, fiindcă reprezintă pe autorul lor (art. 2237). 
Vom vedeă mai la vale, că legiuitorul nostru, desfiinţând 
această distineţie, pune în principiu că ambele categorii de 
moştenitori încep în persoana, lor o posesiune nouă (art. 1858, 
1859).. 

Viciul precarităței este un viciu real şi perpetuu, care 
există ergă omnes, şi care împiedică pe posesorul precar 

e a-și opune posesiunea nu numai acelui pentru care el 
posedă, ci oricărei alte persoane (*). Art. 1862 $ 1 este 
expres în această privinţă (9), aceeaş soluţie fiind admisă 

Idem, |, 319; Vazeille, Idem, 1, 132. Vezi în privinţa căpi- 
tanilor de vasuri înfră, explic. art. 948 C. com. 

() Guillouară, op. cit., |, 4170. — In această din urmă privinţă, 
chestiunea este însă controversată. Vezi autorităţile citate de 
Guillouard, loco cit. Cpr. T. Huc, XIV, 373. 

(2) Cas rom. Bult. 1909, p. 735 şi Dreptul din 1909, No. 66, 

(9) Cpr. Baudry et Tissier, Prescription, 324. 
(*) Opr. Cas. rom. Bult. 1908, pag. 477. Aceeaş soluţie este ad- 

misă și în codul francez. Vezi 'Thiry, IV, 628; Guillouard, 
__ Prescription, IL, 470 (4) şi autorităţile citate acolo. 

(5) Acest text este împrumutat . dela “Maread6, Prescription,
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şi în privinţa discontinuităței şi a întreruperi posesiunei Art. 1862 $1 

(at. 1862 Ş 1), singure clandestinitatea şi tulburarea pose- și 2. 

siunei fiind vicii pur relative (ast. 1862 Ş 2). 
| La caz de îndoială, legea presupune că posesorul posedă Art. 1854. 

pentru sine, cu titlu de proprietar, afară de cazul când sar 

stabili contrariul. 
Cel care posedă un lucru nu are deci nevoe de a Art. 1854 și 

dovedi altăceva decât faptul posesiunei sale, pentrucă pose- 1169. 

siunea este presupusă neprecară pănă la dovada contrară 

(art. 1854). Judecătorii violează, deci regulele probelor când 

obligă pe posesorul unui lucru a dovedi că acest lucru este 

al său, fiindcă reclamantului în revendicare incumbă sarcina 

probei (art. 1169)(1). 
De câteori se stabileşte însă că posesorul a început Posesorul cu 

A . o0ă i “acu P . titlu precar e 
a posedă pentru altul, adecă cu titlu precar, el este presupus presupus a 

a fi conservat aceeaş calitate, dacă nu se dovedeşte contrariul. — conservă 

Astfel, un locatar sau arendaş, un uzufruetuar, ete. nu vor A%ast cali- 
? ate, cât timp 

puteă preserie niciodată, dacă ei au început a posedă cu titlu de nu se dove- 
deşte con- 

locaţiune, de uzufruct, etc., oricât de mult timp ar fi trecut “sul 

dela încetarea, locaţiunei sau uzufruetului, etiam per mille 

annos, după expresia lui Dumoulin (2). Proprietarul va 

art. 2234, No. 102, p. 25). Iată, în adevăr, cum se exprimă acest 

autor: „La, precarit€ de la possession n'est pas, comme la 

violence et la elandestinit6, un vice simplement relatif; elle 

constitue, comme linterruption et la. discontinuit€, un vice 

absolu et qui peut tre oppos6, non pas seulement par celui 

dont le dâtentaire prâcaire tenait son droit et pour lequel il 

possedait, mais par tous autres“. 

(5) Cpr. Cas. rom. Bult. 1890, p. 1438 şi multe alte autorităţi 

citate în tom. VII al Coment. noastre, p. 112, nota 1. 

(2) Cpr.. Planiol, 1, 2318. Acest autor critică însă, îmnpreună cu 

toți autorii, și eu drept cuvânt, regula care consacră perpe- 

tuitatea şi permanenţa precarităţei. Vezi Planiol, 1, p. 864, 

nota 1 (ed. a 5-a); Mareade, Prescription, art. 2236 urm,, 

No. 127, p. 153, nota Î; Baudry et Tissier, Idem, 224; 

Mourlon, III, 1853; Laurent, XXII, 309, ete. „Tiitorul C. Calimach. 

carele, în numele altuia, iar nu într'al său, ţine vreun lucru, tt 418 

pare niciun titlu puternice spre a luă acest lucru în stăpâ- 

nirea sa“, zice art. 418 din codul Calimach (318 C. austriac). 

Art. 1918 din acelaş cod (1462 C. austriac) dispune, de C. Calimach. 

asemenea, că: „lucrurile cele amanetate, împrumutate, depozitate Art 1918, 

sau date spre luarea, rodurilor (uzufruct), nici odinioară (adecă ” 

niciodată) nu se dobândese prin uzucapie de către însişi cre-
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Art. 1857. 

Art. 1858. 

COD. CIV.— CARTEA III.— TIT. XX. — CAPIT. 1]. — ART. 1857, 1858. - 

puteă deci să-şi revendice lucrul, și aceasta chiar dacă 
locatarul sau. uzufruetuarul ar fi început a posedă acest 
lucru animo. domini, la finele locaţiunei sau uzufructului, 
pentrucă un posesor nu poate schimbă el însuş, printrun 
simplu act de voinţă, caracterul posesiunei sale, făcând dintro 
posesiune precară o posesiune animo domini (art. 1857). 
Nemo sibi îpse causam possessionis mutare potest (!). 

O asemenea schimbare nu se poate operă decât prin 
intervertirea titlului său, în conformitate cu art. 1859, a 
cărui redacţie a fost schimbată dela codul francez, după 
cum. vom vedeă îndată. | 

Intervertirea titiului posesorului precar. 

Art. 1857. — Posesorul care posedă nu sub nume de proprietar, 
„nu poate să schimbe el însuş, fie prin sine singur, fie prin alte 

Deossb. de 
redacție între 
textul nostru 

i cel francez, 

persoane interpuse, calitatea unei 'asemenea posesiuni. (Art. 1856, 
1858 C. civil. Art. 2240 C. fr. modificat în redacţia sa) (2). 

ditorii sau luătorii rodurilor (uzufructuarii), nici de către 
moştenitorii lor, ca unii ce înfățișează persoana lor, pentrucă 
lipsește dela dânșii titlul cel drept al dobândirei“. Și art. 1919 
din acelaş cod (1462, în fine C. austriac) adaogă: „ Uzueapia 
poate folosi numai pe un al treilea drept stăpânitor, care cu 
un titlu drept au luat un lucru dela însuş ţiitorul lui, sau 
dela, moștenitorul lui, : care ţineă lucrul fără titlu. Acest al 
treilea stăpânitor poate, după deosebirea împrejurărilor, şi 
fără uzucapie, să dobândească îndată proprietatea lucrului“. 

Codul Calimaeh admite deci deosebirea între moştenitori; 
cu titlu universal şi cei eu titlu particular, pe care o admite 
şi codul francez (art. 1237, 12839), pe care însă codul nostru 
n'a admis-o (art. 1858,: 4-a, 1859), după cum vom. vedeă 
infră, p. 122 urm. 

() L. 33 ŞI, ab înitio, Dig., De usurpationibus et usucapionibus, 
4, 3. Vezi asupra acestei regule - foarte veche, Petit, 7. 
element. de droit romain, p. 222, nota 2 (ed. a 6-a, 1909). 

(2) Art, 2240 din codul fr. cuprinde aceeaş idee, -când “dispune 
că: „Nu se poate ea cineva să prescrie în contra titlului său, 
in acest sens că nu se poate ca cineva să schimbe el însuş cauza şi principiul posesiunei sale“. Textul nostru n'a mai 
reprodus partea întăi a textului francez care zice: că nu se 
poate ca cineva să prescrie contra titlului său, - pentrucă 
Mareade (Prescription art. 2240, No. 136, p. 159 urm.) eritică, 
această formulă, găsind-o prea, absolută.
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Art. 1858. — Posesiunea care se exereitează nu sub nume de 
proprietar, nu se poate schimbă în posesiune utilă, decât prin 
vreunul din următoarele patru moduri: 

1 Când deţinătorul lucrului primeşte cu bună credinţă dela 
o a treia persoană, alta decât adevăratul proprietar, un titlu 
translativ de proprietate în privința lucrului ce deţine (1); 
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20 Când deţinătorul lucrului neagă dreptul celui dela care . 
ține posesiunea, prin acte de rezistență la exerciţiul dreptului său; 

30 Când deţinătorul strămută posesiunea lucrului printr'un 
act cu titlu particular translativ de proprietăte, la altul care este 
de bună credinţă (art. 2239 C. fr.). 

40 Când transmisiunea posesiunei din partea deţinătorului la 

altul se face printr'un act cu titlu universal, dacă acest succesor 

universal este de bună credință. (Art. 1855, 1857, 1859, 1861 
O, civil. Art. 2238, 2239 C. fr. modificate) (2). 

Intervertirea titlului posesorului precar are loc prin 
următoarele împrejurări: 

10 Prin faptul unui terţiu. De exemplu: posesorul 

precar cumpără dela, un terţiu, pe care îl erede proprietar, 

lucrul ce el deţine. In caz când acest terțiu nu este pro- 

prietar, posesorul va puteă prescrie lucrul astfel dobândit, . 

dacă este de bună credință (), şi dacă posedă lucrul 

Art. 14 din legea bulgară asupra prescripţiei, dela 1897/98 

dispune, în această privinţă, că nimene nu poate dobândi prin 

prescripţie în contra titlului său juridie de proprietate, în 

“sensul că nimene nu poate să modifice prin el şi pentru el 

însăş cauza şi natura posesiunei sale. 

Acest text adaogă însă că oricine poate dobândi prin pres- 

cripţie în potriva titlului său juridice de proprietate, îm sensul 

că poate dobândi prin prescripţie liberarea de o obligaţie. 

. () Art. 12 din legea bulgară asupra prescripţiei, dela 1897/98, 

dispune că precariştii, adecă acei care posedă în numele altor 

persoane, precum. şi moștenitorii lor universali, pot dobândi 

prin prescripţie, dacă titlul posesiunei lor se modifică, fie 

dintr'o cauză care derivă dela o a treia persoană, fie din 

excepţia ce ei au opus dreptului proprietarului. | 

Şi art. 13 din aceeaş lege adaogă: Persoanele cărora chi- 

riaşii, depozitarii şi ceilalţi preecarişti, le-au cedat lucrul cu: 

dreptul la proprietatea lui, pot să-l dobândească prin prescripţie, 

- (2) Vezi asupra, acestor. texte studiul foarte conştiincios al amicului 

nostru, d-l N. Budişteanu, distinsul prezident al Curţei de 

apel din Bucureşti, publicat în Dreptul din 1890, No. 55 şi 56. 

(2) Rămâne deci bine înţeles că dacă posesorul precar, făcând 

„un act cu un terțiu, știeă, că acest terțţiu nu eră proprietar 

al lucrului, acest act nu este serios şi nu paote să producă 

Intervertirea 
titlului pose- 
sorului prin 
faptul unui 

terțiu. 

L. bulgară 
asupra pres- 

cripţiei. 
Art. 14. 

L. bulgară 
asupra pres- 

cripţiei. 
Art, 12. 

L. bulgară 
menţionată, . 

Art. 13.
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Formula lui 
Mareade, ad- 
misă în legea 

noastră. 

Act translativ 
de proprie- 

tate. 
C. Calimaeh, 
Art. 1917, 

Art. 1895 
arm. 

Deoseb. între 
textul fr. şi 

textul nostra. 

"COD, CIV. — CARTEA II], — TIT. XX. — CAPIT. II. — ART. 1857, 1858; 

în eondiţiile. determinate de lege;. căci, după cum foarte 
bine observă Mareade, dacă locatarul lui A cumpără, cu 
bună credinţă, luerul închiriat, dela B şi continvă a plăti câ- 
ştiurile lui A, se înțelege că el nu va preserie lucrul cum- 
părat (*). | 

lată formula pe care o dă Mareade (No. 132, p: 156) 
asupra acestui prim caz de intervertire a titlului prin faptul 
unui terţiu, formulă care, în rezumat, a fost tradusă de 
legiuitorul nostru: 

„| y a interversion fondâe sur une cause venant d'un tiers, 
lorsque celui-lă mâme au nom duquel le bien âtait prâcairement 
dâtenu, ou tonte autre personne se prâtendant propristaire de ce 
bien, le vend au dâtenteur, ou le lui donne, le lui lăgue, le lui 
laisse par suecession lâgitime, en un mot le lui transmet par un 
titre translatif de propriât6, et qu'ă compter de lobtention de ce 
titre, L'ex-detenteur prâcaire se met ă possâder publiguement, animo 
domini, et avec toutes les conditions requises par Part. 2229 (al 
nostru. 1847). 

Faptul terţiului consistă în orice act translativ de pro- 
prietate, de exemplu: o vânzare, o donaţiune, un legat, ete. 

Dacă însuş proprietarul, care arendase lucrul, l-a vândut 
arendaşului, atunei acesta, devine proprietar şi nu mai are 
nevoe de uzucapiune. „Acel ce prin titlu drept câştigă 
un lucru dela cel adevărat proprietar al lucrului, zice 
art. 1917 din codul Calimach, se face proprietarul luerului 
Şi nu are trebuinţă de uzucapie“. 

Dacă proprietatea, este transferită, arendaşului de către 

intervertirea titlului său, pentrucă aceasta ar însemnă că 
însuş detentorul îşi sehimbă titlul, ceeace art. 1857 nu per- mite. Cpr. Thiry, IV, 624, p. 543; Aubry et Rau, II, $ 180, 
p. 127 (ed. a 5-a); N. Budişteanu, Dreptul din 1890, No. 55, 
p. 438, ete. - Ii 

j Textul francez (2238) nu cere buna credinţă, ceeace face 
că chestiunea este controversată. Unii cer, în adevăr, ca po- sesorul, care dobândeşte luerul dela un terţiu, fie prin vânzare, donaţiune, legat, ete., să fie de bună credinţă (vezi Guillouard, Prescription, I, 475; Aubry et Rau, Thiry, loco supră cit.). — Contră,: Troplong, Prescription, II, 507; Baudry et Tissier, Idem, 330; Butnoir, Propricte et contrat, p. 226; T. Huc, XIV, 376; Laurent, XXĂXII, 316, după care posesorul de n BEA credință va prescrie prin 30 de ani. 

0) Mareade, Prescription, art. 2239, No. 132, p. 157.
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altul decât adevăratul proprietar, arendaşul va puteă pres- 
erie lucrul faţă de adevăratul proprietar prin uzueapiunea 
de 10 sau 20 de ani, sub condiţia, bine înţeles, ca vân- 
zarea, să. fie reală, serioasă iar nu simulată și ca el să fie 
de bună credinţă (ant. 1895 urm.). 

Cumpărătorul n'are nevoe să notifice actul de cumpă- Notific. act. 

rătură vechiului proprietar; destul este ca acest din urmă Teo 

să fi putut cunoaşte intervertirea titlului posesorului precar (). 

Numai titlurile translative de proprietate (vânzarea, do- Impărțeala nu 

națiunea, legatul, ete.) formează o intervertire a titlului e ae 

precaristului. Impărţeala. fiind declarativă de drepturi — ristlui. 

(art. 786), nu conferă copărtaşului în lotul căruia bunul 

a căzut, un titlu nou de natură a face să dispară preca- 

ritatea titlului vechiu (?).: i a 

Buna credinţă fiind presupusă, acel care susține, că Dovedirea re- 

posesorul a, fost de rea credință, va trebui să-și dovedească Iei credinţe. 

afirmațiunea sa (art. 1169). 
Cu toate acestea, decâteori arendaşul cumpără lucrul Cazul în care 

dela, altul decât dela cel dela care el îl ţine, reaua sa cre- pi 

dință este patentă; căci, după cum foarte bine zice d-l N. 

Budişteanu, arendaşul, care a luat în arendă o moşie dela 

cineva, a, crezut de bună seamă că arendatorul este pro- 

prietarul acelei moşii; când el continuă deci a-i plăti arenda, 

nu poate deodată, fără rea credinţă, să. cumpere acelaş 

fond dela altul. Orice om diligent şi de bună credinţă eră 

obligat să meargă la arendator şi să-l întrebe dacă a încetat 

de a fi proprietar, făcându-i cunoscut că un terțiu vrea să-i 

vândă acest imobil (?). 
2 A doua împrejurare care aduce intervertirea titlului Contradieia 

. 595 > ; dreptului pro- 

posesorului precar este contradicţia făcută de el dreptului“ „sietarului. 

proprietarului dela, care deţine lucrul. De exemplu : arendaşul, 

(4) Aubry et Rau, II, $ 180, p. 127; Mass6-Vergs, V, $ 851, 

p. 313, nota, 12, în fine; Zacharis, Handbuch des fr. Civil- 

rechis, IL, $ 196, p. 598, nota 14; Guillouard, Prescrip- 

tion, |, 416; Le Roux de Bretagne, Idem, |, 403; Laurent, 

XXII, 316; Budişteanu, loco supră cit.—Vezi însă Vazeille, 

Prescription, L, 548 urm. (ed. din 1832). | 

(2) Guillouară, op. cit., 1, 179; Troplong, Idem, II, 516; Cas. 

fr. D. P. 73. 1. 200; Sirey, 73. 1. 305, ete. 

(2) Vezi Budişteanu, Dreptul din 1890, No. 55, p. 438.
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urmărit pentru plata câştiurilor, refuză de a le plăti, pre- 
tinzând că este proprietar, şi adevăratul proprietar tace 30 
de ani; arendaşul a prescris fondul. Iată, asupra acestui 
al doilea caz de intervertire al titlului, formula dată 
de Mareade: 

„la contradietion admise par art. 2238 comme second moyen 
d'interversion, existe toutes les fois que le dâtenteur prâcaire, soi 
judiciairement, soit extrajudiciairement, rsiste ouvertement ă l'exer- 
eice dn droit de celui pour lequel il possâdait, en niant positive- 
ment ce droit. 

Ainsi, quand un fermier, se prâtendant toută coup propri6- 
taire, expulse son bailleur de la partie de l'immeuble que celui-ei 
occupait; quand il lui signifie qu'il entend possâder la chose dâsor- 
mais pour son compte, attendu quiil s'en regarde comme seul 
maftre; quand, poursuivi en payement de loyers, il repond n'en pas 
devoir attendu que limmeuble est sien; dans ces cas et antres 
semblables, il y a manifestement acte de contradietion, et ă partir 
de cet acte, le dâtenteur pourra prescrire. Il en serait autrement 
de la, simple cessation du payement des fermages; ear, si complăte 
et prolongte quelle fât, elle pourrait sexpliquer par la patience 
et la gensrosit€ du bailleur, et ne serait nullement, par elle mâme, A une contradietion ă son droit, ete. (1)“, - 

osedirea Dacă contradicţia, rezultă, din fapte materiale, precum 
teriale. A fi, de exemplu, faptul din partea arendaşului de a iz- 

goni cu forța pe proprietar de pe .locul său, aceste fapte 
vor puteă fi dovedite prin martori. | „Dorea Dacă contradieţia, rezultă, din acte juridice, judiciare sau 

dice. extrajudiciare, dovada acestor acte nu se va, putea face decât 
conform dreptului comun, adecă.: prin acte scrise, de câteori 
va fi vorba de o sumă mai mare de 150 lei (2). 

Efectele intor- __ Intervertirea titlului posesorului odată stabilită, are 
lui posesoru- Efect erga omnes, iar nu numai în privința acelui față de 

wi... care titlul a fost intervertit. Deci, dacă adevăratul proprietar 
este altul decât acela dela care emană titlul precar, inter- 
vertirea titlului posesorului va face să curgă preseripţia şi 

  

A () Mareade, Prescription, art. 2241 urm. No. 135, p. 158, 159. Vezi în acelaş sens, Guillouard, Jdem, 1, 480; 'T'roplong, Idem, Il, 513, ete. | (2) Guillouard, Prescription, 1, 481; Baudry et Tissier, Jdem, 337; Le Roux de Bretagne, Idem, 1, 414; Troplong, Idem, II, 514; Laurent, XXĂXII, 326; Budişteanu, Dreptul, din 1890, No. 55, p. » ete.
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în contra lui. În acast sens: se pronunță toţi autorii (?), şi 
chestiunea nu pare a fi dubioasă. 

Chestiunea de a se şti dacă mijlocul tras din intervertirea,: Invoe. din 
titlului posesorului poate sau nu să fie invocat de judecători oficiu. Con- 
din oficiu, este controversată (2). 

La, aceste două cauze de intervertire ale titlului pose- Deoseb. de 
sorului precar, prevăzute în mod limitativ de codul francez  €: * 
(art. 2238), art. 1858 din codul nostru mai adaogă încă 
două, şi anume: | 

10 când posesorul precar strămută proprietatea, lucrului Ante două 
posedat, printr”'un act cu titlu particular, unui terţiu care (azur! presă 
este de bună credinţă (epr. art. 2239 C. fi.); și, în fine, nostru. 
20 când transmiterea posesiunei se face de posesorul precar, 

print”un act cu titlu universal, și succesorul este de bună 
credinţă. Vom zice numai câtevă cuvinte asupra fiecăreia 
din aceste două cauze de intervertire. 

10 Posesiunea, este intervertită și devine utilă pentru Transmiterea 
prescripţie când posesorul precar transmite, printrun act precara, unui 
cu titlu particular, posesiunea lucrului unui terțiu de bună terţiu de bună 

credință, de exemplu: prin vânzare, donaţiune, legat, ete. eredinţă.. 
In asemenea. caz, succesorul cu titlu particular al posesoru- 
lui (Payant-cause & titre particulier)(?) poate, după art. 1858, 

() Guillouard, op. cit., I, 482; Baudry et Lissier, dem, 32%; 

Le Roux de Bretagne, dem, 1, 409; Colmet de Santerre, 

VIII, 344 bis IV; Laurent, XXXII, 322, ete. _ 

(2) Vezi în sensul afirmativei, Guillouard, 1, 433, iar în sensul 

negativei, Baudry et Tissier, 337; Budişteanu, loco cit. 

() Cumpărătorul este, în adevăr, un succesor cu titlu particular 

al vânzătorului (epr. C. Galaţi, Dreptul din 1899, No. 61, 

p. 499, punetul al 5-lea din speţă); donatarul şi legatarul par- 

ticular (singularum rerum) este un succesor cu titlu particular 

al dăruitorului sau testatorului, ete. Vezi Beltjens, art. 2235, 

No. 2. Vezi şi tom. V al Coment. noastre, p. 104 şi 195. N 

Din împrejurarea că cumpărătorul este un suceesor cu titlu Consecinţile 
. : Ay Piti , - “ia x soluției de mai 

particular al vânzătorului, sa tras concluzia foarte juridică ot oiivire 

că nu se poate opune celui dintăiu (eumpărătorului) hotărîrea 1, autoritatea 

dobândită contra autorului său (vânzătorul), posterior vinderei- lucrului ju- 

„cumpărărei. Cas. rom. Bult. 1912, p. 66 şi Cr. judician din decat. 

1912, No. 25, p. 299 (rezumate). Hotărîrea definitivă dobân- 

dită în contra vânzătorului înainte de vânzare este însă opo- 

zabilă cumpărătorului, chiar şi atunei când cumpărarea a 

avut loc prin licitaţie publică. Cas. rom. Bult. 1912, p. 1647.
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$ 3, să prescrie acest lueru prin 10 sau 20 de ani, dacă 
este de bună credinţă. 

Soluția demai Această soluţie, admisă, şi de art. 1919 din codul Ca- 
faţ edi limach (1462, în fine O. austriac) (1), este conformă adevă- 
ratelor prin- ratelor principii, pentrucă, pe de o parte, succesorul cu titlu 

“P pastieular nereprezentând pe autor, nu este ţinut a înde- 
plini obligaţiile personale ale acestuia, iar pe de altă parte, 
el nu invoacă prescripţia în numele autorului său, ei începe 
o prescripţie nouă în persoana lui (art. 1859) (2). 

Condiţiile ce- Pentru ca succesorul cu titlu particular să poată pres- 
rute pentru ca ese lucrul pe care posesorul vânzător sau donator nu-l 
titlu parti- putea, preserie din cauza precarităţei, se cere, pe de o parte, cular să poată x - 1. prescrie, Ca el să fie de bună credinţă, condiţie pe care art. 2239 

din codul francez n'o cere, iar pe alta, ca să existe un act 
translativ de proprietate serios, iar nu simulat. 

Transmiterea 20 În fine, posesiunea, este intervertită şi devine utilă 
Fiu unives: pentru usucapiune când posesorul precar transmite posesiunea 

sal, altuia. sa cu tiţlu universal altuia, şi moştenitorul este de bună 
credinţă. 

c. fr. și C. „Această soluţie este însă contrară atât celei admise de 
îm codul francez (art. 2237) cât şi celei admise de art. 1918 

din codul Calimach (1462 C. austriac) (5), după dreptul 
roman (*). 

Justificarea Această, decizie, care pare a fi exceşivă, este. conformă soluţiei de ineipiilor. zi 5 Ş . .. . mai sue,  PHNEIpIilor, zice un autor (2), pentrucă moştenitorii univer- o 
(1) Vezi acest text reprodus supră, nota 2 dela p. 115, 116. €) Cpr. Planiol, 1, 2675; Gnillouard, Prescription, 1, 472; Arntz, IV, 2220 şi toţi autorii. 
() Vezi art. 1918 C. Calimach, citat textual supră, p. 115, n.2. (&) Vezi L. 11, Dig., De diversis temporalibus prascriptionibus, 44, 3, unde se zice: „Cm heres în jus omne defuncti succe- dit, ignoratione sua defuncti vitia non excludil, veluti câm sctiens alienum sllum, silo, vel precario possedit. Quamovis enim precarium heredem îgnorantem non teneai, nec interdicto recte conventatur iamen usucapere non poterit, quod defuncius non ; potuii. Idem Juris est, căm de longa pPossessione gquceritur“. * 0) Vezi T. Hue, XIV, 375.— Vezi însă Bufnoir (Propriete ei contrat, p. 215), care aduce o critică timidă acestui text. lată, în adevăr, cum se exprimă acest autor: „On aurait pu croire tout d'abord que le possesseur venant & disparaitre, et ses h6ritiers commencant une possession nouvelle en leur per” sonne, le vice de precarite ett disparu. Pourguoi done, en
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sali sau cu titlu universal, reprezentând pe autorul lor, au 
aceleaşi obligaţii, pe care le aveă şi el, de a restitui luerul 
aceluia pentru care a posedat. Feres succedit în vriutes et 
vitia ductoris defuncti (1). Cu toate acestea, legiuitorul a 
dispus altfel, deşi Mareade, pe care, în genere, l-a urmat 
legiuitorul nostru, nu eritică dispoziţia codului francez, ei 
caută, din contra, s'o justifice. 

Va să zică, în dreptul nostru, moștenitorul, când este 
de bună credinţă (şi ştim că buna credință este în totdeauna 
presupusă). nu continuă posesiunea pe care o aveă autorul 

său, cu calitățile şi vieiile sale, ci începe o posesiune nouă 
în persoana sa. principiu care este conform şi eu art. 1859 
din codul civil; de unde rezultă o consecinţă foarte impor- 
tantă în privința moștenitorilor uzufruetuarului care, . în 

urma morței autorului lor, vor exercită o posesiune non pro 

alio, ci pro suo, adecă o posesiune utilă spre a preserie fon- 
dul supus uzufruetului (argument din art. 1858, 4 şi 1859); 

pe când, în codul francez, din contra, moştenitorii uzufrue- 

tuarului sau uzuarului, ete. vor continuă posesiunea pre- 

cară a autorului lor, deşi chestiunea eră controversată în 

vechiul drept francez, şi nu vor puteă prescrie decât prin 

intervertirea, titlului lor (2). 
Am vorbit mai sus de viciul precarităței prevăzut 

de ant. 1853 $ 1. Paragraful 2 al acestui text adaogă că 

posesiunea, exercitată asupra lucrului altuia prin simpla în- 

găduință sau toleranță a proprietarului acelui lucru, nu 

poate conduce pe posesorul acestui lueru la, preseripţie. Ac- 

effet, faire peser sur ces derniers une pr6somption legale de 

dâfaut d'animus?... Tel n'est pas cependant le systăme de la 

loi. C'est mâme tout le contraire que dâcide lart. 2237 du 

code civil“. Vezi şi cpr. Budişteanu, care aprobă în termeni 

energici inovaţia legiuitorului nostru, zicând că teoria admisă 

de codul francez care, în treacăt fie zis, este şi aceea a co- 

dului italian (art. 2115), este nelogică, contrară scopului pres- 

cripţiei, antieconomică şi nedreaptă. Vezi Dreptul din 1890, 

No. 56, p. 448 urm. 

() Bufnoir, Propridte et contrat, p. 219. 

(2) Vezi Bufnoir, op. cit., p. 218; Laurent, XXXIIL, 306; Belt- 

jens, VI, art. 2236, No. 7 şi art. 2237, No. 3; Zacharie, 

Handbuch des fi. Ciwilrechis, |, $ 196, p. 597, nota 9 (ed. 

Crome) şi toţi autorii. 
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COD. CIV. — CARTEA III. — TIT, XX. — CAPIT. 11. — ART, 1853 $ 2. 

tele de toleranță sau de îngăduință, după cum le numeşte 
textul nostru, prin rugăminte, după cum se exprimă art. 1921 
din codul Calimach (1), sunt acele pe care un proprietar vecin 
le permite, 'le îngădue sau le tolerează, pe care el poate 
însă a, le face să înceteze când voește. Se înţelege că actele 
de asemenea natură nu pot conduce la prescripţie, fiindeă 
ele constituese o posesiune non animo domini. 

Toleranţa, vecinilor exclude ideea de drept; de aceea 
ea nu poate să servească de temeiu preseripţiei (2). 

Toleranţa face să se nască un viciu absolut, iar nu 
numai relativ, pentrucă ea nu este decât o formă a pose- 
siunei precare; de oarece posesorul care este tolerat sau în- 
găduit de viein, nu are animus domini. Art. 1862 $Ş 1 este 
deci aplicabil şi în specie (2). 

Art. 2232 din codul francez, care vorbeşte de actele 
de pură toleranță, dispune că şi actele de pură facultate 
nu pot să servească de temeiu nici posesiunei, nici pres- 
cripţiunei.. Legiuitorul nostru a eliminat din art. 1853 $2 
cuvintele relative la actele de pură facultate, nu înţelegem 
din ce cauză, căci nu încape îndoială că folosinţa cu titlu 
de pură facultate, ca şi cea cu titlu de simplă toleranţă, 
nu conferă o posesiune utilă de natură a conduce la pres- 
cripţie. Iată cum se exprimă, în această privinţă, Mareade: 
SŞ „Se nu meşte folosinţă de pură facultate acea pe care o exer- 

cităm, nu în virtutea unui drept al nostru propriu, ci în virtutea 
destinaţiei lucrului care aparţine tuturor sau la mai mulţi şi ca membri ai universalităței, care este stăpână. Astfel sunt, de exemplu, 
trecerea ce exereit pe un drum, scoaterea apei dintr'o. fântână pu- 
blică, păşunarea, vitelor mele pe imaşul comunal, ete. Aceste acte 
nefiind îndeplinite de mine cu titlu de proprietar exeluziv, nu pot, oricât de mult timp le-aş exercită, să facă să treacă luerul dome- 
niului publice în domeniul meu privat“ (£). 

Am văzut, de asemenea, supră, pag. 88, că facul- 

(1) Cpr. art. 1464 din codul austriac, care nu vorbeşte de stă- 
pânirea unui lucru prin rugăminte. 

(2) Beltjens, op. cit., IN, art. 2232, No. 2 şi autorităţile citate acolo. 
(2) Beltjens, loco supră cit.; Guillonard Prescription, |, 492; T. Huc, XIV, 364; Laurent, Supplement, vin, No. 286, p. 403, etc. 
(*) Marcad;, Prescription, axt. 2299 urm., No. 103, p. 126, 127.
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tățile legale, spre deosebire de cele convenţionale, sunt ne- 
preseriptibile. | 

Art. 2229 din codul francez, corespunzător cu art. 1847 Deoseb. de 

din codul nostru, mai cere ea posesiunea să nu fie echivocă; pate Se i 
însă acest caracter nu este o calitate nouă, după cum Ob- posesiunei ne- 
servă Marcade şi toţi autorii, ei confirmarea şi perfecţionarea echivoce. 
celorlalte calităţi, pe care le-am examinat mai sus. Acest 
ultim caracter, pe eare îl prevede textul francez, referindu-se 
la celelalte caractere ale posesiunei, însemnează că fiecare 
din caracterele ei: continuitatea, publicitatea, ete. trebue să 
fie clare şi neîndoelnice. De aceea, textul nostru n'ă mai 

adaos în art. 1847 că posesiunea, trebue să, fie neechivocă (1). 
Nu trebue să vedem în dispoziţia, care cere ca pose- Sensul pose- 

siunea să fie neechivocă, indicarea unui caracter particular simi neeehi- 

și distinct al diferitelor calităţi cerute pentru eficacitatea po- 

sesiunei, zice Aubry et Rau. Tot ce legea a voit să spue 

este că aceste calităţi trebue să rezulte întrun mod clar şi 

neîndoios din faptele invocate de posesor (2). 
Astfel, faptele de folosinţă, -care n'ar aveă de obiect Exemple de 

toate produsele sau emolumentele unui fond, şi care ar puteă E ivocă. 

fi vezultatul unei desmembrări a proprietăţei sau al“unei 

simple îngăduinţe, precum ar fi, de exemplu: faptul tre- 

cerei pe un loc, faptul de a scoate apă dintro fântână, de 

a paşte vitele pe un imaș, ete., nu vor fi, în genere, con- 

siderate decât ea constituind o posesiune echivocă, din punetul 

de vedere al dohândirei proprietăţei (3). | 

Pot astfel, vor fi considerate, faţă de proprietarii în Faptele exer- 

indiviziune, şi faptele de posesiune exercitate de unul din ei gin comunisti 

asupra luerului comun, cât timp acest din urmă n'a arătat asupra lu- 

în mod formal şi evident intenţiunea de a posedă luerul erului comun- 

comun, în întregimea: lui, ca singur și unie proprietar (*). 

(1) Vezi supră, p. 106. | _ 

(2) Aubry et Rau, II, nota 8 dela pag. 537, 538 (ed. a 5-a); 

Zacharie, Handbuch des fi. Civilrechts, I, $2l5c p. 531, 

text şi nota 3 (ed. Ansehiitz); Troplong, Prescription, I, 359; 

Mareade, Idem, art. 2229 urm., No. 104, p. 128; Le Roux 

de Bretagne, Idem, 1, 312; Colmet de Santerre, VIII, 326 bis 

IX. — Contră: Laurent, XXXII, 293. o o 

(2) Aubry et Rau, Joco supră cit. p: 538 şi autoritățile citate acolo. 

(*) Aubry et Rau, loco cât. p. 538, text şi nota 10.
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Prescripţia nu Prin urmare, se poate pune ca principiu că, de câteori 

curge între există o stare de indiviziune între mai mulţi coproprietari, 
” preseripția nu curge între ei (î). 

Un coproprie- Pentru ca unul din coproprietari să dobândească prin 
can, Pole insă preseripţie partea celorlalţi comunisti, el trebue să posedeze 
lucrul comun, lucrul întreg nomine proprio, în mod separat şi exeluziv (2); 
dacă îl stăpâ- căci dacă el ar posedă lucrul nomine communi, în baza unui 

proprio. mandat expres sau tacit a celorlalți comunişti, el n'ar pute 
prescrie în dauna lor (3). 

Necesitatea Comunistul care posedă lucrul, în această calitate, 
ex lia de (Nimo domini, ca proprietar, nu are nevoe de a-şi inter- 

posesiunea verti titlul său pentru a preserie totalitatea lucrului comun, 
celorlalti co- în dauna celorlalți comuniști, fiind suficient ca, în tot timpul 

"cerut pentru prescripţie, posesiunea sa să fi fost exeluzivă 
de orice act de posesiune u celorlalţi comunişti (£). Curtea 
din Dijon zice foarte bine în această privință: „pentru ca 
să existe prescripţie între coproprietari, trebue să existe din 
partea acelui care pretinde că a dobândit proprietatea, lu- 
erului comun, acte externe şi contradictorii care, printr'o 
manifestare neechivocă, pune pe comunist în situaţia de a-și 
apără dreptul său; altfel comuniatul care a exereitat acte 

  

() Cas. rom. Bult. 1905, pag. 543 şi Cr. judiciar din 1905, 
No. 38, p. 209 urm. (cu observ. noastră); Dreptul din acelaş 
an, No. 42. — Această decizie pune în principiu că, de câteori 
o proprietate aparţine mai multor persoane în indiviziune, 
acțiunea în hotărnicie nu poate aveă loc decât atunci când 
indiviziunea încetează. 

(2) Cas. rom. Cr. judiciar din 1914, No. 53, p. 434; Bult. 1913, 
p. . 

(5) Vezi Le Roux de Bretagne, op. cit, I, 105. 
(*) Cas. fr. Sirey, 87. 1. 176; D. P. 87.1. 386; C. Pau, D.P. 

91. 2. 213. — Curtea din Bucureşti a decis însă că, deşi este 
adevărat că proprietarul indiviz nu poate prescrie în contra 
coproprietarului său, decât dacă a posedat excluziv şi pro 
diviso 30 de ani lucrul comun, totuşi această regulă nu se 
mai aplică atunci când va încetă din viaţă unul din COpro- 
prietari; căci, în asemenea caz, moştenitorii lui vor puteă, stă- 
pânind lucrul 10 sau 20 de ani, să opue succesiunea lui ca 
un titlu just, de oarece prin faptul că i-au succedat, pose- 
siunea indiviză a autorului lor s'a schimbat în posesiune utilă 
pentru moștenitori, care încep în persoana lor o posesiune 
nouă, potrivit art. 1858 şi 1859 din codul civil. C. Bucureşti, 
Dreptul din 1911, No. 38, p. 298 urm.
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de posesiune este presupus a reprezentă comunitatea şi a se 
folosi în virtutea titlului său, atât pentru ea cât şi pentru 
el însuş“ (1). 

Din cele mai sus expuse rezultă că starea de indiviziune stingerea 
se stinge și acţiunea în împărțeală nu mai poate fi admisă stărei de în 

3 ? 5 diviziune 

atunei când unul sau mai mulți din comunişti sau comoş- când unul 
tenitori au dobândit prin preseripţie, în contra și în dauna” gomunişti 
celorlalți comuniști, proprietatea întreagă sau a unei părți prin preserip- 
din bunurile comune (art. 729). Această prescripţie fiind, (ie Pope 
achizitivă, iar nu liberatorie, comunistul care o invoacă a lucrului 

trebue să dovedească că a posedat totul sau parte din lu- 

crul comun în condiţiile cerute de art. 1847 C. civil, adecă: 

în mod continuu, neîntrerupt, neturburat,. publice şi sub nume 
2 de proprietar (2). 

Trecem acum la juneţiunea posesiunei. 

Despre juncțiunea posesiunei (*). 

Art. 1859. — In toate cazurile când posesiunea aceluiaș lucru 

trece pe rând în mai multe mâni, fiecare posesor începe în per- 

() D. P. 70, 1, consid. dela p. 151 (sub Cas). Vezi şi C. Bu- 

cureşti, Dreptul din 1908, No. 4, p. 28. Vezi asupra acestei 

chestiuni autorităţile citate în tom. III, partea II, al Coment. 

noastre, p. 463, nota | şi în tom. IX, p. 541, nota 2. 

(2) C. Bucureşti, Dreptul din 1908, No. 4, p. 28; Cas. rom. Cr. 

judiciar din 1913, No. 3%, p. 407 (rezumate) şi Dreptul din 

1913, No. 45. Vezi tom. III, partea II-a, al Coment. noastre, 

pag. 462 şi îufră, p. 225, nota 2. | 

(3) Vezi asupra acestei materii, N. Budişteanu, Dreptul din 1890,  Origina 

No. 61 şi 62. —Art. 1859, pe care avem să-i interpretăm art. 1859. 

în acest capitol, pare a fi împrumutat dela Dunod (Tr. des 

prescriptions, p. 19, 20, ed. din 1765). lată, în adevăr, cum 

se exprimă acest autor: „Lon peut, pour rendre la possession 

complăte, joindre ă sa possession celle de son auteur mediat 

ou immâdiat, soit qu'on lui ait suceâde ă titre universel ou 

particulier, ă, titre lueratif ou onereux. Si, par exemple, l'on 

est hâritier d'une personne qui ait poss6d6 pendant vingt ans, 

il suffira d'en posseder encore dix, pour preseriere pendant 

trente anntes... C'est ce que Pon apelle accession, en matiăre 

de prescription, paree que Lon fait acceder un temps ă un 

autre, pour former la prescription, ete.“. Vezi în nota urmă- 

toare textul art. 2235 fr., împrumutat dela acest autor.
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soana sa o nouă posesiune, fără a se distinge dacă strămutarea 
acestei posesiuni sa făcut în mod singular sau universal, lucrativ 
sau oneros. (Art. 1858, 40, 1860, 1861 C. cv.) (0). 

Art. 1860.— Verice posesor posterior are facultatea, spre a puteă 
opune preseripţiunea, să unească posesiunea sa cu posesiunea auto- 
rului său (2). (Art. 1859, 1861 C. eiv. Art. 2235 C. fr. modif). 

Art. 1861. — Dispoziţiunile celor două articole precedente nu 
deroagă dela cele prescrise prin art. 1858 în ultimul său alineat. 
(Art. 1858, 1859, 1860 C. cir... 

Nu este nevoe ca aceeaș persoană să fi posedat imo- 
bilul în tot timpul necesar pentru a prescrie, căci posesorul 
actual poate să unească posesiunea sa cu acea a autorului 
său (art. 1860), puţin importă modul cum el i-a suecedat: 
eu titlu universal sau cu titlu particular, cu titlu oneros 
sau cu titlu gratuit (art. 1859). 

Acest beneficiu al juneţiunei diferitelor posesiuni este 
de mare utilitate, din cauza numeroaselor mutațiuni ce se 
produc în unele proprietăţi ; căci, fără ea, preseripția ar fi fost 
de multe ori eu neputinţă, din cauză că este greu ca o per- 
soană să fi posedat ea, însăș tot timpul cerut pentru a 
prescrie (3). | 

Motivul acestei dispoziţii este următorul:. preseripția 
fiind statornieită întrun interes general, adecă în scopul de 

țiunea_pose- a asigură stabilitatea proprietăţilor, ne domâniu rerum în siunilor. , - 

Dr. 

A rt. 2 

C. fr 

roman, 

235 

Perpetuum încerta sint, puţin importă dacă un lucru a fost 
posedat timp de.30 de ani de aceeaș persoană sau de mai 
multe persoane, care şi-au transmis proprietatea succesivă 
a. acestui lueru (*). 

„De aceea, juneţiunea, posesiunei, introdusă la Romani 
de pretor prin interdietul utrubi (utrum hic aut shi) pentru 
preseripţia longi temporis şi întinsă mai în urmă şi. la: uzu- 

  

() Cpr. art. 2235 C. fe. Iată cum se exprimă acest text: „Pour 
complâter la prescription, on peut .joindre ă sa, possession celle de son auteur, de quelque manitre qu'on lui ait suecâd6, soit 
a titre universel ou particulier, soit ă titre lueratif ou on6- 
reux“. Vezi şi nota precedentă. | () Incât priveşte aplicarea, art. 

“supră, p. 102, ad notam. 
(2) Cpr. Planiol, 1. 2673. 
(&) Cpr. Thiry, 1V, 629. 

1860 la acţiunile posesorii, vezi
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capiune printr”o constituţie a lui Justinian (1), îşi aveă fiinţa 
şi în codul Calimach, în privinţa succesorilor particulari. 
lată, în adevăr, cum se exprimă art. 1962 din acest cod 
(1493 C. austriac): 

„Acel ce au luat un lueru cu bună credinţă dela un 
„stăpânitor drept şi cu bună credinţă, are dreptate să socotească, 

şi termenul stăpânirei avutorului de mai înainte în însăş 
uzueapia lui; acest drit.are loe şi pentru vremea pres- 
cripției“. Şi art. 1963 din acelaș cod (1493, în fine, C. aus- 
triac) adaogă:  „Dimpreună socotirea avutorului de mai 
înainte are loc şi pentru uzucapia de 30 sau 40 de ani, şi 
fără titlu drept“ (2). 

Pentru ca juneţiunea posesiunilor să poată aveă loc, 
după codul Calimach, se cereă însă bună credinţă, căci iată 
cum se exprimă art. 1930 din acelaş cod, care nu are co- 
respondent în codul austriac: „Moștenitorul stăpânitorului 
celui cu rea credință, nu poate uzucapisi prin stăpânirea 
îndelungată, nici să socotedscă dimpreună. anii avutorului de 

mai înainte, căci greşălile mortului trec la, moștenitorul lui“. 

Din cele mai sus expuse ar păreă să rezulte şi rezultă, 

chiar că moștenitorul universal al unui posesor de rea ere- 

dință nu poate, după codul Calimach, nici să preserie, niei 

() Vezi Instit., De usucapionibus et longi temporis possessio- 

nibus, II, 6, $$ 12 şi 13. Vezi şi L. 11, Cod, De proscripitone 

longi temporis, 1, 83, unde se zice: „Super longi temporis 

prescriptione, que ex decem vel viginii annis întroducitur, 

perspicuo jure sancimus, ul sive ex donatione, site ex alia 

lucrativa causa bona fide quis per decem vel viginti annos 

rem detinuisse probetur, adjecto scilicet tempore etiam prioris 

possessoris, memorata longi tempovis exceptio sine dubio ei 

competat, mec occasione lucrative causa repellatur Vezi 

asupra evoluţiunei şi desvoltărei progresive a Juncțiunei pose- 

siunilor la Romani, N. Budişteanu, Dreptul din 1890, No. 61, 

p. 486 urm. - , | 

(2) Art. 1493 partea finală din codul austriac, corespunzător eu 

art. 1963 din codul Calimach, se exprimă în termenii urmă- 

tori: „Această imputare are loc, chiar în lipsa unui titlu le- 

gitim, când este .vorba de o uzucapie de 30 sau 40. de ani, 

şi în lipsă de bună credinţă sau de ignoranță scuzabilă, dacă 

este vorba de o prescripţie propriu zisă, und bei der eigent- 

lichen Verjăhrung selbst ohne guien Glauben, oder schuldlose 

Unwissenheit stati“ 

12452 | 9 

129 

C. Calimaeh. 
Art. 1962, 

1963. 

C. Calimach. 
Art. 1930, 

Dr. roman. 

C. austriac. 
Art. 1493.
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să adaoge la posesiunea lui posesiunea autorului său, fiindcă 
legiuitorul îl face responsabil de greşala acestui autor. So- 
luţia este nedreaptă, pentrucă nimene nu poate răspunde 
de greșelile altuia; dar legiuitorul eră liber să considere po- 
sesiunea moştenitorului ca o continuare a posesiunei auto- 
rului. Ceeace este însă inexplicabil este admiterea soluţiei 
contrare printr'un alt text al aceluiaş cod, căci iată cum 
se exprimă art. 1920 din codul Calimach (1463 C. aus- 

C. Calimaeh. triac): „Stăpânirea unui lucru trebue să fie de bună ere- 
Art. 1920. 

dinţă (1), însă stăpânirea cu rea credință a avutorului de 
mai înainte, nu împiedică pe un urmaş cu bună credință 
sau pe moștemtori, să înceapă uzucapia din ziua acelei cu 
bună credinţă urmate stăpânirei sale“. 

Consiliarea 
art. 1920 şi 
1930 din codui 

Acest text din codul Calimaeh este în contradicţie fla- 
grantă cu art. 1930 din acelaş cod (2), şi singurul mijloe 

Calimach. de a le conciliă este de a zice că numai viciile reale sunt 

C. austriac, 
Art. 1463, 

1493. 

C. Calimach. 
Art. 4924, 435, 

426. 

Deoseb. între 
C. Calimach 
şi C. austriace. 

Eroare de 
drept. 

transmisibile la moștenitori (art. 1930), iar cele personale 
sunt intransmisibile (art. 1920) (5). 

Incât priveşte codul austriac, unde art. 1930 din codul 
Calimaeh nu există, ci numai art. 1463 (1920 C. Calimach) 
şi 1493 (1962, 1963 C. Calimaeh), nici o contradicţie nu 

(1) Vezi art. 424 din codul Calimach (326 C. austriac), care 
arată ce se înțelege prin stăpânire sau posesiune de bună ere- 
dință. „Tot cel ce din temeiuri apropiete de adevăr, socotește 
că lucrul ce-l are în stăpânire este drept al său, acela este 
stăpânitor cu bună credință“ (ein redlicher Besitzer), iar 
art. 425 din acelaş cod (326, în medio C. austriac) adaogă: 
„Cu rea credință stăpânitor (ein unredlicher Pesitaer) este 
acela, carele ştie sau din îinprejurări trebue să prepue că 
luerul ce îl are în stăpânire se cuvine altuia“. „Cel ce se 
amăgește în faptă (error facti) poate fi stăpânitor nedrept, 
însă cu bună credință“ (art. 426 C. Calimach, 326, in fine C. 
austriac), 

Acest text al codului Calimach nu vorbeşte decât de eroarea 
de fapt, pe când textul corespunzător din codul austriac 
(326, în fine) zice: că cineva poate fi posesor de bună 
credinţă chiar dacă a ignorat dispoziţiile legei (erro» juris). 
„dus Irrthum in Tathsachen oder aus Unwissenheit der gesetzlichen Vorschriften /ann man ein unrechimiissiger und doch ein redlicher Besitzer sein“. Vezi in fră, p. 242, nota |. (2) Vezi supră, p. 12, nota 3 şi p. 14. 

() Vezi N. Budişteanu, Dreptul din 1890, No. 62, p. 494.
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există între ele, căci art. 1463 prevede dreptul moștenitorilor 
universali, iar art. 1493 acel al suceesorilor particulari sau 

„singulari de a invocă posesiunea autorului lor, aşa că sa 
putut zice, cu drept cuvânt, că codul austriac nu face deo- 
sehivea ce Romanii făceau între moştenitorii universali şi 
cei particulari. 

lată, în adevăr, cum se exprimă un comentator al 
acestui cod (asupra art. 1463): 

„Il codice austriaco non ha addotata la distinzione delle leggi 
romane, e permette cehe anche il suecessore a titolo universale di 
buona fede possa usucapire dal giorno del suo possesso, ad onta 
che il defunto fosse în mala fede“ (1). 

Incât priveşte codul Caragea, el nu cuprinde nicio dis- 
poziţie în această privinţă, însă art. 3 din legea explicativă 
dela 8 Martie 1847 (partea I-a), care desființează nepreserip- 
tibilitatea, încăleărilor de pământ şi de hotare dintre vecini, 
are următoarea importantă dispoziţie care, în partea sa finală, 
se apropie întrucâtva de art. 1859 din codul civil actual. 
lată, în adevăr, cum se exprimă acest text: 

„Cu rea credință se socotește împresurarea aceea ce se ur- 
mează de însăş persoana ce a făcut-o, şi se supunela cel mai lung 
termen al preseripţiei de 30 de ani. Dar, cu bună credinţă ŞI su- 

pusă la termenul preseripţiei de 10 ani se socoteşte când vreo pro- 

prietate dimpreună cu împresurarea ce va fi făcând la altă moşie 

învecinată cu dânsa, se va stăpâni de a treia persoană, la care va 

fi trecut prin moştenire, cumpărătoare, dar, zestre, sau cu verice 

alt titlu“. (Vezi C. Caragea, ed. Brăiloiu, p. 398, nota 1). 

După cum vedem, ideile principale ale acestui text, 

care modifică în mod radical codul Caragea, astfel cum 

eră conceput din capul locului, sunt următoarele: 

10 Atât moștenitorul universal cât şi cel particular nu 

mai continuă posesiunea începută de autorul lor, ci încep 

0 posesiune nouă în persoana lor, ceeace este admis atât 

(2) Mattei, 1 paragrafi del codice civili austriato avvicimati dalle 

leggi romane, framcesi e sarde, IV, p. 1078, No. 3 (Veneţia, 

1854). Vezi asupra art. 1463 şi 1493 din codul austriac, 

Stubenrauch, Commentar zum ăsterreichischen allgemeinen biir- 

gerlichen Gesetzbuche, IL, pas. 912, 959 şi 960 (ed. a 8-a, 

Schuster und Sehreiber, Wien, 1903). 
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de art. 1920 şi 1962 din codul Calimach cât şi de art. 1859, 
1860 din codul actual. 

20 'Titlul de moştenitor, sau după cum se zice obișnuit, |. 
titlul pro herede, constitue, ea și în dreptul actual, un titlu 
just care, unit cu buna credinţă, permite moștenitorului de 
a prescrie prin zece ani, deşi autorul eră de rea credință și 
nu puteă preserie decât prin 30 de ani (?). 

Venim acum, după acest scurt istorie, la dreptul actual. 
Art. 1859 admite principiul că orice moştenitor, atât cel 
universal sau cu titlu universal, cât şi cel particular sau 
singular (cumpărătorul, donatarul sau legatarul rerum singu- 
larum), ete. nu mai continuă posesiunea autorului, ci începe 
în persoana sa o posesiune nouă, având însă, după art. 1860, 
facultatea, de a uni posesiunea sa cu posesiunea autorului său. 

Rămâne însă bine înţeles că, pentru ca posesorul actual 
să poată uni posesiunea sa actuală cu acea a autorului său, 

ad usucapien- acest din urmă trebue să fi exercitat o posesiune utilă ad 
dum. 

Art. 1861. 

Juncţiunea 
posesiunei 

moşt. adevă- 

usucapiendum. Astfel, dacă vânzătorul eră posesor eu titlu 
precar (art. 1853), cumpărătorul nu va puteă adăogi la: 
posesiunea, lui pe acea a vânzătorului, fiindeă acest din urmă. 
nu are o posesiune utilă pentru uzucapiune (Planiol, I, 2675). 

De aceea art. 1861 din codul nostru adaogă că dis- 
poziţiile art. 1859 şi 1860 nu deroagă dela cele prescrise 
de art. 1858. 

Moştenitorul adevărat, căruia succesiunea, este restituită, 
în baza unei acţiuni de petiție de ereditate, poate însă să. 

rat cu acea aunească posesiunea sa cu acea a: moştenitorului aparent, 
moşt. aparent. a: . - tii ai eaiți | din punctul de vedere al preseripţiei şi al exerciţiului ac- 

C. Caragea, 

țiunilor posesorii: căci întrucât moștenitorul aparent a 
posedat ca erede, el poate fi considerat ea autorul adevă- 

() Sia deeis, cu drept cuvânt, că succesiunea cu titlu universal 
sau singular, Iuerativ sau oneros, constitue, în C. Caragea, ca- 
ȘI astăzi, un just titlu pentru preseripţia de 10 ani, această 
dispoziţie fiind aplicabilă atunci când autorul posesorului 
actual a început a posedă sub codul Caragea, destul este ca. 
posesiunea să fi urmat în termen de 10 ani sub codul actual. C. Bucureşti şi Cas. rom. Dreptul din 1881. No. 38 şi Bult. 
S-a i, anul 1881, p. 718 şi 841; Bult. 1876, p. 62 şi Dreptul 
1876, No. 16. Vezi şi Bult. 1909, p. 1283, considerente repro-— duse înfră, p. 140. Vezi şi înfră, p. 241. Vezi însă E 

Bult. 1881, p. 744. şi înfră, p. 241. Vezi însă Cas. S al,
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ratului moştenitor, în sensul art. 1860 (1), soluţie admisă 
în.termeni expreşi prin art. 944 din codul german (2). 

Art. 1859 şi 1860 din codul nostru produe o conse- 
cință importantă în privinţa sezinei; căci, pe când, în codul 
francez, se decide că uzucapiunea care curgeă în folosul 

183 

Combinarea 
art. 653 cuart, 
1859, 1860. 

defunctului, continuă a curge după moartea lui și fără nicio . 
întrerupere, în folosul moștenitorilor săi, în dreptul nostru, 
moștenitorul începe în persoana sa, în privinţa uzucapiunei, 
o posesiune nouă (art. 1859), el având însă facultatea, 
spre a puteă opune uzucapiunea, să unească posesiunea sa 
cu acea a autorului său (art. 1860). In acest sens trebue 
să înțelegem cele ce am spus în tom. III, partea II al Co- 
ment. noastre, p. 5% (6). | 

Dar, din toate consecinţile ce rezultă din art. 1859 şi 
1860, astfel cum au fost modificate de legiuitorul nostru, 

cea, mai importantă este, de bună seamă, acea privitoare la 

chestiunea de a se şti dacă titlul de moştenitor (pro herede) 

unit cu buna credinţă, este un titlu suficient pentru a con- 

duce pe posesor la dobândirea proprietăţei imobiliare prin 
uzucapiunea de 10 sau 20 de ani. Deși chestiunea, este contro- 

versată, afirmativa este însă admisă întrun mod aproape 

“unanim, şi cu drept cuvânt, de jurisprudenţa noastră; şi 

aceasta chiar în privinţa pământurilor elăcăşeşti (*). 

„Considerând, zice o decizie recentă a Curţei de casaţie că, 

dacă din art. 700 combinat cu art. 729 din codul civil rezultă 

evident că un moştenitor, care stăpâneşte un imobil suceesoral ca 

proprietar excluziv, nu poate invocă faţă de comoştenitorul său 

decât preseripţia achizitivă de 30 de ani; nu tot astfel este însă 

când acel imobil a trecut prin succesiune la un erede al său uni- 

versal sau cu titlu universal; că, în acest caz, după art. 644, 

succesiunea fiind un mod de dobândire al proprietăţei, iar după 

art. 1858, combinat cu art. 1859, succesorul universal putând în- 

cepe în persoana sa o posesiune utilă ad usucapiendum, deosebită 

(1) Vezi tom. III, partea IL, al Coment. noastre, p. 916. _ 

(2) lată, în adevăr, cum se exprimă acest din urmă text: „Timpul 

uzucapiunei, care a curs în folosul unui posesor al unei suece- 

siuni, foloseşte moștenitorului. Die Prsitaungszeit, die zu 

Gumsten eines Erbschafisbesitzers verstrichen îst, kommt dem 

Erben zu Statten“. , , 

(2) Vezi în acest tom. errata, pag. 953. — Vezi însă C. Galaţi, 

Dreptul din 1890, No. 61, p. 499. 
() Cas. rom. Bult. 1908, p. 362. 

Titlul pro 
herede, unit 
cu buna cre- 
dinţă, con- 

duce pe pose- 
sor la pres- 
cripţie. Con- 

troversă. 

C. german. 
Art. 944.
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de acea a autorului său, calitatea sa de erede poate constitui un 
just titlu, care să conducă la preseripția acelui imobil găsit în 
succesiunea autorului său, dacă l-a stăpânit cu bună credință pănă 
la 10 sau 20 de ani, conform art. 1895, prescripţie care poate fi 
invocată faţă de terţii, prin urmare, şi faţă de acela care eră co- 
moștenitor cu autorul său“ (1). 

Cu toate acestea, soluţia contrară şi-a făcut şi ea drum 
în jurisprudenţa noastră (2). 

Din toate deciziile, care contestă existenţa titlului pro 
herede, cea mai importantă, este acea a Curţei din Iaşi, citată 
la finele notei 2. Și fiindeă această decizie, pronunţată numai 
cu majoritate de voturi (Zrei judecători în contra dos), are 
pretenția. de a răsturnă o jurisprudenţă admisă pănă acum 

() Bult. 1911, consid. dela p. 1389. Tot în acest sens sa pro- 
nunţat de mai multe ori atât Curtea din Bucureşti cât şi 
cea din Galaţi. Dreptul din 1911, No. 38, p. 298 şi Cr. ju- 
diciar din 1901, No. 62; Dreptul din 1900, No. 48, p. 387 
şi din 1903, No. 80, p. 659 urm, ete. 

„Considerând, zice o altă decizie tot a Curţei de casaţie, 
că din combinarea art. 1858 şi 1859 cu art. 1897 C. civil 
rezultă că moștenitorul are în calitatea, sa un titlu just (justa 
causa), care îl poate conduce, printr'o posesie de 10 sau 20 
de ani, la dobândirea prin prescripţie a imobilelor aflate în 
succesiunea autorului său, chiar când posesia, acestuia a, fost 
precară sau tolerată, dacă posesia eredelui a fost de bună 
credință“. Bult. 1911, pag. 284 şi Dreptul din 1911, No. 24 
şi 53; Bult. 1913, p. 316 şi 321; Judecăt. ocol. Novaci şi Hure- 
zanii de sus (Gorj), Dreptul din 1913, No. 77 şi Cr. judiciar 
din 1914, No. 6; Judecăt. rurală ocol, Târgu-Frumos, Cr. ju- 
diciar din 1914, No. 23, ete. Mai vezi în acelaş sens şi alte 

„decizii mai vechi. Bult. 1898, p. 361; Bult. 1899, p. 504 şi Dreptul din 1899, No. 43; Bult. 1906, p. 1335 şi 1882; 
Bult. 1907, pag. 1045; Bult. 1904, pag. 1279; Bult. 1909, 
consid. dela p. 1283 şi Dreptul din 1910, No. 3 (cu observ. 
noastră), ete. Vezi tom. III, partea I, al Coment. noastre, p. 310, 
nota 2; tom. III, partea II, p. 5, 6, nota 3 şi p. 792, nota 2. 
Mai vezi observaţia ce am publicat în Cr. judiciar din 1904, No. 49, p. 410, 411, ete. Vezi şi infră, p. 250, text și nota 3. 

() Vezi Trib. Ilfov, Dreptul din 1881, No. 38 (sentinţă infir- mată de Curte); Dreptul din 1904, No. 30 şi Or. judiciar din 1904, No. 37 (eu observaţia critică a d-lui Era. Anto- nescu); Trib. şi C. Iaşi, Dreptul din 1913, No. 1 (eu observ. noastră) și No. 73 (considerente reproduse mai la vale, p. 135 urm.); Trib. Vâlcea, sent. No. 533, din 20 Sept. 1894 (ne- publicată), ete,
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în mod aproape constant, vom reproduce aci considerentele 

ei, din care unele ni sau părut cam confuze: 

Văzând, zice Curtea, că preseripţia este un mijloc de a do- 
bândi proprietatea, şi că ea se întemeiază pe faptul posesiunei ea, 
proprietar în condiţiile cerute de lege (art. 1837, 1844 şi urm. C. 
eiv.); că, posesiunea precară sau prin îngăduinţa proprietarului 
nu constitue o posesiune sub nume de proprietar (art. 1853 C. civ.); 

Văzând, de asemenea, că, în virtutea principiilor de drept că 
nimene nu se poate înavuţi pe nedrept în paguba altuia, şi că 

nimene nu poate trece la altul mai multe drepturi decât are el 

însuş, art. 1857 C. civil dispune că detentorul care posedă nu sub 

nume de proprietar, nu poate singur să schimbe, fie prin el însuşi, 

fie prin alte persoane interpuse, calitatea unei asemenea posesiuni; 

că, la această regulă art. următor (1858) admite patru excepțiuni 

şi anume: 10 când detentorul lucrului primeşte cu bună credință 

dela o a treia persoană, alta decât adevăratul proprietar, un titlu 

translativ de proprietate, în privinţa lucrului ce deţine; 20 când 

detentorul lucrului neagă dreptul celui dela care ţine posesiunea 

lucrului, prin acte de rezistență la exerciţiul dreptului său; 39 când 

detentorul străinută posesiunea lucrului printr'un act cu titlu par- 

ticular translativ de proprietate, la altul care este de bună credinţă; 

şi 40 când transmiterea posesiunei din partea detentorului la altul 

se face printr'un act cu titlu universal, dacă acest succesor cu titlu 

universal este de bună eredinţă; 

Văzând că această preschimbare a posesiunei este generală, 

în înţelesul că nu este stabilită numai pentru prescripția de 10 

pănă la 20 ani; căci, pe când pentru modurile de preschimbare 

arătate la punetele 1 şi 3 este suficientă o posesiune utilă, de 10 

pănă la 20 ani pentru dobândirea proprietăţei, în cazurile enu- 

nerate la punctele 2 şi 4 se cere posesiunea cea, lungă de 30 ani 

pentru uzucapiune; . 
Văzând că art. 1858 C. civil este reproducerea art. 2238 şi 

2239 din codul francez, cu adaosul cazului al 4-lea de transfor- 

marea posesiunei precare în posesiune utilă; că, în toate aceste cazuri, 

se cere un act, adecă o manifestare de voinţă, fie printr un act 

translativ de proprietate, fie printr un act de rezistență; a 

Văzând că legiuitorul român, ținând seamă de unele eritiei 

aduse codului francez, de principiile dreptului roman şi de legiui- 

rile pământene, a admis oarecare schimbări dela legiuirea franceză; 

că, între altele, eu privire la înstrăinarea luerului altuia şi a efec- 

tului ce produe atare înstrăinări, când dobânditorii lucrurilor străine 

sunt de bună credință, legiuitorul român a suprimat art. 1599 

din codul fr., care declară nulă vânzarea lucrului altuia, şi a înlă- 

turat art. 2237 C. fr., după care erezii precariştilor nu pot pres- 

erie, ci continuă posesiunea precară a autorilor lor, oricât timp ar 

deţineă lucrul străin; aşa că numai printr un act de rezistenţă sau 
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prin celelalte moduri arătate de acest text, ei pot să-şi schimbe po- 
sesiunea precară în posesiune utilă pentru prescripţie sau uzuca- 
piune; că, tot în acest scop şi spre a dă o acţiune în justiţie lega- 
tarului singular, legiuitorul român introduce art. 906 C. civil, care 
preserie că, dacă testatorul ştiind, a dat legat lucrul altuia, însăr- 
cinatul cu acel legat este dator a dă lucrul în natură sau valoarea 
lui, spre deosebire de art. 1021 din codul francez, care declară nul 
legatul lucrului străin în toate cazurile, fie că a ştiut, fie că nua 
ştiut testatorul că lucrul nu este al său; că, față cu această. ino- 
vaţie, legatarul singular dobândind un lucru determinat, cum cere 
art. 1895 C. civil, şi printr'un act translativ de proprietate, dacă, 
este de bună credinţă, va preserie prin posesiunea, utilă de 10 pănă 
la 20 ani, intrând în prevederile art. 1858 al. 1 sau 3, după cum 
detentorul dobândeşte lucrul precar ca legat dela un altul decât dela 
adevăratul proprietar, sau dânsul lasă altuia ca legat lucrul ce 
deţine ea precarist; iar în ce priveşte legatarul universal s'a adaos 
la art. 1858 al 4-lea caz de preschimbare a posesiunei în cuprin- 
dere: „când transmisiunea posesiunei din partea, detentorului la altul 
se face printr'un act cu titlu universal, dacă acest succesor universal 
este de bună credință“; că legea cere, prin urmare: 10 un act cu 
titlu universal; 20 actul să fie manifestarea voinţei detentorului 
şi nu a altuia; și 30 succesorul universal să fie de bună credinţă: 
că succesorul cu titlu universal nu poate începe posesiunea utilă 
pentru preseripţie, ci numai pentru uzucapiune, din cauză că îitlul 
său cuprinzând o universalitate de bunuri, imobilele nu sunt deter- 
minate cum cere art. 1895 C. civ. rom., spre deosebire de codul 
francez (art. 1265 C. civ.), care nu pretinde o atare individualizare, 
față cu art. 2237 suprimat la noi, şi care se referă atât la erezii 
testamentari cât şi la, erezii legitimi ab intestat; că acest adaos. 
prin urmare, nu este o inovaţie atât de radicală cum se pretinde 
de apelanţi; că, dacă legiuitorul ar fi voit să pună pe picior de 
egalitate legatul universal cu cel singular, nu pretindeă în art. 1895 
C. civil, ca imobilul să fie determinat pentru a se: preserie prin 
10 pănă la 20 ani de posesiune utilă, şi totodată ar fi spus aceasta 
în citatul adaos, întrebuinţând termenul „testament“ în loc de act 
cu titlu universal, de oarece testamentul poate cuprinde tot felul 
de legate; 

, Văzând că legea prin art. 652 şi urm. din codul civil. 
chiamă la moștenirea netestată pe erezii legitimi în ordinea de ea stabilită, dând prin art. 653 descendenților şi ascendenţilor pose- iunea suecesiunei din momentul morţei lui de cujus, şi chiar fără ştirea şi voia lor; că legea substituindu-se lui de cujus, îi aduce 
la îndeplinire „Voința presupusă ce o are cu privire la averea şi 
moştenitorii să; că, cel ce moare netestat, neapărat că nu şi-a ma- 
nifestat voința, iar legea care îl înlocueşte nu-i poate presupune o voinţă imorală de a despoiă de avutul lor pe proprietarii imo- bilelor asupra cărora dânsul a avut numai o posesiune precară; căci însăş legea ar fi imorală; că, dacă în vederea, bunei credinţe
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a dobânditorilor de bunuri pe această cale, legea atribue un efect 
legal unor astfel de acte reprobate de echitate şi de morală, legiui- 
torului nu-i este îngăduit a face ceeace, în definitiv, nici de cujus 
n'ar fi făcut, dacă dispuneă prin testament de avutul său, — pre- 
zumţie dedusă din împrejurarea că nu a înstrăinat prin acte între 
vii bunurile deţinute în mod precar; că, de aceea, succesorii ab 
intestat se îmbracă cu drepturile şi datoriile defunetului, prin ur- 
mare, şi cu obligaţiunea de restituire a bunurilor deţinute în mod 
precar; ei vor continuă posesiunea precară a autorului lor, după 
cum asemenea, vor continuă şi complectă posesiunea utilă a defune- 
tului, întocmai ea în legiuirea franceză, art. 2235 din codul francez, 
care a fost desfăcut în două articole, 1859 şi 1860, de legiuitorul 
român, fără a le sehimbă înţelesul, cu singura deosebire, — zice 
art. 1861 C. civil, — că, trebue să se ţină seamă de adaosul făcut 
art. 1858 pe care-l interpretăm, şi anume: că, după codul român, 
legatarul cu titlu universal va puteă începe în persoana sa o po- 
sesiune de uzucapiune, când va dobândi bunurile de succesiune 
printi”'un testament dela detentor, dacă dânsul va fi de bună ere- 
dinţă; că, dacă legiuitorul ar fi voit să cuprindă în noul mod de 
schimbare a posesiunei pe toţi erezii, nu ar fi cerut un act cu titlu 
universal şi din partea, detentorului, ci reproduceă formula legală 
din art. 650 C. civil, când deferirea succesiunei se face fie prin 
lege, fie prin voinţă omului, adecă prin testament; că legea cerând 

voinţa, omului, nu se poate întinde această dispoziţie prin interpre- 

tări judicioase, care nu corespund intenţiei legiuitorului, la fapte 

juridice cărora legea, nu le dă calitatea de titlu sau cauză justă 

care să ducă la prescripţie sau la uzucapiune; că întrebuinţarea 
cuvântului act alăture de titlu universal nu poate fi o srăpare de 

vedere a, legiuitorului, ci e pus toemai spre a-i arătă intenţia; că, 

numai în art. 1858 C. civil, trebue căutat titlul pentru preseripție 

sau uzucapiune, și nu în art. 1895, 189 şi 644 C. civil; de oarece 

aceste texte vorbese în genere de titluri, iar nu de titlurile care 

conduc la dobândirea proprietăţei prin posesiune utilă; că, şi în 

codul francez, succesiunea este un mijloc prin care se dobândeşte 

proprietatea, (art. 711 Cod. civil fr.), şi totuşi nimene nu susține 

că succesorii precariştilor pot interverti posesiunea „lor în virtutea 

titlului lor de erezi, fie testamentari, fie erezi ab intestat; că, de 

asemenea, în art. citat 2235 C. civil francez se spune că fiecare 

posesor poate uni posesiunea sa, cu acea a autorului său, ori în ce 

mod îi va fi succedat, fie cu titlu universal sau particular, fie cu 

titlu lucrativ sau oneros şi, cu toate acestea, eredele nu poate inter- 

verti titlul posesiunei sale decât prin acte de rezistenţă sau prin 

celelalte două moduri permise de lege, întoemai ca autorul lor; că 

legiuitorul român, admițând. prin adaosul răcut art. 1858 C. civil, 

posibilitatea, intervetirei. posesiunei numai pentru „eredele instituit 

de detentor ca legatar cu titlu universal și numai pentru uzuca- 

piune, nu și pentru prescripția de 10 pănă la 20 ani, urmează 

că titlul pro herede nu poate duce nici măcar la uzucapiune; că, 
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de asemenea, nu poate fi vorba de o posesiune pro -s40, cum susțin 
intimaţii; că totul se rezumă în aceea că legiuitorul român, spre 
a pune în concordanţă principiul că cineva poate înstrăină lucrul 
altuia, cu obligaţia impusă legatarului universal prin art. 775 C. 
civil, de â restitui bunurile deţinute în mod precar, admite prin 
art. 1858, al. 4, că legatarul universal, dacă este de bună credinţă, 
poate uzucapiă, printr'o posesiune utilă de 30 de ani imobilele pri- 
mite ca făcând parte din universalitatea bunurilor lăsate lui prin tes- 
tament, asupra cărora de cujus aveă o posesiune precară, spre deo- 
sebire de eredele legitim, care nu poate preserie, oricât timp ar 
deţine bunurile, decât prin unul din modurile arătate de art. 1858 
C. civil, întoemai ca în leginirea franceză, ete. 

Precum sa putut vedeă din aceste considerente, în re- 
zuma, teoria Curţei este că numai legatarul cu titlul uni- 
versal poate preserie cu titlu pro herede, şi numai prin 
uzucapiunea de 30 de ani, iar nu prin cea de 10 pănă la 
20 de ani. Această soluţie şterge art. 1859, care vorbeşte 
în termeni expreși de moştenitorul universal. Apoi, Curtea 
face o confuzie regretabilă, având aerul de a zice printr un 
considerent dela fine, pe care l-am subliniat, că preseripția 
de 10 sau 20 de ani nu este o uzueapiung, ci numai pres- 
eripţia de 80 de ani. Curtea a, voit, de bună seamă, să pue 
în antiteză uzucapiunea cea lungă cu cea de 10 sau 20 de 
ani, însă s'a; exprimat rău. Intr'un cuvânt, nu credem că 
jurisprudenţa, Curţei din laşi va fi urmată şi de alte tri- 
bunale, şi avem ferma convingere că această, decizie va fi 
casată. 

Tidul pro Dar, dacă titlul pro herede, unit cu buna credinţă, 
poate fi opus ESte: ÎN legislația, noastră, un titlu suficient spre a conduce 
unui comoste- Pe POSesor la, dobândirea proprietăţei imobiliare prin uzuea- 
mai unui te, Piunea de 10 pănă la 20 de ani, s'a decis însă că acest titlu, 
țiu străin de neavând un caracter exeluziv, cum trebue să fie tiţlul care 
>meeeanne- serveşte de bază preseripţiei, ci fiind comun tuturor moşte- 

nitorilor, pănă la facerea împărțelei, urmează că prescripția 
întemeiată pe un just titlu rezultând din calitatea de mos- 
tenitor, nu poate fi opusă unui comoștenitor, ei numai unui 
terțiu care n'are calitatea de moştenitor (1) 

7 O decizie recentă a Curţei de casaţie adaogă însă că, 
dacă în cazul unui autor comun, o prescripţie întemeiată 

  

4) Cas. rom. Bult. 1912, p. Î124 și Dreptul din 1912, No. 64,



JUNCTIUNEA POSESIUNEI.— TITLUL PRO HEREDE. 

pe titlul de moştenitor (pro herede) nu poate fi invocată, 
contra altui comoştenitor, aceasta se explică prin faptul că, 
întrun asemenea. caz, titlul ce serveşte de bază preseripției 
fiind comun tuturor moștenitorilor pănă la facerea împăr- 
țelei; posesiunea nu are un caracter exeluziv cum ea trebue 
să fie atunci când serveşte de bază unei preseripţiuni. Atunci 
însă când un moştenitor găseşte, în succesiunea autorului 
său imediat, un imobil care a aparţinut suecesiunei unui 
autor mai depărtat, acest moştenitor poate să înceapă în 
persoana sa, o posesiune nouă, distinetă de acea a autorului 
său, care, unită cu buna credinţă şi cu titlul ce rezultă din 
calitatea. sa de moştenitor, poate să-l conducă la preseripţie (1). 

Aşa dar, orice sar zice, după o jurisprudenţă bine în- 
temeiată, pe care nimie nu o va puteă răstuină, titlul pro 
herede este în legea noastră, conform dreptului roman, cel 
puţin după părerea unora din jurisconsulţi (2), şi contrar 

pag. 543; Or. judiciar din 1912, No. 60. Vezi şi alte decizii 

mai vechi citate în tom. III, partea II-a, al Coment. noastre, 

p. 192, ncta 2. Cpr. în acelaş sens, Trib. Teleorman, Cr. ju- 

diciar din 1913, No. 27, p. 320 (cu nota d-lui $. Ivanovici). 

O altă decizie a Curţei de casaţie pune, de asemenea, în 

principiu că văduva săracă, care vine la succesiunea, bărba- 

tului său, conform art. 684 C. civil, nu poate, cât timp nu 

„şi-a valorificat şi stabilit dreptul său de femee săracă, să in- 

voace titlul pro herede, în baza căruia să poată pretinde că 

a dobândit un imobil prin prescripţie. Cas. rom. Bult. 1912, 

p. 311; Or. judiciar din 1912, No. 18, pag. 215 şi Dreptul 

din 1912, No. 39. | , 

() Cas. rom. S-a I (7 Maiu 1913, decizia No. 338), Jurispru- 

dența română din 1913, No. 28, p. 434 şi Dreptul din 1913, 

No. 74, p. 585; Bult. 1913, p. 1075; Or. judiciar din 1913, 

No. 46, pag. 551 şi din 1914, No. 55, p. 448. 

(2) Vezi [.. 3, Dig., Pro herede, vel pro possessore, 41, 5, unde 

Pomponius zice: „Plerique pulaveruni, si heres sim, el 

putem rem aliguam ex hereditate esse, que non si, posse me 

usucapere“. Mai vezi LL. 1, Cod, De usucaptone pro herede, 

7, 29, unde se zice: „Cim pro herede usucapio locum non 

habeat, intelligis, neque matrem tuam, cui heres eatitisti, neque 

te usu mancipia ex ea causa capere Posse“. Cpr. Pothier, 

Prescription, IX, 62 urm., p. 339 (ed. Bugnet); Troplong, 

Prescription, Il, 888. Vezi şi Vazeille, Prescription, UI, 475, 

p. 24, căruia Troplong (op. şi loco cit. IL, p. 416, nota 2) 

îi impută dea nu fi înţeles textele din dreptul roman pe care 

el se întemeiază. Un Senatusconsult al împăraţilor Dioele- 
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Coneluzie. 

Art, 684 C. 
civil. . 

Dr. roman,
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dreptului francez, (!) un just titlu de natură a conduce pe 
moștenitorul de bună credinţă la dobândirea proprietăţei prin 
uzueapiunea, de 10 pănă la 20 de ani (?), şi această soluţie 
este tradiţională în țara noastră, după cum observă, cu drept 
cuvânt, Curtea de casaţie. 

„Considerând, zice Inalta Curte, că legiuitorul român prin 
actualul cod civil, spre deosebire de cel francez, și respectând tra- 
diția consacrată prin art. 3 al legiuirei din Muntenia dela 1841, 
Martie în 8, asupra prescripției împresurărei pământurilor, a 
înseris principiul că titlul pro Perede este un just titlu, ceeace 
rezultă în modul cel mai evident din dispoziţiile art. 1897 ŞI 
combinat cu art. 644 şi 1859 din codul civil, ete.“(3). 

Uzucapiunea Preseripţia de 10 pănă la 20 de ani, bazată pe titlul 
bazată pe tiil . 4 . p. 
de mostenitor de moştenitor, nu cere însă ca persoana, în succesiunea căreia 

are de sep sa găsit imobilul, să fie proprietarul lui sau să aibă drept 
acoperirea Yi- . ss . . 
iubi acte de a-l transmite, de oarece această prescripţie are de scop 

lui, 

țian şi' Maximian a desfiinţat uzucapiunea pro herede: „Nihil 
pro herede posse usucapi, suis heredibus existentibus, obtinuit“. 
(L. 2, Cod, De usucapione pro herede, 7, 29). 

() Vezi Planiol, I, 2661; T. Huc, XIV, 482; Bufnoir, Propridtt 
et contrat, p. 293; Colin et Capitant, Cours €lement. de droit 
civil, IL, p. 895; Laurent, XXXII, 300; Pand. fr., vo Pres- 
cription civile, 1845; Maread6, Prescription, art. 2265 urm,, 
No. 250, p. 276; Baudry et Tissier, Idem, 658. Aceşti din 
urmă autori citează, cu această ocazie (în ed. a 3-a), Tratatul 
nostru în limba. franceză, 

(2) Calitatea de moștenitor nu poate însă. constitui un just titlu 
pentru preseripţia de 10 pănă la 20 de ani, atunci când partea a 
înstrăinat imobilul tovmai în acea calitate, aşa că calitatea de 
moştenitor este stinsă pentru el. Cas. rom. IL, 29 Octombrie 
1912. Vezi Jurisprudența română din 1913, No. 1,p.£ 
(decizie nereprodusă în Bultinul Curţei).—A ceastă din urmă 
decizie mai pune în principiu că, deşi vânzătorul poate să 
continue şi după vânzare să posede animo domini bunul 
vândut, sau o parte din el, şi să invoace preseripţia de 30 
de ani, dacă a posedat în condiţiile cerute de lege, totuși el 
nu poate invocă acea prescripţie, dacă se constată că na 
posedat timp de 30 de ani imobilul vândut, căci posesiunea 
anterioară vânzărei nu-i mai poate folosi, fiind desbrăcat 

„ Prin acea vânzare de orice drepturi anterioare. 
(6) Cas. rom. Bult. 1909, consid. dela p. 1283; Bult. 1881, p. 81 

şi Dreptul 1882, No. 8, p. 69. Vezi: ! | 

şi înfrâ; p. 241, P ezi supră, p. 182, nota
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tocmai de a acoperi, încât priveşte pe moștenitorul. care a 
posedat de bună credinţă, viciul rezultând din lipsa titlului 
de proprietate, sau a capacităţei autorului transmisiunei de a 
înstrăină imobilul, întrucât fără un asemenea viciu, trans- 
miterea ar fi fost perfect valabilă din momentul chiar al 
morţei, de când a avut loe(1). (Vezi infră, p. 240, nota 2). 

Vom reveni mai la vale, p. 250, asupra titlului pro 
herede, cu ocazia explicărei art. 1895 urm. din codul civil. 

Tot acolo vom vedeă că împărţeala nu este un just Impărteala nu 
: Ș x y S : : _9() poate servi de 

titlu, care să poată servi de bază uzucapiunei de 10—20 "uază uzuea- 
de ani, al cărui punet de plecare trebue să se găsească în piunei de 10 

PRE . . i a putu Pănă la 20 de 
totdeauna întrun act translativ de proprietate, iar nu într un ani, 

act deelarativ de drepturi, aşa cum este împărțeala, după 
art. 786 din codul civil (?). 

CAPITOLUL II 

Despre cauzele care întrerup sau care suspendă cursul 

prescripţiunei. | 

Pentru ca. preseripţia să se îndeplinească se cere tre- Timpul cerut 

cerea unui anume timp. determinat de lege: 10, 20 sau 30 Lipţie tebue 

de ani. Acest timp trebue să fie continuu și neîntrerupt (3), să fie continuu 

ceeace este conform cu motivele care au făcut să se admită” neîntrerupt. 

preseripţia. Starea de lucruri pe care o constată posesiunea 

este, în adevăr, presupusă conformă cu realitatea, când ea 

a existat în tot timpul determinat de lege; îndată, însă 

ce ea a variat în acest timp, prezumpțţia de adevăr își 

pierde toată puterea sa (£). 

() Cas. rom. S-a IL, decizia No. 460 din 3 Septembrie 1913. 

Jurisprudenţa română din 1913, No. 34, pag. 534, No. de 

ordine 664 şi Or. judiciar din 1913, No. 65, p. 720 (rezumate). 

Cpr. Cas. rom. Bult. 1891, p. 1051, 1053; Bult. 1881, p. 181. 

(2) Vezi de pe acum asupra acestei chestiuni, tom. III, partea, II-a, 

"al Coment. noastre, p. 791. Cpr. Bufnoir, Propritte et contrat, 

p. 293. Vezi şi înfră, p. 252, text şi nota 1. | | 

(5) Dacă posesiunea a fost sau nu întreruptă, aceasta, este o chestie Chestie de 

de fapt de snverana apreciere a instanţelor de fond. Cas. rom. apt. 

Bolt. 1891, p. 1121. Vezi supră, p. 107, 108 și 112. 
(%) Cpr. 'Phiry, 1V, 601; Planiol, 1, 2679.
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Deoseb. între 
întreruperea 

şi suspendarea 
preseripţiei. 

Deoseb. între 
suspendarea 
prescripţiei şi 
nepreseripti- 

bilitatea vre- 
melnică. 

Formula dată 
de Mareade. 
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SECȚIUNEA 1 

Despre cauzele care întrerup prescripțiunea. 

Nu trebue să confundăm întreruperea cu suspendarea 
preseripţiei (*). Intreruperea şterge, în adevăr, timpul strecurat 
mai înainte, şi preseripţia poate să reînceapă din nou a 
curge; pe când suspendarea oprește, din contra, cursul pres- 
eripţiei din momentul întâmplărei evenimentului care a pro- 
dus-o (praescriptio quiescit, dormit). Preseripţia reîncepe însă 
a curge de câteori cauza suspendărei a încetat, şi timpul 
cât prescripţia a curs înaintea producerei cauzei suspendărei 
se leagă cu timpul ce curge după încetarea acestei cauze. 
Cu alte cuvinte, întreruperea face să dispară timpul pose- 
siunei care a precedat-o, şi acest timp anterior nu poate 
niciodată să se numere mai în urmă; pe când suspendarea nu 

este decât o oprire momentană, care nu şterge posesiunea 
anterioară. Toţi autorii se pronunţă în acest sens și textul 
nostru este chiar expres în această privinţă (2). Iată, în adevăr, 
cum se exprimă art. 1874 din codul nostru, text inexistent 
în codul francez. 

| Art. 1874. — Suspensiunea, opreşte cursul prescripţiunei pe 
timpul cât durează, însă fără ao şterge pentru timpul trecut. 
(Art. 1875 urm.). 

() Nu trebue, de asemenea, să confundăm suspendarea preseri pţiei 
cu nepreseriptibilitatea vremelnică, pentrucă suspendarea pre- 
supune 0 prescripţie începută, care este oprită în drum, pe 
când nepreseriptibilitatea, vremelnică, implică, din contra, că 
prescripția na început a curge, punctul ei de plecare fiind 
întârziat pănă la dispariţia cauzei de nepreseriptibilitate. Pand. 
belges, v* Prescription en gentral (mat. civile), 174. 

(î) Iată cum se exprimă Marcad6, dela care art. 1874 este îm- 
prumutat. 

„La. suspension, ă la diffârence de Pinterruption, a seule- 
ment pour effet d'empâcher la prescription de ecourir ulttri- 
eurement, sans effacer le temps antsrieur, qui reste en râserve 
pour âtre compte plus tard, quand la suspension cessera“. Mar- cade, tom. XII, Prescription, No. 140, p. 165 şi No. 186, p. 212. Vezi în acelaş sens, Thiry, IV, 605, 613; Arntz, IV, 1992: 
Planiol, 1, 2679; Beltjens, VI, art. 2242, No. 1; Laurent, 
XXXII, 77; Pand. fu, w Prescription civile, 593 urm.: 
Pand. belges, Prescrip. en gentral (mat. civile), 312. Vezi 
nfră, p. LT2 şi 202. |
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Așa dar, când, după 29 de ani, o prescripţie de 30 
de ani este întreruptă, totul este desfiinţat şi dobândirea 
sau liberarea ce trecerea unui an ar fi realizat, nu vor puteă 
fi îndeplinite decât printr'o nouă prescripţie de 30 de ani. 
Dacă, din contra, preseripţia este numai suspendată, cei 
29 de ani se vor numără, şi atunei când suspendarea va încetă 
prescripția se va îndeplini după curgerea unui an, care va 
complectă timpul curs mai înainte. 

Astfel, suspendarea, precum numele său o arată, nu face 
decât să suspende cursul preseripţiei şi să împedice conti- 
nuarea ei, fără a atinge preseripţia în nimic: așa că, în 
urma suspendărei, aceeaş prescripţie curge, reîncepând la 
punctul unde ea a încetat; pe când în privința întreruperei, 
însăş preseripţia fiind desfiinţată. o nouă prescripţie începe 
a curge (1). 

De aceea, întreruperea preseripţiei poate fi definită în 
modul următor: Survenirea unei împrejurări care, desfiin- 
țând una din cele două condiţii esenţiale ale prescriphei 
(permamenţa posesiunei, inacțiunea proprietarului), face ca 
tot timpul, care a curs mai înainte, să fie deprisos* (2). 

Faptele care intră în această definiţie sunt următoarele: 
1” perderea. posesiunei; 2% o cerere sau reclamaţie din partea 
proprietarului. 

Când preseripţia este întreruptă prin pierderea posesi- 
unei, întreruperea este naturală ; când ea este întreruptă prin 
reclamaţia proprietarului, ea este ciuilă. 

Art. 1863. — Preseripţia poate fi întreruptă sau în mod na- 

tural sau în mod civil. (Art. 1847, 1849, 1864, 1865 urm. C. civ. 
Art, 946 C. com. Art. 2242 C. fr.) 6). 

10 Intreruperea naturală (4).. 

Art. 1864. — Este întrerupere naturală: 10 când posesorul este 

şi rămâne lipsit, în curs mai mult de un an, de folosinţa lucrului, 

  

(2) Cpr. Mareaq6, Prescription, No. 140, p. 165. 

(2) Planiol, 1, 2679. a 
(2) Conform: art. 17 din legea bulgară asupra preseripţiei, dela 

1897/98. Cpr. Pothier, Prescription, IX, No. 38, p. 331 şi 

No. 152, p. 371, precum şi Oblig., II, No. 692 urm., p. 380 

urm. (ed. Bugnet), Dunod, op. cit. p. 52, ete. 
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Exemplu. 

Definiţia în- 
treruperei 

prescripției. 

Intrerupere 
naturală şi 

civilă. 

- A o . . 4 

(*) Vezi asupra întrerupere naturale în dreptul roman şi în |
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sau de către vechiul proprietar (1), sau de către o a treia persoană; 
20 când lucrul este declarat nepreseriptibil în urmarea unei trans- 
formări legale a naturei sau destinaţiunei sale. (Art. 1863 C. civ. 
Art. 2243 C. f)€). 

Aplic. între- Intreruperea naturală nu se aplică, în genere, decât 
raperei nai” breseripţiei achizitive sau uzueapiunei, pe când întreruperea 
uzucapiunei. civilă se aplică, din contra, la orice fel de prescripţie în 

genere (3). 
Deoseb, între Intreruperea naturală a preseripţiei îşi produce efectele 
erat și sale erga ommnes, ceeace însemnează că ea foloseşte tuturor 
cea civilă. interesaţilor, pe când întreruperea civilă nu foloseşte, din 

contra, decât acelui care a făcut-o. după cum ea nu strică 

vechiul drept francez, Pothier, Prescription, IX, No. 39 urm., 
p. 331 urm. (ed. Bugnet). 

Inexactitate (1) S'a, observat, cu drept cuvânt, că denumirea de „vechiu pro- 
de tezt. prietar“ nu este exactă, fiindcă, în specie, este vorba tot de 

proprietarul actual, de stăpânul lucrului în momentul între- 
ruperei, cât timp preseripţia nu sa îndeplinit în favoarea. 
posesorului. Cpr. T. Huc, XIV, 383, p. 484; Planiol, 1, 2680; 
Beltjens, III, art. 2243, No. 3; Pand. fr., vo Prescription, 
610; Guillouard, /dem, I, 188; Duranton, XXI, 257, ete. 
Trebuiă zis: când este şi rămâne lipsit în curs mai bine de 
un an, fie de către proprietar, fie de o a treia, persoană. Vezi 
înfră, p. 145, text şi nota 4, 

Dr. străin. C. Art. 2124 din codul italian zice că: „preseripţia este în- 
italian și dr. treruptă în mod natural (naturalmente), când posesorul este 

Sar lipsit, în curs mai bine de un an, de folosinţa lucrului (guando 
îl possessore viene privato per piă d'un anno del godimento 
della cosa); iar art. 19 din legea bulgară asupra preserip- 
ției, dela 1897/98, dispune că preseripţia se întrerupe dintro 
cauză naturală, atunci când posesorul este. lipsit de folosinţa 
lucrului pe un timp mai lung de sase luni.. 

) Cpr. L. 5, Dig., De usâcapionibus et usurpationibus, &l, 3; 
L. 7 Ş 5, Dig., De proscriptione 30 vel 40 annorum; Pothier; 
Possession, LX, 73 urm., p. 288 urm. şi Prescription, LX, 39 
urm. p. 331 urm. (ed. Bugnet). | 

(5) Cpr. Laurent, XXXII, 78 și 84; Beltjens, VI, art. 2242, 
No. 2; Colmet de Santerre, VIII, 349 dis; Pana. fr., vo Pres- 
cription civile, 603, ete. | 

Cu toate acestea, în privinţa servituţilor personale sau reale, 
preseripția liberatorie, care rezultă din neuz, poate fi întreruptă 
prin faptul material al exerciţiului acestor servituţi. (Cpr. 
art, 557 şi 639 C. civ). Aubry et Rau, II, $ 215, p. 5%, 
505 (ed. a 5-a), Pand. fr., wo cit., 604, ete, 

rd
 

( 

Servituţi per- 
sonale şi reale.
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decât aceluia, contra căruia a fost îndreptată (1). Acest punct 
n'a suferit nicio dată vreo îndoială. 

lată motivul acestei deosebiri, pe care îl dă Dunod: 

„Il y a une difference essentielle entre Linterruption naturelle 
et la civile; c'est que la premiăre sert ă tous ceux qui ont interet 
ă empâeher la prescription, quoiqvwi'ils n'aient aucune part ă Lin- 
trruption naturelle; mais la seconde ne profite quă celui qui la, 
faite. La raison de la difference se tire de ce que dans le cas de 
linterruption naturelle, le dâfaut vient de la personne mâme qui 
preserit, et qui ne possede plus; c'est une interruption de fait, qui 
est reelle et dans la nature; au lieu que Linterruption civile ne se 
faisant que par une espăce de fiction, elle n'empâche pas la conti- 
nuation de la possession sur laquelle la preseription est fondee; ce 
n'est qu'un acte civil; or, les actes de cette espăce ne servent quă 
ceux qui les font“ (2). 

În preseripţia extinctivă sau liberatorie există întreru- 
pere naturală de câteori dreptul supus stingerei prin neuz 
este exercitat în mod material. In această preseripţie, în- 
treruperea, naturală nu are însă loc decât în privința ser- 
vituților personale (uzufruet, uz, abitaţie) (art. 557) şi în 
privinţa, servituţilor prediale (art. 639, 640) (5). 

In privinţa preseripţiei achizitive sau uzucapiunei, în- 
treruperea, naturală consistă în deposedarea posesorului ac- 
tual de către proprietar () sau de un terţiu, fie prin acte 
de violență (usurpatio), fie altfel, destul este ca această 
deposedare să fi ţinut mai bine de un an?) şi să fi avut 
loc în contra voinţei posesorului; de unde rezultă că înce- 

tarea voluntară a posesiunei n'ar constitui o întrerupere, 

1) Cor. Planiol, IL, 2682; Pana. fr., v0 cit., 602; Beltjens, art. 2242, 

0 Nb. 2 şi art 2344, Ne. 53; Golmet de Santerre, VIII, 349 bis; 
T. Huc, XIV, 382; Guillonard, Prescription, IL 180; Le Roux 

de Bretagne, Idem, I, 431, ete. Vezi şi îinfrâ, p. 168. 

(2) Dunod de Charnage, op. cit., ehap. IV, în fine, pag. 61, 62 
(ed. din 1765). , 

(2) Vezi supra, p. 98, nota 1, în fine. , , i 

(4) 'Pextul zice din eroare: de către vechiul proprietar. Vezi supra, 

p. 144; nota 1. , , 

(5) Facultatea, ce are posesorul anual de a face să fie menţinut 

sau reintegrat în posesiunea sa, prin exerciţiul acţiunilor po- 

sesorii, nu permite de a se consideră ca o adevărată depose- 

dare acea care n'a ţinut un an. Demante et Colmet de San- 

terre, VIII, 350; Beltjens, VI, art. 2943, No. 2, in medio, ete. 

12452 10 

Intreruperea 
naturală în 
preseripţia 
extinctivă. 

Intreruperea 
naturală în 
prescripţia 
achizitivă,
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fiindcă posesiunea se păstrează solo animo, după cum am 
văzut supră, p. 9% (1). 

Plângerea Preseripţia nu este însă întreruptă printr'o plângere 
dată la o au- 
toritate nu , 

întrermpe aceasta legea cere ca posesiunea să fie tulburată prin acte 

preseripția- materiale de natură s'o împiedice de a-şi urmă cursul ei, 
care duce la preseripţie (2). 

Porţă majoră.  Preseripţia nu este, de asemenea, întreruptă prin dispariţia 
luerului provenită dintr'un caz de forță majoră, precum ar fi, 
de exemplu, acea care ar rezultă dintro inundație (3), ete., ci 

Q) Vezi 'Thiry, IV, 601, p. 525; Pand. fr., vo Prescription, 607; 
Repert. Sirey, eod. 9, 470; Guillouard, Prescription, L, 184%; 
Baudry et Tissier, Idem, 471; Beltjens, VI, art. 2243, No. 2. 

Abdicarea, vo- Se decide însă, în genere, conform teoriei admisă, de Pothier 
luntară a po- şi de Dunod, că posesiunea este întreruptă prin abdicarea ei 
cut a nt voluntară, făcută de către posesor, chiar dacă el ar reluă această 

sesor, Contro- posesiune înaintea expirărei termenului de un an și înainte ca 
versă. altul să fi început a posedă lucrul înlăuntrul acestui termen. 

Râpert. Sirey, 0 cit., 471; Baudry et Tissier, Prescription, 232, 
242 şi 473; Guillouard, Jdem, Î, 185; Le Roux de Bretagne, 
Idem, L, 435, 439.— Contră: Laurent, XX XII, 79, 80; T. Huse, 
XIV, 384; Colmet de Santerre, VIII, 350 bis V, ete. 

(2) Cas. rom. S-a 1-a, decizia No. 202, din 24 Martie 1914. Ju- 
risprudența română din 1914, No. 20, p. 310, No. 317, B. 

() Pand. fr., vo Prescription civile, 611, 612: Râpert. Sirey, 
cod, 20, 412; Aubry et Rau, II, $ 179, p. 116, 117 (ed. a 3-a); 
Beltjens, VI, art. 2243, No. 9; Baudry et Tissier, op. cit., 234 
şi 412; Guillouard, Idem, I, 19; Maread$, Idem, art. 9249 urm., 
No. 145, p. 173. Vezi şi tom. III, partea I-a, al Coment. 
noastre, p. 297 (ed. a 2-a). 

Inundaţia nu Știm, de asemenea, că inundaţiile nu aduc pierderea drep- dee eee, tului de proprietate, după cum dispun anume art. 648 şi tei 649 din codul neerlandez, ei îm piedică numai pentru un timp 
exerciţiul acestui drept. „Negue enim inundatio speciem fundi 
commutat“. (Instit., De rerum divisione, 2, 1, $ 24). Vezi tom. IIl 
suseitat, p. 379, 380 (ed. a 2-a). 

iei stingerea Tot astfel, inundația nu stinge dreptul de uzufruet, ei îm- reptului de 1că i iţi i de ănă eptului « pedică numai exerciţiul acestui drept pănă la retragerea apelor, după cum dispune anume art. 858 din codul neerlandez, care are următoarea cuprindere: „Uzufructul unui pământ nu se stinge prin inundație dacă, avându-se în vedere natura fon- dului, uzufructuarul mai poate să-și exercite dreptul său. — Over strooming van den grond doet het vruchigebruik geens- 2in8 te met gaan, voor 200 verre de Fruchigebruihker, naar den aard der zaak, în staat îs zisn regt uit te vefenen“. 

dată la primărie sau la altă autoritate, de oarece pentru
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numai prin luarea posesiunei de către proprietar sau un 
terțiu, deşi soluţia contrară eră admisă în vechiul drept 
francez, după cum ne atestă Dunod (1). 

Preseripţia nu este întreruptă nici prin simple tulbu- Tulburări de 
mări de fapt, oricât de dese şi de frecvente ar fi, dacă po- pt 
sesorul continuă a posedă lucrul, ci împiedică numai pose- 
siunea de a fi pașnică (art. 1847)(2). 

Ea este însă întreruptă şi chiar pierdută print”un eve- Intrarea lu 
, J . 3 . . er î 0= niment de forță majoră, atunei când acest eveniment face “meniul pu: 

ca lucrul să intre în domeniul publie şi să devie nepres-  blie. 
a. Art. 1844. 

eriptibil (art. 1844) (3). . 
lată cum se exprimă în această privință Dunod (*). 

„De meme, la prescription est interrompue si la chose devient 
telle pendant le cours de la prescription, qu'elle n en soit plus sus- 
ceptible: ut si sacra fiat, sancta vel religiosa; ce sera une inter- 
ruption natureile, pourvu que ce changement soit perpâtuel et tire 
absolument la chose du commeree, comme il arrive dans le cas que 
Von vient de citer; car s'il n'est qu'aceidentel et pour un temps seu- 
lement, comme lorsque une chose que Lon a commence a preserire 
devient dotale, il n'y a point d'interruption“. 

20 Intreruperea civilă. 

Art. 1865. — Intreruperea civilă se operă: | | 
1 Prinwo cerere făcută în judecată, fie introductivă de in- 

stanţă, fie numai incidentă într'o instanță deja începută. (Art. 1905 
$ 2 CO. eiv. Art. 2244 C. fr.)(6). 

  

() Dunod, Zr. des prescriptions, p. 5& (ed. din 1765). 

(2) Troplong, Prescription, IL, 546; Pand. fr. v” Prescription 
civile, 619, ete. _ 

(2) Pand. fr., +0 cit., 620; Aubry et Rau, II, $ 179, pag. Il”; 

Guillouard, Prescription, LI, 190; Le Roux de Bretagne, Jdem, 

II, 773; 'Troplong, Jdem, II, 551, ete. 

(5). Dunod, op. cit., p. 54, 55 (ed. din 1765). | a 
(5) Art. 2244 din codul fe. vorbeşte de vo citahe în justiţie (une Dr, franeer. 

citation en justice), însă aceste cuvinte sunt echivalentul ex- Art, 2244. 

presiunei: demande en justice. Vezi Pand. fr. yo Prescription j 

638, 639. — „Prescripţia se întrerupe dintr'o cauză civilă,_zice L bulgară 

art. 20 din legea, bulgară asupra preseripţiei, dela 1897/98, a 

prin introducerea unei acţiuni în justiţie cu citaţie pentru plata „56 îm. 

de bună voe, sau pentru aplicare de sechestru ori poprie, co- 

municată părţei în contra căreia, se cere a se întrerupe cursu 

- preseripţiei“. Art. 21—23 din legea suscitată au următoarea
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Art. 21 L. bul- 
gară din 1897, 

Art. 23 din 
aceea lege. 

Deos:b. între 
Ar. nostru şi 
cel francez. 
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20 Printr'un act începător de executare, precum: sechestru! 
(saisie), san cererea executărei unui titlu, căruia, legea recunoaşte 
putere executorie; 

3% Prin recunoaşterea, de către debitor sau posesor a dreptului 
celuia în contra căruia preserie (1). (Art. 1189, 1204 urm., 1863 
urm. 1867, 1905 C. civ. Art. 946, in medio C. com. Art. 2244, 
2248 C. fr.). . 

Art. 1868. — Cererea făcută în judecată nu va puteă, întrerupe 
preseripţinnea decât dacă va fi încuviințată de judecătorie prin 
hotărîre de nerevocabilă autoritate. 

In cazul acesta, nicio prescripţiune nu poate curge; dela for- 
marea cererei în judecată şi pănă la pronunțarea unei asemenea 
pir (Art. 1201, 1865, 1869, 1870, 1871 C. civ. Art, 316 
Pr. civ.). 

Art. 1869. — Dacă cel ce a format cererea în judecată lasă 
să se perimeze acea acţiune a sa prin nelucrare; dacă se dezistă de la acea cerere pentru oricare alt motiv, afară de nulităţi de formă sau de necompetența instanţei către care a fost făcut-ă, nicio în- trerupere de preseripţiune nu poate fi. (Art. 1865, 1868, 1870 C. civ. Art. 257 urm., 260 Pr. civ. Art. 2247 C. fi. modificat). 

Art. 1870. — Cererea în judecată întrerupe preseripţiunea, după regulele cuprinse în art. 1868 şi 1869, chiar în cazul când este adresată la o instanţă judecătorească necompetintă, şi chiar dacă este nulă pentru lipsă de forme(?). (Art. 1869, 1871 C. cir. Art. 108, 109 Pr. civ. Ar. 2246 C. fe. modificat). 

  

cuprindere. Art, 21. — „Înseripţiunea ipoteeei şi reînoirea ei nu intrerupe prescripţia, cu care se stinge ipoteca“. — Art. 22. — „Preseripţia nu se socoteşte întreruptă: 10 dacă recla- mantul renunță la acţiunea lui; 20 dacă procedura introdusă se desființează din cauza încetărei ei în justiţie, sau din cauza nedeschiderei ei în curs de trei ani; 30 şi, în fine, daeă acţiunea se respinge“. — Art. 23. — » Preseripţia se întrerupe, de ase- menea, din cauză civilă, când debitorul sau posesorul reeu- „ Doaşte dreptul aceluia în potriva căruia începuse a curge“. 0) Cpr. L. 7 $ 5, Cod, De prescriplione 30 vel 40 annorum, 7, 39; L. 3, Cod, De annali exrceptione, ete. 17, 40; Pothier, Introduction au titre des prescriptions, |, 44 arm., p. 340 , urm, și Oblig., II, 692 urm, p. 380 urm. (ed. Bugnet), ete. (2) aul frane (2246) vorbeşte numai de cererea, în judecată instanţă necom ă, iar ă ru lipsă de forme, i Marcadă € op. cât. art 0015 “oape AI . : - . 42— 2248, No. 9 p- 181 urm.), criticând această dispoziţie a legiuitorului francez, codul nostru a ţinut seamă de această critică care, de alt 
minterlea, se face şi de alți autori. Vezi Guillouard, Pre eription, 1, 209. Opr. Baudry et Tissier, Idem, 498. — Vezi însă
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Art. 1871. — In cazurile prevăzute de art. precedent, pres- 
cripţiunea nu va fi întreruptă decât dacă cel interesat va fi făcut, 
mai înainte de hotărîrea de prescripţiune ce ar puteă fi pronunţată 
în contra sa, 0 nouă cerere în bună şi cuvenită formă şi dacă 
această de pe urmă cerere se va fi încuviințat, după cum se arată 
la art. 1868. (Art. 1868 C. cir. Art. 257, 376 Pr. eiv.). 

Intreruperea, civilă este acea care rezultă din acte spe- Art. 946, în 
ciale, comunicate acelui care preserie. Ea se aplică nu numai medio C, com. 

prescripţiei civile, dar şi celei comerciale (art. 946, în medio 
C. com.). 

Această, întrerupere, împrumutată dela vechiul drept Aplic. 12 am- 
francez (1), se aplică atât preseripţiei achizitive sau uzuca- pole, Bros 
piunei, cât şi preseripţiei liberatorii. | 

Ea, se aplică şi preseripţiilor seurte de șase luni şi Aplie. între- 
de un an (art. 1903, 1904, 1905). Mai mult încă, în pri- iti A 
vința acestor preseripţii, diferitele acte enumerate de art. 1865 ţiile scurte. 
nu numai că întrerup preseripţia, dar ceva mai mult, o 
intervertesc şi înlocuese preseripţia seurtă prin. cea ordinară 
de 30 de ani(?). 

Legea prevede în mod limitativ actele care întrerup Termeni li- 
prescripţia, acte cure manifestă în mod elur şi neîndoelnie m a 
voința proprietarului sau ereditorului de a-și exercită dreptul 
său. Prescripţia nu poate deci fi întreruptă decât în cazurile 
anume prevăzute de lege, zice Curtea din București (î). 

Prin urmare, nu constituese acte întreruptive de pres- Somatie, pu- 
nerea pece- eripţie: o somaţie extrajudiciară făcută, prin portărei, nici şijor, act ad- 

îndeplinirea, unor măsuri pur conservatorii, precum ar fi, minietrativ, 
: 4 E ete. de exemplu: o cerere de punere a peceţilor (*), ete.; niciun 

simplu act administrativ, emanat dela un funcţionar admini- 

T. Huc, XIV, 896, care găseşte această critică neîntemeiată. 
() Vezi Pothier, Prescription, IX, 51, p. 335 (ed. Bugnet). 
(2) Vezi infră, explic. art. 1905. , , , 
(5) Dreptul din 1906, No. 1, p. 4. Prescripţia fiind întemeiată 

pe consideraţii de interes social, zice de asemenea Curtea de 
casaţie, nu se poate invocă, contra, ei alte cauze de suspendare 
sau de întrerupere, decât cele ce sunt în mod expres deter- 
minate prin lege. Bult. 1905, p. 878. Mai vezi Bult. 1911, 
p. 1577 şi Bult. 1912, p. 452; C. Craiova, Dreptul din 1913, 

„No. 34, p. 270. Vezi supră, p. 49 şi înfră, p. 173. 
(*) Pand. fr., vo Prescription civile, 626 urm; Baudry et 'Lissier, 

Idem, 471 um.; T. Huc, XIV, 385; Beltjens, VI, art. 2244, 

No. 2 urm,, ete.
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strativ (1); nici notificarea, eesiunei unei creanţe, făcută debi- 
torului de către cesionarul ei, conform art. 1393 C. civil, 
această notificare fiind o simplă măsură de publicitate (2. 

Pensiunile Pensiunea, ce se servește foștilor funcţionari publici, care 
uneori se plătese lunar de Stat, comună, ete., fiind supusă prescripției 

Art. 1907. de cinei ani, statornieită de art. 1907 C. civil, s'a decis că 
plângerile reiterate făcute de funeţionar, fie la Cameră, fie 
la guvern, pentru plata pensiunei sale, nu întrerup cursul 
preseripţiei, dacă nu sa exercitat o acţiune judecătorească, 
conform art. 1865, 10 din codul civil (?). 

Reclamaţia S'a, decis, de asemenea, că. o simplă reclamaţie adresată 
adresată Di Direoţiei căilor ferate nu este decât o simplă invitare extra- 

ferate. judiciară, care nu echivalează en chemarea, în judecată, aşa 
cum prevede anume art. 1865 din codul civil, ea mod de 
întrerupere al preseripţiei (£). 

Aetele care Întreruperea civilă a preseripţiei se îndeplineşte prin 
eee următoarele acte: 10 o acţiune introductivă de instanță (5), 
civilă a pres-fie principală, fie incidentă într'o instanță începută, precum 

“piei: av fi, de exemplu: o cerere reconvenţională, o cerere de 
intervenţie (art. 247 urm. Pr. eiv.)(€) sau de chemare în 

  

(5) Cas. rom. Bult. 1898, p. 26. 
(2) Baudry et Tissier, Prescription, 480; Guillouard, dem, 1, 

207; Pand. fi., Jdem, 675; Laurent, XXXII, 111; Aubry et 
Rau, II, $ 215, p. 511 (ed.a 5-a); T. Huc, Cession et trans- 
mâsston des crtances, II, 375, pag. 65. Chestiunea este însă 
controversată. Vezi Pand. fr., v0 Prescription civile, 613; | Dalloz, Nouveau Code civil annole, IV, art. 2244, No. 159 urm. A e Ia orice caz, art. 1393 C. civil nu se aplică la cesiunea essorale. unor drepturi succesorale. Cas. rom. Bult. 1900, pag. 512 (decizie la care am Iuat și noi parte ca, consilier). () Cas. rom. Bult. 1904, p.. 1099; C. Galaţi, Dreptul din 1904, No. 33, p. 238. Vezi şi înfră, explic. art. 1907. (*) Cas.. rom. S-a III, decizia No. 58, din 18 Februarie 1914, Cr. judiciar din 1914, No. 26, p. 220 (rezumate). — Contră: , Cas. rom. Bult. 1894, p. 379. Vezi explic. art. 956 C. com. (6) Pentru ca 0 acţiune să întrerupă prescripţia, se cere ca să fie făcută de partea în contra căreia curge prescripţia, iar nu de acea care o invoacă. Cas. rom. Bult. 1894, p. 661. Actul întreruptiv de prescripţie trebue deci să emane dela persoana care se prevalează de el, sau dela autorul acestei | | „ Persoane. Cas. rom. Bult. 1897, p. 1205. ntervenție. — (6) Intervenţia, fie pentru recunoaşterea dreptului celui ce o face, fie pentru apărarea uneia din prigonitoarele părţi (art. 247
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garanţie (art. 112 urm. Pr. civ.), aceste fiind adevărate 
cereri în judecată în sensul art. 1865, 10 C. civil(!). 

Prin urmare, o simplă petiție, prin care nu se formu-0 simplă pe- 
apă nîni . . . | . A : x tiţie, prin care lează nicio pretenţie şi care nu cuprinde - decât o simplă a a 

declaraţie, nu constitue o cerere în judecată nici principală, lează nicio 
ee > . A Aa poa Ș __ pretenţie, nu 

nici incidentă, şi nu poate aveă de efect întreruperea pre- * sntrerupe 
seripției ( ) preseripția. 

urm. Pr. civ.), este o cerere făcută într'o judecată ce se 
urmează între alte persoane; aşa că, conform art. 1865 
C. civil, o asemenea cerere operează întreruperea preseripţiei, 
ca şi o cerere introductivă de instanţă. Cas. rom. Bult. 1904, 
p. 1323. 
Acţiunea, exercitată în justiţie pentru principal, de exemplu: Acţ. exerei- 
o acţiune în revendicare, sau având de obiect restituirea tată pentru 

fructelor, întrerupe preseripţia nu numai pentru principal, Principal, re 

dar și pentru aecesor, adecă pentru venit. Prin vrmare, când oribtia gi 

reclamantul, care a câştigat procesul în revendicare, ce a pentru ac- 

durat mai bine de 30 de ani, face acţiune pentru plata veni-  cesor. 

turilor pe tot acel timp, pâritul nu poate invocă preseripția 
de 30 de ani a acţiunei pentru plata veniturilor. Cas. rom. 

Bult. 1908, p. 845 urm. şi Dreptul din 1908, No. 66, p. 540. 

Cas. rom. Bult. 1910, p. 2i2; Dreptul din 1910, No. 33. 

Sa decis că, după art. 1865, 10, simpla cerere în judecată Acţiunea nu 

operând întreruperea civilă a prescripţiei, nu este nevoe caare nevoe de a 

această cerere sau acţiune să fie notificată, posesorului sau fi ora 

debitorului, aşa cum cere codul francez, fiind suficient ca să d debito- 

fi fost adresată justiţiei şi să fi fost însoţită de plata citaţiilor.  rului. 

Trib. Romanați, Dreptul din 1910, No. 47, p. 375. Curtea 

din Craiova, a decis de asemenea, cu drept cuvânt, că legiui- 
torul nostru, spre deosebire de cel francez, nu cere pentru 

întreruperea preseripţiei, ca acţiunea să fie adusă la cuno- 

ştința pâritului, ci numai ca să fi fost introdusă, căci dacă 

legea. noastră ar fi voit, ca și cea franceză, să supue întreruperea 

prescripţiei condiţiei de a se face un act cu caracter contra- 

dietor, ar fi preseris aceasta în mod expres, după cum a 

făcut-o în privinţa perimărei. Vezi Dreptul din 1912, No. 45, 

p. 355 şi Cr. judiciar din 1912, No. 67, p. 786. Curtea de 

casaţie zice foarte bine, în această privinţă, că temeiul juridie 

al preseripţiei liberatorii nu poate fi altul „decât negligenţa 

creditorului; din moment deci ce acesta a făcut o cerere în 

judecată, el şi-a manifestat în deajuns intenția de a cere plata 

ereantei sale. Cas. rom. Bult. 1910, p. 287. — S'a decis însă Necesitatea de 

că o simplă petiție, fără plata taxelor pentru citarea părţilor, a se, plăti ci- 

nu constitue o întrerupere civilă în sensul art. 1865, 10 C. civil pe. 

şi, prin urmare, nu poate întrerupe prescripția. Trib. Ilfov, 

Pr
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Art. 66 Pr. Tot astfel, cererea unei anchete în futurum (art. 66 
cv. Pr. civ.) nu are un caracter conteneios şi, ca atare, nu poate 

constitui un mod de întrerupere civilă a preseripţiei (*). 
Art. 66 bis Aceeaş soluţie este, în genere, admisă şi în Franţa, în 

Pr div. privinţa chemărei părței înaintea prezidentului prin proce- 
dura, aşa, zisă în refere (art. 66 bis Pr. civ.), afară de cazul 
când, din eroare, sar fi supus prezidentului o acţiune pentru 
care nu are nicio competenţă (2). 

  

Dreptul din 1905, No. 77, p. 628, precum şi studiul d-lui 
Gr. Pherechide (unul din judecătorii care au luat parte la 
această sentință), publicat în acelaş număr al ziarulul Dreptul. 
„Considerând, zice această, sentinţă, că, suprimarea cuvintelor 
„aduse la cunoştinţa debitorului“ dia art. 1865 român (2244 
C. fr.), nu ne îndrituește a crede că legea noastră a voit să 
inoveze în materie de întrerupere civilă a preseripţiei; că le- 
giuitorul a avut în vedere diferitele întreruperi, iar nu modul : 
lor de aplicare; că nu se poate trage un argument din mărirea 
felurilor de întrerupere, adecă de întreruperea chiar prin petițiune nulă, nici din sehimbarea cuvintelor „interpelaţiune“- 
în „întreruperea civilă“ din art. următoare, pentru a se susţine - că nu este necesară o turburare în întreruperea, civilă, precum este necesară o turburare în întreruperea naturală; că legiui- torul nu spune totul, fiindcă nu poate şi nu are nevoe; că cine zice întrerupere, zice însă imixtiune; întreruperea este naturală, când imixtiunea este de fapt; ea este civilă când este de drept şi prin judecată; că de aci rezultă învederat că o simplă petiţiune fără citarea părţilor, nefiind o imixtiune, nu constitue o întrerupere civilă, ete.“, Inexist. drep- (1) Trib. Ilfov, Pagini juridice din 1913, No. 114, p. 904 (cu tuloă de opo- observ. noastră). — Din cauza că cererea unei anchete în ziție în an- i PR pila , . N chetole din Futurum aparţine jurisdicției grațioase, iar nu celei eonten- uatuurzem, cioase, se decide că ea se pronunță fără drept de opoziţie şi, prin urmare, nu dă loc la aplicarea art. 151 din procedura civilă. Trib. Vaslui, Dreptul din 1910, No. 39, p. 315. Art. 66 bis S'a decis că dispoziţia art. 66 bis Pr. civ. se aplică şi în Pr, civ. materie comercială. Cas. rom. Or. judiciar din 1912, No. 42, p. 499 (decizie nereprodusă în Baltinul Curţei). (2) C. Paris, D. P. 1904. 2. 392; Sirey, 1905. 2, 68; Cas. fr. D. P. 83. 1. 373; Sirey, 84. 1. 49 (cu nota lui Labbe); Planiol, 1, 2689; 7. Huc, XIV, 389; Aubry et Rau, |], $ 215, p. 505, nota 3 (ed. a 5-a); F. Herman, C. ciuil onnote, IV, art. 2244, No. 31 şi 82; Pana. fr., vo Prescrip- tion, 648 urm; h6pert. Sirey, eod. 29, 495, 49%; Baudry et Tissier, Idem, 494, 495; Guillouard, Idem, I, 200; Labb, nota în Sirey, 83, l.p.8 şi 84. 1. p. 49. — Contră,: Boitard,
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Sunt însă întreruptive de prescripţie: 1% cererea de de- Declar. în 
clarare în stare de faliment a debitorului (1) şi chiar cererea  fliment 
de a se admite o creanţă la pasivul falimentului (7); 

20 Intervenţia creditorului la împărţeala unei succesiuni Interv. la îm- 
în care figurează debitorul său (5); părţeală, 

30 In fine, ar mai fi întreruptive de prescripţie, cel puţin Compromis. 
după unii, în caz de compromis, înfăţişarea voluntară a 
părţilor înaintea, arbitrilor aleşi de ele (£). 

Cererile în judecată, de care sa vorbit mai sus, sunt Art. 2868 $2. 
întreruptive de prescripţie, şi această prescripţie durează 
cât timp ţine litigiul (art. 1868 Ş 2)(0). 

Din combinarea, art. 1868, î870 şi 1871 C. civil rezultă Necesitatea 
însă că întreruperea prescripției, prin efectul unei cereri umei Potârîri 
în judecată, este subordonată condiţiei admiterei acelei cereri 
print'o hotărîre de nerevoecabilă autoritate; de unde rezultă 
că cererea în judecată nu-și produce efectul întreruptiv, 
decât dacă a fost admisă printro hotărire definitivă (6). 
O cerere respinsă, nu poate deci să producă acest efect (7). 

  

Colmet-Daage et Glasson, Lecons de proced. civile, II, 1069, 
p. 585 (ed. a 15-a). Vezi asupra acestei controverse, Dalloz, 
Nouveau Code civil annote, LV, art. 2244, No. 179 urm. 

() Pand. fr., vo Paillite, 6493 şi v Prescription civile, 653; 
(2) Aubry et Rau, II, $ 215, p. 505 (ed. a 5-a); Troplong, Pres- 

cription, IL, 119; Baudry et Tissier, Idem, 487; Repert, Sirey, 
v Prescription (matitre civile), 500, etc. , 

() Pand. fr., 2 cât, 670. — Sa decis, cu privire la acţiunileAct. în împăr- 
izvorite din succesiune, că fiecare din moştenitori nereprezen- ţeală nu poate 

tând decât dreptul său propriu şi în măsura porțiunei sale i Sub 

succesorale, precum,.de asemenea, fiecare moştenitor neputând ruperei. pres- 

fi ţinut decât în proporţie eu acest drept, de aici rezultă că cripției, decât 

acţiunea, în împărțeală nu poate folosi, în privința întreruperei moştenit, care 

preseripţiei, decât moștenitorului dela care emană şi că, prin - 

urmare, ceilalţi comoştenitori, fie că au fost sau nu chemaţi 

în cauză, nu o pot invocă în beneficiul lor. C. Galaţi, Dreptul 

1914, No. 2, p. 14 urm. și „Jurisprudența în fişe, care apare 

la Craiova sub direcţia noastră, adnot. | asupra art. 1866. 

(4) Pana. fr., v Arbitrage civil, 92 urm. şi v? Prescription civile, 

106. — Vezi însă Baudry et Tissier, Prescription, 5ll. 

() Cas. rom Bult. 1900, p. 512. 53 3 
(€) Cpr. Cas. rom. Bult. 1907, p. 37 ŞI 1045; C. Bucureşti şi 

Craiova, Dreptul din 1911, No. 14 şi din 1913, No. 34; Trib. 

Ilfov, Dreptul din 1898, No. 71, p. 603. 
() Cas. rom. Bult. 1912, pag. 227 şi Or. judiciar din 1912,
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judecată de 
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tanță,. 

COD. CIV. — CARTEA III— TIT. XX.—CAPIT, III.—S-a I.—ART. 1868, 1869. 

Regula statornicită de art. 1868, Ş 2, după care nicio 
prescripţie nu poate curge pănă la pronunţarea hotărirei 
definitive, se aplică şi în materie cambială, întrucât nu 
există o dispoziţie contrară în codul de comerţ (!). 

„Intreruperea care rezultă dintro cerere în judecată, zice 
Mareade (2), este eondiţională,; ea este subordinată, succesului ulte- 
rior al cererei; ea nu se produce, zice expunerea de motive decât 
condițional, adecă: când cererea este admisă. Ea este deci neave- 
nită: 10 dacă reclamantul se dezistă; 20 dacă el lasă, să se perime 
instanţa; 30 în fine, dacă pretenţia sa este respinsă“. 

Afară de cazul în care cererea în judecată a fost 
respinsă, mai sunt şi alte cazuri în care această cerere 
poate să rămâe fără efecte. Astfel este, după art. 1869: 

10 Cazul când acţiunea, care aveă de obiect întreru- 
perea preseripţiei, sa perimat, ceeace va aveă loc atunci 
când reclamantul a lăsat să treacă doi ani în materie civilă 
(art. 257 Pr. civ.) şi un an în materie comercială (art. 903 
OC. eom.) (?), dela cel din urmă act de procedură, fără a 

No. 36, pag. 424; C. Iaşi, Dreptul din 1881, No. 32, ete. 
—Sa decis că o acţiune respinsă pe motiv că a fost rău 
îndreptată, nu se poate decide că a fost respinsă pentru lipsă 
de formă, după cum se prevede prin art. 1869 C. civil, spre 
a fi socotită ca, o întrerupere a preseripţiei. Cas. rom. Bult. 
1907, p. 37. 

(1) C. Bucureşti, Dreptul din 1911, No. 14, p. 109. 
(2) Marcade, Prescription, art. 2242—2248, No. 149, p. 176, 11. 

Cpr. Nacu, III, No. 53, p. 845. 
(8) Sa, decis că acţiunea care are de obiect anularea unui act, 

prin care falitul vinde un imobil al său ulterior datei fixate 
pentru încetarea plăţilor, nu poate fi privită decât cu caracter 
comercial şi, ca atare, este supusă termenului de perimare de 
un an, prevăzut de art. 903 C. com. Cas. rom. S-a III, decizia 
No. 388, din 8 Octombrie 1913. Cr. judiciar din 1914, No. 4, 
p. 32 (rezumate). | 
„Sa mai decis că, oricare ar fi adevărata natură a afacerei, 

civilă sau comereială, termenul de perimare se regulează, ca și termenul căilor de atac, după modul cum a fost considerată 
şi Judecată afacerea prin sentința atacată cu apelul, a cărui 
perimare se cere. Astfel, când se constată din titulatura sen- tinței tribunalului, precum şi din modul cum acțiunea, a fost introdusă şi judecată de prima instanță, că acţiunea a fost 
considerată şi judecată ea, comercială, cu drept cuvânt instanță de fond a declarat perimat apelul prin trecerea, termenului
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fi dat curs acţiunei (1), şi partea adversă a făcut să se de- 
clare instanţa perimată (2). 

Perimarea nu stinge, în specie, însuş dreptul, ci numai Efectele peri- 
instanța. așa că reclamantul poate face o altă acţiune. Cea 
dintăi, fiind însă perimată, nu produce niciun efect şi pres- a instanței. 
cripția n'a fost niciodată întreruptă, căci o acţiune perimată 
nu poate să întrerupă cursul preseripţiei (2). 

20 Al doilea caz în care, tot după art. 1869, pres- Dezistarea re- 
cripția poate curge pendente lite, cu toată intentarea unei 

() După dispoziţiile art. 257 $ 2 din Pr. civilă, prin act dece se înţelege 

) 

(6 

—
 

acțiuni, este acela când reclamantul s'a dezistat dela ea (*). 
  

de un an, prevăzut de art. 903 C. com. Cas. rom. S-a III, 9 Oe- 
tomb. 1913. Jurisprudența română din 1913, No. 39, p. 616. 

procedură se înţelege orice dispoziţie pe care a încuviinţat-o 
judecătorul în cercetarea prieinei. Astfel, dispoziţia luată de 
Curtea de apel de a se face o cercetare locală, constitue un 
act de procedură încuviinţat în cercetarea prieinei, în sensul 
Ş 2 al art. 257 Pr. civ. Tot asemenea și dispoziţia prin care 
tribunalul, care a fost delegat de Curte, deleagă şi el, la, 
rândul lui, pe judecătorul de ocol cu efectuarea acestei cer- 
cetări, constitue un act de procedură, încuviinţat şi adus la 
îndeplinire pentru cercetarea pricinei şi, prin urmare, ter- 
menul perimăvei nu poate să curgă decât dela acest din urmă 
act de procedură. Cas. rom. S-a II, decizia No. 234 din 20 
Noembrie 1913. Cr. judiciar din 1914, No. 13, p. 104. 
Sa decis de curând (18 Noembrie 1913) că. dacă una din 

JI
 

mărei. Stin- 
gerea numai 

elamantului. 

prin act de 
procedură. 

Art: 257 $2 
Pr. civ: 

Cazul când 

părțile litigante a încetat din viaţă şi cel care voeşte a cere una din părți 

perimarea, neavând cunoştinţă de moartea adversarului său, 

a făcut cererea de perimare faţă de dânsul, ea şi cum ar fi 

fost în viață, iar nu faţă de moştenitorii lui, această împre- 

jurare nu poate atrage nulitatea cererei de perimare făcută în 

condiţiile art. 257 Pr. civ., de oarece această cerere nu 

este o cerere nouă, ci un simplu incident de procedură 

contra căruia tot ce s'ar puteă opune, în asemenea caz, ar 

fi introducerea moștenitorilor în instanță, pentru a puteă, dă, 

judecăţei toate lămuririle ce ar veni în favoarea lor, în 

contra cererei de perimare. Cas. rom. Dreptul din 1914, 

No. 4, p. 27. — Contră: Cas. Bult. 1910, P- 1488; Dreptul 

1910, No. 75; Cr. judiciar din 1910, No. 77. Mai vezi asupra 

perimărei înfră, p. 182, nota 2. , , 

Cas. rom., S-a 1, decizia No. 202, din 24 Martie 1914, Juris- 

prudenţa română din 1914, No. 20, p. 310, No. de ordine 317. 

Dezistarea având de efect de a stinge atât instanţa, dela care 

veclamantul s'a dezistat, cât şi cererea care a făcut obiectul 

dezistărei, de aici rezultă că atunci când s'a cerut executarea 

a încetat din 
viaţă. 

Efectele de- 
zistărei.
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Art. 260 $ 

ultim Pr. civ. 

Art. 1891. 

C. Andr. Do- 
nici şi C. Ca- 

„ragea, 

Interpretarea 
art. 1891 C. 
iv. împru- 
mutat dela C. 

Caragea. 
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Dacă dezistarea emană numai dela reclamant, el poate 
porni o nouă acţiune, însă numai atunei când dreptul său 
nu este preseris (art. 260 $ ultim Pr. civ.). 

In fine, art. 1891, adaos de legiuitorul nostru după 
dreptul nostru anterior (1), prevede cazul în care o instanță 

0) 

unei decizii şi, în urmă, partea s'a dezistat dela ea, instanța 
de fond nu poate înlătură prescripţia invocată, întrucât de- 
zistarea părței aveă de efect de a anulă cererea de exe- 
cutare; prin urmare, prescripţia n'a putut fi, în specie, în- 
treruptă, Cas. rom. Bult. 1910, p. 1612 şi Or. judiciar din 
1911, No. 10, p. 75; Bevista critică de drept, de legislaţie și 
Jurisprudență, anul 1 (1911), No. 4. partea a II-a (jurispru- 
dența), p. 95 urm. (cu o notă foarte judicioasă a d-lui 
Barnosehe- Vasiliu). 
„Fiecare jalobă din vremea ce va apucă a intră prin judecată 
şi se va întâmplă în urmă ca să fie tăcere la mijloc, acea 
jalobă merge pănă la patruzeci de ani“, zice codul lui Andr. 
Donici (capit. 6, $ 9). Vezi şi art. 10, partea VI, capit. | 
din codul Caragea, care are următoarea cuprindere: „Fiecare 
prigonire, după ce se va porni odată la vreo judecată, are 
soroc de alţi 30 de ani dela începutul pornirei, şi când se va 
întâmplă să nu se isbrănească nici pănă atunei, poate să se 
înoiască, dacă pănă a nu se împlini, se va cere înoirea de 
către partea prigonitoare prin rugăciune către stăpânire“. 
Aceste dispoziţii ale legiuirilor noastre anterioare îşi au origina 
lor în Basilicale (cartea 50, tit. 15). Vezi supră, .p. 25, nota |. 

Sa, decis că acest text, dela care este împrumutat art. 1891 
din codul actual, care prevede că judecata, se stinge dacă este 
lăsată, 30 de ani în părăsire, conţine o regulă de drept civil, 
o adevărată prescripţie a dreptului care face obiectul acțiunei 
şi care curge dela cel din urmă act de procedură. Cas. rom. 
Bult. 1906, p. 210 şi Dreptul din 1906, No. 18, p. 139. 

„Considerând, zice această importantă decizie, că dacă 
art. 10 suscitat din codul Caragea se găseşte sub partea II 
despre prigoniri. şi pentru ale prigonirilor, de aci nu poate 
să rezulte că ar cuprinde o simplă, regulă de procedură, care 
să atragă chiar pierderea dreptului reclamat prin acţiune, 
de oarece, tot sub această, parte se găsesc şi prescripţiile pri- 
vitoare la, toate drepturile rezultând din stăpânirea, de lucruri 
mişcătoare san nemişcătoare, zălog, schimb, ete. şi nu se poate tăgădui că aceste dispoziţii sunt adevărate regule de drept civil, iar nu de procedură; considerând că cegace a înţeles legiuitorul Caragea, a fost să facă o prescripţie specială 
pentru exerciţiul acţiunilor în justiţie, edietând prin suseitata 
dispoziţie că dacă partea nu mai stărueşte timp de 30 deani 
în judecarea pricinei, pierde dreptul de a mai purtă în jus”
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începută și neperimată, a stat pendentă treizeci de ani, cu 
începere dela ultimul act de procedură. În asemenea, caz, 
preseripţia începută înaintea introducerei acţiunei este între- 
ruptă, însă pendente lite începe o nouă preseripţie dela cel 
din urmă act de procedură, în privința instanţei neperimate 
şi lăsată în părăsire; şi aceasta oricare ar fi termenul de 
prescripţie al acţiunilor în baza cărora instanţa ar fi fost 
deschisă (*), soluţie admisă în genere, și în Franţa, cu toate 
că acolo niciun text de lege nu există în această privinţă (2). 

tiţie acea, acţiune; că, dar, legiuitorul Caragea a stabilit, ca 
şi dreptul actual, două preseripţii: una a dreptului, înainte 
de a se porni acţiunea, iar cealaltă a acţiunei, după ce ea 

sa pornit; că această din urmă este cea prevăzută prin 

art. 10 suscitat; considerând că din toate acestea rezultă în- 

vederat că dispoziţia din art. 10 suseitat cuprinde o normă 

de drept civil, care implică în ea chiar preseripţia dreptului 
pretins prin acţiunea ce face obiectul prigonirei; că acest text 

dispunând că judecata se preserie, dacă nu sa terminat în. 

30 de ani, fără să se ocupe de starea în care sar găsi ju- 

decata, rezultă că acţiunea se prescrie, dacă partea interesată 

o lasă în părăsire în tot acest interval de timp, ori în ce 

stare sar află această judecată; că din toate acestea se înve- 

derează, în legiuirea Caragea, principiile prescripției procesului 

lăsat în părăsire dela cel de pe urmă act de procedură; că 

şi actualul cod civil a admis atât preserierea, acțiunei, prin 

art. 1890 C. civil, cât şi pe acea a instanţei începută şi delăsată, 

prin axt. 1891, precizându-le în mod expres şi separat prin 

aceste texte de lege și trecându-le în codul civil sub titlul 

prescripţiei, iar nu în procedura codului civil, ceeace înlătură 

cu totul ideea că ar fi vorba, în specie, de o regulă de pro- 
cedură (perimare), iar nu de un drept civil, ete.“. Vezi în 

acelaş sens şi o altă decizie mai recentă tot a Curţei de ca- 

saţie (Bult. 1912, p. 297), precum şi deciziile Curţei din Bu- 

cureşti, citate supră, pag. 26, nota 1. Tot în acest sens sa.- 

pronunţat și Trib. lași, în privința art. 1891 din codul 

actual. Cr, judiciar din 1914, No. 56, p. 455 urm. (cu observ. 

noastră). | | 

(1) Vezi înfră, explie. art. 1890 urm., p- 221, nota 2. 

(2) Vezi Baudry et Tissier, Prescription, 503, în fine şi 596; 

Guillouard, Jdem, I, 220; Le Roux de Bretagne, Îdem, 1, 491; 

Maread€, Idem, art. 2262, No. 235 urm, p. 258 urm; Laurent, 

XXXII, 375; Aubry et Rau, Il, Ş 215, p. 508, text şi nota, 14 

(ed. a 5-a); Pană. fr., vo Prescription civile, 736, 1737 şi 1695; 

Râpert. Dalloz, Supplement, eod. w, 3863; C. Limoges, D. 

=
]
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Aplic. în 
specie a cau- 
zelor de sus- 

In specie, nefiind vorba de o perimare ci de o adevărată 
prescripţie, prin care însuş dreptul se pierde, această, pres- 

pendare şi decripţie este supusă cauzelor de suspendare şi de întrerupere 
întrerupere. 

Art. 404 Pr. 
civ. şi 1ll L. 
judecăt. de 

ale preseripţiei în genere. 
Tot prin 30 de ani se preseriu şi hotărîrile judecătoreşti 

rămase definitive, care n'au fost în acest termen aduse la înde- 
ocoale din plinire (art. 404 Pr. civ.) (1), chiar şi cele comereiale (2), afară 

1907. de cărţile de judecată ale judecătoriilor de ocoale şi sentinţele 
pronunţate de tribunale asupra unor asemenea, cărți, care se 
prescriu prin zece ani de când au rămas definitive (ast. 11 
L. judecăt. de ocoale 1907). Asupra tuturor acestor chestiuni 
vom reveni mai la vale sub art. 1890, cu ocazia explicărei 
acestui text. (Vezi înfră, p. 222 urm.). 

C. Calimach. 
Art. 1943. 

Destui este să menţionăm aci că principiul statornicit 
art. 404 Pr. civ., după care o hotărîre judecătorească nu 
mai poate fi adusă la îndeplinire, dacă n'a fost executată 
30 de ani de când a devenit executorie și a dobândit autori 
tatea lucrului judecat (3), eră admis şi de codul Calimach: 

0) C 

(*) 

6) 

&) 

P. 88. 2. 313. — Contră: Chauveau sur Cart, Lois de la 
procedure civile, III, Quest. 1413 şi Trib. Toulouse, Sireş. 
53. 2. 505, după care instanţele ar fi nepreseriptibile, ceeace 
este inadmisibil; căci, după cum foarte bine ziceă, în vechiul 
drept francez, Brodeau: „aprts 30 ans tout est perdu et 
prescrit; les assignations, les jugements, tout se preserit par 
30 ans“. Vezi Baudry et 'Lissier, op. cit., 596; Mareadt, 
Prescriplion, art. 2262, No. 237, p. 260, ete. ! 

pr. Cas. rom. Bult. 1912, p. 1647. Sa decis că dreptul de 
a cere executarea hotărîrilor pronunțate înainte de promul- 
garea actualului cod de procedură civilă, însă a căror învestire 
cu formula, executorie (*) şi executare s'a cerut sub im periul 
acestui cod, se prescrie, conform art. 404 Pr. civ. tot prin 
trecere de 30 de ani, socotiți însă nu de când hotărîrea, a rămas 
definitivă, ci numai dela promulgarea acestui cod, adecă, dela 
1 Decembrie 1865. Cas. rom. Bult. 1899, p. 993 (decizie la 
care am luat şi noi parte ca consilier). 
Cpr. Cas. rom. Bult. 1912, p. 1762. Vezi înfră, explic. 
art. 1890 C. eiv., p. 229. 
Cas, rom. S-a 1, Bult. 1877, p. 191. — Sa decis, însă fără 
cuvânt, că preseripţia, nu începe a curge, în specie, din mo- 
Hotăririle pronunțate sub legea, veche, înainte de promulgarea actualului 
cod de procedură civilă, erau executorii prin ele însăşi, când deveneau de- 
finitive, fără a fi nevoe a se pune ps ele formula executorie, această for- 
mulă fiind o inovaţie int ă > Ş But. 1609, Area ție introdusă de actualul cod de procedură. Cas, rom:
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căci, după art. 1943 din acest cod, drepturile de orice na- 
tură preseriindu-se, în mod general, prin 30 de ani, desigur 
că şi cele consacrate print”o hotărîre judecătorească se pres- 
erieau tot prin 30 de ani, atunci când hotărîrea nu fusese 
executată în acest interval de timp (1). 

Cererea în judecată, de care am vorbit mai sus, de Art. 1868, 
câteori nu este perimată sau preserisă şi de câteori reela- 1811. 
mantul nu sa dezistat de acţiunea sa, întrerupe preseripţia 
chiar când este adresată la o instanță necompetentă, oricare 
ar fi natura necompetenţei. fie ea rafione persone sau ra- 
lione materie (2), şi când este nulă pentru lipsă de forme, 
sub condiţia, bine înţeles, de a fi urmată de o hotărîre 
definitivă favorabilă reclamantului (art. 1868, 1871), ceeace 
nu poate aveă loe decât în urma unei alte cereri făcută, 
înainte de purimare, în bună şi cuvenită formă (art. 1871). 

Chestiunea de a, se şti dacă cererea adresată unei instanțe Dr. vechiu 
incompetente întrerupeă sau nu preseripţia. eră controversată 
în vechiul drept francez (2), şi legiuitorul actual a voit să 
curme discuţiile de altădată. 

Art. 2246 din codul francez şi art. 2125 din codul Cazul când 
italian nu vorbese decât de chemarea în judecată făcută te tea nulă pentru 

înaintea unui judecător incompetent. La, acest caz, art. 1870 lipsă de forme, 
. „A 3 3 .. . . p . Ti, iv. 

din codul nostru adaogă, după observaţiile lui Mareade, şi 
cazul când cererea în judecată este nulă pentru lipsă de 
forme (*). 

  

mentul când hotărîrea a dobândit autoritatea lucrului judecat, 

ci dela lăsarea în părăsire a exeentărei ei. Cas. rom. Bult. 

S-a 1, anul 1879, consid. dela p. 793, 1794. DE 

(1) Cas. rom. Bult. S-a 1, anul 1882, consid. dela p. 6%. 

Dacă o hotărîre judecătorească se execută, în urma preserierei 

ei, partea executată, va, cere anularea titlului executor pe cale de 

contestaţie la urmărire. Cas. rom. S-a 1, Bult. 1882, consid. 

dela p. 269. J PI | | 

() T. Huc, XIV, 396; Planiol, IL, 2690. — Această regulă fiind Aplie. regulei 

aplicabilă şi în materie represivă, s'a decis că chemarea, în de e e na 

judecată de partea civilă înaintea unui tribunal corecţional di 

necompetent din. cauza ealităţei prevenitului, are de efect 

întreruperea preseri pţiei. C. Bordeaux, D. P. 96. 2. 425. Cpr. 

T. Huc, XIV, 396, p. 498. Aa a 

(2) Vezi Pothier, Oblig., II, 696, p. 382, şi alţi autori citați în 

Pand. fe., vo Prescription civile, 693, 694. 
(4) Vezi supră, p. 148, nota |.
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Art. 1811. 

COD. CIV.—CART. II.—TIT. XX.—CAPIT. III—S-a I.—ART. 1865 $ 2, 1811, 

În ambele cazuri, fie că cererea a fost introdusă 
înaintea unui judecător incompetent, fie că ea ar fi nulă 
pentru lipsă de forme, preseripţia nu va fi întreruptă decât 
dacă cel interesat va fi făcut, înainte de perimare, de 
dezistare sau preserierea instanței, o nouă cerere în bună şi 
cuvenită formă, care va fi consfinţită printr'o hotărîre de- 
finitivă având autoritatea lucrului judecat (art. 1871) (!). 

Cererea nouă poate fi făcută chiar în urma pronun- 
țărei hotărîrei, care: şi-a declinat competența sau care a 
anulat prima cerere pentru lipsă de forme. lată cum se 
exprimă în această privință Mareade: 

„Tant que la demande est existante (et elle Vest tant qu'elle 
n'a 6t€ ni retir6e, ni pârimâe, ni jugte), toute naissance de pres- 
cription est impossible; mais ă linstant mâme ot cette demande 
cesse d'exister, il est elair que la prescription redevient possible. 
Il n'est done pas douteux, encore une fois, que quand une demande 
est rejetee pour incompstence, la, prescription demeure nfanmoins 

Art, 1865 $ 2. 
Sechestrul. 

Poprirea. 

Comanda- 
ment. 

efficace, non pas seulement pour le temps qui avait prâced€ assign- 
ation, mais pour tout le temps qui a prâced€ le jugement, ete.“ (?). 

Pănă acum am vorbit numai de întreruperea, pres- 
eripției printr'o cerere în judecată, primul act prevăzut 
la art. 1865. 

€ : A . . ._. ȘI 20 Al doilea act întreruptiv al preseripţiei este, după 
art. 1865, 20, sechestrul sau orice urmărire, şi chidr 0 
simplă cerere de executare a unui titlu executor, comu- 
nicată debitorului. 

Poprirea făcută în baza unui titlu executor întrerupe 
ŞI ea preseripţia, pentrucă este un mijloc de executare). 

ră * “Textul nostru nu vorbeşte, ca cel francez, de comanda- 

  

(7) Opr. Cas. rom. Bult. 1912, p. 227. Vezi şi supră, p. 153% (2) Mareade, Prescription, No. Î55) p. 185 (asupr at. 2248), 
() Mareade, Prescription, art. 2242 urm., No. 159, p. 190; Baadry 

et 'Tissier, Idem, 520; Guillouard, /dem, I, 240; 'Troplong Idem, II, 570; Aubry et Rau, II, $ 215, p. 512 (ed. a 5-2); 
Laurent, XXII, î15; Pand. fr... vo Prescription civile, 717 
urm.; Cas. fr. D. P. 74. 1. 367; Sirey, 75. 1. 88, ete. 

Poprirea întrerupe în acelas timp atât preseripţia creanței „ce creditorul urmăritor are contra debitorului urmărit, cât ŞI preseriphia creanţei ce debitorul are în contra terţiului urmărit. Baudry et Tissier, op. cât., 520; Pand. fe., 20 cil. 
719, — Vezi însă Guillouard, Prescription, I, 520; Laurent, 
XXXII, 116; Aubry et Ran, loco cit., p. 512, 513, nota 32, ete-
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ment, însă se înțelege ca şi un comandament prealabil, comu- 
nicat debitorului prin portărei, va întrerupe prescripţia, 
pentrucă, după art. 496 din Pr. civ. actuală, comandamentul 
nu este o simplă somaţie, ci un început de executare, 

Sa decis însă că întreruperea preseripţiei printiun Comandamen- 
comandament prealabil nu produce niciun efect faţă cu îi! făcut de- 
un terţiu care ar deţine imobilul urmărit, deoarece coman- este opozabil 
damentul fiind adresat debitorului, nu este opozahil terţiului terţiului, de- 
detentor al imobilului (1). 

Acest mod de întrerupere se aplică mai cu seamă pres- Preserip. libe- 
cripției extinetive sau liberatorii. ratorie, 

3% In fine, al treilea mod de întrerupere al preseripţiei Art. 1865, 3. 
este, după art. 1865, 30, recunoaşterea din partea, celui ce 
prescrie (posesorul sau debitorul) a dreptului celuia, în contra 
căruia, se preserie (2). (Cpr. Cas. rom., Dreptul 1913. No. 40). 

Această soluție eră admisă şi în vechiul drept francez. 

„Si le dâbiteur, zice Dunod, reconnait la dette, par quelque 
acte que ce soit; s'il paye une partie du capital ou les arrerages 
sans protestatioin; sil prâte caution; sil demande un dâlai pour 
payer; sil donne au crâancier la, jouissance du fond hypotheque; 
sil donne charge de le payer gquoiqw'en son âbsence; sil consent 
que la chose prâtendue soit mise en s6questre; la râserve, meme 
gentrale des sommes dfes, faite dans un contrat; en un mot, toutes 
les fois qu'il se fait quelque chose entre le erâancier el le dâbiteur, 
le possesseur et le propriâtaire, qui emporte un aveu expres ou 
tacite de la dette, du droit ou de la propriâtă; ce sera une inter- 

  

() Cas, rom. Bulr. 1909, consid. dela p. 1475. 

(2) Intreruperea ce rezultă din recunoaşterea făcută de către de- Deoseb. între 
bitor sau posesor a dreptului celuia în contra cărui el preserie pe 
(art. 1865, 30) nu trebue să fie confundată cu renunţarea ant, 1865, o 
la preseripţia îndeplinită (art. 1838); căci, pe când întreru- şi renunțarea, 
perea făcută contra debitorului principal îşi produce efectele la prescripţia 
sale şi în contra cauţiunei (art. 1873 $. ultim), renunțarea ndeplinită. 
făcută de debitorul prineipal la o prescripţie îndeplinită nu 
produce niciun efect în contra fidejusorului, de oarece ere- 
ditorii şi orice părți interesate pot să invoace prescripția la 
care, debitorul sau posesorul a renunţat (art. 1843). „Apoi, 
recunoaşterea, dreptului, menită a întrerupe prescripţia, nu 
cere, după cum ştim, capacitatea de a înstrăină, cerută, din 
contra, pentru a puteă renunţă la o „prescripţie îndeplinită 
(art. 1840). Vezi Bouf, Resume de Repet. €crites sur la pres- 
cription, p. 40; Arntz, IV, 1986, etc. 

12452 . 11
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Exemplu. 

Recunoaşt. 
expresă şi ta- 

cită. 
Recunoaşterea 

expresă. 

Serisoare. 

Recunoaşterea 
silită, 

COD. CIV.—CARTEA. IIL—TIT. XX.— CAPIT. III. — S-a I.—ART. 1865, 3, 

ruption civile conventionnelle, qui empâchera le cours de la pres- 
cription“ (1)“. 

Astfel, dacă într'o acţiune de eșire din indiviziune între 

comoştenitori, pâritul invoacă în apărarea sa preseripţia 

achizitivă, întemeiată pe posesia exeluzivă, ea, proprietar, iar 

reclamantul opune întreruperea civilă rezultând din recu- 
noaşterea, de către intimat a dreptului reclamantului de moș- 
tenitor, făcută întrun proces anterior, în asemenea împre- 
jurări recunoaşterea, dreptului de moştenitor, indiferent dacă 
termenul prescripţiei eră.sau nu împlinit la data recunoaş- 
terei, operează totuşi o întrerupere civilă a prescripției, în 
conformitate cu art. 1865, 30 din codul civil (2). 

Această recunoaştere, nefiind supusă nici unei forma- 
lităţi speciale, poate fi expresă sau tacită (3). | 

Recunoaşterea făcută în termeni expreşi nu este su- 
pusă, ca şi renunțarea la prescripţie, niciunei forme spe- 
eiale (4). 

Ea poate să rezulte dintr”o serisoare (5). şi să fie chiar 

0) Dunod, Tr. des prescriptions, l-tre partie, ch. 9, p. 58. 
»Quoties actus, tacitam aut expressam, vel presumptam juris 
alieni, vel debiti confessionem implicat, toties fit interruptio 
civili“, ziceă, d'Argentr€ (citaţie împrumutată dela Dunod). 

(2) Cas. rom. S-a l-a, decizia No. 166, din 12 Martie 1914. 
Jurisprudența română din 1914, No. 20, p. 305, No. de 
ordine 314. 

(5) Cas. fr. Sirey, 93. 1. 311; D. P. 94. 1. 17; Pand. Period. 
95. 1. 1; C. Bucur., Dreptul 1901, No. 41; T. Huc, XIV, 
402; Planiol, I[, 665; Thiry, IV, 603, p. 527; Beltjens, III, 
art. 2248, No. 8; Guillouard, Prescription, |, 247; Pand. fr. 
vo Prescription civile, 191; Râpert. Sirey, eod. u0, 122, ete. 

Sa, decis că, deşi art. 1865 $ 8 nu vorbeşte decât de re- 
cunoaşterea voluntară din partea debitorului, acelaş lucru 
trebue admis şi pentru recunoaşterea, silită prin justiţie, ne- 
existând niciun motiv juridic de a se face vreo deosebire 

„între ambele cazuri. Cas. rom. Bult. 1907, p. 1974. 
(£) Baudry et Tissier, Prescription, 529; Pand. fr., vo Pres- 

, cruphion civile, 192, şi autorităţile citate acolo. 
(5) Scrisoarea trebue însă să fie clară şi preciză şi să cuprindă 

o recunoaştere a dreptului aceluia căruia, este adresată. Cas. 
fr. D. P. 97, 1. 79; Pană. fr, yo cât. 1793 urm.; R&pert. 

Sirey, eod. 19, 722 urm., ete. Cpr. Cas. vom. S-a III, decizia 
No. 58, din 18 Februarie 1914, Cr. judiciar din 1914, No. %, 
p. 220 (rezumate). — Scrisoarea prin care "debitorul unei
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verbală; însă, în acest din urmă caz, dovada recunoaşterei Recunoaşterea 
este supusă dreptului comun, ceeace însemnează că proba,  YerPală- 
testimonială- nu va fi admisă, în specie, decât atunci când 
obiectul preseripţiei nu va întrece suma de 150 lei (1), 

La caz de contestaţie, dovada recunoaşterei se va face, Art. 1169. 
conform dreptului comun, de acel care o invoacă, adecă de 
proprietar sau creditor (art. 1169) (2). 

S'a decis că sentinţa de verificare a unei crenaţe, în ma- Sentința de 
terie de faliment, nu operează o novaţiune, ci numai o re- a 
cunoaştere în justiţie a datoriei, şi deci o întrerupere aîn materie de 
preseripţiei conform art. 1865 Ş ultim C. eivil, eare în- faliment. 
trerupere continuă pănă la închiderea procedurei falimen- 
tului, prin unul din modurile arătate de legea comercială, 
de când preseripţia începe din nou a curge (?). 

„In materie de faliment, admiterea unei creanţe la pasivul 
masei, zie Aubry et Rau, operează recunoaşterea, ca și înscrierea 

“ei în bilanțul depus de falit“ (*). 

Recunoaşterea, este tacită atunei când debitorul plăteşte Recunoaşterea 
o parte din datorie sau procentele fără nicio protestare (5); 

cambii ar cere dela creditorul său prelungirea termenului Cambie. Ches- 

de plată, întrerupe prescripţia. Aubry et Rau, II, $ 215, p. 517 tie de fapt. 

(ed. a 5-a); Râpert. Sirey, 2? cit., 723, ete.— Dacă actul seris 

ce se invoacă, întrerupe sau nu preseripția, aceasta este o 

chestie de fapt, care se apreciază în mod suveran de _ins- 

tanțele de fond. Cas. fr. Sirey, 98. 1. 439; Repert. Sirey 

w cit., 126, 743; Pand. fr., vo Prescription civile, 810, ete. 

(2) Thiry, IV, 608, p. 527; Marcad6, Prescription, art. 2248, 

No. 179, ab initio, p. 206; Guillouard, Idem, 1, 247; Belt- 

jens, art. 2248, No. 10; Pand. fr., 2 cit, 803, ete. 

(2) Marcad6, loco supră cil. 
(3) C. Bucureşti, Or. judiciar din 1912, No. LL, p. 125. 

(?) Aubry et Rau, II, $ 215, 516, 517 (ed. a 5-a). Cpr. 

Troplong, Prescription, IL, . _ 

(5) hi IV, 603, i 527; Arntz, II, 1986; T. Huc, XIV, 402; 

Baudry et 'Pissier, Prescription, 530; Guillouard, Jdem, IL, 335 

şi 1], 778; Aubry et Rau, II, $ 215, p. BI6 (ed. a Sa);: 
Pand. f., vo Prescription civile, 530; Cas. fe. D. P. 84. 1. 286; 

Sirey, 34. 1. 382; Sirey, 85. 1. 113, ete.—Contră: Trib. Caen, 

Revue trimestrielle de droit civil, tom. XII, anul 1913, p. 82 

şi Or. judiciar din 1914, No. 32 (eu observ. noastră critică). 

Astfel, sa decis că există o recunoaştere Ş, deci, întreru- 

pere de prescripţie atunci când debitorul plăteşte chiria lo-
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când el asigură plata obligaţiei sale prin darea unui amanet, 
sau unei cauţiuni, ete. (1); când el cere prelungirea, terme- 
nului de plată, ete. 

C. german. „Preseripţia este întreruptă (est unterbrochen), zice art. 208 
Art. 208. din codul german, când debitorul recunoaşte față de cel în drept 

existenţa creanţei prin plata unui acont, sau a dobânzilor, prin 
prestarea, unei siguranţe (Sicherheitsleistung), sau prin orice alt mod“. 

Ofertă reală. O ofertă reală făcută de debitor, chiar neurmată de 
consemnarea datoriei, constitue o recunoaştere a, datoriei şi, 
în consecinţă, întrerupe preseripția (2). 

Ofertă verbală Acelaş efect îl are şi o ofertă verbală de plată, făcută 
de Plat. pur si simplu şi pentru întreaga datorie (3). 

Decl. datoriei Declaraţia unei datorii făcută de debitor întrun in- 
întrun inven- ta ventar, faţă de creditor, întrerupe de asemenea preseripţia 

cului sau casei în litigiu, fără nicio rezervă în privinţa. 
dreptului de proprietate asupra acelui loe sau acelei case. 
Cas rom. Bult. 1911, p. 1654; Dreptul din 1912, No. 17, 
p. 183; Or. judiciar din 1912, No. 48, p. 574 (rezumate) și 
No. 27, p. 318. Vezi şi o altă decizie tot a Curţei de Casaţie, 
publicată în Dreptul din 1913, No, 40, p. 316. 

Tot astfel, s'a decis că atunci când defunctul, prinir'un tes- 
tament, a recunoscut atât existenţa unui capital cât şi a pro- 

„ centelor ce se găsese în patrimoniul său, eu titlu de îm prumut, 
din averea parafernală a soţiei sale, nu se mai poate zice că 
procentele mai vechi de cinci ani sunt prescrise, spre a fi apă- 
rate de taxa de înregistrare, de oarece prescripţia a fost între- 
ruptă prin recunoaşterea debitorului făcută conform art. 1865 
$ ultim. Cas. rom. Bult. 1911, p. 1314. — Cu toate acestea, o 
sentință, recentă a tribun. din Caen, menționată în nota pre- 
cedentă, pune în principiu că plata parţială a datoriei nu 
constitue o întrerupere a prescripţiei (vezi Revue trimestr. de 
droit civil, tom. XII, anul 1913, p. 82, No. 36 şi Or. judi- 
ctar din 1914, No. 32 (cu observ. noastră critică). 

() Beltjens, VI, art. 2248, No. 10 şi 14, precum şi autorii citați 
în nota precedentă, ab initio. Cât timp amanetul rămâne îv 
mânile creditorului, creanţa sa, este imprescriptibilă, căci 'de- 
bitorul este considerat că recunoaşte în mod permanent exis- 
tența datoriei, în tot timpul cât el lasă amanetul ereditorului. 
Cpr. Planiol, II, 2462; Aubry et Rau, IV, $ 434, în fine, 
p. .714 (ed. a 4-a); Baudry et 'Tissier, Prescription, p. 395; 
Le Roux de Bretagne, Idem, I, 668, ete. 

(2) Guillouard, Prescription, IL, 249; Pana. fr., v0 cit, 821. (2) Cpr. Aubry et Rau, II, $ 215, p. 516 (ed. a 5-a); Pand. fr- 
2» cit., 822 urm. şi autorităţile citate acolo.
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acestei datorii. Pothier o spune anume, şi soluţia nu sufere 
nicio îndoială (*). 

Recunoaşterea dreptului aceluia contra căruia se pres- Act unila- 
crie, fiind un act unilateral, n'are nevoe să fie acceptată de tal: 
creditor, destul fiind ca, ea să nu fie respinsă de el (2). 

Ea, poate să rezulte din acte încheiate cu terţii, fără Acte încheiate 
prezența creditorului sau proprietarului, de exemplu: dintr'un * terti- 
act de vânzare, care deleagă pe cumpărător -a plăti preţul 
vânzărei, creditorilor vânzătorului, sau care-l însărcinează a 
servi o rentă ce apasă asupra imobilului vândut (5). 

Recunoaşterea dreptului aceluia contra căruia se prescrie Plata făcută 
trebue să emane dela însuș posesorul sau dela debitor, de va terti 
după cum se exprimă art. 1865 $ ultim; de unde rezultă întrerupe 
că plata, parţială a capitalului sau dobânzilor, făcută de un P'o*riPt'2- 
terțiu neinteresat, neavând niciun mandat dela debitor, nu 

întrerupe preseripţia (*). 
Această. recunoaştere, trebuind să emane dela posesor Capacitatea 

sau debitor, se naşte întrebarea: ce capacitate trebue să recunoaşterea 
aibă acel care o face? Se susţine că pentru a puteă face de care vor 
o astfel de recunoaştere, trebue a aveă capacitatea de a 1865. 30. Con- 

dispune de dreptul ce se recunoaşte, fiindeă recunoaşterea, — troversă. 
este un mijloc de a împedică îndeplinirea prescripției şi că, 
prin această recunoaştere, se renunţă, dacă nu la dreptul 

(1) Vezi Pothier, Oblig., IL, 692, p. 380 (ed. Bugnet); Pand. fr. 
w cit, 825; C. Paris, Sirey, 53. 2. 143, ete. 

* (2) Pand. fr., 20 cit., 804 urm.; R&pert. Sirey, cod. 2%, 696 urm.; 
" Aubry et Rau, II, $ 215, p. 516 (ed. a 5-a); Mass6-Verge, 

V, $ 847, p. 302, nota 20; Laurent, XXXII, 126, 128; 
Baudry et 'Tissier, Prescription, 528; Le Roux de Bretagne, 
Idem, |, 455: Maread6, Idem, art, 2248, p. 205, nota 2; T. 

“Huc, XIV, 401, p. 503; Beltjens, art. 2248, No. 4; Ricei, 

Corso teorico-pralico di diritto civile, V, 196, p. 859; Cas. 

fr. Sirey, 68. 1. 105; D. P. 68. 1. 200; C. Douai, Sirey, 81. 

2, 39. Vezi însă Arntz, LV, 1986, în fine, care zice că, pentru 

a fi validă, recunoaşterea trebue să fie făcută printrun act 

în care creditorul a intervenit ca parte. _ 

(2) Aubry et Rau, II, $ 215, p. 516 (ed. a 5-a); Baudry et 
Tissier, op. cit., 529, p. 304 (ed.a 3-a); Guillouard, Jdem, |, 

248; Laurent, XXXII, 122; Beltjens, art. 2948, No. 5, ete. 

(4) Cpr. Beltjens, VI, art. 2248, No. 29 ter; Cas. Florenţa, Il 

Foro italiano, 1902, p. 365.— Contră:. Cas. Roma, Il Poro 

italiano, 1901, p. 339.
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Dovedirea re- 
cunoaşterei în- 
treruptive de 
prescripţie. 
Jurământul 

decizor, inte- 
rogatorul, ete. 

Art. 1182. 

COD. CIV.—CART, II.—TIT. XX.—CAP. IU.—S-a L—ART. 1045, 1812, 1813. 

ce prescripţia ne-ar fi făcut să dobândim, cel puţin la 

expectativa acestui drept (4). 
Părerea generală admite însă această soluţie numai în 

privinţa. preseripţiei achizitive şi în privința, preseripției libe- 

ratorie a, drepturilor reale. În ceeace priveşte însă preseripţia, 

liberatorie de drepturi personale, se admite că oricine are 

administraţia bunurilor sale şi orice administrator al bunu- 

rilor altuia, (tutorul, bărbatul, minorul emancipat, femeea 

separată de bunuri, ete.), are capacitatea de a face o recu- 
noaştere întreruptivă de prescripţie, pentrucă aceste per- 
soane putând să facă o recunoaştere prin plata parţială a 
datoriei sau prin plata dobânzilor, trebue să poată între- 
rupe prescripţia şi prin alte renunţări (2). 

Dovada recunoaşterei întreruptive de prescripţie se va 
face conform dreptului comun de cel care o invoacă. Jură- 
mântul poate fi deferit asupra faptelor întreruptive de pre- 
scripție, nefiind vorba în specie de stabilirea existenţei da- 
toriei, ci de un simplu fapt întreruptiv de prescripţie. Cre- 
ditorul poate, de asemenea, cere interogatorul debitorului (?). 

Actul sub semnătura privată, care constată recunoaș- 
terea întreruptivă de prescripţie, va trebui să aibă dată 

certă (art. 1182) spre a fi opozabil terţiilor (4). 

Efectele întreruperei civile a prescripţiei. 

Art. 1045. — Acţiunea intentată în contra unuia din debitori 
întrerupe preseripţiunea în contra tuturor debitorilor. (Art. 642, 1812 
G. civ. Art. 946 $$ 2 şi 3 C. com. Art. 1206 C. fr.) (5). i 

(1) Cpr. Laurent, XXXII, 124 urm. 
() Thiry, IV, 603, p. 528; Aubry et Rau, II, $ 215, p. 517; 

Beltjens, VI, art. 2248, No. 6 şi 6 bis; Baudry et Tissier, 
Prescription, 536, 531; Guillouard, Idem, II, 252; Colmet 
de Santerre, VIII, 355 bis III; T. Hue, XIV, 403; Dalloz, 
Supplement, w. Prescription civile, 397; Pand. fr., cod»), 
859 urm.; Repert. Sirey, eod. », 716 urm., ete. 

(2) Baudry et 'Rissier, Prescription, 538; Mareadă, Idem, art. 2248, 
No. 179, p. 206; Beltjens, art. 2248, No. 30 urm.; Repert. 
Sirey, v Prescription civile, 180 urm.; Pand. fr., eod. 10, 813 
urm. 881; Aubry et Rau, II, $ 215, p. 5l”, ete. 

(*) Baudry et Tissier, Prescription, 538, în fine, p. 403; Guil- 
louard, Idem, I, 255; Pand. fr., wo cit., 882, ete. 

(5) Vezi explic. acestui text în tom. VI , 

p. 185, 186. m al Coment. noastre, 
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Art. 1872.— Intreruperea civilă a prescripţiunei, făcută în 
contra unuia din debitorii solidari, are efect în contra tuturor ce- 
lorlalţi codebitori ai săi (1). 

Intreruperea civilă făcută în contra unuia din moștenitorii ai 
unai debitor solidar, nu are efect în contra celorlalţi comoşte- 
nitori, chiar dacă creanţa ar fi ipotecară, dacă obligaţiunea nu 
este nedivizibilă. 

Asemenea, întrerupere nu are efect în contra codebitorilor 
debitorului defunct, decât în măsura părței de obligaţiune a moş- 
tenitorului contra căruia s'a făcut întreruperea. 

Spre a întrerupe prescripţiunea în contra acelor codebitori, 
trebue o întrerupere făcută în contra tuturor moștenitorilor debi- 
torului defunct. (Art. 973, 1039, 1045, 1052, 1056, 1062 C. civil. 
Art. 946 $8 2 şi 3 C. com. Art. 2249 C. fr. modificat în redacţia sa). 

Art. 1873. — Intreruperea civilă a preseripţiunei, făcută în 
contra debitorului principal, are efect şi în contra cauţiunei (2). 

Intreruperea, făcută în contra cauţiunei nu poate opri cursul 

() Textul fe. adaogă: chiar contra moștenitorilor lor. Maread€ Deoseb. de 

(Prescription, 181, p. 209) observând că aceste cuvinte sunt redacţie de 

inutile. de oarece toate obligaţiile unei persoane tree la moș-“* 0% 

tenitorii săi, textul nostru n'a mai reprodus aceste cuvinte, 

care sunt însă reproduse în art. 2130 din codul italian 

(ed anche contro î lor eredi). Vezi înfră, p. 169. | 

Art. 24 din legea bulgară asupra, preseripţiei, dela 1897/98 L. bulgari din 

dispune, în această privință, că acţiunile menţionate în art. 20 Fe 

din această lege (vezi supră, p. 141, nota 5), comunicate unuia 

din debitorii solidari sau recunoaşterea dreptului, făcută de 

unul din ei, întrerupe preseripția în contra celorlalţi şi chiar 

contra moștenitorilor lor.—Aceleaşi acţiuni, comunicate unuia 

din moştenitorii debitorului solidar, sau recunoaşterea drep- 

tului, făcută de acest moștenitor, nu întrerupe prescripția 

faţă de ceilalţi comoştenitori, chiar „dacă împrumutul este 

ipotecar, atunci când obligaţia este divizibilă. LL _ 

Aceste acţiuni sau recunoașteri nu întrerup prescripția față, 

de ceilalţi comoștenitori solidari decât pentru partea din 

datorie care se cuvine aceluiaşi moştenitor. i 

Spre a se întrerupe prescripţia pentru întreaga datorie 

faţă de debitorii solidari, trebue ca comunicarea acţiunilor 

de mai sus să fie făcută tuturor moștenitorilor defunctului 

debitor, sau ca recunoaşterea să fie făcută de toţi aceşti 

moştenitori. , 

Şi art. 25 din aceeaş lege adaogă: „Intreruperea, prescrip- Art 25 L, 

ţiei în favoarea unuia din creditorii solidari foloseşte celor- bulgară. 

lalţi creditori“. , 5 

(?) Comunicarea către debitor a unu! act care întrerupe pres- 1 bulgară din 

cripţia, sau recunoaşterea făcută de el, întrerupe preseripția „ Art, 26.
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Deoseb. între 
întreruperea 

naturală şi cea 
civilă, 

Intreruperea 
făcută unui 

COD, CIV.—CARTEA III.—TIT. XX.— CAPIT. III.—S-a 1.— ART, 1872, 1873, 

prescripţiunei datoriei principale (1). (Art. 1652, 1679 0. air. 
Art. 2250. C. fr. modificat). 

Intreruperea naturală a preseripţiei, cae rezultă din- 
tun fapt material, se deosebeşte, după cum ştim, de între- 
ruperea civilă întru aceasta că cea dintăi, luând în realitate 
posesiunea. acelui care o avea, foloseşte nu numai noului 
posesor, dar încă şi tuturor acelor interesaţi. Această întreru- 
pele este deci reală, ea operând generaliter, erga omnes ); 
pe când întreruperea civilă, fiind relativă. iar nu absolută, 
nu-și produce efectele sale decât între cele două persoane 
între care actul juridic întreruptiv a avut loc, fără a se putei 
întinde dela aceste persoane la altele; ceeace dreptul vechiu 
exprimă prin următoarea regulă: de persona ad personam 
non fit interruptio civilis (5). Aceasta este aplicarea regulei 
Res înter ahos acta, aliis nec nocere, nec prodesse potesl. 

Astfel, întreruperea, civilă a preseripţiei, făcută unui code- 
codebitor pro- bitor proprietar indiviz al ipotecei, de către ereditorul ipotecar, 

este fără efecte faţă de ceilalţi codebitori şi eoproprietari (4). 
prietar indi- 
viz al ipotecei. 

Acţ. în reven- 
dicare. 

Adăogirea $ 
2 al art. 1873 
după observa- 
ţiile lui Mar- 

cade, 

De asemenea, acţiunea în revendicare introdusă de un 
moştenitor numai pentru partea sa personală, nu întrerupe 

() 

(*) 

chiar față de fidejusor“, zice art. 26 din legea bulgară asupra 
„preseripţiei, dela 1897/98. 
Paragraful 2 al art. 1873 este adaos de legiuitorul nostru. 
El nu figurează nici în textul corespunzător francez, nici în 
art. 2132 din codul italian. Acest $ este adaos după obser- 
vaţiile lui Mareadâ. Iată, în adevăr, cum se exprimă acest 
din urmă autor: „Puisque c'est par application de la râgle 
que l'aecessoire suit le principal que le legislateur a porte 
notre disposition (art. 2250 $ 1, corespunzător cu art. 1873 
ŞI din codul nostru), il faudra donc bien se garder d'admeltre 
Videe inverse, e! de dire qu'on înterrompera de mâme la 
prescription contre le debiteur principal en V'interrompani 
contre la caution“. Maread€, op. cit., No. 184, p. 211. 
Le Roux de Bretagne, Prescription, I, No. 431, p. 312 şi No, 551, p. 378, 379; Baudry et Tissier, Idem, 555, 556; 
Thiry, IV, 604, p. 529; Arntz, IV, 1987; Beltjens, VI, art. 2244, No. 53; Laurent, XXXII, 144; T. Hue, XIV, 3%, îm fine şi 409, precum şi toţi antorii. Vezi supră, p. 145. 
Op C. ouresti, Dreptul 1904, No. 47; Cas. rom. Bult. 
90%, p. ; Cr. judiciar di 1, ) 16: Pâriod. 190.1 pshpe 0 0t07 din 1907, No. 16; Cas. fe. Pand. 

Beltjens, op. cit., VI, art. 2244, No. 55 bis.
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prescripția faţă de terţiul posesor, decât pentru partea moş- 
tenitorului revendicant (?). 

Principiul că întreruperea, civilă nu se întinde de per- Excepţii dela 

son ad personam suferă însă, trei excepţii importante. Aceste "812 de mai 
excepţii sunt relative la solidaritate, indivizibilitate şi fide- 
Jusiune. 

Astfel, întreruperea civilă făcută în privinţa unuia din Cazul când 
debitori solidari, întrerupe preseripţia în privinţa celorlalţi „aatoria este 
debitori. Aceasta provine din împrejurarea că debitorii so- 1872. 
lidari se consideră ca mandatari unii altora ad perpetuan- 
dam exceptionem (art. 1056) (2). 

Textul corespunzător francez adaogă că întreruperea, Deoseb. de re- 
îşi produce efectele sale chiar contra moștenitorilor debito- daețio de 0. 
rilor, cuvinte care sau eliminat de legiuitorul nostru; pen- 
trucă, după cum foarte bine observă Mareade, este de prin- 
cipiu că orice obligaţie existentă contra unei persoane trece 
la moştenitorii săi (2). 

Fiind însă că datoria solidară se divide între moște- Art. 1872$ 2. 
nitorii debitorilor, şi fiindcă fiecare moştenitor nu este ţinut 
decât pentru partea sa ereditară (art. 1060), de aici re- 
zultă, că întreruperea civilă a, preseripţiei, făcută faţă de unul 
din moștenitori, nu întrerupe preseripţia în privința celor- 
lalţi comoştenitori (art. 1872 $ 2). 

Moartea unuia din codebitori solidari, nefăcând să în- Cazul când 

ceteze solidaritatea, în privinţa celorlalți codebitori solidari, osie i 
întreruperea adresată unuia din moștenitori ai celui mort dari a încetat 

mai înainte, își va produce efectele sale în privinţa celorlalți din viaţă, 

debitori, nu însă pentru toată datoria, ci numai pentru 
partea, acestui moştenitor. 

() Beltjens, VI, loco cit., No. 56. Cpr. Baudry et Tissier, Pres- 

criplion, 556, p. 414 (ed. a 3-a). | 
(2) Vezi tom. VI al Coment. noastre, p. 189, text și nota 1. Opr. May- 

ead€, Prescription, No. 181, p. 209; 'Thiry, IV, 604, p- 529. — | 

Ceeace legea dispune în privinţa întreruperei preseripției nu Neaplic. regu- 

se aplică însă în privinţa suspendărei el, aşa că suspendarea |» suspen d 

operată în privința unuia din debitorii solidari nu este Opo- rea preserip- 
zabilă celorlalţi codebitori şi nu împiedică în privinţa lor ției. 

cursul. preseripţiei. Cas. fr. Sirey, 32. |. 537 şi Repert. Dal- 

loz, vo Prescription civile, 743, 789; Le Roux de Bretagne, 
Prescription, L, 812, în fine. Vezi şi înfră, p. 180. 

() Vezi supră, p. 167, nota 1.
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Exemplu. 

Solidaritate 
activă. 

COD. CIV.—CART. III.—TIF. XX.—CAP. IIl.—S-a I.—ART. 1036, 1038, 1813, 

Astfel, dacă presupunem trei codebitori solidari ai unei 
datorii de 9000 de lei şi că unul din ei a murit lăsând 
trei moștenitori, datoria se împarte între ei, fiecare fiind 
obligat a plăti câte 3000 de lei. In asemenea caz, întreru- 
perea civilă adresată unuia, din moștenitori își produce efec- 
tele sale în privinţa debitorilor supraviețuitori pentru 3000 
de lei (art. 1872 Ş 4)(!). 

Cele zise în privinţa solidarităței pasive, din partea 
debitorilor, se aplică şi solidarităţei active din partea cre- 
ditorilor. 

Aceasta rezultă din art. 1036, câre nu este decâto 
„aplicare a prineipiului înseris în art. 1038. Iată, în adevăr, 

Cazul când 
datoria este 
indivizibilă. 

Art. 187282, 

Art. 1061. 

Fidejusiune. 
Art. 1873 $1. 

cum se exprimă aceste două texte: 

„Art. 1036. — Actul care întrerupe preseripţiunea în privinţa 
unuia din creditorii solidari, profită la toţi creditorii. (Art. 642, 
643, 1038, 1045, 1046, 1872, 1876 C. civ. Art. 1199 C. fr.)(?) 

„Art. 1038. — Creditorul solidar reprezintă pe ceilalţi cocredi- 
tori în toate actele care potaveă de efect conservarea obligaţiuni. 
(Art. 1036, 1056, 1216 urm., 1532 urm. C. eiv.)(0). 

Dacă datoria este indivizibilă, fiecare debitor, sau chiar 
fiecare moştenitor al debitorului, fiind obligat pentru tot; 
întreruperea, civilă făcută contra unuia din debitori sau în 
contra unuia din moştenitorii debitorului, întrerupe pres- 
eripţia pentru tot, contra celorlalţi codebitori sau comoşte- 
nitori (art. 1872 Ş 2). 

Se controversează însă chestiunea. de a se şti dacă, în 
cazurile excepționale prevăzute de art. 1061, întreruperea 
civilă a preseripţiei, făcută contra unuia din moştenitorii 
debitorului unei obligaţii indivizibile soluzione tantum, își 
produce efectele sale în privinţa celorlalţi comoştenitori. sau 
dacă preseripţia nu se găseşte întreruptă decât pentru partea 
acestui moştenitor. Această controversă a fost studiată în 
tom. VI al Coment. noastre, p. 241, nota 1. 

Incât priveşte fidejusiunea, art. 1873 Ş 1 dispune că 
întreruperea civilă a, preseripţiei, făcută în contra, debitorului 

(1) Cpr. Thiry, IV, 604, p. 529, dela care am împrumutat acest 
exemplu. 

(2) Vezi tom. VI al Coment. noastre 172 
() Vezi tom. VI suscitat, p. 163, notă 2.
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principal, are efecte şi în contra fidejusorului, prin aplicarea 
principiului că accesoriul urmează principalul. Legea actuală 
curmă eontroversa. ce există asupra acestui punct în vechiul 

drept francez, adoptând părerea, lui Pothier, care eră com- 
bătută de Dunod şi de D'Argentre. Legea voește, în speeie, 

ca obligaţia accesorie a fidejusorului să urmeze soarta obli- 
gației principale, soluţie care eră admisă şi la Romani (*). 

Art. 1873 $ 1 nu poate fi aplicat unui terţiu detentor (?). 
Dar, dacă preseripţia întreruptă în contra, debitorului Art. 1873 $ 2. 

principal, este întreruptă în privinţa fidejusorului, preseripția 

întreruptă faţă, de fidejusor nu este întreruptă faţă de de- 

bitorul principal, şi aceasta chiar dacă ar fi vorba de un 

fidejusor solidar; de unde rezultă că fidejusorul va puteă 

să invoace preseripţia îndeplinită în favoarea debitorului, 

cu toate că ea a fost întreruptă în persoana lui, pentrucă 

obligaţia fidejusorului nu poate să subziste de câteori acea 

a debitorului prineipal este stinsă. Această chestiune nu mai 

este controversată la, noi, unde Ş 2 al ast. 1873 a fost adaos 

de legiuitorul nostru, conform teoriei lui Mareade (3). 

Sa decis de asemenea că, din moment ee între cofi- Intreruperea 

dejusor și creditor nu există solidaritate, urmează că orice făcută de ore- 

întrerupere de prescripţie făcută de creditor numai faţă de fată de, unul 

unul din cofidejusori, nu întrerupe preseripţia şi faţă de din cosdeju- 

cofidejusorul în privinţa căruia creditorul n'a făcut nicio 

urmărire, precum nu făcuse nici în contra debitorilor prin- 

(5) Vezi Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrechis, IL, Ş 41, Dr. roman- 

p. 1016, nota 14 (ed. Kipp din 1900). „Die Unterbrechung 

der Verjăhrung der Haupischuld wirkt auch gegen den Biir- 

gen, wie umgekehri“, zice acest din urmă autor. j 

Codul Caragea nerezolvind această chestiune, Degre crede C. Caragea. 

că, sub acest cod, nu putem consideră dreptul roman ca un 

drept subsidiar, la care putem să recurgem pentru a inter- 

pretă punetele obscure din codul Caragea, decât numai în 

privința acelei părţi din dreptul roman care se întemeiază pe 

elemente abstracte-logice (ratio scripla), nu însă şi în ceeace 

priveşte acea parte a dreptului, care se întemeiază pe ele- 

mente istorico-logice. Vezi Dreptul din 1881, No. 49, p. 391. 

(2) C. Bucureşti şi Cas. rom. Dreptul din 1906, No. 61; Or. judi- 

ciar din 1907, No. 76; Bult. 1907, p. 1482. 

€) Vezi supră, p. 168, nota 1 şi tom. X al Coment. noastre, 

p.. 177; Trib. Reims, Or. judiciar din 1914, No. 58 (cu ob- 

serv. noastră). Cpr. Marcade, Prescription, No. 18, p. 21].
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cipali, în decursul primilor cinei ani, așa că pentru acest 
timp dobânzile sunt prescrise şi instanţa de fond a consi- 
derat, cu drept cuvânt, asupra contestaţiunei cofidejusorului 
la urmărirea exercitată, de exeditor, ca preserise dobânzile 
nereelamate şi neplătite în decursul primilor cinci ani dela 
data actului pus în executare (1). 

SECȚIUNEA 11] 

Despre cauzele care suspendă cursul prescripţiunei. 

Art. 1875. — Prescripţiunea curge în contra . vericărei per- 
soane care n'ar puteă invocă o excepțiune anume stabilită de lege, 
(Art. 1874, 1876 urm. C. eiv. Art. 2251 C. fe.), 

Deane Știm că suspendarea, este un obstacol care opreşte cursul 
si întreruperea Prescripției, fie la începutul ei, împiedicând-o de a fi pusă 
preseripției. în mişcare, fie în cursul ei, impiedicând-o de a curge şi 

că, spre deosebire de întrerupere, ea nu face să se piardă 
beneficiul timpului anterior cât preseripția a curs, ci pres- 
eripţia își reiă, din contra, cursul ei, îndată ce obstacolul 
care o opriă a dispărut (2). 

Dreptul vechiu francez consacrase vechia maximă „Contra 
non valentem agere non currit. prescriptio“ (2), aplicând-o 
în toate cazurile în care un obstacol oarecare se opuneă 
la acţiunea celuia contra căruia curgeă, preseripţia. Impreju- 
rările care atrăgeau suspendarea, preseripţiei erau deci lăsate 
la disereţia judecătorilor. Cele mai de căpitenie. erau: mi- 
noritatea, absenţa, ignoranța, proprietarului sau creditorului, 
alterarea facultăţilor sale intelectuale, forța majoră, dificul- 
tăţile de comunicaţii, ete. (4). o Dreptul ac- Astăzi, vechea maximă „contra non valentem agere, ete.“ 
fiind, după o doctrină, aproape constant lipsită, de orice va- 

Dreptul ve- 
<hiu francez. 

(1) Cas. rom. S-a II, decizia No. 243 din 26 Noembrie 1913, 
„ Jurisprudenţa română din 1914, No.*7, p. 100. (2) Vezi supră, p. 142 şi înfră, p. 202. Cpr. Baudry et Tissier Prescription, 415; Guillouard, Idem, 1, 172; 'Thiry, LV, , 613; Adan, Cours de droit civil, II, 3521, p; 731, ete. () Vezi supră p. 48. In. privinţa C. Calimach, vezi p. 20. (*) Vezi Pothier, Prescription, LX, 22 urm., p. 326 (ed. Bugnet); Dunod, Prescription, p. 62 urm. (ed. din 1765).
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loare, şi aceasta în toate cazurile, fie că ar fi vorba de o: 
împiedicare de drept sau o împiedicare de fapt, preseripţia 
nu poate fi suspendată decât în -cazurile limitativ determi- 
nate de lege (1), soluţie admisă şi în privinţa preseripţiilor 
începute înainte de punere în aplicare a codului actual (2). 

Astfel, după această teorie, care ni se pare singură Starea de răs- 
juridică în dreptul actual, starea de răsboiu nu este o cauză POI! n cate 
de suspendare a preseripţiei, chiar în privinţa militarilor suspendare a 
aflători în activitate de serviciu (5), afară de cazul când con- pp" Eiptei 
tariul ar fi admis printr'o lege specială, precum au fostprilie 1877 şi 
la noi, în timpul răsboiului independenţei, legea din 27 Apri- din ? Iulie 
lie 1877, pentru suspendarea preseripţiunilor şi a termenelor 
unor acte judecătoreşti pe timp de stare de răsboiu (4) şi 
legea, din 9 Iulie 1913 pentru suspendarea termenelor în 
timpul stărei de răsboiu (5). 

  

() Cas. rom. Bult. 1911, p. 1577, 1578; Bult. 1912, p. 452; 
Bult. 1905, p. 351 şi 878; C. Bucureşti şi Craiova, Dreptul 
din 1902, No. 70 şi din 1913, No. 34, ete.; Mourlon, III, 
1893; Laurent, XXXII, 14 şi 38 urm.; Duranton, XXI, 

285, 286; Colmet de Santerre, VIII, 358 bis II; T. Hue, 
XIV, 415, 416; Pana. fe., v? Prescription civile, 967 urm.; 
Râpert. Sirey, eod. »9, 887 şi 1006 urm.; Planiol, |, 2699; 
Mareade, Prescription, No. 186, p. 213 urm.; Baudry et 'Tissier, 
dem, 367 urm. Vezi şi supră, p. 49 şi 149, text şi nota 3. 

*) Oas. rom. Bult. 1905, p. 878. 
*) Cpr. art. 946 C. com. Vezi supră, p. 77. N 

*) Cpr. Colmet de Santerre, VIII, 358 bis IL; Baudry et Tissier, 
Prescription, 310; Mareade, Jdem, No. 187, pag. 214, 215.— 
Contră: 'Troplong, Idem, II, 727. Cpr. Mass6, Le droit com- 
mercial dans ses rapporis avec le droit des gens et le droit 

civil, 1, 147, p. 128 (ed. a 3-a). Pa | | 
(6) S'a decis, cu privire la această din urmă lege, că deşi esteL. din 9 Iulie 

- adevărat că art. | din menţionata lege, pentru suspendarea 1915, pentr 

prescripţiilor şi termenelor unor acte judecătoreşti, precum Şi „reseripţiilor 

pentru modul de intentare şi judecare a unor procese în tim- și termenelor 

pul stărei de răsboiu, prevede că niciun act de procedură nu unor acte dn 

poate fi făcut în timpul mobilizărei armatei, în contra mili- decătoreşti. 

tarilor, totuşi nu mai puţin adevărat este că cei ce invoacă 
beneficiul acestei legi excepţionale trebue să dovedească în- 
naintea instanţelor judecătoreşti că se găsese în condiţiile ei, 

adecă că au fust mobilizați. Când, dar, nu numai că nu sa 

adus nicio dovadă de acei ce cereau amânarea pentru cel 

absent, că ar fi mobilizat, și nici nau cerut un termen ca 

să facă această, dovadă, ci sau referit pur şi simplu la apre- 

( 
(
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Boală conta- 
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daţie, etc. 
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muni, ete. 
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Aceeaş soluţie este admisibilă în privinţa unei boli con- 
tagioase, precum ar fi: ciuma, holera, sau altă nenorocire, 
de exemplu, o inundație, ete. Aceste împrejurări nu consti- 
tuese deci o cauză de suspendare a preseripţiei (+). 

Preseripţia curge, de asemenea, contra militarilor în 
activitate de serviciu (2); contra agenţilor diplomatiei, în 

ţii diploma- timpul exerciţiului funeţiunei lor în străinătate (2); contra 
uzufructuarului universal sau cu titlu universal (4); contra 

morale, ete. absenţilor, ea şi în contra prezenţilor (5); contra Statului, 
comunelor, judeţelor şi stabilimentelor publice, în privinţa do- 
meniului lor privat (art. 1845) şi în contra persoanelor morale 
în genere (art. 1875); contra. persoanelor. informate de cursul 

8 — 

cierea, Curţei, din această facultate dată instanţei de fond nu 
se poate formulă un motiv de casare. De altfel, când se con- 
stată că avocaţii, care sau prezentat pentru celelalte părți, 
aveau procură colectivă şi din partea celui absent, pentru 
a-i susține interesele, bine s'a respins cererea de amânare de 
către instanţa de fond. Cas. rom. S-a II, decizia No. 238 din 
22 Noembrie 1913, Jurisprudența română din 1914, No. 5 
p. 79, 80. 
Beltjens, VI, art. 2251, No. 6; Laurent, XXXII, 49; Dalloz, 
Nouveau code civil annote, IV, art. 2251, No. 40, ete. 
Guillouard, Prescription, I, 67; Troplong, Idem, LL, 106; Le 
Roux de Bretagne, Jdem, I, 90; Aubry et Rau, II, $ ll, 
p. 478 (ed. a B-a), ete. — Contră: Reperi. Dalloz, ve Pres- 
cription, 134. 
Dalloz, Nouveau code civil annott, IV, art. 2251, No. 97. 
Laurent, XXXII, 72; Dalloz, op. cit., art. 2251, No. 103 și 
autorităţile citate acolo; Aubry et Rau, II, loco cit., p. 4%, 
text şi nota 25. — Contră: Proudhon, Zr. de Pusufruit, Il: 
759 urm. (ed. din 1836); Vazeille, Prescription, IL, 377 (ed. 
din 1836); C. Toulouse, Sirey, 35. 2. 471, ete. 
Bousquet, Dictionn. des prescriptions, vo Absence, Ş L-er, p. Li 
Aubry et Rau, loco cit., p. 478 (ed.a 5-a); Zachariee, Hand- 
buch des fr. Civilrechts, IL, $ 211, p. 523 (ed. Ansebhiitz); Du- vanton, XXI, 285; Laurent, XXXII, 14; Râpert. Sirey, v 
Prescription, 914; Cas. fr. Sirey, 69. 1. 407; D. P.1. 1.5. 

„ Prescripţia nu curge însă în favoarea celui trimes în pose- 
siunea provizorie a bunurilor unui absent, în favoarea cura- 
torului unei succesiuni vacante, în favoarea sindicului unui 
faliment, în favoarea primarului unei comuni, ete., şi în de- 
trimentul absentului, succesiunei vacante, falimentului sau €0- 
munei, ete.; Guillouard, Prescription, I, 171; Aubry et Rau, 
II, $ 214, p. 501 (ed. a 5-a) şi autorităţile citate acolo.
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prescripției, ca și contra celor care-l ienorează (1), ete. Cel 
puţin în acest sens se pronunţă majoritatea autorilor. 

Nu sunt, de asemenea, o cauză de suspendare a pres- Infirmităţile, 
eripției: starea de indiviziune (2), infirmităţile sau sărăcia eu ea 
creditorului, ete. (3). | 

Tot astfel, falimentul nu suspendă cursul preseripției Falimentul. 
în favoarea creditorilor falitului (*). 

Cu toate acestea, toate chestiunile de mai sus sunt con- Controversa 
, , . .. A a a rn., , 4 Ă u la care au dat 

troversate, şi unu, între care Troplong, urmat în această, chestiunile 

privință de o parte din jurisprudența franceză, decid că de mai sus. 
preseripţia nu curge contra celor a căror acţiune este oprită 
printr'o împiedicare izvorită din lege, din convenţie, sau 
dintr'un caz de forţă majoră (imposibilitate străină de per- 
soane) (5); iar alţii, găsind această soluţie prea absolută, 

(*) Beltjens, VI, art. 2251, No. 7; Laurent, 43; Aubry et Rau, 
II, $ 211, p. 478; Zacharie, op. cit, I, $ 211, p. 523, 524, 
text şi nota 5 (ed. Ansehiitz), ete. N 

(2) Sa decis că, în principiu, preseripţia curgând în contra tu- Starea de indi- 
taror, ea, nefiind suspendată decât în cazurile anume prevă- Cta 0 cauză 

zute de lege, de aici rezultă că starea de indiviziune nu este qe suspendare 

o cauză de suspendare şi că, prin urmare, prescripția curgea prescripției. 

în contra tuturor coproprietarilor care nu pot invocă în fa- - 

voarea, lor o cauză de suspendare. Deci, dacă printre ei se 

găseşte un minor, preseripţia n'a fost suspendată decât în fa- 

voarea minorului care, după împlinirea termenului faţă de 

ceilalţi coproprietari, va rămâneă în indiviziune cu terţiul 

care a prescris şi care, prin efectul acestei prescripții, sa sub- 

stituit celor care au lăsat să se piardă drepturile lor. Cas. 

rom. Bult. 1905, p. 353. a A. 
S'a decis, de asemenea, că preseripția curgând în contra 

tuturor coproprietarilor în indiviziune, care nu pot dovedi că 

în persoana, lor ar există vreo cauză de suspendare prevăzută 

de lege, suspendarea preseripţiei în persoana unuia din moş- 

tenitorii în indiviziune, din cauza minorităţei sale, nu poate 

să profite celorlalţi comoșştenitori. Cas. rom. Bult. 1911, p. 143. 

Dalloz, Nouveau. code civil annol€, IV, art. 2251, No. 1 urm. 

Dalloz, op. şi loco cit., No. 109 urm.; R&pert. Sirey, v0 Pres- 

cription, 978 urm.; Baudry et 'Tissier, Idem, 371, 461; Le 

Roux de Bretagne, Jdem, I, 102, 103; Beltjens, VI, art. 2251, 

No. 10; Lyon-Caen et Renault, Tr. de droit commercial, IV, 

449; Bousquet, Dictionn. des prescrphons, v Paillite, p. 305 

(ed. din 1838), ete.— Contră: Aubry et Rau, II, Ş 214, p. 499 

ed. a 5-a). , 

(5) Ga Tegione, Prescription, LL, 700, 701; Bousquet, op. cit. 
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aplică vechea maximă, cave altădată a dat loc la atâtea 
abuzuri, numai în privinţa împiedicărilor juridice sau de 
drept, nu însă şi în privința celor de fapt(). 

Materie re- * Curtea, de casaţie din Belgia aplică regula „Contra non 
presivă.  valentem agere, ete.“ şi în materie represivă, de câteori 

există un obstacol legal, o împiedicare juridică care opreşte 
acţiunea ministerului publice (2). 

Cazul când În fine, se susţine că preseripţia ar mai fi încă sus- 
cea oral a pendată în caz când ereditorul ar fi fost pus în imposibi- 

imposibilitate litate de a lueră prin faptul doloziv al debitorului, care, 

de a Mori de exemplu, ar fi ascuns, în mod frauduios, titlul ce-l eon- prin dolul de- pu, , i bitorului. Con-stituiă, debitor (5). Malatiis hominum non est îndulgendum (*). 
over. Această argumentare introduce însă un mod de suspendare 

necunoscut şi neadmis de lege. 
Cazurile de Am zis că prescripţia nu este suspendată decât în ca- 

ale ae, zurile anume statornicite de lege. Aceste cazuri sunt relative: 
ției. la minori şi interzişi, la femeile măritate, la soţi, la moș- 

tenitorul beneficiar, la administratorii legali ai averei unei 
persoane, la euratorul unei succesiuni vacante și, în fine, la 
creanțele condiţionale sau cu termen. 

1 Minorii şi interzişii. 

Art. 1876. — Prescripţia nu curge în contra minorilor şi in- 
terzişilor, afară de cazurile determinate prin lege. (Art. 342, 434, 
642 urm., 1376, 1900, 1901, 1903 urm., 1908 C. civ. Art. 257, 
322, 568 Pr. civ. Art. 946 C. com. Art. 2952 C. fr.). 

v” Suspension de la prescription, p. 483 (ed. din 1838); Thixy, 
IV, 614; Cas. fr. D. P. 1900. 1. 422; Pand. Period. 1900. 1. 
431; Sirey, 1902. 1. 133 şi alte decizii citate în Pand. fr., v 
Prescription civile, 971 şi în Repert. Sirey, eod. 29, 1007. Cpr. 
1. D. Simionescu, Cr. judiciar din 1914, No. 38, p. 310urm. 

() Vezi Arntz, IV, 1999; Beltjens, VI, art. 2251, No. 4 şi de- 
ciziile citate acolo; Aubry et Rau, II, Ş 214, p. 842, test şi nota 29 (ed. a 4-a), p. 499 (ed. a 5-a); Mass6-Vergă, V; - $ 848, p. 305, nota 1; Guillouard, Prescription, 1, 165, etc. Vezi asupra, acestei controverse, Pand. belges, vo Prescription 
(| en gentral), 175 urm.; Dalloz, Nouveau code civil annolt, 
1V, art. 2251, No. 7 urm. 

(5) Beltjens, loco cit., No. 4, p. 788 şi deciziile citate acolo. *) Belijens, VI, art. 2251, No. 8; Guillouard, Prescription, Le 168 şi autorităţile citate. 
(*) L. 38, în medio, Dig., De rei vindicatione, 6, |. 

p 

|
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Preseripţia de 10-—20 ani şi! acea de 40 de ani nu Preseripţia nu 
curge, în principiu, contra minorilor şi interzişilor în tot ie în prin- 
timpul minorităţei şi al interdicţiei lor (:); şi această dis- minorilor şi 
poziţie se aplică nu numai atunci când preseripţia a început interzitiler. 
a curge din capul locului contra minorului sau interzisului, 
dar şi atunei când ea a început a curge contra unui major, 
pe care l-a moștenit un minor sau un interzis. Preseripţia 
se opreşte, în acest din urmă caz, în momentul când se des- 
chide dreptul moștenitorului incapabil; căci, dacă ar fi altfel, 
ea ar curge contra minorului şi interzisului, contrar regulei 
statornicite de art. 1876 C. civil (2). 

Partea care invoacă, minoritatea trebue s'o dovedească Doved. mino- 
printr'un extract al actelor stărei civile. rităței. 

"" Sa decis însă că vârsta persoanelor născute sub codul Naşterile în- 
Caragea, putând fi stabilită chiar prin prezumpţii, de aici ee 
rezultă că instanţa de fond poate să iă de bază însăş afir- . 
mația părței necontrazisă de adversar, spre a constată că 
ea eră minoră în momentul deschiderei suecesiunei şi că, prin 
urmare, preseripţia n'a putut curge în contra ei (2). 

Motivul pentru care preseripţia nu curge în contra Motivul sus- 
minorilor şi interzişilor, chiar atunci când ei au un tutor, pen girii prese 
este că incapabilii, neputând lueră prin ei însişi, legea n'a | 
voit să-i facă victimele negligenței tutorului lor, care nu are 
în totdeauna, o avere suficientă pentru a asigură recursul lor. 

Această, dispoziţie este criticată de unii (£) şi apărată 

(1) Cpr. Cas. rom. Bult. 1900, p. 1007. Vezi și axt. 1900 C. civ., Art. 1900 C. 
după care acţiunea în anulare a unei convenţii emanată dela civil. 
un minor sau dela un interzis, este suspendată în tot timpul 
minorităţei sau interdicţiei. | 

(2) Cpr. Beltjens, VI, art. 2252, No. &; Thiry, IV, 607, în fine; 
Laurent, XXII, 47; Baudry et Tissier, Prescription, 421; 
Pand. fe. vo Prescription civile, 1016, 1017; Râpert. Sirey, 
cod. 29, 895, etc. | | 

(3) Cas. rom. Bult. 1906, p. 1849. — O altă decizie a Curţei de 
casaţie pune în principiu că elementele din care rezultă mi- 
noritatea unei părţi, care a avut de efect suspendarea pres- 
cripţiei, sunt nişte constatări de fapt, care scapă de sub con- 

trolul Curţei de casaţie. Cas. rom. Bult. 1910, p. 1558. 

(4) Cpr. Planiol, 1, 2702; Laurent, XXĂXII, 45; Bandry et Tis- 

sier, Prescription, 418 urm.; Maread€, Jdem, No. 194, p. 220, 

ete. Cpr. T. Huc, XIV, 418, pag. 525. Vezi, şi Saleilles, 

nota | asupra art. 206 din codul german (ed. oficială). 

12452 12
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-Minorii eman- 
cipați şi ne- 
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Art. 1964, 
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Art, 1900, 
1901. 
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asupra pres- 

cripţiei. 
Art. 15 şi 16. 
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, Rai - 

„a 

de alţii (!). ridum ar fi, codul actual, spre deosebire de 
"eodui f'alimach (2), este expres în această privinţă şi orice 

— îi + “diseuție devine zadarnică (2). 
Prin mânori trebue să înţelegem, întrucât legea nu 

distinge, atât pe cei emanecipaţi cât şi pe cei neemancipaţi 
(suspendarea preseripţiei fiind chiar mai necesară pentru 
acești din urmă, de oarece ei nu au un reprezentant legal) (4). 

0) 

*) 

6) 

() 

Gouillouard, Prescription, I, 97. Cpr. Acollas, Manuel de droit 
civil, INI, p. 881, nota 1. 
In adevăr, după art. 1964 din codul Calimach (1494 C. aus- 
triac), preseripţia curgeă în contra minorilor, nebunilor şi 
celor smintiţi sau tâmpiţi la minte, îndată ce ei aveau un 
tutor sau un curator. Cpr. C. Iaşi, Dreptul din 1881, No. 72, 
p. 587; Dreptul din 1883, No. 7, p. 53. Mai vezi Cas. rom. 
Bult. S-a I, 1873, p. 164 şi Bult. 1889, p. 947. Vezi şi supră, 
p. 8 şi 19. — „Preseripţia, zice art. 549 din codul portughez, 
nu poate să înceapă, nici să curgă contra minorilor şi nebu- 
nilor, cât timp ei nu au un reprezentant sau un administrator 
al bunurilor lor, em guanto nao tiverem quem os represente, 
ou administre seus bens“. — In codul Caragea, minoritatea eră, 
din contra, ca și în codul actual,o cauză de suspendare, iar 
nu de întrerupere a prescripţiei. Cas. rom. Bult. 1903, consid. 
dela p. 630. 
Mai vezi art. 1900 şi 1901, care nu sunt decât nişte corolare 
ale art. 1876. Chestiunea, minorităţei, care poate suspendă 
cursul prescripţiei, nu poate fi propusă pentru prima oară 
înaintea Curţei de casaţie. Cas. rom. S-a I, decizia No. 416 
din 11 Septembrie 1913. Jurisprudența română din 1913, 
No. 31, p. 484, No. de ordine 614. Ea poate însă fi propusă 
pentru prima oară în apel.—S'a decis că atunei când se cons- 
tată că mijlocul de apărare, bazat pe suspendarea preseripției 
din cauza minorităţei, n'a fost invocat la prima instanţă, ci 
pentru prima oară în apel, instanţa, de fond comite o omi- 
siune esenţială dacă îşi însuşeşte pur şi simplu argumentarea 
primei instanţe, fără a răspunde la chestiunea suspendărei 
preseripției, sub cuvânt că nu sar fi invocat motive nouă de 
apel. Cas. rom. S-a I, decizia No. 468. din 9 Septembrie - 
1913. Jurisprudența română din 1913 No. 31, pag. 48, No. de ordine 613. e 
Cu toate acestea, după art. 16 din legea bulgară asupra pres- 
cripției, dela 1897/98, preseripţia curge contra minorilor 
emancipați, fiindcă acest text se exprimă în modul următor: 
»Preseri pţia nu curge în contra minorilor neemancipaţi şi în- terzişilop pentru cauză de slăbire de minte“. Art. 15 din această 
lege adaogă însă că: „nu poate să existe prescripţie între per-
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Astfel, copilul minor supus administraţiei legale a pă- Exemplu. 
vintelui său, este la, adăpostul preseripţiei celei lungi, ca şi 
minorul pus sub tutelă, ca şi femeea măritată emancipată 
prin căsătorie, ete. (+). , 

Suspendarea, prescripţie nu foloseşte majorilor, care au Cazul când 
interese comune cu acele ale minorilor, dacă dreptul ce le majori au in- 
este comun nu este indivizibil, precum ar fi o servitute. cu minorii. 
lată, în adevăr, cum se exprimă, în această privinţă, art. 643  Servitute. 
din codul civil. (Vezi înfră, p. 204). 

Art. 643. — Dacă dintre coproprietari, se găseşte unul în 
contra căruia prescripţia nu sa putut aplică, precum un minor 
(sau un interzis), acela păstrează dreptul celorlalţi coproprietari. 
(Art. 342, 435 urm., 454, 1876 C. civ. Art. 710 C. fr.)(2). îi 

Aceasta nu este decât aplicarea maximei formulată de 
Dumoulin: In îndividuis minor majorem relevat (2). 

Aceeaş soluţie este aplicabilă în privinţa obligaţiilor oblig. indivi- 
indivizibile, pentrucă un drept nesusceptibil de diviziune  Zbile- 
nu se poate stinge pro parte (*). 

Dar, afară, de această excepţie, suspendarea pentru cauză 
de minoritate produsă în persoana unui comoştenitor minor 

soana căreia aparţine puterea părintească şi aceea supusă, acestei 
puteri; între minor sau interzis şi tutorele său, pănă când n'a 
încetat tutela şi nu s'au dat şi aprobat socotelile definitive; 
între minorul emancipat, interzisul mărginit şi curator, ete.“. 

(1) Planiol, 1, 2702; Baudry et Tissier, Prescription, 421; Mar- 
cad6, Idem, No. 191, p. 218 şi toţi autorii. 

(2) „En toutes choses indivisibles, l'interruption faite contre lun 
profite ă tous“, ziceă Loysel (Institutes coutumieres, IL, p. 131, 
No. 739 ed. Dupin et Laboulaye din 1846). 

(5) Cpr. L. 10, Pr., Dig., Quemadmodum servitutes amittuntur, 
8, 6. Vezi explie. art. 643 în tom. III, partea I, al Comeant. 
noastre, p. 878 urm. Cpr. Arntz, IV, 1993, în fine; Baudry 
et Tissier, Prescription, 464; Le Roux de Bretagne, Idem, |, 
613; Beltjens, VI, art. 2252, No. 6; Thiry, IV, 607, ete. Vezi 
infră, p..204. Vezi şi Cas. rom. Bult. 1905, p. 351, care a 
decis că servituţile fiind, în principiu, indivizibile, şi fiecare 
coproprietari având drept la servitutea întreagă, conservarea 
dreptului unuia are de efect conservarea dreptului întreg; de 
unde rezultă, că suspendarea preseripţiei admisă în favoarea, 
unuia, din coproprietari, face să profite pe toţi coproprietarii. 

(*) Guillouard, Prescription, |, 177; Le Roux de Bretagne, Idem, 
I, 613.
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; nu poate să profite unui comoştenitor major. Asupra acestui 
i punet toţi autorii. sunt de acord (1). 

Oblig. soli- „Această soluţie se aplică chiar obligaţiilor solidare; căci, 
dare. spre deosebire de întrerupere, suspendarea, preseripției are 

loe numai în consideraţia incapabilului și nu-i folosește 
Sa decât lui (2). IE a RE 

Art. 454 C. .  Preseripţia este suspendată nu numai în privința mi- 
î norilor, ei și a interzişilor, pe care art. 454 îi asimilează 

minorilor, în ceeace priveşte “persoana şi averea, lor. 
Interzişi. Con- Prin înterziși unii înțeleg numai cei interzişi. judecă- 

reveni. toreşte nu însă şi cei interzişi legalmente, adecă condamnații 
la muncea, silnică şi la recluziune (art. 13, 16 C. penal)? 

Alienaţii ne- Beneficiul suspendărei nu se aplică însă la persoanele 
ie Kisi- demente, chiar aşezate întiun stabiliment de alienaţi, con- 

form legei din 1894, nici risipitorilor sau celor slabi de 
minţe fmente capti), cărora li sa rânduit un consiliu ju- 
diciar (%). 

Prescripţiile Art. 1876 dispune că preseripţia, curge în contra mi- 
contra mis DOTilor şi interzișilor în cazurile determinate de lege. Aceste 
rilor și inter- sunt preseripţiile de cinci ani şi mai scurte, statornicite de 

2 at. 1903 urm. Art. 1908 din codul civil declară însă că 
minorii și interzişii au recurs contra reprezentanţilor lor 
legali. Tot astfel se exprimă și art. 1376. 

Art. 1834. Art. 1334 dispune că acţiunea vânzătorului pentru 
complinirea preţului şi a cumpărătorului pentru scăderea. 
preţului, se prescriu printrun an din ziua contractului. 

(1) Cpr. Baudry et Tissier, op. cit., 468. 
() Le Roux de Bretagne, Prescription, 1, 612, în fine, p. 408. Vezi şi supră, p. 169, nota 2, în fine. : 

"() Cpr. Planmol, 1, 2102; Laurent, XXXII, 52; Aubry et Raw 
II, $ 214, p. 491, text şi nota 3. — Contră: T. Hue, XIV, 418; Colmet de Santerre, VIII, 359 bis II; Duranton, XXI, 296; Guillouard, Prescription, 1, 99; Baudry et Tissier, 
Idem, 421; Pand. fr., vo Înterdiction legale, 151 şi v0 Pres- cription civile, 1006; Râpert. Sirey, vo Prescription (maltiăre | civile), 902; C. Pau, Sirey, 50. 2. 587; D. P. 51.2. 5,ete. () Thiry, IV, 607; Laurent, XXXII, 52, 53; Beltjens, art, 2252, No. 3; Baudry et 'Pissier, op. cil., 423; 'T. Huc, XIV, 419; Planiol, 1, 2702; Pand. fr., vo Alhenes, 512; vo Conseil ju- diciaire, 388, 622 urm. şi vo Prescription civile, 1007, ete. Vezi şi înfvă, explic. art. 1900, p. 269 urm.
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Această prescripţie scurtă este, după majoritatea autorilor, 
aplicabilă minorilor şi interzişilor (*). 

Art. 1376 dela titlul vânzărei dispune, de asemenea, 
că termenul stipulat pentru răscumpărarea, lucrului vândut 
cu pact de răscumpărare, curge în contra minorilor, şi trebue 
adaos şi a interzişilor, deşi: textul suscitat nu vorbeşte de 
aceşti din urmă. Legea presupune că un bun al minorului 
sau interzisului a fost vândut cu pact de răscumpărare (ceeace 
se va întâmplă a rareori), sau că vânzătorul cu un asemenea, 
pact sa săvârşit din viaţă, lăsând un moştenitor minor ori 
interzis (ceeace se va, întâmplă mai deseori). Acest termen 
curge în contra minorilor și interzişilor, pentrucă nu este 
vorba. în specie de o preseripţie, ci de îndeplinirea unei con- 
diţii rezolutorii. Art. 1376 rezervă însă, şi în asemenea caz, 
recursul minorului sau interzisului contra tutorului care n'ar 
fi exercitat la timp pactul de răseumpărare, dacă acest tutor, 
bine înțeles, este în culpă (2). a 

Un alt caz în care, atât după doctrină cât şi după 
Jurisprudenţă, preseripţia, curge în contra minorilor și in- 
terzişilor, este acel al prescrierei acţiunei -civile născută 
dintrun “deliet. . Da 

Preseripţia acţiunei care izvorăşte dintr'un delict înte- 
meindu-se, în adevăr, pe motive de ordine publică, interesul 
părței private nu poate să facă a, -se prelungi termenul 
aceștei preseripţii (2). 

In Franţa se decide, de asemenea, că regulile edictate 

  

(4) Vezi autorii citați în tom. VIII al Coment. noastre, p. 663, 
t. şi n. 1. Cpr. Planiol, II, 1460.— Vezi însă Laurent, XXIV, 
202. — S'a decis că termenul de un an statornieit de art. 1334 
nu .este o prescripţie în sensul juridic al cuvântului, ci o de- 
cădere de drepturi. C. Paris, Cr. judiciar din 1914, No. 7, 
p. 55 (eu nota d-lui G. D. Danielopol). Iiste de observat că textul 
nostru, spre deosibire de cel francez, întrebuinţează cuvântul 
prescriplie. Oricum ar fi, părerea generală este că termenul 
statornicit de art. 1334 curge contra minorilor şi interzişilor, 
deşi textul legei nu este expres în această privință, după cum 
este art. 1316. ” ” o 

- (2) Vezi tom. VIII al Coment: noastse, p. 177 (ed. l-a). 

"(2) Vezi în acest sens, Guillouard, Prescription, 1, 103; Sourdat, 

Tr. de la responsabilite, 1, 403, pag. 506, 507 (ed. a 5-a); 
Duranton, XXI, 390, pag. 463; Beltjens, art, 2252, No. 12: 

Pand. fr., vo Prescription civile, 1012 şi deciziile citate acolo. 
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Art. 1376. 

Acţiunea iz- 
vorîtă din- 
tr'un deliet. 

C. comereial,
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Art. 946 €. 
com. 

Art. 568 Pr. 
civ, 

Art, 257 Pr. 

civ. 

Art. 822 Pr. 
civ. 

Perimarea. 
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de lege, în privința suspendărei preseripţiei, nu se aplică la, 
preseripţiile statornicite de codul comereial (1). 

La noi, art. 946 din codul comereial dispune în ter- 
meni expreşi că preseripţia comercială curge nu numai în 
contra militarilor în activitate, în timp de răsboiu, şi în contra 
femeilor măritate, dar şi în contra minorilor chiar neeman- 
cipaţi şi a interzişilor, cu rezerva, recursului lor contra, tu- 
torului. 

Preseripţia de cinei ani, pe care art. 568 din Pr. civ. 
o admite în privinţa cererei de evicţiune totală sau parţială, 
a bunurilor vândute la mezat publie, curge nu numai în 
contra absenţilor, minorilor şi interzişilor, dar chiar şi în 
contra celor puşi sub consiliu judiciar. 

Art. 257 din Pr. civilă admite aceeaș soluţie în pri- 
vinţa termenului peremţiunei (2). 

Termenul de apel curge de asemenea în contra mino- 
rilor, interzişilor şi celor puşi sub consiliu judiciar, însă 
numai din ziua comunicărei hotărirei către tutor, curator 
sau consiliu judiciar (art. 322 Pr. civ.). 

(1) Vezi Pand. fe., loco şi 20 cit.; Râpert. Sirey, eod. w0, 913. (2) Perimarea, fiind creată de legiuitor în scopul de a pune capăt judecăților ce sar prelungi mai mult de doi ani în materie civilă şi de un an în materie comercială, din cauza celor ce având calea deschisă de a urmări un drept în justiţie, nu stăruese în judecată în timpul de doi ani sau de un an, de aici rezultă că actul care poate să constate diligența părţei interesate trebue să fie de natură a dovedi că acea parte a făcut tot ce i-a stat prin putinţă pentru ca judecata să-şi urmeze cursul ei, și că numai din împrejurări neatârnate de voinţa sa această judecată s'a întrerupt un timp mai îndelungat decât acel prescris de lege (doi ani sau un an). În consecinţă, simpla, cerere de fixare a unui termen, fără plata, citaţiilor, sau dispo- ziţia, tribunalului ori curței de a se cită părţile, nu au un caracter contradictor şi, ea atare, nu pot fi considerate ca acte de natură a întrerupe cursul perimărei. Cas. rom. Bult. 1912, p. 594. — S'a decis că, deși perimarea dobândită de una din părţi profită tuturor acelor care au acelaş interes, în virtutea principiului indivizibilitătei perimărei, totuşi acest principiu 

  

  

nu se aplică și atunci când “perimarea fiind respinsă de ins- tanţa unde a fost cerută, se cere pe urmă, pe calea, recursului, reformarea sau retractarea hotărirei care respinsese cererea de perimare. Cas. rom. Bult. 1912, p. 1639. Mai vezi asupra "perimărei, supră, p. 154, nota 3 şi 155, notele 1 şi 2.
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Codul civil mai prevede şi alte termene scurte pe care Alte termene 
doctrina le face să curgă contra minorilor şi interzişilor. care cure 

3 5 contra mino- 
Aceste termene sunt statornicite de art. 498, 722, 783, 789, rilor şi inter- 
833, 931, 1334, 1859 C. civ,, ete.(!). ziților, 

Din cele mai sus expuse rezultă că nu numai pres- Decăderile de 
eripțiile scurte, dar chiar simplele decăderi de drepturi curg  dreptiri- 
în contra minorilor și interzişilor, căci ar fi absurd dea se 
prelungi în tot timpul unei minorităţi sau în tot timpul 
vieţei unui intezis niște termene pe care legea le-a mărginit 
anume la un timp scurt (2). i 

Mai curg încă în contra minorilor şi interzişilor, pres- Art. 11 L. 
cripţia statornicită de art. 111 din. legea judecătoriilor de jadecăt- de 

. , , ocoale, art, 
ocoale, prin care se reduce dela 30 la 10 ani termenuliza6 c. cir, 
pentru executarea cărţilor de judecată rămase definitive şi  *t* 
a sentinţelor tribunalelor date asupra acestor cărţi de jude- 
cată (9); preseripţiile statornicite de legile fiseale (4); termenul 
de 15 ani (în codul francez 10 ani) statornieit de art. 1786 

(1) Vezi Repert. Sirey, +? Prescription, 912; Baudry: et Tissier, 
Idem, 425; 'Troplong, Idem, II, 1038; Colmet de Santerre, 
VIII, 359 bis XIV. Cpr. Laurent, XXXII, 48; Duranton, 
XXI, 290, ete. — Unii aplică minorilor și interzişilor şi ter- Art. 290, 
menele de o lună şi de donă luni, statornieite de art. 290 şi 291 C cir. 
291 cu privire la exerciţiul acţiunei în tăgăduire de paterni- 
tate din partea bărbatului. Vezi Duranton, XXI, 290, p. 462 
(ed. a 4-a din 1844). Vezi în privinţa acestor texte supră, 
p. 86 şi tom. II al Coment. noastre, p. 226 urm. şi 231 urm. 

(2) Repert. Sirey, vo Dechtance, 94 urm.; Laurent, XXXII, 10; 
Aubry et Rau, VIII, $ 771, p.; 427; 'Troplong, Prescription, 
II, 1038; Baudry et Tissier, Îdem, I, 39, p. 37 (ed. a 3-a); 
Duranton, XXI, 290; De Freminville, 7r. de la minorite 

et de la tutelle, |, 354, p. 315 (Clermont, 1845). Acest din .- 

urmă autor este citat din greşală în Aubry et Rau (VIII, 
p. 427, nota 16), De Femincourt (în loc de Freminville) şi 

autorii Repert. lui Sirey-Carpentier reproduc această greşală 

de tipar (vo Decheance, No. 95), ceeace dovedeşte că cei mai 

mulţi autori se copiază unii pe alţii, fără a controlă citaţiile. 

De aceea, noi le controlăm în totdeauna, ei nous nous en, trou- 

vons bien. Aceasta ne iă însă mult timp şi ne face ade- 

seori să dezesperăm de a complectă opera pe care am început-o 

acum 80 de ani, fără ajutorul nimărvi, 

Vezi iînfră, p. 186 şi 223, a 

( ip Pessier, Prescription, 425, în fine, pag. 334 (ed. 

a 3-a); Aubry et Rau, II, Ş 214, p. 492 (ed. a B-a), ete.
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pentru reînoirea inscripţiilor ipotecare, ete., acest termen in- 
teresând ordinea publică, de oarece el are de scop adu- 
cerea ipotecilor la cunoștința. terțiilor (4). 

Acţ, pose- Tot astfel, se decide că termenul de un an, fixat pentru 
sri exerciţiul acţiunilor posesorii (art. 31 L. judecăt. de ocoale 

din 1907), curge contra minorilor şi interzişilor (2). 
Art. 1483, Se decide însă, în genere, că termenul de garanţie 

190% fixat la 10 ani de art. 1488 şi 1902, nu admite suspen- 
darea pentru cauză de minoritate (5). E 

Art, 1901 C. Ce trebue să decidem în privința art. 1901, după care 
“orice acţiune a minorului contra tutorului său, relativă la 

faptele tutelei, se preserie prin zece ani eu începere “dela 

.p. 875; Duranton, XXI, 291, în fine, p. 468 (ed. a 4-a), ete. 
(2) Duranton, XXI, 291, p. 462 (ed. a 4-a). 

-) Laurent, XXXII, 48, în fine; De Freminville, op. cât., 354, 

pe Îi | | Sa decis'că, pentru admiterea unei acţiuni posesorii, po- 
acţiunilor po- sesiunea trebue să întrunească, condiţiile cerute de art. 1846, 

sesorii. „1847 C. civil și să fie continuă. Vezi supră, p. 101, nota 3. 
Astfel, posesiunea unei servituţi de. trecere nefiind continuă, 
nu poate servi'de bază unei acţiuni posesorii, după cum pentru 
acelaş: motiv, nu poate duce nici la -dobândirea unei asemenea 

„„_* servituţi prin uzueapiune, trecerea în asemenea condiţii consti- 
„î  tuind un simplu act de toleranţă. Cas. rom. Bult. 1911, p. 1232, 

- 1233 şi Dreptul din 1911, No. 57, p. 453. Vezi asupra ac- o - țiunilor posesorii supră, nota 3, dela p. 101, 102. amolarea , Si fiindcă vorbim de acţiunile posesorii ; anenționă 
petitorului eu _R n C 2 POsesorii, vom: znenţionă posesorul, ! * „Că, după actuala -lege a judecătoriilor de ocoale: (art. 32 Controversă. $ ultim), judecătorul de ocol este competent să judece cu „Art 3 S ) Ocazia posesorului: şi petitorul, dacă valoarea acestuia nu decăt. d. " trece peste marginele competenţei sale. Cas. râm. Bult. 1910, ocoale din p. 349; Bult. 1911, p. 1046; Judecăt. ocol. V Bucureşti ($. 1907 şi 1908. Rădulescu), Dreptul din 1912, No.:59, pag. 478; Em. Dan, Codul general al judecăt. de ocol, -p. 51, No. 17; D.G. Teo- doreseu, Or. judiciar din 1910, No. 45; P. Ionescu Pastion, » Adnotaţiuni, juridice la legea pentru judecătoriile de ocoale, p. 92. — Contră: C. Botez, Cr. judiciar din 1910, No. 37; D. Ghimpău, Cr. judiciar din 1910, No. 53; 0. S. Bossie, Cr. judiciar din 1911, No. 59, p. 473. Soluţia afirmativă a fost admisă: chiar sub vechile legi ale judecătoriilor de ocoale (epr. Trib. Dorohoi şi Fălciu, Dreptul din 1891, No. 25, p. 198 şi Dreptul din 1895, No. 54 p. 454), unde chestiunea eră însă discutată, ca şi astăzi. Vezi tom, VII, p. 526, ad notam „ Și Observ.: ce am publicat în Dreptul din 1914, No. 59, p. 472. (6) Pand. fe. yo Architecte, 413 şi vo Prescription civile, 1015.
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majoritatea sa, dispoziţie pe care legiuitorul nostru a, trans- 
portat-o dela titlul tutelei (art. 475 C. fr.) la titlul pres- 
eripției? Acest text statornieind 6 adevărată prescripţie, ea 
este necontestat supusă cauzelor de întrerupere şi de suspen- 
dare prevăzute de dreptul comun (?). o 

Chestiunea, este însă de a se şti dacă acest termen este Cazul când 
suspendat atunci când minorul a murit în cei 10 ani, lă- minorul e. 
sând moştenitori minori. Duranton discută foarte bine şi 10 ani, lăsând 
foarte pe larg chestiunea, admițând negativa (*). Părerea, mogtonitori 
contrară este însă generalmente admisă (£).. | troversă. 

Cât pentru preseripţia de 10 ani a acţiunei în anulare Art. 1900 c. 
sau în resciziune, statornicită .de art. 1900, pe care legiui- ei: Contro- 
torul nostru l-a transportat iarăş dela titlul contractelor 
(art. 1304 C: fr.) la titlul preseripţiei, ea fiind o adevărată, 
prescripţie, nu mai încape îndoială că este supusă regu- 
lelor de drept comun, privitoare la întreruperea și suspen- 
darea preseripţiei (£). 

| 20. Femeile măritate. , 

Art. 1877. — Prescripţiunea curge în contra femeei măritate, 
în privinţa averei sale parafernale, chiar şi dacă aceea, se află sub 
administraţia bărbatului, cu rezervă însă, pentru. cazul acesta, de 
acțiune recursorie a femeei în contra bărbatului. (Art. 1243 Ş:2, 1283 : PA 

urm., 1286, 1878 urm. O. civ. Art. 946 C. com. Art. 2254 C. fr). 

„Art. 1878. — Preseripţiunea nu curge, .pe cât timp-ţine că. ,.. 
sătoria, în contra femeei măritate, în. privința imobilelor dotale, . ÎŞI 
care n'au fost declarate alienabile prin contractul de căsătorie, decât. Ea 
dacă va, fi începnt a curge mai înainte de căsătorie, sau din mo- 

  

(1) Vezi tom. II al Coment. noastre, p. 808, nota 1 (ed. a 2-a) şi 
autorităţile citate acolo. Vezi și iînfră, explic. art. 1901.. 

(2) Duranton, XXI, 291, p. 465 urm. (ed. a 4-a). i 
() Vezi autorităţile citate în tom. II al Comeat. noastre (ed. | 

a 2-a), p. 808, nota 2, la care trebue să adăogăm, C. Douai, --: 

- Sirey, B4. 2. 434. Demolombe (VIII, 153) zice că chestiunea . 

"este foarte delicată, aprobând însă jurisprudența care se pro-. : 
___nunță în contră părerei lui Duranton. 
(*) Vezi numeroasele autorităţi citate în tom. VII al Coment. 

"noastre, p..72, nota l, la care trebue; să adăogăm, Beltjens, 

VI, art. 2252, No. 11; Planiol, II, 1290; Duranton, XXI, 

292, care revine asupra primei sale opiniuni susținută în 

tom. XII, 548, ete. — Contră: Zacharie (ed. Mass6-V erg€), 

III, $ 584, in fine, p. 180. Vezi şi înfră, explie. art. 1900.
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Art. 946 C. 
com. 

Art, ll L. 
judecăt. de 

ocoale. 

Art, 1877, 
1878 C. civ. 

Parafernali- 
tatea este re- 
gula generală. 

C. Caragea. 

Deoseb. de 
redacţie între 
textul nostru 

şi cel francez. 

3 
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mentul separaţiunei patrimoniilor, conform art. 1256—1210, vericare 

ar fi epoca în care ar fi început posesiunea. (Art. 1256 urm. 

1877, 1879, 1880, 1900 C. civ. Art. 1561 C. fr.)(). (Vezi şi 

art. 2255 C. fr). 

Art. 1879. — Nu este supusă prescripţiunei, pe cât timp ţine 

căsătoria, acţiunea de nulitate a femeei contra actelor făcute de 

dânsa fără autorizarea bărbatului sau a judecăţei, în cazurile în 

care legea declară obligatorie acea autorizare. (Art. 199 urm. 
1878, 1880, 1900 C. civ.). 

Art. 1880. — Nu este asemenea supusă prescripţiunei, pe cât 
timp ţine căsătoria, nicio acţiune a femeei care ar puteă să se res- 

frângă cumva în contra bărbatului, de ar fi exercitată de femee 

contra unei a treia persoane. (Art. 1878, 1879 C. eiv. Art. 2256 
Ş ultim C. fr. modificat). 

Prescripţiile comerciale curg în contia femeilor mări- 
tate chiar necomereiante. Art. 946 din codul nostru co- 
mereial o spune în termeni expreşi. 

Mai curge încă în contra femeilor măritate şi celorlalți 
ineapabili, preseripţia de 10 ani statornicită de ast. 111 din 
legea, judecătoriilor de ocoale, în privinţa cărţilor de jude- 
cată pronunţate de judecătoriile de ocoale sau de tribunale 
asupra acestor cărți de judecată (2). 

Ineât priveşte. prescripţiile civile, legea distinge între 
paraferna sau exoprica femeei şi imobilele dotale nedeclarate 
alienabile prin contractul de căsătorie (art. 1877, 1878). 

Ştim că parafernalitatea este regula generală, iar do- 
talitatea o excepţie. In lipsa unei constituiri de dotă, toată 
averea femeei este parafernală. „'Loată averea mişcătoare 
sau nemişcătoare, câtă are muerea afară din zestrea, ei, se 
numește exoprică“, zice codul Caragea (art. 44, partea III, 
capit. 16). | 

(1) Art. 1878, al cărui corespondent figurează în codul francez 
la, titlul contractului de căsătorie (art. 1561), a fost trans- 
portat de legiuitorul nostru la titlul preseripţiei. Textul co- 
respuuzător francez zice la fine: guelle gue soit l'epogue ă 
laguelle la prescription a commence. Textul nostru a înlocuit 
cuvântul prescripțiune prin posesiune, exprimându-se astfel 
în mod mult mai exact. Vezi Maread€, VI, art. 1561, No.], 
p. 90; Berriat St. Prix, Notes €lement. sur le code civil, II, 
6234, ete. Vezi şi iînfră, p. 188. 

QC) Vezi infră, p. 223, 224.
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După art. 1285, femeea are administraţia şi folosinţa Art. 1275, 
averei sale parafernale, chiar în cazul când contractul de - 198: 
căsătorie ar fi stipulat o societate de achiziţiuni (!). Ea 
poate însă să confere bărbatului administraţia bunurilor sale 
parafernale (art. 1286), rezervându-şi folosinţa lor, sau să-și 
rezerve administraţia, conferind folosinţa bărbatului. 

In orice caz, bunurile parafernale ale femeei sunt alie- Art. 1285. 
nabile, însă nu pot fi înstrăinate decât conform dreptului 
comun, adecă cu autorizarea bărbatului sau a justiţiei 

(ant. 1285); numai femeea autorizată a face comerţ având 
o capacitate neîngrădită în privinţa bunurilor sale parafer- 
nale (art. 16 C. com.). 

Aceste bunuri fiind alienabile, sunt prin aceasta chiar Art. 1877. 
prescriptibile în folosul terţiilor, nefiind suspendată în timpul 
căsătoriei decât preseripţia ce ar curge în folosul bărbatului 
(art. 1881). De aceea art. 1877 declară că preseripţia curge 
în contra femeei măritate, în privinţa bunurilor sale para- 
fernale, chiar când administraţia lor ar aparţine bărbatului, 
cu rezerva în acest caz, a recursului ei contra acestui din 
urmă, dacă prescripţia s'a îndeplinit din culpa lui (art. 1243 
Ş 2 şi 1877)(2). 

Preseripţia va curge deci, a fortiori, contra femeei se- Art. 1265. 
parate de patrimonii, în privinţa bunurilor. a căror admi- 
nistrație îi aparţine (art. 1265), ea neavând, în asemenea 
caz, recurs în contra bărbatului (2). 

Femeea măritată este deci, sub acest raport, mai puţin Femeea mări- 
apărată decât minorul şi interzisul, pentrucă incapacitatea aan 
ei este de o altă natură şi pentrucă această ineapacitate n'o decât mi- 
împiedică de a veghiă ea însăş la interesele ei, întrerupând "9"! 
prescripția sau cerând, la nevoe, separaţia de patrimonii, dacă 
dota ei este în pericol (art. 1256 urm.). 

) Vezi tom. VIII al Coment. noastre, p. 479 (ed. a l-a). 
) S'a decis că, deşi preseripţia achizitivă curge, în timpul că- 

sătoriei, în privinţa parafernei femeei, totuşi legea nu prevede 
cazul prescripţiei extinetive, de oarece, după art. 1879, nu se 
poate prescrie acţiunea în anulare ce femeea are pentru a 
dărâmă actele făcute de ea fără autorizare, în timpul căsă- 
toriei. 'Trib. Bacău, Dreptul din 1912, No. 14, pag. 108 (cu 
observ. noastră). 

(9) Vezi tom. VIII al Coment. noastre, p. 492 (ed. a l-a). 

( 

(2
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Art, 1878. 

Art. 1252, 

Art, 1246. 

C. Caragea, 

Separaţia de 
bunuri, 

, 

Preseriptibili- 
tatea imob. 

dotal în urma 

separaţiei de 
bunuri. 

COD. CIV.— CART. INI. —PIT.. XX. — CAPIT. III. — S-a I1.— ART. 1878. 

"Precem acum la femeea dotală. Imobilele dotale sunt, 
în princip, nealienabile şi, prin urmare, nepreseriptibile, 
nepreseriptibilitatea, nefiind decât v consecinţă a nealienabi- 
lităţei lor, întrucât şi preseripţia este un mod de înstrăinare. 
„Alienationis verbum, etiam usucapionem continet“ (1). 

Inalienabilitatea fondului dotal ne mai interesând însă 
astăzi ordinea publică, înstrăinarea lui poate fi permisă 

prin contractul de căsătorie (at. 1252), şi atunei el devine 
preseriptibil, pentrucă nimie nu se.mai opune la dobândirea 
lui prin preseripţia achizitivă, de către terţii (2). 

Aceeaş soluţie este admisibilă de câteori fondul dotal 
a fost preţeluit, declarându-se că proprietatea lui este stră- 
mutată bărbatului (art. 1246) (2). | 

Codul Caragea declară preseriptibil fondul (lucrul) dotal, 
când preseripţia începuse a curge înainte de cununie (art. 22, 
partea III, -capit. 16), si antegquam constitueretui dotalis 

fundus, jam possessio cceperat (*). | 
Art. 1878 admite aceeaş soluţie şi astăzi. Nu insistăm, 

ci ne mărginim a trimete la tom. VIII al Coment. noastre, 
p. 257 urm., unde art. 1878 a mai fost odată explicat. 

În fine, nepreseriptibilitatea fondului. dotal încetează 
prin efectul separărei de bunuri. Cu alte. cuvinte, fondul 
dotal, din nepreseriptibil ce eră devine preseriptibil, de câteori 
separarea de bunuri este pronunţată de justiţie în timpul 
căsătoriei, oricare ar fi epoca la care a început posesiunea, 

» 1aL nu prescripțiunea, după cum în mod inexact se exprimă 
art. 1561 din codul francez (5). * 

In 'urma separaţiei de bunuri, imobilul dotal devine 
deci preseriptibil, deşi el tot inalienabil rămâne în tinipul 
căsătoriei (6), ceeace este departe. de a fi logic, fiindeă ne- 

(1) 1. 28, Pr., Dig., De verborum signiificatione, 50, 16. 
() Opr. 'Trib. Prahova, Dreptul din 1899, No. 55 şi tom. VIII 

al Coment. noastre, p. 257 (6d.:a l-a). | a 
- (9) Vezi tom. VIII al Coment: noastre, p. 257 (ed. a l-a). 

() L. 16, Dig., De fundo dotali, 23, 5. i 
(2) Vezi supră, p. 186, nota 1. n 
(*) Cas. rom. Bult. 1910, pag. 1527; Dreptul din 1911, No. 4 

(en observ. noastră) şi Or. judiciar din acelaș an, No. Il; 
Cas. fr. şi C. Montpellier, Dreptul din 1912, No, 79 şi din 
1913, No. 59 (ambele decizii cu observ. d-lui S. Rădulescu), 
precum şi multe alte autorități citate în tom. VIII al Co-
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prescriptibilitatea, este o consecinţă a, nealienabilităţei i a 
regulei: Ahenare videtur qui patitur usuca pionem (1). 
atare, deci, nepreseriptibilitatea ar fi trebuit să, E do şi 
în urma separaţiei de bunuri. Cu toate acestea, soluţia, con- 
trară este formal înscrisă în lege (2) 

Aşa :dar, imobilul dotal fiind preseriptibil în urma, se- 
parației de bunuri, posesiunea utilă, pentru  uzucapiune 

va curge în contra femeei dela această separare. Femeea 
reluându-și, în asemenea caz, administraţia bunurilor sale 
(art. 1265) şi putând să întrerupă ea însăş preseripţia, 
principiul nepreseriptibilităţei va încetă. 

Ip rezumat, imobilul dotal este nepreseriptibil în timpul 
căsătoriei, afară de cazul când sa stipulat alienabilitatea 
lui, sau când preseripţia a început a curge înainte de căsă- 
torie, sau când s'a pronunțat separația de bunuri, în care 
caz preseripția poate începe a curge dela această separare. 

După ce legiuitorul ne arată în ast. 1878 eazurile 
excepționale în care imobilul dotal devine preseriptibil, 
art, 1879 dispune că nu este supusă preseripției, pe cât 
timp ţine căsătoria, acţiunea în anulare a femeei contra ac- 
telor făcute de dânsa, fără autorizarea bărbatului sau a 
justiţiei, în cazurile în care legea declară acea autorizare 
obligatorie. 

Ipoteza, prevăzută de lege este următoarea: O femee 
măritată înstrăinează un bun al ei fără autorizare. Ea are 
o acţiune în anulare în contra detentorului bunului înstră- 
inaţ, acţiune care se preserie prin 10 ani din ziua desfacerei 

căsătoriei (art. 1900). Preseripţia nu curge deci, în timpul 
căsătoriei, în folosul acelor care deţin bunurile unei femei 
neautorizate. Preseripţia nu va curge, în asemenea caz, contra 

femeei decât din ziua desfacerei căsătoriei (*). 
Art. 1879 nu există în codul francez, însă soluţia este 

şi acolo tot aceeaş, ea rezultând din art. 1304 fr. (al nostru 
1900), după care termenul de 10 ani, în care femeea mă- 

ment. noastre, p. 249, nota 3 (ed. a l-a). Mai vezi tom. X, 
p.. 504, nota 2 şi p. 632, nota 3. 

(Î) Vezi supră, p. 18. 
(2) Vezi în tom. VIII, pag. 258 (ed. a l-a), justificarea acestei 

soluţii 
(9) Cpr. C. Galaţi, Dreptul din 1905, No. 77, p. 632. 
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ritată îşi poate atacă actul făcut de dânsa fără autorizare, 
nu curge decât dela desfacerea căsătoriei, adecă dela moartea. 
bărbatului sau dela transcrierea hotărîrei de divorţ. Aceasta 
nu este însă un caz de suspendare a preseripției, după 
cum pe nedrept susțin unii (1), pentrucă art. 1900 nu opreşte 
cursul unei preseripţii începute, ci opreşte preseripţia de a 
începe a curge, fixând punctul ei de plecare (?). 

Art. 1880. Venim în fine lu art. 1880. Acest text dispune că nu 
este supusă preseripţiei, pe cât timp ţine căsătoria, şi aceasta 
oricare ar fi regimul matrimonial al soţilor, nicio acţiune 
a, femeei care ar puteă să se răsfrângă asupra bărbatului, 

| de ar fi exercitată de femee contra unui terţiu. 
Exemplu. De exemplu: bărbatul a înstrăinat un imobil parafernal 

al femeei; ea este în drept a atacă vânzarea; însă cumpă- 
rătorul având, în specie, recurs în garanţie contra bărbatului, 
care a vândut lucrul femeei, acţiunea acesteia se resfrânge în 
contra bărbatului, și preseripţia acestei acţiuni este sus- 
pendată în tot timpul căsătoriei. 

„Motivele Legea, a crezut că femeea nu va îndrăzni a acţionă pe 
?  terţiu, de frică ca bărbatul să nu sufere consecinţile acestei 

acţiuni, din cauza, recursului în garanţie la care el este expus 
din partea cumpărătorului. Legea presupunând astfel că o 
imposibilitate morală opreşte acţiunea femeei, vine în ajutorul 
ei, suspendând cursul preseripţiei în tot timpul căsătoriei. 
Acestea sunt motivele art. 1880, care se aplică chiar femeei 
separate de bunuri (2). 

Cazurile când Acţiunea femeei va fi însă supusă preseripţiei în timpul 
meci nu se Căsătoriei de câteori acţiunea ce-i aparţine nu s'ar resfrânge 

pesfrânge în asupra bărbatului, precum ar fi, de exemplu, în cazul când 
tului. “bărbatul, în loe de a vinde lucrul femeei sau de a-l dărui 

dotis causa, ar fi dispus de el prinfr'o donaţiune ordinară. 
pentrucă dăruitorul nefiind, în principiu, supus obligaţiei 

  

() Mareade, Prescription, art. 2252 urm., No. 203, p. 229, 230; 
__Le Roux de Bretagne, Idem, 1, 636 şi Il, 1155 urm., ete. 

(2) Mourlon, III, 1898; Laurent, XXXII, 60; Aubry et Rau, 
II, $ 314, p. 498, nota 10 (ed.a 5-a); Guillouard, Prescrip- 
ton, Î, 120, ete. Vezi şi tom. VIII al Coment. noastre, 
p. 492 (ed. a l-a). 

(5) Vezi autorii citați în tom. VIII al Coment. noastre, p. 495, 
nota 2 (ed. l-a).
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de garanţie (art. 828), acţiunea în revendicare a femeei nu 
se resfrânge în contra, bărbatului ei (4). 

3 Soții. 

„Art. 1881. — Preseripţiunea nu curge între soţi, pe cât timp, 
ține căsătoria. (Art. 2253 C. fr.). 

Legea voind să asigure liniştea în familie, precum şi 
a împedică liberalităţile indireete dintre soţi, care ar fi irevo- 
cabile (2), a suspendat orice prescripţie între ei, chiar dacă 
ea ar fi început a curge înainte de căsătorie (3); asa că în 
tot timpul cât ţine căsătoria, nici bărbatul nu poate să pres- 
crie în. contra, femeei, nici femeea în contra bărbatului; Şi 
această suspendare se aplică la orice acţiune în genere, so- 
luţie admisă atât prin art. 204 din codul german (4), cât 
și prin art. 1966 din codul Calimaehi (1495 C. austriac) (5). 

Astfel, nu curg între soţi, în timpul căsătoriei: pres- 
cripţia acţiunei în anulare a contractului de căsătorie, nici pres- 
cripţia cincenală, a dobânzilor unei sume de bani (art. 1907), 
nici chiar preseripţiile mai scurte, legea nefăcând nicio ex- 
cepție în această privinţă, din cauza consideraţiilor de ordine 
morală care au edictat regula statornicită de art. 1881 (6). 

(1) Vezi tom. VIII suscitat, p. 493, ad notam (ed. l-a). 
() Art. 937 voeşte ca, orice donaţiune făcută între soţi, în timpul 

căsătoriei, să fie revocabilă. Or, prescripţia, dacă ar fi fost 
admisă, le-ar fi oferit mijlocul cel mai lesne de a se avantajă 
în mod irevocabil. În adevăr, soţul care ar fi fost ereditorul 
celuilalt soţ, n'ar fi avut decât să lese să treată termenul cerut 
de lege pentru îndeplinirea preseripţiei şi astfel ar fi liberat 
în mod definitiv şi irevocabil pe soţul debitor. Cpr. Planiol, 
II, 2702, 30. 

(?) Le Roux de Bretagne, Prescription, I, 657. 
(*) lată cum se exprimă acest text: „Prescripţia drepturilo 

existente între soţi este suspendată cât timp ţine căsătoria, 
(Die Verjăhrung von Ansprăchen zwischen. Ehegatien ist ge- 
hemmt, solonge die Ehe bestehi)“. Şi acest text adaogă că soluţia 
de mai sus se aplică drepturilor dintre părinţi şi copii, în 
timpul minorităţei acestor din urmă, precum şi drepturilor 
dintre tutor şi minor, în timpul tutelei. 

(5) Vezi supră, p. 20 şi înfră, p. 195, nota 2. _ 
(6) Laurent, XXXII, 62; Arntz, 1V, 1995; Beltjens, VI, art. 

2253, No. 1 şi 2; Adan, Cours de droit civil, IL, 3522, p. 132; 
Dalloz, Nouveau code civil annote, IV, art. 2253, No. 12 urm. 
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Acţ. în divorţ. Art. 1881 se aplică deci la toate acţiunile în genere (!), 

chiar acţiunei în divorţ (2), ete. 
Decăderile de Se decide însă, în genere, deşi chestiunea este contro- 

drepturi. vergată, că numai preseripţia este suspendată între soţi, în 

timpul căsătoriei, nu şi simplele decăderi de drepturi (*). 
Art. 833. Astfel, termenul de un an statornicit de art. 838 spre 

a cere revocarea unei donaţiuni pentru cauză de ingratitudine 
curge, după părerea, generală, între soţi (*). 

Art. 946 C. 
com. 

Cât “pentru preseripția comercială, vom vedeă înfră, 
sub art. 946 C. com. că, după părerea noastră, ea nu curge 
între soţi, conform art. 1881 C. civ. 

Separ. de bu- 
muri. separaţiei de bunuri (5). 

Incet. căsă- 
toriei. 

Anularea că- 
sătoriei. 

Preseripţia este suspendată între soţi chiar în urma 

Suspendarea preseripţiei, statornieită de art. 1881, în- 
cetează odată cu încetarea, căsătoriei. 

În caz de anularea căsătoriei, beneficiul suspendărei 
este menţinut pănă în momentul anulărei, căci nu poate să 
fie vorba, aci de retroactivitate, acest beneficiu al suspendărei 

neputând fi desființat pentru trecut, ci numai pentru viitor (5), 

4 Moştenitorii beneficiari. 

Art. 1882. — Preseripţiunea nu curge în contra moştenito- 
rului beneficiar în respectul creanţelor sale asupra suecesiunei. 
(Art. 

(4) 

(*) 

(*) 

653, 713 C. civ. Art. 2258 $1C. fr.). 

Giorgio Georgi, Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno 

italiano, VIII, 257, p. 365 (ed. a 3-a). 
Baudry et Tissier, op. cil., 445 şi 595. 
Aubry et Rau, VIII, $ 771, p. 427 (ed. a 4-a). 
Guillouard, Prescription, 1, 196; Bandry et Tissier, /dem, 39, 
p. 38; Baudry et Colin, Don. et testamenis, IL, 1616; Aubry 
et Rau, VII, $ 708, p.422, text şi nota 26; Demolombe, XX, 
666; Planiol, [II, 2650.—Contră: Le Roux de Bretagne, Fres- 

cription, IL, 658 şi alţi autori citați pro şi contra în tomul IV, 
partea |, al Coment. noastre, nota 3 dela, p. 458, 459. 
Laurent, XXXII, 63; Beltjens, loco cit., No. 3; Thiry, IV, 
608, p. 532; T. Huc, XIV, 421; Baudry et Tissier, Pres- 

. cripiion, 446; Guillouard, Idem, |, 127; Dalloz, Nouveau code 
civil annotă, IV, art. 2253, No. 4 urm, ete. 
Baudry et Tissier, op. cit., 446 bis; Dalloz, op. cit IV, 
art. 2253, No. 19 şi 20. Vezi şi Saleilles, nota asupra art. 204 

„ din codul german (ed. oficială), I[, p. 296, care combate pă- 
. rerea, contrară susţinută de Planck.
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Ea nu curge în contra suecesiunei, nici în privința creanţelor, 
nici în privinţa drepturilor reale (). 

Moştenitorul beneficiar, care aveă o creanță contra de- Suspend. pres- 
funetului, păstrează această creanţă conta suceesiunei. Pres- fiPtiei în fo- 
cripția fiind suspendată în folosul lui, el va puteă să-şi torului benefi- 
încaseze creanţa sa din bunurile suceesiunei, chiar în urma 
expirărei termenului fixat pentru prescripţie. 

Motivul acestei dispoziţii este că moştenitorul, având Motivele 
posesiunea, bunurilor suecesiunei: în interesul tuturor per-***%i% dispo- 
soanelor care au drepturi asupra ei, posedă şi pentru el, | 
şi posesiunea sa împedică ca preseripţia să curgă în contra, 
lui (2). | 

Suspendarea preseripţiei, statornicită de art. 1882, în Cazul când 
folosul moștenitorului beneficiar, are loc în toate cazurile, fie „ei 
că există un singur moştenitor sau mai mulţi moştenitori (2). nitori. 

Chestiunea este însă controversată în privința conse- Consecinţile 
cinţilor suspendărei preseripţiei în caz când moștenitorul apere, 
beneficiar, creditor al succesiunei, se găseşte în concurenţă Controversă. 
cu alţi moştenitori care au acceptat succesiunea, fie pur și 
simplu, fie sub beneficiu de inventar. 

Părerea, generală este că preseripţia este suspendată 
numai contra succesiunei, aşa că moștenitorul beneficiar nv 
va puteă să invoace această cauză de suspendare contra 
comoştenitorilor săi, care.ar fi acceptat suecesiunea pur şi 
simplu, spre a-i sili să plătească din bunurile lor personale 
partea lor de datorie (*). | 

Art. 1882 $ 1 nevorbind decât de creanțele ce moşte- Acţiunireale 
existente în 

nitorul are contra suceesiunei, se decide în Franţa că pre- contra suece- 
sune. 

(1) Paragraful 2 al art. 1882 a fost adaos de legiuitorul nostru 
după observaţiile lui Marcad6. Vezi infră, p. 194. 

(2) Vezi tom. III, partea II, al Coment. noastre, pag. 369, ad 

notam (ed. a 2-a). Cpr. Dalloz, Nouveau code civil annolte, 

IV, art. 2258, No. 2; Thiry, 1V, 610, ete. 

(2) Baudry et Tissier, op. cit., 448; Guillouard, Idem, 150; Dalloz, 

op. și loco cit., No. 5; Cas. Roma, Sirey, 92. 4. 25 (cu nota 

lui Al. Wabhl), ete. , 
(4) Baudry et Tissier, Prescription, 448; Guillouard, Idem, I, 151; 

Aubry et Rau, II, $ 214, p. 496, text şi nota 20 (ea. a b-a). 

— Vezi însă T. Huc, XIV, 428, p. 541; Laurent, XXXII, 66, 

ete. Vezi asupra acestei controverse, Dalloz, Nouveau code 

civil amnott, LV, art. 2258, No. 7 urm. 

72452 13
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scripţia nu este suspendată în privinţa acţiunilor reale, în 
revendicare sau altele, ce moştenitorul ar avea contra suc- 
cesiunei (1). | | 

Art. 1882 $ 2. La noi sar puteă însă foarte bine susţine contrariul, 
i din cauza $ 2 al art. 1882, adaos de legiuitorul nostru; 

căci dacă prescripţia nu curge în contra sucecesiunei şi în 
folosul moştenitorului, în privința drepturilor reale, este 
firesc lueru ca ea să nu curgă nici în contra moştenito- 
rului, în privinţa drepturilor reale ce el ar aveă contra 
suecesiunei, deşi art. 1882 $ 1 nu vorbeşte decât de creanţe. 

Incetarea sus» Suspendarea, preseripţiei, statornicită de art. 1882 Ş 1, 
E eriptezi. încetează odată cu administraţia moștenitorului beneficiar, la 

darea. socotelelor sale (?). 
Oreanţele suc- În codul francez există controversă în privința ches- 
cesiunei con- |. . + > e 

tra moştenito- fiunei de a se şti dacă preseripţia este suspendată în folosul 
rului.  succestunei, pentru creanţele ce ea ar aveă în contra moşte- 

nitorului beneficiar (3). 
La, noi, controversa este curmată în sensul suspendărei 

"preseripţiei, atât în privinţa creanţelor cât şi a drepturilor 
reale ce succesiunea ar aveă contra moștenitorului, prin $ 2 
al art. 1882, care dispune că preseripţia nu curge în contra 
succesiunei și în folosul moștenitorului, nici în privința, ere- 
anţelor, nici în privinţa drepturilor reale ce ea ar putea să 
aibă contra acestui moştenitor. 

A mitorea Această schimbare a textului nostru este datorită tot 
Mareads. oObservațiilor lui Mareade. Iată, în adevăr, cum se exprimă 

acest din urmă autor: 

- Dre nostru. 
Art, 1882 82 

„Le code ne sexprime pas dune manitre assez large; il dit 
seulement que la, prescription ne court pas contre /P'hâritier pour 
les er6ances qu'il a sur la suceession, ce qui laisse en dehors non 
seulement la, preseripţion des droits r&els appartenant ă cet heritier, 

  

Q) Planiol, 1, 2702, în fine; T. Hue, XIV, 428; Baudry et 
Tissier, Prescription, 451; Marcad6, Idem, 206, p. 232; Guil- 
louard, Jdem, I, 149; Laurent, XXXII, 67; A ubry et Rau, II, 
$ 214, p. 496, 497, text și nota 21 (ed. a b-a), ete. CO 

(2) Baudry et “Tissier, op. cit., 452; Guillouară, Idem, L, 152; 
Colmet de Santere, VIII, 365 bis V, Beltjens, op. cit, VI, 

, art. 2258, No. 4; Pană. fer., vo Prescription civile, 1060, ete. 
(5) Vezi în sensul suspendărei prescripţiei, Guillouard, Prescrip- 

tion, 1, 148, iar în sens contrar, Baudry et Tissier, Idem, 453:
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mais aussi (et c'est lă un tort), celle des droits tant rtels gue per- 
sonnels appartenant -ă la succession“ (1). a 

5 Administratorii legali ai averei altuia şi curatorul succesiunei vacante. 

Art. 1883. — Regulile preserise prin art. precedent se aplică 
şi la preseripţiunea dintre administratorul legal al unei persoane 
şi acea persoană (2), precum dintre o succesiune vacantă şi persoana, 
numită curatorul ei. (Art. 724 urm. C. civ. Art. 2258 $2 C. fr. 
modificat). 

Art. 1884. — Prescripţiunea curge atât în folosul (3) cât şi 

(:) Marcad6, Prescription, No. 206, p. 232. 
() Textul francez nu vorbeşte de mandatari legali în genere, ci Deoseb. de 

numai de curatorul succesiunei vacante. Textul nostru vorbeşte, redacţie de 
din contra, de aceşti mandatari, după observaţiile lui Mar- C* francez- 
cadă. Iată, în adevăr, cum se exprimă acest autur (Prescrip- 
tion, No. 209, p. 234). „Le triple cas de suspension qui vient 
d'etre €tudi6, entre !'heritier bân&ficiaire et la succession, existe, 
absolument de la mâme manitre et par les m6mes motifs, 
entre tout administrateur legal du patrimoine d'une personne 
ei ceite personne“. Cpr. art. 1966 din codul Calimach (1495 
C. austriac). - 

In baza acestor principii, art. 1471 din Ante-proieetul eo- Proiectul eo- 
dului japonez, elaborat de profesorul Boissonade, dispune dului japonez. 
foarte bine că „preseripţia nu curge în favoarea administra- -* ” 
torului legal, judiciar sau convenţional al bunurilor altuia, în 
rapurtarile sale cu acela pentru care el administrează şi în 
privinţa drepturilor ce el este însărcinat să păstreze“. Guil- 
louard (loco cil.) citează acest text ca făcând parte din codul 
civil japonez. Aceasta este o mare eroare a savantului pro- 
fesor, căci proiectul elaborat de Boissonade n'a avut niciodată 
putere de lege în Japonia. In această ţară există, în adevăr, 
un alt cod civil, promulgat la 28 Aprilie 1896 şi tradus în 
limba franceză de către doi jurisconsulţi japonezi, şi anume: 
I. Motono şi M. 'Tomii (Paris, libr. Larose, 1898). In acest 
cod textul de mai sus nu există. N'am putut lăsă să treacă, 
această eroare, fără a o semnală. În sensul suseitat al tex- 
tului din proiectul elaborat de profesorul Boissonade, care, 
din nefericire, a rămas o operă de doctrină, sunt redactate 
şi alte legiuiri străine. Astfel sunt de exemplu: art. 551 c. 
portughez, art. 204 C. german, art. 153 din codul federal al 
obligaţiilor pentru Elveţia, art. 2119 C. italian, ete. 

€) Art. 2258 din codul francez prevede că preseripţia curge Deoseb. de re- 
"numai contra unei succesiuni vacante, fără a adăogă că ea dacţie de C. 
curge și în folosul ei, însă soluţia este aceeaș şi acolo, fiind francez.
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în contra unei succesiuni vacante, chiar şi dacă nu are curator, 

şi chiar în timpul termenelor de trei luni pentru facerea inventa- 

rului şi de patruzeci de zile pentru deliberare. (Art. 706, 124 urm. 

C. civ. Art. 2258 $ 2, 2259 C. fr.). 

După at. 1883, preseripţia nu curge în folosul admi- 

torii legali ti pistratorilor legali, şi trebue să adăogăm: și convențional; 
convenţionali. 

'Tutorul, tatăl 
administrator 

legal, ete. 

TPrimesul în 
posesiune a 
bunur. unui 

absent, ete. 

Succesiune 
vacantă. Art. 

1884, 

în contra celor a căror avere ei administrează, pentrucă ei 

având obligaţia de a întrerupe preseripţia ce sar îndeplini 

în privinţa averei administrate, nu pot toemai ei să, invoace 

preseripția ce ar fi curs în folosul lor, în timpul admi- 

nistraţiei cu care sunt însăreinaţi. Ei nu pot deci să in- 

voace propria lor culpă spre a se înavuţi în detrimentul 

patrimoniului ee administrează. Luerul este aşa, de adevărat, 

încât soluţia de mai sus este admisă şi în codul francez, 
deşi niciun text de lege nu există în această pvivinţă, în 

acest din urmă cod (1). 
Astfel, preseripţia nu curge în folosul tutorului sau. 

tatălui administrator legal, în privința bunurilor minorului 
administrate de ei, soluţie admisă şi prin art. 1966 din 
codul Calimach (1495 C. austriac). 

Ea nu curge în folosul acelui trimes în posesiunea. 
provizorie a bunurilor unui absent; în folosul moştenito- 
rului beneficiar (art. 1882 Ş 2) şi curatorului unei succesiuni. 
vacante (art. 1883); în folosul sindicului unui faliment, 
primarului unei comuni, ete. şi chiar nici în folosul man- 
datarului convenţional, cu privire la bunurile ce el este însăr- 
cinat a administră (2). 

| Prescripția curge însă atât în folosul cât şi în contra. 

unei succesiuni vacante, chiar dacă ea n'ar aveă un curator, 

şi aceasta chiar în lăuntrul termenului dat de lege pentru 
deliberare și facerea inventarului şi, după unii, chiar atunei. 
când succesiunea, mai întăi vacantă, ar fi fost mai în urmă. 
acceptată de către un moștenitor minor; căci efectul retroactiv 
al acestei acceptări nu împedică preseripţia de a fi curs în 

de principiu că prescripţia curge de câteori legea, nu admite 
suspendarea ci. Vezi Laurent, XXXII, 69; Beltjens, VI, 
art. „ No. 6; Baudry et Tissier, P pti 36; il- 

0 Iouard, Diem, Le 157, ei. w» Preseription, 436; Gui 
) Vezi Guillouard, Prescription, |, 171. Vezi 5. nota 3. 

(2) Guillouard, op. cit., I, 62 și L7I. ez p. 198. nota
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timpul vacanței ei. Aceasta este, de bună seamă, părerea 
cea mai juridică (1), deşi chestiunea este discutată. 

Niciun motiv nu există, în adevăr, pentru a se sus- 

pendă cursul preseripţiei contra succesiunei vacante; căci 
dacă există un curator, el este obligat să întrerupă pres- 
cripția şi va fi responsabil dacă n'a întrerupt-o; dacă nu 
există curator, drepturile suecesiunei vor fi apărate de către 
creditori, care au interes de a păstră averea ce formează 
gajul lor. Ei vor provocă deci vyânduirea unui curator, şi 
dacă nau provocat asemenea măsură conservatorie, ei vor 
suferi consecinţile negligenţei lor (*). 

6” Modalităţile creanţelor. 

Art. 1885. — Prescripţiunea unei creanţe condiţionale sau cu 
termen nu poate începe decât din momentul când sa îndeplinit 
condițiunea sau a expirat termenul. (Art. 1004 urm., 1017 urm,, 
1019 urm.,- 1022 urm., Art. 2257 C. fe.). 

Acţiunile reale ale creditorului sau proprietarului sunt, prin 
excepţie, supuse prescripţianei, în folosul 'celui ce deţine lucrul, 
chiar şi mai înainte de realizarea condiţiunilor sau de expirarea 
termenelor. la care acele acţiuni pot fi subordinate (5). (Art. 1017 
urm., 1022 urm. QC. eiv. Art, 2257 C. fr.). 

Art. 1885, atât prin locul ce ocupă în secţia de faţă 
(despre cauzele care suspendă cursul prescripţiei), cât și 
prin expresiunile ce întrebuinţează, prezintă condiţia suspen- 
sivă (4) şi termenul suspensiv ca adevărate cauze de suspen- 

  

(1) Vezi Baudry et Lissier, Prescription, 456, in fine; Gaillouard, 

Idem, 1, 158. — Vezi însă Le Roux de Bretagne, Prescription, 

I, 623; Duranton, XXI, 321, ete. , | 

(2) Baudry et Tissier, op. cit., 456; Guillouard, Idem, LI, 157; 

T. Huc, XIV, 428; Beltjens, op. cîl., VI, art. 2258, No. 5; 

Thiry, IV, 611, ete. Aa 

() Vezi asupra, acestei materii, P. Rochefort, De la prescription 

des droits conditionnels (teză pentru doctorat, Paris, 1910). 

() Nu mai încape îndoială că, în specie, este vorba, de o condiţie 

suspensivă, legea înțelegând a vorbi de creanțele a căror exis- 

tenţă este subordinată îndeplinirei unei condiții; căci condiţia, 

rezolutorie nu afectează decât stingerea obligaţiei și n'o îm- 

piedică de a fi pură şi simplă: obligatio pura que sub condi- 

tione resolvitur (art. 1019 urm.)- Oreditorul al cărui drept 

este. supus desfiinţărei unei condiţii; având de îndată un drept 

Motivele so- 
luţiei de mai 

sus. 

Inexactitatea 
textului art. 

1885. 

Condiţie sus- 
pensivă.
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dare ale prescripţiei, în folosul debitorului şi în contra 
creditorului, ceeace este inexact; căci, atât condiţia cât şi 
termenul, nu au de efect suspendarea cursului prescripţiei, 

"ei o împiedică numai de a începe a curge. Ca atare, art. 1885 
nu prevede un caz de suspendare a preseripţiei, ci deter- 
mină numai punetul ei de plecare (1). 

In privinţa creanţelor condiţionale, art. 1885 face să 
curgă termenul preseripţiei dela îndeplinirea condiţiei. 

Creanţe su- Acest text nu se aplică însă creanţei supusă unei con- 
Fiii pur po iți pur potestative din partea ereditorului; căci, atârnând 
testative din de voința lui ca condiţia să se îndeplinească sau nu, el nu 
partea credi- poate, prin inacţiunea lui, să întârzie momentul când pres- 

eripţia va începe a curge în folosul debitorului său (2). 
Supunerea In caz când ereanţa este supusă unui termen, fie acest 

creanţei unui ţermen cert sau necert (3), preseripția nu va, începe a curge 
decât la expirarea termenului, și fiindeă ultima zi aparţine 
întreagă debitorului spre a-şi execută obligaţia sa, ea, va începe 
a curge a doua zi după expirarea termenului, de oarece 
numai atunci ereditorul poate să acţioneze pe debitorul său (4). 

Existenţa, mai Dacă creanţa este exigibilă la mai multe termene, pres- 
multor ter- cripţia nu va curge, pentru fiecare fracțiune a, datoriei, decât 

din ziua, seadenţei acestei fracțiuni (5). | 
„Drept even- Aşa dar, în rezumat, cât timp condiţia nu este înde- 

bal. Dlinită şi cât timp termenul nu este expirat, preseripţia nu 
poate curge în folosul debitorului. 

Este evident că preseripţia nu va curge în contra celui 

şi O acţiune, prescripţia va, curge imediat în contra, lui. Baudry 
et 'Tissier, Prescription, 391; Guillouard, Idem, ], 132; Pand. 
fr., 0 Prescription civile, 1072, 1073; Marcade, Prescription, 
214, p. 237; Laurent, XXXII, 22 şi toţi autorii. 

(1) Baudry et Tissier, op. cit., 385; Guillouard, Idem, I, 129; Lau- 
rent, XXXII, 20; Dalloz, Nouveau code civil annotă, IV, 

“art, 2257, No. 1; Pand. fe., 2 ci, 1063, ete. 
(2) Guillouard, op. cit., I, 133; Dalloz, Nouveau code civil anmnole, 

IV, art. 2257, No. 9. 
(2) Beltjens, VI, art. 2257, No. 4 bis; Dalloz, op. şi loco cit., No. 42 

urm. şi 58 urm., precum şi autorităţile citate acolo; Pand. 
fr., 0 Prescription civile, 1068; Laurent, XXXII, 24, ete. 

(*) Dalloz, loco cit., No. 41; Guillouard, Prescription, L, 131; 
__ Maread€, Jdem art. 2257, No. 215, p. 237, 238, ete. 

6) Pand. fr., vo Prescription civile, 1069; Laurent, XXXII, 24; 
Beltjens, VI, art. 2257, No. 4 ter; Thiry, LV, 634 şi toţi autorii.
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care nu are încă niciun drept, ci numai o speranță, precum 
este moștenitorul rezervatar, în timpul vieţei lui de cușus, 
legatarul, în timpul vieţei testatorului, ete, (1). e 

Art. 2257 din codul francez mai prevede că preseripţia Acţiunea în 
nu curge, în privința acţiunei în garanţie, cât timp ewie- Brent. 
țiunea nu are loc, ceeace însemnează că prescripţia va începe 
a curge din momentul admiterei evicţiunei, adecă de. când 
hotărîrea care a admis-o a devenit definitivă. Chestiunea, 
este însă controversată (2). 

Această, soluţie este adevărată şi la noi, cu toată elimi- Elimin. din 
naea $ 3 al art. 2257 din codul francez, relativ la acţiunea Co aaa 

“în garanţie. În adevăr, acest paragraf a fost eliminat ea de-. ca deprisos." 
prisos, după observaţiile lui Mareade, fiindcă cazul relativ 
la acţiunea în garanţie intră în $ 1 al art. 1885 (2257 
0. fr.), după eare preseripţia unei creanţe condiţionale nu 
curge decât din momentul îndeplinirei condiţiei. Iată, în 
adevăr, cum se exprimă Marcade, pe care legiuitorul nostru 
l-a urmat şi de astă dată: 

„Deux circonstances seulement, la condition et le terme, sus- 
pendent ici la prescription des crâances, et c'est par une redaction 
inexacte que notre article en indique trois. Celle qu'il prâsente en 
second lieu (adecă regula relativă la acţiunea în garanţie) rentre 
dans la premidre et n'est qu'un de ces cas particuliers d'application. 
II est clair, en effet, que quand vous tes obligt de me garantir de 
telle 6vietion, si cette cviction a lieu, votre obligation est condition- 
nelle. Notre article se râduit done ă dire que la preseription est 
suspendue, pour les cr6ances conditionnelles ou ă terme, tant que la 
condition n'est pas accomplie ou que le terme n'est pas 6chu“ (2). 

  

(£) Mourlon, III, 1919; Guillouard, Prescription, IL, 139; Pand. 
fr., vo Prescription civile, 1071 şi autorii citați acolo; Pla- 
niol, |, 2655; Mareadt, Prescription, art. 2257, No. 220, 
pag. 242; Laurent, XSXII, 34; Dalloz, Nouveau code civil 
annole, LV, Art. 2257, No. 91 urm. ete. 

(2) Vezi autorii citați în tom. III, partea II, al Coment. noastre, 
nota 2, în fine dela p. 824, 825 şi tom. VIII, p. 712, 713 
(la art. 1340), şi la autorităţile citate acolo, trebue să adăo- 
săm, Pand. fr., vo Prescription civile, 1075 şi Dalloz, Nou- 
veau code civil annote, IV, art. 2257, No. 34. Vezi asupra 
acestei controverse, Beltjens, ov. cît., VI, art. 2257, No. 7. 

(5) Marcade, Prescription, art. 2257, No. 213, p. 237. Vezi tom. 
VIII al Coment. noastre, p. 712, 713 (ed. I-a) şi tom. III, 
partea II, p. 824, 825, ad notam (ed. a 2-a).
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Dar, dacă sa eliminat din art. 1885 paragratul ce 

textul corespunzător francez cuprinde cu privire la acţiunea 

marea contro- în garanţie, legiuitorul nostru l-a adaos în art. 1885 Ş ultim, 
versei din 

dreptul fran- 

Exemplu spre 
lămurirea ce- 

Gez, 

lor de mai 

Dr. 

sus. pă 

romana 

relativ la acţiunile reale ale ereditorului sau proprietarului, 

declarând prin acest adaos, că acţiunile reale ale credito- 
rului sau proprietarului sunt, prin excepţie, preseriptibile, 
în folosul celui ce deţine lucrul, chiar şi înainte de îndepli- 
nirea; condiţiei sau de expirarea termenului, la care pot fi 
supuse acele acţiuni. Aceasta însemnează că regula consa- 
erată de $ 1 alant. 1885, după care preseripţia nu curge 
pendente conditione sau pendente die, nu se aplică dreptu- 
rilor reale, adecă proprietăţei şi desmembrărilor ei. Ea nu" 
se aplică proprietăţei achizitive, ci numai celei liberatorii. 
Cu alte cuvinte, posesorul va preserie contra tuturor, atât 
în contra; celor care nu au asupra lucrului posedat decât 
un drept condiţional sau supus unui termen, cât şi contra 
celor care au asupra ucestui lucru un drept pur şi simplu (4). 

Astfel, dacă presupunem că A mi-a legat un imobil 
sub o condiţie suspensivă şi că moştenitorul testatorului a 
vândut acest imobil lui B, care l-a posedat de bună ere- 
dinţă timp de 10 sau 20 de ani, sau de rea credinţă timp 
de 30 de ani, preseripţia sa îndeplinit în folosul lui B, 
curgând în favoarea lui din ziua începerei posesiunei sale. 

() La Romani, preseripţia unui drept condiţional nu aveă loc 
pendente conditione, nici chiar în privinţa terţiilor detentori. 
lată, în adevăr, cum se exprimă Justinian în privinţa, legatelor 
şi fideicomiselor, condiţionale sau supuse unui termen: „Sin 
autem sub conditione vel sub incerta die, fuerit relictum legalum 
vel fideicommissum . . . , melius Quidem faciet heres, siiîn 
his casibus caveat ab .omni, venditione, vel hwypotheca, me se 
gravioribus oneribus evictionis nomine supponat. Sin autem 
avaritie cupidine propter spem conditionis minime implende, 
ad venditionem vel hypothecam prosiluerit; sciat, quod condi- 
tione împletă, ab îmitio causam în îrritum devocetur, et sic 
intelligenda est, quasi nec scripta, nec penitus fuerit celebrata: 
ui nec usucapio, nec longi temporis prascriptio contra legata- 
rium, vel fideicommissarium procedat“. L. 3 $ 3, Cod, Com- 
munia de legatis et fideicommissis, et. de în rem missione 

“tollenda, 6, 43. Mai vezi L: 7 Ş 4, Cod, De proscriptione 
30. vel 40 annorum, 1, 39; L. 30 in. fine, Cod; De jure do- 
-tium, 5, 12, ete. Soluţia :dreptului roman nu eră urmată de 
toți autorii în vechiul drept francez.
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Nu se poate zice că această posesiune este nedreaptă, pentru 
că, în calitate de legatar condiţional, eu nu aveam decât să 
fac acte întreruptive de prescripţie: (art. 1016). In acest 
sens se pronunţă majoritatea doctrinei în Franţa, cu Mar- 
cade în frunte (1), în contra jurisprudenţei, şi în acest sens 
controversa a fost curmată de legiuitorul nostru. 

Din acest. principiu, introdus de legiuitorul nostru, Indreptarea 
rezultă o consecință, foarte importantă în privinţa. ipotecei, nt rari sere 
asupra căreia ne-am înşelat în tom. X al Coment. noastre, X, cu privire 

A x » : la ipoteci. p. 698, nota 2, când am arătat că chestiunea este con- 
troversată. Această eroare a noastră, pe care ne vedem silit 
a o îndreptă aci, cerând iertare cetitorilor noştri, provine din 
împrejurarea că am scăpat atunci din vedere $ 2 al art. 1885, 
prin care legiuitorul nostru a închis orice discuţie. 

lată care este consecința sistemului legei noastre cu „Consocinţile 

privire la ipoteci. Presupunând că o ipotecă ţi-a fost con- goi noastre. 
ștituită pentru garantarea unei creanţe condiţionale sau eu 
termen, cât timp imobilul ipotecat se găseşte în mânile 
debitorului d-tale, pendente conditione sau pendente die, 
preseripţia nu curge în contra d-tale, nici în privinţa acţiunei 
personale ce ai contra debitorului, nici în privinţa acţiunei 
ipotecare ce ai asupra imobilului ipotecat. Dacă presupunem 
însă că debitorul înstrăinează imobilul, terţiul posesor va 
prescrie în contra, d-tale, chiar pendente conditione sau pen- 
dente die, liberarea, ipotecei de care el este grevat (”); și această 
prescripţie va curge în favoarea terțiului din ziua achiziţiei 
imobilului, iar nu din ziua îndeplinirei termenului sau condiţiei. 

Textul nostru este expres în această privinţă şi maJo- 
ritatea, doctrinei admite aceeaș soluţie și în Franţa (9). 

  

(1) Vezi Maread6, Prescription, 216 urin., p. 238 arm.; Mourlon, 
INI, 1916 urm.; Laurent, XXXII, 25 urni.; Aubry et Rau, 
II, $ 213, p. 485 urm., text și nota 17 (ed. a 5-a); Repert. 

- Dalloz, Supplement, v0 Prescription civile, 506; Guillouard, 
Idem,. |, 144; Le Roux de Bretagne, Jdem, ÎI, 701 urm.; 
Baudry et Tissier, Idem, 394 urm. — Contră: Planiol, I, 2654; 
Arntz, IV, 2003; Oas. fr. Pand. Period. 1901. 1. 145 (eu 
nota în sens contrar a lui C. Malbereg, prof. la Nancy). Vezi 
asupra acestei chestiuni, Rochefort, Prescription des droits 
conditionnels, 34 urm., p. 103 urm. 

(2) Vezi infră, p. 253, nota 1, in fine. 
() Vezi Mourlon, III, 1917, dela eare am: împrumutat acest
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Aplice. ace- 
luiaş principiu 
la uzufruet. 

Art. 835. 

COD. CIV. — CART. III, — TIT. XX.— CAPIT. II. — S-a II. — ART. 1874. 

Mai sunt și alte aplicări ale aceluiaș principiu, pe care 
le vom semnală în treacăt. 

Astfel, terțiul achizitor al unor imobile înstrăinate în 
folosul lui de către un uzufructuar, va, preserie proprietatea 
acestor imobile înaintea stingerei uzufruetului (+). 

Aceeaş soluţie este aplicabilă posesorului unor imobile 
vândute sau legate unui terțiu sub condiţie, sau dăruite sub 

„eondiţia, unui drept de reîntoarcere convenţională, stipulat în 
favoarea dăruitorului (art. 825) (2), ete. 

Efectele suspendărei prescripției (art. 1874). 

Efectul. suspendărei preseripţiei este, după cum ştim, 
următorul: cursul preseripţiei începute se opreşte îndată, 
ce cauza suspendărei se produce, şi timpul cât ţine cauza 
de suspendare nu se numără. Dacă cauza suspendărei dispare, 
prescripţia reîncepe din nou a curge, şi tot timpul, care a 
curs înainte de suspendare se adaogă la timpul care curge 
în urmă. În tot timpul cât a ţinut suspendarea, preseripţia 
a dormit şi ea se redeşteaptă îndată ce cauza suspendărei 
a încetat (art. 1874) (5). 

„Îl y a des causes, zice Dunoa, qui ne font que suspendre la 
prescription, et qui n'empâchent pas qu'on rejoigne le temps qui a precede ă celui qui a suivi, pour rendre la prescription complăte; Von ne fait que dâduire le temps intermediaire, pendant lequel 

exemplu. In acelaş sens, Baudry et Loynes, Privil. et h/po- 
theques, III, 2293 urm.; Beudant, Suretts personnelles ei 
reelles, II, 1103, p. 447; Guillouard, Jdem, IV, 1928 şi 
Prescription, |, 146; Troplong, Prescription, II, 791 urm. De 
Freminville, Tr. de la minorite et de la tutelle, I, 440, p. 410 urm. (ed. din 1845), ete. Vezi asupra acestei controverse în _ Franţa, Pand. fr., v0 Priwil. e hypotheques, 11657 urm. 

() Guillouard, Prescription, |, 145; Laurent, XXXII, 28. Cpr. Cas. fr. D. P. 1900. 1. 103. 
(2) Goillouard, Prescription, |, 145, p. 135. Vezi asupra tuturor 

acestor aplicări ale principiului de mai sus, Baudry et 'Lissier, Prescription, 398 urm.; Pand. belges, vo Prescription en gentral (mat. civile), 313 urm., ete, 
(2) Cpr. Guillouard, Prescription, I, 172; Bauduy et Tissier, 

ldem, 415. Vezi supră, p. 142 şi 172.



EFECTELE SUSPENDĂREI PRESCRIPȚIEI. — ART. 1874, | 202 

nous disons que la prescription ne court pas et qnelle est sus- 
pendue. Dormit prascriptio“ (). 

Astfel, dacă presupunem că, în timpul preserierei unui Exemplu. 
imobil de către un terţiu sau a unei obligaţii de către un 
debitor, preseripţie care a început de cinci ani, imobilul sau 
ereanța, în chestiune devine proprietatea unui minor de 18 
ani, preseripţia este oprită în drum în timpul celor trei ani 
ai minorităței, după care ea va reîncepe a, curge din nou, 
cei cinei ani anteriori adăogându-se la anii posteriori -majo- 
rităţei (art. 1874) (2). 

Beneficiul suspendărei preseripţiei nu poate fi invocat, Iavocarea be- 
în principiu, decât de acei în folosul cărora el a fost sta- neficiului sus” 
bilit, şi numai contra persoanelor faţă de care suspendarea *"eripţiă 
a fost edictată (3). 

Astfel, dacă, între mai mulţi coproprietari ai unui bun, Exemplu. 
unul din ei este minor, sau dacă o ereanță aparține la mai 
mulți creditori, fie ei chiar solidari, preseripția va curge 
contra, coproprietarilor majori (4%). Ă 

Tot astfel, suspendarea preseripţiei în favoarea uzufruc- uzutruet. 
tuarului nu foloseşte nudului proprietar şi, vice-versa, sus- 
pendarea datorită unei cauze existente în persoana nudului 
proprietar, nu foloseşte uzufructuarului (5). 

  

0) Dunod, Zr. des prescriptions, chap. 10, ab initio, p. 62 (ed. 
din 1765). Vezi și Marcade, Prescription, No. 140, p. 165 
şi 186, p. 213, dela care art. 1874 din codul noștru a fost. 
împrumutat. 

() Vezi 'Thiry, IV, 613; Pand. belges, vo Prescription en gentral 
(mat. civile), 312, ete. 

(9) Baudry et 'Tissier, Prescription, 463; Guillouara, Jdem, ], 173; 
Pand. fr., vo Prescription civile, 1110 şi toţi autorii. 

(*) Guillouard, Prescription, L, 173; Le Roux de Bretagne, Jdem, 
I, 612; Baudry et Tissier, Idem, 463; Laurent, XXXII, 74 
bis; Aubry et Rau, II, Ş 214, p. 502; Pand. fr., 0 cit., 1110, ete. 

() Baudry et Tissier, Prescription, 463; Guillouard, Idem, |, 174; 
Pand. fr., v0 Prescription civile, 1112; Aubry et Rau., loco 
cit., p. 508, ete. a 

Şi fiindeă vorbim de uzufruet, vom menţionă o deeizie re- A. 540, 543 
centă a Curţei de easaţie, care pune în prineipiu că din art. 540 c. civil. 
şi 547 C. civil cum şi din natura uzutruetului, care este un 
drept real, rezultă că nudul proprietar nu este obligat să 
facă nimic în folosul uzufructuarului, ci numai să-l lese să-şi 
exercite dreptul său şi, prin urmare, că uzufructuarul nu are
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Femeea mă- S'a, decis, de asemenea, că cesionarul drepturilor unei 
ritată. femei măritate nu poate invocă cauzele de suspendare ce ar 

fi putut invocă însăș femeea (1). 
S'a mai decis că ereditorul nu poate să invoace o cauză 

de suspendare a preseripţiei contra unui codebitor altul 
4 Si x . 2 decât acela a cărui calitate personală a produs suspendarea, (?). 

Servitute. Art, 
643. 

Regulile mai sus admise asupra efectului relativ al 
suspendărei preseripţiei, nu-şi primese, după cum ştim, apli- 
care în caz de indivizibilitatea dreptului care a făcut obiectul 

preseripţiei (art. 643) (3). 

Împărţirea ca- 

CAPITOLUL IV 

Despre timpul cerut pentru a prescrie. 

Acest ultim capitol al titlului de faţă, care fixează, după 
vitel. de fată diferitele cazuri, termenul cerut de lege pentru dobândirea 

preseripţiei, se împarte în patru secţii. 
Secţia I. S-a I (art. 1886—1889) se ocupă de calcularea tim- 

pului cerut pentru a preserie. 

(5) 
(2) 

6) 

nicio acțiune contra nudului proprietar pentru a cere săi 
se facă reparaţii mari, la începutul sau în cursul uzufrueiului, 
nici valoarea lor, în cazul când le-ar. fi făcut el. Cuvintele 
„reparaţiile mari rămân în sarcina proprietarului“. din art. 545 
C. civil, însemnează numai că uzufructuarul nu este obligat 
a face reparaţii mari şi că dacă nudul proprietar voeşte a le 
face, costul lor. îl priveşte pe el, iar nu că este și obligat a 
le face la cererea uzufructuarului. 

Prin urmare, în lipsa unei obligaţii legale sau care să 
rezulte din convenţia părţilor, uzufructuarul nu poate cere 
să fie obligat nudul proprietar la valoarea reparațiilor mari, 
decât în limitele în care va dovedi că cu cheltuelile făcute 
de uzufructuar s'a adăogat ceva la valoarea fondului, caz în 
care cererea, s'ar sprijini pe principiul că nimene nu se poate 
înavuţi pe nedrept în paguba altuia. Cas. rom. S-a I, decizia 
No. 292 din 16 Maiu 1914. Jurisprudenţa română, din 1914, 
No. 27, p. 417 urm., No. de ordine 495. ; Ea, 
Cas. fr. D. P. 81. 1. 246. | 
Opr. Cas. fr. Sirey, 32. 1. 537 şi Repert. Dalloz, vo Pres- 
cription, 742; Aubry et Rau, II, $ 214, p. 503 (ed. a 5-a); 
Baudry et 'Tissier, Prescription, 463, ete. 
Vezi supră, p. 179.
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„Secţia a doua (art. 1890—1894) se ocupă despre pre- 
scripția de 30 de ani; 

Secţia a treia (art. 1895—1902) se ocupă despre pre- 
scripția de 10 pănă la 20 de ani. 

Și în fine, secţia a patra (art. 1903—1910) se ocupă 
despre prescripţiile de cinci ani şi mai scurte (preseripţiile 
cele mici sau cele scurte). 

SECŢIUNEA 1 

Dispoziţiuni generale. — Punctul de plecare al prescripţiei. 

Art. 1886. — Nicio prescripţiune nu poate începe a curge 
mai înainte de a se naște acţiunea supusă acestui mod de stingere. 

Art. 1886 (eare nu există în codul francez), dispunând că 
nicio prescripţie nu începe a curge decât din momentul naş- 
terei acţiunei supusă acestui mod de stingere (1), şi care face 
aplicarea maximei „actiones non natia non prescribuntur (?), 
se exprimă în termeni prea generali, căci această regulă 
este privitoare numai la preseripţia liberatorie a drepturilor 
de creanţă. In privinţa, creanţelor, cursul prescripţiei începe 
deci, în principiu, afară de excepţiile ce vom semnală mai 
la vale, p. 207 urm., odată cu naşterea obligaţiei (2). 

Dreptul cesionarului unsi creanţe deschizându-se în ziua 
cesiunei, preseripţia liberatorie curge contra lui din ziua 
cesiunei, cu toatecă această cesiune n'a fost notificată, debi- 
torului (4). | 

Dacă creanţa, este producătoare de dobânzi, preseripția 
liberatorie curge în contra ereditorului, conform prineipiului 
de mai sus, din ziua existenței obligaţiei, iar nu din mo- 
mentul exigibilităţei primelor dobânzi (5), afară de cazul când 

  

() Cpr. Cas. rom. Dreptul din 1871, No. 2, p. 1 (decizie nere- 

produsă în Bult. Curţei). | 

(2) Cpr. Cas rom. Bult. S-a I, anul 1882, consid. dela p. 1201. 

(5) Vezi în acest sens, Aubry et Rau, II, $ 213, p. 482, 488 

(ed. a 5-a); Guillouard, Prescription, IL, îl; Baudry et Tissier, 

Idem, 364, 380, 381; Dalloz, „Nouveau code cil annolt, 

IV, art. 2260, 2261, No. 3, ete. 

(4) Dalloz, op. şi loce supră cit. No. 6. 
(6) Aubry et Rau, loco cil., p. 483, text şi nota 9; Baudry et. 
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Secţia II. 

Secţia III. 

Secţia IV. 

Ape. art. 
1886 numa 
prescripţie: 
liberatorii.. 

Cesiunea de 
ereanţă. 

Cazul câne 
creanța pro: 
duce dobânzi



206 COD. CIV. — CART. III. — TIT. XX. — CAPIT. IV. — S-a [. — ART. 1886. 

creanţa ar fi cu termen, în care caz se va aplică art. 1885 
din codul civil (*). 

Rente perpe- Rentele perpetue (?) sau viagere se prescriu, în privinţa 
cae San via dreptului de a cere veniturile lor, prin 30 de ani, cu înce- 
“1892. pere dela data titlului. lo constitutiv, iar nu din ziua, sea- 

denței primului termen al veniturilor rentei, după cum 
pe nedrept susțin unii autori în Franţa (vezi Colmet de 
Santerre, VIII, 370 bis IV),.şi după cum dispune anume 
art. 152 din codul federal al obligaţiilor (Elveţia). Această 
chestiune este foarte controversată în Franţa. însă art. 1892 

din codul nostru, pe care îl vom explică mai la vale, 

Tissier, Prescription, 381; Guillouard, dem, I, 73; Dalloz, 
op. şi loco cit., No. 7; Laurent, XXXII, 17, ete. — Contră: 
L. 8 $ 4, Dig., De proscriptione 30 vel 40 annorum, 1. 39. 

(1) Baudry et 'Lissier, loco supră cit. | 
Existenţa ren- (2) Am 'susţinut în tom. X al Coment noastre, p. 96 urm., că 
telor perpetue rentele perpetue asupra. particularilor nu există în dreptul 
nostru En nostru, deşi mai multe texte, şi anume: art. 474, 550, 776, 

truversă. 1892, 1893, 1907, ete. presupun existenţa acestor rente; însă 
Curtea din Craiova neadmiţând acest mod de a vedeă (vezi 
Dreptul din 1911, No. 80 şi Cr. judiciar din 1912, No. 8), 
această din urmă părere a fost admisă acum de curând şi de 
Curtea, de casaţie S-a I, prin decizia No. 641 bis din 6 No- 
embrie 1913. lată rezumatul acestei importante decizii: din 
dispoziţiile art. 474, 523, 550, 776, 1892 şi 1907 C. civil 
rezultă că legiuitorul a consacrat în codul român renta per- 
petuă cu acelaş caracter personal și mobiliar, și prin esența 
ei rescumparabilă, ca şi în codul francez şi cel italian care 
l-au servit de model, iar eliminarea art. 530 şi 1909—1914 
din codul francez, care prevăd că această rentă poate fi res- 
cumpărată și că, prin convenţia părţilor, se poate interzice 
răscumpărarea ei, nu însemnează că legiuitorul nostru a 
sehimbat acest caracter al rentei perpetue, de oarece alte texte 
dovedese că, şi în iegislaţia română, renta perpetuă poate fi 
răscumpărată. Prin urmare, cu drept cuvânt, instanța de fond 
a putut decide că constituirea unei rente perpetue, fie cu titlu 
oneros sau gratuit, fie asupra Statului sau particularilor, nu 
este proibită în legislaţia română. Vezi Cr.: judiciar din 1914, 
No. 7, p. 55 și No. 65, p. 528; Dreptul din 1914, No. 14, 
precum şi Jurisprudența română din 1914, No. 5, p. 65, 
No. curent 69. De aceeaş părere este şi distinsul nostru fost 
elev, d-l Florin Sion, Or. Judiciar din 1914, No. 62. Cu tot 
respectul datorit instanţei supreme, din care am făcut şi noi 
parte, rămânem nestrămutat în convingerea noastră, pentru 
motivele arătate în tom. X al Coment. noastre, loco supră cil.
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p. 215 urm., este expres în această privință, curmând şi 
de astădată controversa tot în sensul părerei lui Mareade 
şi a multor altor autori (1). 

Incât priveşte însă veniturile rentei ajunse la seadență, 
vom vedea că ele se prescriu prin cinci ani (art. 1907). - 

Ce trebue să decidem în caz “când s'au făcut plăţi de 
venituri ale rentei? Autorii admit că, în asemenea. caz, ter- 
menul preseripţiei curge dela ultima plată a acestor venituri (?). 

. 207 

Art, 1907. 

Cazul când: 
s'au făcut plăţi 
de venituri ale 

rentei, 
Nu trebue să confundăm creanţele productive de do- Preser. crean- 

bânzi sau venituri cu ereanţele care se plătesc în părţi par- 
ţiale, cu anul, cu luna, ete.; căci aceste din urmă compu- 
nându-se din atâtea creanţe câte și plăţi parţiale sunt, fiecare 
din aceste fracțiuni se preserie în deosebi din ziua când a 
devenit exigibilă (3). , 

Această soluţie eră admisă şi în dreptul roman: „In 
his etiam promissionibus, vel legatis, vel aliis obligationibus, 
que dationem per singulos annos, vel menses aut aliquod 
singulare tempus continent, tempora memoratarum prescrip- 
tionum non ab exordio talis obhgationis, sed ab initio cu- 
jusque anni vel mensis, vel alterius singularis  temporis 
computari mamnifestum est“ (4). 

Prin aplicarea, principiilor de mai sus se decide că ac- 
iunea în despăgubire, bazată, pe un fapt dăunător, nedes- 
chizându-se decât din momentul comiterei faptului, din acest 
moment începe a curge preserierea acțiunei în responsabi- 
litate contra autorului daunei (5). 

Regula statornicită de art. 1886, după care termenul 
preseripţiei liberatorii începe a curge din ziua naşterei creanţei, 
suferă oarecare excepţii. 

    

() Vezi Marcade, Prescription, art. 2263, No. 230, p. 263 urm. 
Vezi asupra acestei controverse în Franţa, - Dalloz, Nouveau 
code civil annolt, IV, art 2260, 2261, No. 8 urm. 

(2) Vezi Dalloz, op. şi loco cit., No. 10, precum şi autorii citați acolo. 
() Aubry et Rau, II, $ 213, p. 483, 484, text şi nota 11 (ed. a 5-a); 

Baudry et Tissier, Prescription, 382, în fine ; Guillouard, Idem, 
1,76; Le Roux de Bretagne, Idem, IL, 695; Laurent, XXXII, 
19; Dalloz, op. şi loco cit., No. IL şi urm. Cas. fr. D. P. 56. 
1. 352; Sirey, 57. L. 30: Cpr. L. 7 $ 8, Cod, De prescrip- 
lione 30 vel 40 annorum, 1, 29. 

(+) L.7$6, Cod, De prascriptione 30 vel. 40 annorum, 7. 39. 
(0) Dalloz, Nouveau 0. civil annotă, IV, art. 2260, No. 47 urm. 

elor plăti- 
toare în plăţi 

parţiale. 

Dreptul ro- 
man. 

Prescrierea 
acţiunei în 

daune. 

Excepţii dela 
art. 1886.
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Art. 1885 $1. 10 Am văzut, în adevăr, că, în privința creanţelor eon- 

diţionale sau cu termen, fie acest termen cert sau necert (!), 

preseripția nu începe a curge din ziua de când sa născut 

ereanţa, ci din ziua în care ea a devenit exigibilă prin în- 

deplinirea, condiţiei sau termenului (art. 1885 $ 1). 
Motivele art. Motivul acestei dispoziţii, pe care am explieat-o supră, 

188 5 1. p. 197 urm., este că preseripţia presupune o negligență 

din partea ereditorului în exercițiul dreptului său și, în 
specie, nu se poate impută acestui din urmă nicio negligență, 

pentrucă el nu poate face nimie cât timp ereanța sa nu 

este exigibilă (2). Suspendarea preseripţiei în privinţa erean- 

ţelor condiţionale sau cu termen, este deci întemeiată pe 
imposibilitatea de acţiune din partea creditorului. De unde 
şi vechia, maximă, de care am vorbit supră, pag. 18 şi 
172 urm. „Contra non valentem agere non currit pr&s- 
criptio“, pe care atât dreptul roman cât şi vechiul drept 
francez, o aplicau creanţelor condiţionale sau eu termen (*). 

Art. 1900. 2% Dacă este vorba de o acţiune în anulare întemeiată 

pe un viciu al consimţimântului sau pe incapacitatea uneia 
din părţile contractante, art. 1900 face să curgă preserip- 
ţia, în caz de violenţă, dela încetarea ei; în caz de eroare 
sau dol, din ziua deseoperirei lor şi, în fine, în caz de in- 
capacitate, din ziua îucetărei ei. 

„30% În materie de preseripţie achizitivă sau de pres- 
erierea, acțiunilor reale, punetul de plecare al preseripției 
este ziua în care a început posesiunea, detentorului, înaintea 
chiar de îndeplinirea condiţiei sau de expirarea termenului 

(at. 1885 $ 2). Trebue însă să reamintim că, în privința 
acţiunei ipotecare, prescripţia nu curge în folosul terțiului 

Art, 1885 $ 2 
şi 1800, 40. 

(1) Vezi supră, p. 198. 
Dr. xechin (2) „En douaire et autres actions qui ne sont encore nâes, le temps 
dee 2 de la prescription ne „commence ă courir que du jour que 
A l'action est ouverte“, ziceă Loysel (Institutes coutumieres), Il 

p. 129, No. 732, ed. Dupin et Laboulaye din 1846). Vezi și 
L. 1 $ 2, Cod, De annali exceptione, ete., 7, 40, unde se 
zice: „Apertissima definitione sancimus... nullam temporale 
exceplionem opponi, nisi ea quo actionem movere potuerini... 
Quis enim îmcusare eos potuerit, si hoc non fecerint; quod 
etsi maluerint minime adimplere lege obuviante valebani“. 

() Vezi Guillouard, Prescription, 1, 77. 
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detentor de imobile ipotecate, decât din momentul trans- 
crierei titlului său de achiziţie (art. 1800, 40) (i). 

Calcularea termenului prescripţiei. 

Art. 1887. — Termenul preseripţiei se caleulează, pe zile, iar 
nu pe ore (2). Prin urmare, ziua în cursul căreia preseripția, începe 
nu întră în acel calcul. (Art. 1888 C. eiv. Art. 729 Pr. civ. Art. 2260 
C. fe., la care s'a adaos de legiuitorul nostru fraza dela fine, care 
începe prin cuvintele: Prin urmare, etc.). 

Art. 1888.-—-Ziua, se împarte în 24 de oare. Ea începe la miezul 
nopţei şi se fineşte la miezul nopţei următoare. (Art. 1887 C. civ.). 

Art. 1889. — Prescripţia nu se socoteşte câştigată decât după 
împlinirea, celei de pe urmă zile a termenului defipt prin lege (2). 
(Azt. 730 Pr. civ. Art. 2261 C. fe.). 

Cum se calculează termenul “prescripţiei ? Art. 1887 Preseripţia se 
a . .. - o. - Jculează pune în principiu că termenul preseripţiei se calculează pe “e” az Pe 

zile, iar nu pe ore, de die ad diem, iar nu de momento ps care. 
ad momentum (*), soluţie care eră admisă şi la Romani (5). 

() Guillouard, Prescription, 1, 80 şi Privil. ei hypotheques, IV, 
1925. Vezi tom. X, p. 699 și înfră, p. 218, n. 1 şi p. 284. 

(*) Conform: art. 27 din legea bulgară asupra prescripţiei, dela, 
1897/98. 

(2) Conform: art. 28 din legea bulgară mai sus menţionată. 
(*) Drept vorbind termenul ar fi trebuit să curgă de momento Critica legei. 
ad momentum, iar nu de die ad diem, însă uzul a introdus 

regula contrară. „Quamvis jure regulariler tempus statim 
curat de momento ad momentum, zice Dumoulin (Molineus), 
tamen de consueludine communiter observatur quod dies a. 
Quo preefigitur terminus, non computetur în termino“ (asupra 
$$ 10 şi 11 din titlul 1 al Cutumei Parisului). Vezi L.e Sellyer, 
Tr. de V'exercice et de leztinction des actions publigue et privce, 
II, 516, p. 135, text şi nota 2, dela care am împrumutat 
această citaţie. , 

(5) „Annum civiliter, non ad momenta temporum, sed ad dies Dr. roman şi 
numeramus“. (L. 134, Dig., De verb. significatione, 50, 16). dr. vechiu 
Vezi şi L. 6, Dig., De usurpationibus et usucapionibus, &l, Doez, 
3, unde se zice: „În usucapionibus non a momento ad mo- 
mentum, sed totum postremum diem compulamus“. A ceeaş s0- 
luţie eră admisă şi în vechiul drept francez. Iată, în adevăr, 
cum se exprimă, în această privință, Dunod: „Les moments, 
ni les heures ne sont pas de considâration dans les preserip- 

72452 14
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Calcularea 
zilei. 

Art. 1888. 

Justificarea 
art. 1887. 

Nesocotirea 
zilei a quo. 

Socotirea zilei 
ad quem. 
Neaplie. 

art, 731 Pr, 
civ. 

Preseripţia 
penală. 
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Ziua are 24 de oare. Ea începe la miezul nopţei şi se 
sfârşeşte la miezul nopţei următoare (art. 1888). In codul 
francez, ziua are 24 de oare, însă ea începe la răsăritul 
soarelui şi se sfârşeşte la apusul lui (1). 

Soluţia admisă prin art. 1887 se impuneă legiuitorului, 
fiindcă caleulul matematice al orelor ar fi fost eu neputinţă, 
din cauză că actele ce star produce pentru această dovadă 
nu cuprind ora la care sunt redactate, iar martorii n'ar fi 
fost în stare, după un lung timp, să precizeze ora la care 
sar fi îndeplinit faptele de posesiune. 

Termenul se calculează deci pe zile, iar ziua în care 
preseripţia a început (dies a quo) nu se socotește (2), soluţie 
admisă atât în dreptul vechiu francez (2) cât şi. în dreptul 
actual, deşi niciun text de lege nu există în codul francez în 
această, privinţă (4). 

Ziua în care preseripţia sa împlinit (dies ad guem) 
se socotește, din contra, toată, chiar dacă ar fi o sărbătoare 
legală, art. 731 din procedura civilă nefiind aplicabil în 
specie. 'Limpul preseripţiei este, în adevăr, destul de lung 
pentru ea partea în drept să poată reclamă fără a aşteptă 
ultimul momen; (5). 

tions: on a coutume de ne les compter que par jour, en sorte 
que il n'est pas n6cessaire de finir la prescription par la mâme 
heure ă laquelle elle a commeneâ“. (Zr. des prescriptions, 
p. 115, ed. din 1765). 

(1) Vezi Guillouard, Prescription, |, 82. 
(2) Incât priveşte preseripţia penală, se decide însă, în genere, că 

dies a guo face parte din termenul preseri pţiei, deşi chestiunea 
este controversată. Vezi înfră, explic. art. 593—595 Pr. pen. 

(2) Dunod, Prescription, p. 117 (ed. din 1765). 
() Vezi Guillonară, Prescription, I, 83; Mareade, Idem, 236, 

p. 247; Le Roux de Bretagne, Idem, II, 276; Baudry et 
Fisier, Jdem, 580; Dalloz, Nouveau code civil annott, LV, 
art. 2260, 2261, No. 32 şi toţi autorii afară de Merlin. Cpr. 
art. 150 C. federal al obligaţiilor din Fiveţia. — Contra: L. 
L. 6 şi 7, Dig, De usurpationibus et usucapionibus, Al. 3. 

(5) Aubry et Rau, IL, $ 212, p. 480; Zacharie, Handbuch des fr. 
Civilrechis, 1, Ş 212, p. 528 (ed. Anschiitz); Planiol, I, 2657; 
Guillouard, Prescription, I, 8; Baudry et Tissier, Jdem, 583; 
Troplong, Idem, IL, 816; Le Roux de Bretagne, Idem, Il, 724%; 
Laurent, XXXII, 355;c. Bucureşti şi Cas. rom. Dreptul din 
1914, No. 32 și 58; Jurisprudenţa. română din 1914, No. 28, “p. 43. Vezi infră, explie. art. 949 C. com.
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Astfel, de exemplu, dacă preseripţia u început în ziua Exemplu. 
de 1 lamuarie, ea va fi îndeplinită atunci când ziua de 1 
lanuarie a ultimului an va fi terminată, aşa că acțiunea 
proprietarului sau a creditorului introdusă la 2 Ianuarie 
va fi declarată preserisă (1). 

Termenele preseripţiei însemnate eu lunile (epr. art. 956 art. 730 $ 1 
C. com.) sau săptămânile se sfârșesc în ziua lunei sau a Pr cir: 
săptămâmei corespunzătoare cu ziua punctului de plecare 
(art. 730 Pr. civ.). 
„Astfel, o preseripţie de 6 luni, începută în ziua de 1 Exemplu. 
Ianuarie se va împlini la sfârşitul zilei de 1 Iulie următor, 
aşa că acțiunea introdusă la 2 Iulie va fi preserisă (2). 

Termenul care, plecând: dela 29, 30 sau 31 ale lunei, Art. 730 $ 2 
se împlineşte într'o zi care nu are acea zi corespunzătoare, Pr si 
de va socoti ca, îndeplinit în ziua cea din urmă a lunei 
(art. 730 Ş 2 Pr. eiv.)(5). 

Lunile sunt astfel cum au fost stabilite prin calendarul Calendarul 
lulian, reformat de Julius Cesar, care, în țara noastră, este 
acel oficial (+). deşi decretul lui Cuza- Vodă din 20 Decembrie 
  

(!) Guillouard, op. cit., 1, 8, in fine; Adan, Cours.de droit civil, 
II, 3557, p. 747. | 

() Cpr. Aubry et Rau, II, $ 212, p. 480; Laurent, XXXII, 
353; Guillouard, Prescription, IL, 86; Le. Roux de Bretagne, 
dem, II, 729; 'Troplong, Idem, I, 315; Baudry et Tissier, 
Idem, 582, ete. 

(0) Cpr. Guillouard, op. și loco cit. — După art. 560 din codul Dr. străin. 
portughez şi art. 2133 din codul italian, luna are în totdeauna 
30 de zile. V. şi art. 27 din L. bulgară, citat în nota următoare. 

4) Lunile se socotese deci dela dată la dată, fără a se aveă în 
vedere dacă durata lor este de 28, 29, 30 sau 31 de zile. 
Vezi Adan, Cours de droit civil, II, 3557, în fine, p. 147. 

Art. 27 al legei bulgare asupra prescripţiei, dela 1897/9841. bulgară din 
dispune însă că luna se socotește totdeauna de 30 de zile. 1891/98, 
Acest text va fi, de bună seamă, aplicat de către tribunalele 
moastre din Cadrilater, în privinţa prescripțiunilor începute 
în timpul dominaţiunei bulgare, întrucât preseripţia se regu- 
lează, în principiu, conform legei sub câre ea a început a | 
curge (art. 1911).—Art.. 96 din legea dela 1 April 1914, pentru Tri A April 
“organizarea Dobrogei nouă, dispune însă că toate preseripţiile “Art. 95. 
în curs la data de 28 Iunie 1913 sunt suspendate de drept 
dela acea dată pănă la 1 Noembrie 1913. Intervalul de mai 

„sus nu se socotește în calculul termenelor care, după legile 
„de procedură bulgară, erau în curs la data ocupaţiunei. 

a



212 C, C.—CART. IN —TIT, XX.—CAP. IV.—S-a II.—PRESCRIP. DE 30 DE ANI. ” 

1864, a adoptat, spre înlesnirea, relaţiilor internaţionale, ca- 
lendarul grigorian, astfel numit pentrucă a fost reformat. 
în anul 1582, după ordinul Papei Grigore al XIII-lea (1). 

Șfârgirea ulti- In fine, spre a termină această secţie, vom observă că 
mei zile a ter Dreseripţia se consideră ca îndeplinită când sa sfârşit ultima 

zi a termenului ei, fără a se distinge între prescripția achi- 
zitivă şi cea, liberatorie. 

Chestie Judecătorii fondului au o putere suverană pentru a 
de fat. apreciă timpul posesiunei invocat în vederea preseripției 

achizitive, fără ca decizia lor să poată, în această privinţă, 
fi supusă controlului Curţei de casaţie (2). 

SECŢIUNEA II 

Despre prescripţiunea de 30 de ani. 

(Uzucapiunea extraordinară, prescriptio longissimi 
temporis). 

Origina pre- Împăratul 'Lheodosie-cel-mare este acela care se zice că 
seripției de 502 introdus la Romani preseripţia de 30 de ani. Constituţia, 
Dr. roman. să nu se găseşte nicăiri (3); însă în codul lui Justinian găsim, 

în această privinţă, o constituţie a fiului său Honorius șia 
nepotului său 'Theodosie cel tânăr, şi anume: L. 3 (Sicut), 
Cod, De proscriptione 30 vel 40 annorum, 7. 39. „Sicut 
în vrem spectales, îta de universitate personales actiones ultra 
triginta annorum spatium minime protendantur. Sed. si qua 
res vel jus aliquod, postuletur, vel porsona quulicungue ac- 

1 . Ș 
Calendaxul _ (1) Vezi tom. VI al Coment. noastre, p. 1l?, nota 1, unde am: 
grigorian. arătat necesitatea de a se adoptă și în ţara noastră calendarul 

grigorian, care, afară de Orient, cârmueşte astăzi toată lumea. 
___ civilizată. 

Altă chestie (2) Vezi Cas. fr. D. P. 89. 1. 277. Cpr. Dalloz, Nouveau code 
de fapt. cavil annote, IV, art. 2260, 2261, No. 43. Tot o chestie de 

fapt este şi acea de a se şti dacă posesia întruneşte sau nu con- 
diţiile cerute de lege spre a puteă prescrie. Cas. rom. Bult. 
1898, p._ 30, 31; Bult. 1908, p. 2061; Dreptul din 1909, 
No. 14 şi Cr. judiciar din acelaş an, No. 56; Cas. fr. Pand. 
Period. 90. 1. 404. Vezi şi supră, p. 112, text şi nota 5. 

(5) Vezi supră, p. 4, nota 3. 

e
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tione vel persecutione pulsetur, nihilominus erit agenti tri- 
ginia annorum proescriptio metuenda, ete.“ | 

Această constituţie, confirmată şi prin altele posteri- 
oare, precum şi prin Novela 119, capit. 7 (!), este mult 
lăudată de împăratul Valentinian, care îi atribue meritul 
de a asigură omenirei o linişte complectă (humano generi 
profunda, gquiete prospexii), ceeace a făcut pe Cicerone să 
poată zice că prescripţia: est finis sollicitudinis et periculi 
litium (2). | 

Această prescripţie de 30 de ani, care nu cere nici Dr. francez. 
titlu, nici bună credință, a trecut în dreptul vechiu şi actual 
francez şi de acolo în dreptul nostru, unde altă preseripţie 
mai lungă nu există. Aceasta rezultă din art. 1890, care 
are următoarea cuprindere: 

Art. 1890. — Toate acţiunile, atât reale cât şi personale, pe 
care legea nu le declară neprescriptibile și pentru care n'a defipt 
alt termen de prescripțiune (5), se vor preserie prin 30 de ani, fără 

  

(1) Vezi supră, p. 4, nota 3. 
(2) Vezi supră, p. 35. 
(5) Cuvintele subliniate în text sunt adaose de legiuitorul nostru Deoseb. de re- 

după observaţiile lui Maread. Iată, în adevăr, cum se ex-  dacţie de 
primă acest autor (Prescription, art. 2267, No. 232, p. 254): Codul francez. 
„Cet article est râdig€ d'une manitre peu exacte et peu com= 
plte; mais on en comprend parfaitement la penste, en le 
combinant avec les autres dispositions de la loi. Et d'abord, 
il est bien elair qu'on ne veat pas dire ici que toutes les ac- 

_tions sont soumises & la seule prescription de 30 ans, mais 
seulement que celles-lă le sont ă la prescription de 30 ans, 
qui ont €chappe & une prescription plus courte. la preserip- 
tion de 30 ans est la plus longue qui soit admise par le code, 
et toutes les fois qu'une action gui n'est pas împrescriptible 
(et au profit de laquelle il n'y a d'ailleurs eu ni interruption 
ni suspension) ne sera pas frappte d'une prescription plus 
breve, elle le sera par la prescription trentenaire, ete.“ — 
Textul nostru este deci mai bine redactat decât acel francez. 
El însemnează că toate drepturile (cuvântul acțiune fiind luat 
aci în sensul de drept), sunt prescriptibile prin 30 ani, dacă 
legea n'a determinat o prescripţie mai scurtă, sau dacă ea 
nu le-a declarat neprescriptibile. Opr. Baudry et Tissier, 
Prescription, 584; Mourlon, III, 1927, ete. | 

Intre acţiunile nepreseriptibile putem cită: acţiunea pentru Exemple de 
reclamarea, stărei civile în privința copilului (art. 301) (vezi actiuni nec 

supră, p. 85); acţiunea în împărţeală, cât timp ţine indivi- Pipe
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C. Andr. Do- 
nici, 

C. Calimach. 
Art. 1953. 
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ca cel ce invoacă această prescripţiune să fie obligat a produce 
vreun titlu, şi fără să i se poată opune reaua credință (1). (Art. 118, 
559, 639—641, 645, 700, 729, 840, 1800, 40, 1846 urm., 1863 urm., 
1875 urm., 1891, 1911 C. civ. Art. 404 Pr. civ. Art. 599 Pr. pen. 
Art. 2262 C. fr.). 

Art. 1891. — Instanţele începute și delăsate se vor preserie, 
în lipsa unei cereri de peremţiune, prin treizeci de ani, socotiți 
dela cel după-urmă act de procedură, oricare ar fi termeaul de 
prescripţiune al acţiunilor în urma cărora se vor fi început acele 
instanţe. (Art. 1869, 1870, 1871 C. civ. Art. 204, 257 urm. Pr.eiv.). 

Art. 404 Pr. civ. — O hotărire judecătorească, care nu sa 
executat în timp de 30 de ani, nu se va mai puteă execută şi va 
pierde puterea lucrului judecat. (Art. 1891 C. eiv. Art. 111 L. 
jud. de ocoale din 1907). | 

Art. 114 L. judecăt. de ocoale din 1907. — Cărţile de judecată. 
și sentințele tribunalelor date asupra unor asemenea cărţi, se pot 
execută în timp de zece ani, de când au rămas definitive. 

Prescripţiunea drepturilor constatate sau derivând din ase- 
menea, hotăriri, curge chiar și în contra ineapabililor şi a femeilor 
măritate. (Art. 404 Pr. civ.) (2. 

ziunea (vezi tom. III, partea II, al Coment. noastre, p. 457, 
text şi nota 3, p. 460. Opr. Cas. rom. Or. judiciar din 1913, 
No. 78, p. 824, ete. Planiol, III, 2048; Mourlon, III, 1927); 
creanţele condiţionale sau en termen, cât timp condiţia nu 
sa îndeplinit și termenul n'a expirat (art. 1885 $ 1), ete. 
Cpr. Mourlon, III, 1927. Vezi, în privinţa altor acţiuni ne- 
preseriptibile, Planiol, II, 635. Arntz, IV, 2050; Thiry, IV, 
634, ete. Vezi și supră, p. 87, nota 6. “ Ă 

(1) „Jalobele cele personale eu trecere de 10 şi 20 de ani na se 
închid, ci merg pănă la 30 de ani“, zice codul lui Anădr. 
Donici feapit. VI, $ 7). Şi $ 8 din acelaş capitol a aceluiaș 
cod adaogă: 

„Fiecare jalobă şi fiecare pricină de judecată, care nu se 
închide la 30 de ani, la 40 de ani se stinge“. Vezi suprâ, 
p. 156, n. 1. Mai vezi art. 1953 din C. Calimaeh, eare are urmă- 
toarea cuprindere: „Regula obştească pentru stingerea unui 
drit din neîntrebuințare, care se poate porni pănă în termen 
de 30 sau 40 de ani, trebue să se aplice în acele întâmplări 
pentru care legea n'a hotărît niciun termen mai scurt“. Sa 
decis, eu drept cuvânt, că, în baza acestui text, combinat cu 
art. 1911 din codul actual, acţiunea neexercitată în termenul 
de 30 de ani dela naşterea ei, este prescrisă. C. laşi, Dreptul 
din 1881, No. 72, p. 587. 

(2) Vezi asupra acestui text, care cuprinde. o derogare dela 
art. 1876 și 1877 din codul civil, notele d-lui Em. Dan,
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Art. 1892. — Rentele sau creanţele ale căror “capete nu sunt 
niciodată exigibile şi care produc în folosul ereditorului interese 
periodice sau în perpetuu sau pe viaţă, se prescriu prin treizeci de 
ani, începând dela, data titlului lor constitutiv. (Art. 1639 urm., 1893 
C. eiv.) (1). 

Art. 1893. — După doăzeci şi opt de ani dela data titlului 
constitutiv sau a, celui de pe urmă titlu, debitorul poate fi cons- 
trâns să procure un nou titlu creditorului sau reprezentanţilor săi. 
(Art. 1189, 1865 $ 3, 1885, 1890 C. civ. Art. 2063 C. fe.) 

Din modul cum art. 1890 este redactat, sar păreă că Preseripţie 
el a avut în vedere numai prescripţia liberatorie, iar nu ȘI pa ia 
prescripția achizitivă sau uzucapiunea cea lungă. Acest mod beratorie. 
de a vedeă ar fi însă foarte greşit, căci din art. 645 şi 1837 
rezultă că preseripţia este un mod de dobândire a proprie- 
tăței, fără a se distinge între presecripţia de 30 de ani şi 
aceea de 10 sau 20 de ani.(?). (Vezi şi art. 1800, 40), 

Aceeaș soluţie eră admisă şi în vechiul drept fvancez. Dr. vechiu fr. 

„La prescription de 30 ans acguiert le domaine“, zice Dunod (9). 

Preseripţia achizitivă de 30 de ani se îndeplineşte în Nu este nevoe 
? . . j a.” de buna cre- folosul posesorului chiar dacă el este de rea credință, con-  ginta 

trar unei dispoziţii exprese din codul Calimach (art. 1940 
C. Calimach, 1477 C. austriac) (4). 

Soluţia dreptului actual eră admisă şi în vechiul drept Dr. vechiu fr. 
francez, 

lată cum se exprimă, în această privinţă, Guy Coquille: 

„Le droit civil a approuve la prescription de 30 ans, etiam 

Codul general al judecătorului de ocol, p. 245, precum şi 
acele ale d-lui P. Ionescu Pastion, Adnotaţiuni juridice, p. 352 
(Bucur., 1914). Mai vezi C. Botez, Noul codice de ședință 
al judecătorului de ocol, p. 1155, 1156, ete. 

(1) Acest text, inexistent în codul francez. şi adaos de legiuitorul 
nostru, consacră părerea lui Marcadâ. Vezi supra, p. 207. 

(2) Planiol, I, 2706; Thiry, LV, 630; Aubry et Rau, II, $ 216, 
p. 534, nota 3; Laurent, XXXII, 367; Guillouard, Prescrip- 
tion, I, 529; Le Roux de Bretagne, Idem, II, 754; Bandry 
et 'Lissier, 587; Pand. belges, v? Prescription trentenaire, 5 
urm.; Beltjens, op. cit., VI, art. 2262, No. 1; Pand. fr., 
Prescription civile, 1665; Repert. Sirey, vo Prescription (ma- 
ticre civile), 1388, ete. 

(5) Zr. des prescriptions, p. 107 (ed. din 1765). 
(6) Vezi supră, p. 16 şi înfră, p. 231, ad nolam.
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avec mauvaise foi, non pas en taveur du preserivant, mais en haine 
de celui qui est paresseux et nonchalant ă poursuivre ses droits“ (1). 

Nu se cere După cum legea nu cere buna credință pentru pres- 
viei tiu. oripţia achizitivă de 30 de ani, tot astfel posesorul nu este 

obligat a produce vreun titlu în sprijinirea posesiunei sale. 
Titlu precar. Dacă posesorul produce un titlu, care stabileşte că po- 

sesiunea, sa a fost precară, el nu va putea preserie niciodată 

(art. 1847, 1853). In acest sens sa putut zice că este mai 
bine de a nu aveă un tiţlu decât a ave un titlu vieiat. 
Melius est non habere titulum quam habere vitiosum (?). 

Exist. condi- Dax, dacă legea actuală nu -cere nici titlu, nici bună 
țiilor cerute de art. 1841 Credință pentru prescripţia de 30 de ani, totuşi posesiunea, 
urm., C. civ. spre a conduce la prescripţie, trebue să întrunească condi- 

țiile cerute de art. 1847 urm., pentrucă aceste regule sunt 
comune tuturor preseripţiilor achizitive în genere (5). 

Astfel, s'a decis, cu drept cuvânt, că posesorul care a 
posedat un imobil 30 de ani, şi chiar mai bine, însă nu 
animo domini, sau cu silnicie, n'a putut preserie proprie- 
tatea acelui imobil (*). 

(1) Citaţie împrumutată dela Guillouard, Prescription, IL, 530, 
p. . 

(2) Vezi Thiry, IV, 630, p. 546; Guillouard, Prescription, 1, 532; 
Le Roux de Bretagne, Idem, II, 758. 

(9) Vezi Guillouard, Prescription, I, 533. 
(*) Cas. fr. Pand. Period. 1890. 1. 31; Cas. rom. Bult. 1902. 

p. 135. — Sa decis că atunci când instanţa de fond constată 
că o parte a stăpânit locul în litigiu mai bine de 30 de ani, 
în condiţiile cerute de lege, motivând cu suficiență hotărîrea 
sa asupra acestui punct, este indiferent dacă arată sau nu 
punctul de plecare al preseripţiei, destul este numai să eon- 
state că, înainte de intentarea acţiunei, partea a stăpânit timpul 
necesar pentru a prescrie, în condiţiile determinate de lege. 
Cas. rom., decizia No. 19 din 19 lanuar 1907 (nereprodusă 
în Bault. Curţei). 
Sa decis însă că, spre a se puteă invocă cu succes pres- 

eripţia de 30 de ani, trebue a se stabili cu preciziune luna 
şi ziua de când a început posesiunea locului în litigiu, pen- 
trucă, după art. 1889 din codul civil, preseripţia nu se soco- 
tește dobândită decât după împlinirea celei din urmă zile a 
termenului defipt prin lege. C. Galaţi, Dreptul din 1905, 
No. 44 (decizie casată pentru alte motive, prin deciziunea sus 
menţionată).
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Art. 1890 se aplică atât drepturilor personale, afară Drepturile la 
de drepturile de familie și alte drepturi şi acţiuni, pe care “226 se aplică 
legea le declară. nepreseriptibile, cât şi celor reale (1). 

Sunt preseriptibile chiar acţiunile având de obieet drep- Preseriptibili- 
turi facultative stabilite prin convenţia părților, precum ar te dreptu- rilor faculta- 
fi, de exemplu, dreptul ce mi sar fi eoncedat de a clădi  tire. 

Im 23 ți 2 pe un pământ ce nu-ml aparține ( ), 

() Astfel, în privinţa drepturilor personale, se decide că dispo- Drepturi per- 
ziţia art. 1890 se aplică la acţiunile care derivă dintr'o obli-  sonale- 
gaţie de a face (Pand. fr., o Prescription civile, 11766), la acele 
întemeiate pe o condielio indebiti; Planiol, II, 1287; Cas. rom. 
Bult. 1912, p. 195 şi Dreptul din 1912, No. 20); la acţiunea 

în despăgubire ' pentru o daună delictuală sau quasi-delietuală 
(art. 998, 999 C. eiv.); la acţiunea pauliană (vezi tom. V al 
Coment. noastre, p. 265; Aubry et Rau, IV, $ 313, p. 238, ed. 
a 5-a, ete.).—Se decide, de asemenea, în Franţa, că dispoziţia 
art. 1890 se aplică la acţiunea pro suo, eu privire la revendi- 
carea drepturilor și calităţei de asociat. Deci, dacă un asociat sa 
abținut timp de 30 de ani de a exercită drepturile ce-i confereă 
calitatea, sa de asociat, dreptul său este stins prin prescripţie. 
Vezi Beltjens, Encycloptdie du droit civil belge, VI, art. 2262, 
No. 14; Pand. belges, v? Prescription trentenaire, 13 urm.; 

* Laurent, XXXII, 36, ete. In privinţa acţiunilor ce derivă din 
contractul de societate sau din alte operaţii sociale, în caz 
când publicaţiile preserise de legea comercială au fost regulat 
făcute, preseripţia este de cinei ani. Vezi explic. art. 949 C. com. 

Tot prin 30 de ani se prescrie şi acţiunea în anulare a Act. în anu- 
unui testament (vezi înfră, p. 270, t. şi n. 3); acţiunea în pare a unui 
revocare a unei donaţiuni pentru survenire de copii (vezi tom. revoc. a unei 
IV, partea I al Coment. noastre, p. 504 urm.) acţiunea în donaţiuni p. 
reducţiune a unei donaţiuni sau a unui testament; şi pres- survenire de 
eripţia de 30 de ani începe a curge, în privinţa acestei ae- COPiete. 
țiuni, din ziua desehiderei succesiunei, adecă din ziua morţei 
dăruitorului sau testatorului. Vezi tom. IV, partea I-a, al 
Coment. noastre, p. 632 şi autorităţile citate acolo în notele 
1 şi 2. Vezi în acelaş sens, Planiol, III, 3132; Trib. Ilfov, 
Cr. judiciar din 1897, No. 20, penultimul consid. dela p. 160, 
col. 2. Cpr. Cas. rom. Bult. 1906, p. 1127, ete. î 

În privința drepturilor sau acţiunilor reale, sa decis că Petiţie de ere- 
acţiunea în petiție de creditate se prescrie prin 30 de ani itate. 
dela data desehiderei succesiunei. C. Bucureşti, Cr. judiciar 
din 1898, No. 5. Vezi tom. III, partea II, al Coment. noastre, 
p. 458, nota 2; p. 896 şi 903, text şi nota 2. Cpr. Planiol, 
II, 2048; Pand. fr., v Prescription civile, 1978, ete. 

() Vezi supră, p. 88, text şi nota 2. — Nu sunt însă preserip-
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( 

- Pr eserip. li- In privinţa drepturilor personale, dacă ereditorul a stat 
beratorie. 30 de ani în inacţiune, debitorul poate să-i respingă ac- 

țiunea prin prescripţia liberatorie sau extinctivă. 
Art. 557, 639, In privința drepturilor reale, unele se sting prin 

1800. 4 neîntrebuinţare timp de treizeci de ani; acestea sunt: uzu- 
„fructul (art. 557, în medio), servituţile (art. 639) şi ipoteca, 

(art. 1800, 4%) (0). 
Stingerea uzu- Astfel, dacă uzufeuctuarul sau proprietarul fondului 
et 4 dominant n'a uzat 30 de ani de uzufructul sau servitutea servituţilor . Ă - A A d prin nenz. sa, ambele drepturi sunt stinse îpso facto prin preseripţia 

liberatorie. 
Nestingerea, Știm însă că nu tot astfel este în privinţa dreptului 
dreptului Ae , sata . > Te “ar npă . . . proprietate de proprietate şi a acţiunilor ce izvorăse din acest drept, care 
prin newz. nu se sting prin neîntrebuințare, cât timp fondul n'a, fost 

uzucapiat de un terţiu. Proprietarul unui imobil nu pierde, 
deci, dreptul de a exereită acţiunea în revendicare prin 
simplul fapt al neposedărei sau neîntrebuinţărei imobilului 
chiar mai bine de 30 de ani. 

tibile facultăţile legale, conferite omului prin lege şi care 
proced din libertatea lui firească, precuin este, de exemplu, 
facultatea, ce are proprietarul de a clădi pe pământul său. 
Vezi supră, p. 88. 
Sa decis, cu drept cuvânt, că privilegiile şi ipotecile se sting 
prin prescripţie, conform art. 1800, 40, cu următoarea dis- 
tineţie: atunci când bunurile se află încă în posesiunea debi- 
torului, prescripţia este câştigată prin expirarea timpului 
defipt pentru prescrierea acţiunilor ee rezultă din privilegii 
sau ipoteci, prin 15 ani în privinţa rangului inseripţiunei, 
şi 30 de ani, conform dreptului comun (art. 1890), în privinţa 
însuş a dreptului de ipotecă; atunei însă când bunul ipotecat 
sau supus privilegiului se găseşte în mânile unui terţiu detentor, 
prescripţia îi este câştigată prin expirarea, timpului cerut 
pentru presecrierea, proprietăţei în favoarea, sa, legea adăogând 
că atunci când terţiul detentor a început a stăpâni în baza unui 
titlu, preseripţia nu începe a curge în favoarea, lui decât din 
ziua transerierei acestui titlu. Cas. rom. Bult. 1907,.p. 1481 
urm. Vezi tom. X al Coment. noastre, p. 699 şi infră, p. 234. 
Cpr. Baudry et Tissier, Prescription, 697; T. Huc, XIV, 63 
urm.; Pand. fr,, vo Prescription civile, 1977, ete. 

Această, importantă decizie mai pune în. principiu că in- 
seripţiile luate de creditori nu întrerup cursul preseripţiei, 
stabilite de lege în favoarea debitorului sau în favoarea unui 
terţiu detentor al imobilului (cpr. Andre, Pr. pratigue du 

Art. 1800 $ 4 ()
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El păstrează dreptul de a o exercită, cât timp un terţiu 
na dobândit proprietatea imobilului prin uzucapiune (!). 

Această, soluţie este admisibilă chiar în caz când însuș Neadmit. 
proprietarul a predat fondul în baza unui act inexistent. eee 
Cu alte cuvinte, dreptul de a invocă inexistența, actului nu! lor inexis- 
se prescrie prin 30 de ani, pentrucă nicio prescripţie nu  tnte 
este admisibilă în privinţa actelor inexistente (2), ca şi în 
privința nulităţilor de ordine publică (5). 

In cazurile de nulitate: care nu interesează ordinea, Nulităţile 
publică, dreptul de a cere anularea se prescrie în genere care na inte- 
prin 30 de ani, afară de cazurile speciale în care legea nea publică. 
deroagă dela acest principiu, precum sunt cazurile prevăzute 
de art. 1900, în care termenul preseripţiei este fixat la 
zece ani (*), 

Art. 1890 poate fi invocat în materie de divorţ, în birort. Con- 
acest sens că faptele patrecute cu 30 de ami înainte nu pot toversă 
îi invocate de unul din soţi pentru desfacerea căsătoriei (5). 

Înainte de a trece la art. 1891, trebue să ne întrebăm Prescr. acţiu- 
care este termenul preseripţiei acţiunilor ce avocaţii ar aveă, ii pai 
de exercitat pentru plata onorarului ce li sar cuveni. Niei varul lor. 
legea franceză, nici a noastră nevorbind de prescrierea ag 
acestei acțiuni, se înțelege că ea se va preserie prin 30 de 
ani, conform art. 1890 C. civil, avocaţii având facultatea, 
pentru înlesnirea, lor, de a acţionă pe debitorul onorarului 
lu domiciliul lor propriu, contrar regulei de drept comun: 

regime hypothecaire, 1128, p. 429), şi că înseripţiile reînoite 
nu mai au niciun efect, atunci când ipoteca este stinsă prin 
prescripţie, ele neputând conservă un drept care legalmente 
nu mai există. Cas. rom. Bult. 190%, p. 1482. 

() Vezi supră, nota 6 dela p. 87, 88 şi p. 9%, nota 1, precum 
şi autorităţile citate acolo. 

(2) Cpr. T. Huc, XIV, 434; Baudry et Tissier, Prescription, 589; 
„Pand. fr., vo Obhg., 6768 şi vo Prescription civile, 1681; 
Aubry et Rau, ], $ 37, p. 180, 181 (ed.a D-a); Beudant, 
nota în D. P. 80. 1. 145.— Vezi însă Cas. fr. Sirey, 79. 1. 
313; D. P. 80. 1. 145. 

() Baudry et Tissier, op. cit., 590. — Contră: Cas, fr., decizie 
citată în nota precedentă. 

(*) Cpr. Baudry et Tissier, op. cit., 591. 
(5) Baudry et 'Tissier, 595. Vezi supră, p. 85, text şi nota 6, 

precum şi tom. II al Coment. noastre, p. 144 urm. (ed. a 2-a). 
Chestiunea este însă controversată.
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18917/98. 
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Acţ, elientului 
<ontra avoca- 
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L. pentru org, 
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avocaţi. 

Art. 21. 

Dr. de re- 
tenţie. 
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actor sequitur forum rei (art. 16 L. din 12 Maxtie 
1907) (1). 

Soluţia de mai sus este admisă de toţi autorii în 
Franţa. lată cum-se exprimă în această privinţă Troplong: 

cats. 

„Lia prescription de deux ans n'a pas lieuă l'gard des avo- 
Pour tablir cette proposition, Brodeau a mis ă contribution 

V'antiquit€ toute entitre, Aristophane et Lucain, Juvânal et Cicâron, 
Fronton et Martial, ete. Notre tâche sera plus simple, et le silence 
de la loi nous suffira pour dire que action des avocats n'est pre- 
criptible que par trente ans“ (2). 

e 

Sunt însă legislații străine care nu admit această so- 
luţie. Astfel, art. 196, 70 din codul civil german dispune, 
în termeni generali, că se prescriu prin doi ani reclama- 
țiile (die Anspriiche) acelora care, prin profesiunea lor, se 
ocupă de îngrijirea afacerilor altuia, sau, prin profesiunea, 
lor, întreprind prestaţiuni de servicii pentru un onorar ce 
li se cuvine şi pentru cheltuelile lor. 

Art. 42 din legea bulgară asupra preseripţiei, dela 
1897/89 dispune, de asemenea, că „se preserie prin trei 
ani acţiunile avocaţilor pentru plata onorarului şi cheltuelile 
făcute de ei. Acești trei ani se socotese dela dobândirea 
sentinței sau închiderea procesului, dela, împăcarea părţilor 
sau dela revocarea procurei“. 

Tot prin 30 de ani se prescriu la noi, ea şi în Franţa, 
acțiunile prin care un client ar cere dela avocatul său darea 
socotelelor sau restituirea documentelor ce i sau îneredinţat (2). 

(1) S'a decis că dacă, potrivit art. 21 din legea pentru organi- 

€) 

zarea corpului de avocaţi, atunci când convenţia de onora» 
cuprinde nu o sumă fixă, ci o parte din câştigul ce va re-. 
zultă din proces (quota litis), instanțele judecătoreşti sunt în 
drept să reducă suma stipulată, în caz de vădită exagerare, 
urmează că ele au acest drept și atunci când, deşi onorarul 
a fost stipulat printr'o cotă fixă, suma ce reprezintă acea 
cotă li sar păreă exagerată. Cas. rom. Dreptul din 1914, 
No. 55, p. 436 şi Or. Judiciar din 1914, No. 64, p. 524. 
Troplong, Prescription, LI, 982; Bousquet, Dictionn. des pres- 
criptions, v* Avocats, p. 55 (ed. din 1838); Baudry et Tissier, 
Prescription, 134; Marcadă, Idem, art. 2273 urm., No. 279, 
p. 313; Laurent, XXXII, 493; Trib. Lyon, D. p. 1903. 2. 
139; 'Trib. Castelsarrasin, Dreptul din 1914, No. 60. (eu 
observ. noastră), ete. Vezi şi înfră, p. 286. 

(3) Chestiunea de a se şti dacă un avocat acţionat pentru res-
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Art. 45 din legea bulgară mai sus menţionată dispune, L. bulgaaă dir 
în această privinţă, că „avocaţii sunt scutiţi de a dă soco- 
teală de actele privitoare la procesele ce li s'au încredinţat; 
se poate însă deferi jurământ avocatului, adaugă textul 
menționat, asupra faptului că el n'a păstrat sau na ştiut 
unde se găsese documentele procesului“. 

Trecem acum la at. 1891 din codul civil. Acest text, 
inexistent în codul francez. şi împrumutat dela dreptul 
nostru anterior (vezi supră, p. 156, text şi nota 1), aplică 
prescripţia de 30 de ani instanţelor judecătoreşti lăsate în 
părăsire şi neperimate, soluție admisă şi în Franţa, desi 
niciun text de lege nu există acolo în această privinţă (!). 

Acest text admițând o adevărată preseripţie a instanţei, 
iar nu o perimare, această prescripţie este supusă cauzelor 
de suspendare şi de întrerupere ale preseripţiei în genere, 
după cum foarte bine decide jurisprudenţa noastră (2). 

Intre perimare şi prescrierea instanței există urmă- 
toarea, deosebire : dacă instanţa a fost perimată, reclamantul 
nu pierde nimic, fiind că el poate face o altă acţiune; pe 
când, în caz de preserierea, acțiunei, însuș dreptul, care făcea 

obiectul acțiunei, este preseris. 
  

tituirea documentelor ce deţine, poate sau nu să reţie aceste 
documente pănă la plata onorarului ce îi se cuvine, este eon- 
troversată. Vezi tom. X al Coment. noastre, p. 353, text şi 
nota |. 

() Vezi supră, p. 156, 157.— Sa, decis că, după art. 1891 din 
codul civil, instanţele lăsate în părăsire se prescriu prin 30 de 
ani, fără deosebire dacă acţiunile ce formează obiectul lor 
se prescriu sau nu printr'un termen mai scurt. Astfel, deşi 
0 acţiune cambială se prescrie prin cinci ani (art. 949 C. 
com.), însă instanţa, care are de obiect o asemenea acţiune, 
se prescrie tot prin 30 de ani, conform dreptului comun, 

1897/98. 
Art. 45. 

Art. 1891, 

Prescrierea. 
instanței. 

Deoseb. între 
perimare şi 
prescripţie. 

întrucât niciun text din legea comercială nu deroagă dela. 
această regulă. Cas. rom. Bult. 1905, p. 1417 și Bult. 1906, 
p. 1472; Or. judiciar din 1906, No. 60. — Contră: C. Galaţi, 
Cr. judiciar din 1905, No. 12 şi din 1906, No. 21 (decizie 
casată). Vezi înfră, explic. art. 947 C. com. 

Confirmarea unei hotărnicii, constituind o adevărată instanță 
judecătorească, fie că există sau nu o contestaţie din partea 
vreunui vecin, urmează că ea se prescrie prin 30 de ani, 
dacă în acest interval de timp nu a urmat niciun act de 
procedură. Cas. rom. Bult. 1906, p. 877. 

() Vezi deciziile citate supră, nota 1 dela p. 156, 157. 

Confirm. unei 
hotărnieii.
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versă. 
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Art. 404 din Pr. civilă, despre care am mai vorbit 
supră, p. 158, şi după care o hotărîre judecătorească neexe- 
cutată timp de 30 de ani, de când este definitivă, nu se 
mai poate execută şi pierde puterea lucrului judecat, nu 
este decât tot aplicarea art. 1890 (:). | 

„Am susținut -altă dată că preseripţia de 30 de ani, 
prevăzută de acest text, se aplică numai hotăririlor pronun- 
țate în materie civilă, nu însă şi celor comerciale, unde 
preseripţia nu mai este de 30 de ani, şi aceasta pentru mo- 
tivul că hotărîrea nefăcând decât să declare dreptul pre- 
existent, care eră de natură comercială, nu se poate aplică 
altă prescripţie hotărîrei decât însuş dreptului consfințit 
printrâînsa (*), Acum însă, după o mai matură reflexie, 
eredem că soluţia contrară, admisă de Curtea de casaţie şi 
de majoritatea tribunalelor din ţară, este singură Juridică, 
pentrucă, pe de oparte, art. 404 din Pr. civ. nu face nicio 
distincţie, iai pe de alta, repulele din codul de procedură 
civilă se aplică şi în materie comercială în toate cazurile în 
care legea comercială nu are o dispoziţie specială (at. 1 şi 889 
C. com.) (3). 

(1) Cpr. Cas. rom. Bult. 1905, p. 878; Bult. 1912, p. 1647. 
Prescripţia statornicită de art 404 Pr. civ. este supusă cau- 
zelor de întrerupere prevăzute de lege, numai preseripţia de 
10 ani statornicită de art. 111 din legea judecăt. de ocoale 
curgând în contra minorilor şi interzişilor. Vezi înfră, p. 223. 

(2) Vezi tom. VII, nota 4 dela p. 517, 578. 
(5) Vezi în acest din urmă sens, pe care astăzi îl credem singur 

juridic, Cas. rom. Bult. 1907, p. 1614 şi Dreptul din 1907, 
No. 77 (eu nota d-lui I.N. Nicolescu); Or. judiciar din 
1908, No. 31, p. 245 (cu nota lui Gr. Maniu); Bult. 1912, 
p. 1162; Jurisprudenţa română, din 1915, No. 5, p. 72 şi 
din 1914, No. 8, p. 117; Or. Judiciar din 1913, No. 76 şi 
din 1914, No. 16, p. 136, No.1 (rezumate); 'Trib. Ilfov, 
Dreptul din 1910, No. 11, p.9%;C. Bucureşti, Dreptul din 
1908, No. 44 şi din 1911, No. 14, p. 109; Judecătoria 
Ocol. I Bucureşti, Cr. judiciar din 1906, No. 51, p. 412. 
“Tot în acest sens este şi jurisprudența italiană. Vezi nume- 
roasele decizii citate de Cesare Vivante, Trafttato di diritto 
commereiale, IV, 2221, p. 798, nota 13, la care trebue să adăogăm, C. de apel din Bolonia, Dreptul din 1907, No. 20, p. 164. — Contră: 'Trib. Ilfov,. Dreptul din 1905, No. 50 şi 
Or. judiciar din 1906, No. 49: Dreptul din 1906, No. 62; 
Dreptul din 1908, No. 44; Judecăt. ocol. Mizil, Pagini juridice 
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Și fiindeă vorbim de preserierea, hotăririlor judecăto- L. judecăt de 
reşti, trebue să menţionăm art. 111 din legea judecătoriilor „gsp dn 
de ocoale dela 1907, după care cărţile de judecată şi sen- 
tințele tribunalelor date asupra lor, fie în apel (1), fie în 
recurs (art..106 i. judecăt. de ocoale) nu se mai prescriu 
astăzi prin 80 de ani, conform art. 404 Pr. civ., ci numai 
prin dece ani, de când au rămas definitive, această pres- 
cripție derogatorie dela dreptul comun curgând în contra 

din 1908, No. 38 (eu nota d-lui D. D. Stoenescu); Trib. Fălciu, 
Cr. judiciar din 1908, No. 31 (cu nota lui Gr. Maniu); 

„Trib. R.-Vâlcea (sentinţă casată şi trecută din eroare în Dreptul 
ea fiind a tribun, Vlaşea), Dreptul din 1912, No. 59, p. 418 
(eu nota d-lui S. Rădulescu). Cpr. Gatti, Della autorită del giu- 
dicato civile nel diritto moderno italiano, 188, p. 367 urm,.; 
Galdi, Della prescrizione, III, 49, p. 58 urm.; Carlo Fadda, 
Pilangheri, anul 1898, p. 815. Vezi asupra acestei contro- 
verse, în privinţa căreia am fost nevoit a ne schimbă părerea, A. 
Teodorescu, Cr. judiciar din 1906, No. 63; C. Orăneseu, 
Pagini. juridice din 1907, No. 7 şi 8. Mai vezi raportul 
d-lui Popescu-Cudalbu, pe atunei prezident trib. Ilfov, publicat 
în Dreptul din 1908, No. 5, p. 39. In fine vezi şi Vidari, 
Corso di diritto commerciale, LX, 9326 urm. (ed. a 5-a). 

() Sa decis că art. 99 din legea judecătoriilor de ocoale, care L. judecăt. de 
fixează termnnul de apel la 10 zile, cu începere de a doua ocoale din 
zi dela pronunţar entru persoanele care au fost faţă la 1907. Art. 99. p țare, p p ț 
judecată, a înţeles: să scoată din calcul numai ziua în care 
începe iar nu şi ziua, în care se sfârşeşte termenul; prin urmare, 
este inaplieabilă în specie regula art. 729 Pr. civ., după care 
termenele se socotesc pe zile libere, adecă nenumărându-se nici 
ziua în care se începe, nici ziua în care termenul se sfârşeşte. 
Astfel, dacă cartea de judecată a fost pronunţată la 21 Sep- . 
tembrie, ultima zi în care se poate face âpel este zina de 4 
Octombrie. Cas. rom. S-a II, decizia No. 67 din 12 Martie 1913. 
Bult. Cas., anul 1913, pag. 706 şi Or. judiciar din 1913, 
No. 44, p. 527 (rezumate). 

Sa mai decis, tot en privire la art. 99 din legea jude- 
cătoriilor de ocoale, că termenul de apel de 10 zile contra 
cărţilor de judecată, date în materie eambială, se socoteşte 
dela, pronunțarea, lor, conform art. :349 C. comereial, chiar 
când partea a lipsit dela prima instanţă, iar nu dela „comu- 
nicarea lor, după cum prevede art. 99 din legea suscitată a 
Judecătoriilor de ocoale, în genere pentru cei judecaţi în lipsă, 
întrucât legea judecătoriilor de ocoale n'a putut modifică, : 
în această privință, dispoziţiile codului comercial. Cas. rom. 
Dreptul din 1914, No. 10, p. 75.
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ineapabililor, adecă în contra minorilor, interzişilor şi a 
femeilor măritate (1). 

Acest text, care cuprinde o îndoită derogare dela dreptul 
comun (art. 404 Pr. civ. şi 1876. 1877 C. civil), nu se 

doită derogare aplică, bine înţeles, decât cărţilor de judecată sau sentin- 
dela dreptul 

comun. 

Art. 497 Pr. 

pen. 

Art. 700 C. 

civil. 

țelor tribunalelor pronunţate în urma datei aplicărei ei 
(i Maiu 1908), pentrucă, în principiu, legea nu are efect 
retroactiv (art. Î şi 1911 C. eiv.)(?). 

Este, de asemenea, evident că textul suscitat din legea, 
judecătoriilor de ocoale nu dercagă dela preseripţiile parti- 
culare pentru care legea civilă, comercială sau penală, sta- 
bileşte termene mai mici. Astfel, nu mai încape îndoială că 
prescripţia de 5 ani, statornicită de art. 497 Pr. pen., rămâne 
aceeaș pentru delictele date în competența judecătoriilor de 
ocoale (?). 

O altă aplicare a art. 1890 o găsim în art. 700 din 
codul civil, care dispune că facultatea de a acceptă sau de 
a lepădă o succesiune se prescrie prin 30 de ani. Acest 

text, atât de simplu în aparență şi atât de întunecos în 
realitate, a dat loe la o mulţime de sisteme. El însemnează 
că însuş dreptul de succesiune se stinge prin preseripţia de 
30 de ani; aşa că, după 30 de ani dela deschiderea suece- 

siunei, moștenitorul, fie el sezinar sau nesezinar, a pierdut 
dreptul său la succesiune şi este cu totul străin de ca, ne 
mai putând nici s'o primească, nici s'o lepede, chiar dacă 
în acest interval de timp nimene n'a fost pus în posesiunea, 
ei. Această prescripţie extinctivă se justifică prin interesul 
general, care cere ca suecesiunile să nu rămâe un timp prea 
îndelungat în suspensie şi în incertitudine (*). 

() Vezi supră, p. 186. 
(2) C. Botez, Noul codice de ședință al judecătorului, de ocol, 

p. 1155, 1156.— Contră: Judecăt. ocol. Codăeşti (Vaslui), 
Cr. judiciar din 1913, No. 44, p. 526. Cpr. G. Valerian, 
Or. judiciar din 1908, No. 8, p. 62, 63. 

(5) Vezi Em. Dan, Codul general ul judecătorului de ocol, 
p. 245, No. 3. 

(*) Vezi numeroasele antorităţi citate în nota 3 dela p. 297, 
298 a Coment. noastre, tom. III, partea II (ed. a 2-a), la 
care trebue să adăogăm mai multe decizii posterioare. Vezi 
Bult. Cas. 1913, pag. 580 şi 896; Cr. judiciar din 1913, 
No. 70, pag. 759 şi Dreptul din 1913; No. 17. Vezi şi
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Codul civil mai cuprinde numeroase aplicări ale art. 1890, Alte aplicări 
s - A . . 3 ale art, asupra cărora nu ne putem întinde, fiindcă toate au fost expuse c. civil. 

la locul lor, în volumele anterioare. Astfel sunt, de exemplu, 
art. 118, 557, 559, 580, 619, 6234), 639, 640, 645, 
729 (2), 840, 1800, 40, ete. 

decizia Cas. S-a 1, No. 307, din 27 Mai 1914, publicată în 
Jurisprudenţa română din 1914, No. 23, p. 353, No. de or- 
dine 365; în Cr. judiciar din 1914, No. 55, pag. 452 (reza- 
mate) şi în Dreptul din 1914, No. 56, care dispune că pres- 
erierea dreptului succesoral prevăzută de art. 700 C. civil, 
fiind extinctivă (vezi tom. III, partea II, al Coment. noastre, 
p. 297, text şi nota 2), şi făcând pe suecesibil cu totul străin 
de moştenire, urmează că efectele ei sunt dobândite numai prin. 
simplul fapt al tăcerei succesibilului timp de 30 de ani, in- 
dependent de orice posesiune urmată în contra, lui, din partea 
celui interesat să opue această prescripţie. Prin urmare, chiar 
dacă cel ce opune asemenea prescripţie este de naţionalitate 
străină şi nu poate dobândi pământ rural prin lunga posesiune 
(art. 7 $ 5 Constit.), totuşi el poate opune succesorului preserip- 
ţia dreptului acestuia de a mai reclamă averea succesorală. 

() Art. 623 din Codul civil cuprinde o aplicare a art. 1890, Art. 623 c. 
în privința servituţilor continue și aparente, căci aceste ser- Civil. 
vituţi se dobândese prin pieseripţia de 30 de ani, iar nici 
într'un caz prin aceea de 10 pănă la 20 de ani. Cpr. Cas. 
rom. Bult. 1912, p. 1648. Vezi înfră, p. 235. 

€) Din art. 729 rezultă că diviziunea nu poate fi cerută de Art. 729 C. 
câteori se opune preseripţia, adecă dacă unul dintre comu- civil: 
niști dovedeşte că a posedat tot sau o parte din averea co- 
mună în mod exeluziv şi cu titlu de proprietar, timp de 30 
de ani; cu alte cuvinte, că a schimbat posesiunea precară de 
comunist în posesiune utilă, care să-l poată duce la pres- 
cripţie. Prin urmare, dacă partea pretinde că a făcut dovada 
unei astfel de posesii utile, instanţa de fond comite exces de 
putere şi violează art. 729 C. civil, atunci când respinge pres- 
cripţia invocată, lăsând a se înţelege că, în timpul stărei de 
indiviziune, nu poate fi vorba de o posesiune excluzivă şi cu 
titlu de proprietar din partea unuia din comunişti. Cas. rom. 
S-a 1-a, decizia No. 470 din 14 Noembrie 1913. Jurispru- 
dența română din 1913, No. 38, p. 298, No. curent 733. 
Mai vezi Cas. rom. Or. judiciar din 1913, No. 34, p. 406 
(rezumate) şi Dreptul din 1913, No. 45; C. Bucureşti, Dreptul 
din 1908, No. 4, p. 28. Vezi şi tom. III, partea, II. al Co- 
ment. noastre, p. 462. — Tot în baza acestui principiu sa 
decis că nimie nu se opune, în drept, ea un imobil în indi- 
viziune, stapânit numai de o parte din comoştenitori, să poată 
fi prescris, faţă cu ceilalți comoştenitori, de către acei care-l 

79458 15
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Derogări dela Art. 1895 urm., 1900, 1901 C. civil, 568 Pr. eiv., 
art. 1890. ete., cuprind însă derogări importante dela regula stator- 

nicită de art. 1890, pe care le vom explică mai la vale. 
Care este, în Ne-a mai rămas de zis câteva cuvinte asupra unei ches- 
dreptul ac- țiuni foarte controversate, despre care am vorbit de mai tual, puterea 
maximei: multe ori pănă acum (1). Această chestiune, care divide atât 

One tenpo- doctrina cât şi jurisprudenţa, este următoarea: Admiţând ralia sund ad i) 
ugendum, ete. stingerea tuturor acţiunilor, atât reale cât şi personale, neexer- 
Controrersă. citate timp de 30 de ani, şi nevorbind de excepţii, art. 1890 

înțeles-a, el să menţie, în privinţa acestor din urmă, vechia 
regulă, „Que temporalia sunt ad agendum, ete.“, sau pres- 
eripţia liberatorie stinge ea, excepţiile, ca și acţiunile? 

Cu toată controversa, foarte vie ce există asupra acestui 
punct, părerea noastră este că maxima, tradiţională din ve- 
chiul drept francez, Quc temporalia sunt ad agendum, etc. 
este lipsită de orice autoritate în dreptul actual, căci expresia 
acțiuni, cae se vede atât în art. 1890 cât şi în art. 1900, 
indicând drepturile ce acţiunile au de obiect, un drept stins 
prin prescripţie nu poate servi de bază unei excepții. Excep- 
țiile, care rezultă dintro nulitate, sunt deci preseriptibile, ca 
şi acţiunile, şi în acest sens sa pronunţat, în adevăr, Curtea 
din București (*) şi se pronunţă și majoritatea autorilor (3). 

stăpânese, căei ori decâteori acea posesiune se schimbă într'o 
posesiune sub nume de proprietar excluziv pentru sine, de 
atâtea, ori cel ce stăpâneşte poate dobândi proprietatea 
prin prescripţie; aceasta iai cu seamă în materie de conso- 
lidări de concesiuni petrolifere, unde legiuitorul se mulţumeşte 
cu căutarea proprietarului aparent. Instanţa de fond face, 
deci, o eroare de drept câni decide că posesiunea unui 
imobil indiviz nu poate duce la prescripţie, căci aceasta nu este în genere exact. Cas. rom. S-a II, decizia No. 84 din 
26 Martie 1913. Bult. 913, p. 741; Cr. judiciar din 1913, No. 46, p. 551 şi din 1914, No. 53, p. 434. V. supră, p. 127. Q) Vezi tom. VII al Comenr. noastre, p. 84 urm. şi supră, 4, 
text şi nota 4. 

(2) Drep'ul din 1886, No. 57, consid. dela p. 448, col. 2. (5) Vezi autorităţile citate în tom. VII al Coment. noastre, p. 87, nota 2, la care trebue să ădăosăm: Baudey et 'Tissier, Pres- cription, 612; 'Thiry, III, 110; Beltjens, art. 1304, No. 65 şi VL, art. 2262, No. 7, care discută foarte pe larg chestiunea. Cpr. şi Pand. fr. vo Prescrip'ion cirile, 1753 urm. Mai vezi Trib. imperiului german (Rei hsgericht din Leipzig), Sirey, 86.
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Art. 1892 din codul nostru, consacrând părerea. lui 
Marea l€ şi curmând controversa, ce există în această pri- 
vinţă în Franţa, face aplicarea art. 1890 la rentele perpetue 
sau viagere, care produe în felosul ereditorului venituri 
periodice în perpetuu sau pe viață. Acest text deelară, în 
adevăr, că renta, adecă dreptul în sine /nomen juris), se 
prescrie prin 30 de ani dela data titlului constitutiv al 
entei (1). Cât pentru veniturile rentei ajunse la scadenţă, 
ele se prescriu prin cinci ani (art. 1907). 

Creditorul rentei poate în totdeauna să dovedească că 
dreptul său nu este prescris, adecă că el n'a rămas în inac- 
țiune 30 de ani. Această dovadă se poate face prin toate 
mijloacele legale: chitanța de plata veniturilor, serisori dela 
debitorul rentei, martori şi prezumpţii, dacă capitalul rentei 
nu întrece suma de 150 lei şi, în orice caz, prin mărturi- 
sirea şi jurământul debitorului rentei (2). 

Proba cea mai bună ar fi fără îndoială chitanţele credi- 
torului, care constată plata veniturilor rentei, pentrucă fiecare 
plată întrerupe preseripţia rentei, fiindeă prin această plată 
debitorul recunoaște dreptul creditorului (art. 1865, 30). 
Aceste chitanţe fiind însă în mânile debitorului, el poate să 
le ascundă şi să pretindă că ereditorul nu şi-a exercitat 
dreptul său timp de 30 de ani, invocând astfel preseripţia. 
Pentru a se înlătură acest inconvenient, legea vine în aju- 
torul ereditorului sau reprezentanţilor săi, dându-le facul- 
tatea de a constrânge pe debitorul rentei a le procură, (textul 
francez adaogă: cu cheltuiala lor) un nou titlu de rentă, 
după 28 de ani dela data ritlului constitutiv al rentei sau, 
în termeni mai generali, dela data ultimului act care cons- 
tată obligaţia debitorului, adecă doi ani înaintea epocei 
fixată pentru îndeplinirea preseripţiei; şi această. facultate 
poate fi exercitată la fiecare expirare a termenului de 28 

  

4. 17 (eu nota lui Beauchet, profesor la Nancy). — Contră: 
Planiol, II. 1291; Guiilouard, Prescription, I, 54 şi alte au- 
torităţi citate în tom. VII suseitat, p. 85, nota 2. Vezi şi 
infră, explic. art. 1900. 

(1) Vezi supră, p. 206. , 
() Marcad6, Prescripţion, art. 2263, No. 239, pag. 263, Guil- 

lonard, Jdem, 1, 262; Le Roux de Bretagne, Idem, II, 842; 
Baudry es Tissier, Idem, 622; T. Huc, XIV, 439, ete. 
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Aplice. art. 
1890 la ren- 
tele perpetue 
sau viagere. 
Art, 1892. 

Art, 1893.
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de ani, chiar dacă ereditorul a dobândit o hotărîre care con- 

damnă pe debitorul rentei a plăti oarecare venituri (1). 
Un titlu mai vechiu de 30 de ani rămâne însă bun 

şi valid, fără un nou titlu, dacă se constată că veniturile 
rentei au fost plătite şi prescripţia a fost întreruptă (?). 

Oreditorul își va procură titlul nou fie prin bună înţe- 
legere, fie prin justiţie, hotărîrea dobândită servind, în acest 
caz de titlu (2). 

Cazul când Titlul nou, prevăzut de art. 1893, nu este necesar 
dual nou nu bentru a împiedică preseripţia rentei, dacă debitorul dă ere- 

ditorului său o declaraţie constatatoare a plăței veniturilor, 
pentrucă această plată întrerupe preseripţia, fiindcă prin ea 
debitorul recunoaşte dreptul ereditorului (art. 1865, 3). 
Justinian confereă ereditorului dreptul de a cere o asemenea 
declaraţie, o contra chitanță (antapocha), de câteori debitorul 
plătea dobânda. (L. 12, Cod, De fide înstrumentorum) (4). 

Rentele la Art. 1893 se aplică la toate rentele, fie perpetue (5), fie 
care se 2p5% viagere. EI nu se aplică însă la datoriile unui capital exigibil 

după 380 de ani; căci, în asemenea, caz, preseripţia nu începe 
a curge decât după expirarea termenului (art. 1885 $ 1) (0). 

une rit £ Art. 1893 nu se aplică, de asemenea. detentorului unui 
“fond ipotecat pentru garantarea, rentei, nici debitorului unei 

servituţi, ete. Textul de mai sus constituind, în adevăr, o 

favoare excepţională, înfiinţată numai în folosul rentelor, nu 
poate fi întins la alte cazuri neprevăzute de lege (7). 

Art, 1894. Secţia de față se termină prin art. 1894, care este 

(1) Beltjens, op. cit., VI, art. 2262, No. 5 bis; T. Buc, XIV, 439. 
(2) Beltjens, VI, Zoro cit., No. 17, p. 810. | 
€) T. Hue, XIV, 439, p. 554; Mourlon, III, 1982, ete. 
(*) Arntz, IV, 2056, p. 484. 
(5) Ştim, în adevăr, că Curtea de casaţie admite existenţa ren- 

telor perpetue şi în dreptul nostru. Vezi supră, p. 206, nota 2. 
(*) Baudry et Tissier, Prescription, 625; Gouillouard, Jdem, |, 

261; 'Froplong, Idem, |, 844; Marcade, Idem, 243, p. 210; 
Laurent, XX XII, 381; Beltjens, VI, art. 2263, No. 5; Colmet 
de Santerre, VIII, 370 bis II; Labb6, nota în Sirey, 67. 2. 

„ ete. 
(î) Baudry et Tissier, Prescription, 625, în fine, p. 416; Mar- 

cade, Idem, No. 243, p. 270; Le Roux de Bretagne, dem, Il, 
840, 841; Troplong, dem, I1, 844; Beltjens, loco cit., No. 5; 
Repert. Sirey, v Prescription civile, 1484, 1485; -Pand. fr. 
eod. 9, 1749; Laurent, XXXII, 381, ete.—Contră: 'Taulier,
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deprisos şi care ar fi putut foarte bine să fie eliminat din 
cod, după cum a şi fost eliminat din codul italian. 

lată cum se exprimă acest text: 

Art. 1894.— Repulele preseripţiei rulative la alte obiecte de 
cât cele cuprinse în acest titlu şi care sunt expuse la locurile res- 
pective din acest cod, exclud aplicarea acestui titlu în toate cazu- 
rile când sunt contrare lor. (Art. 118, 122, 163, 165, 167, 290 urm, 
301 urm., 489, 490, 498, 55%, 559, 580, 619, 623, 628, 639urm,, 
1700, 720, 722, 783, 789, 833, 840, 931, 1334, 1359, 1375, 1512 $2, 
1800, 49, 1901 C. civ. Art. 945 C. com. Art. 2264 C. fr.). 

Prescripţia de 30 de ani, cea mai lungă care există 
astăzi, este regula generală, iar preseripţiile cele mai scurte 
sunt excepţii, care nu pot fi întinse prin analogie (1). Facep- 
bones sunt strictissima interpretationis. | 

Titlul preseripţiei cuprinzând regulele dreptului comun 
asupra materiei, se aplică şi celorlalte preseripţii cuprinse 
în alte titluri ale codului (epr. art. 580, 623, 1800, 4-a, 
etc.), oricare ar fi durata lor (2), afară de derogările care 
vezultă din dispoziţii speciale, precum sunt, de exemplu, 
art. 722, 783 ab initio, 1334, 1512 $ 2-C. eiv., ete. 
Acesta, este sensul art. 1894 care, încă odată, este inutil (3). 

SECŢIUNEA III 

Despre prescripţiunile de 10 pănă la 20 de ani (uzuca- 

piunea ordinară, prescripţia longi temporis). 

(Prescripție achizitivă) (+). 
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Prescripţiile 
seurte sunt 
excepţii. 

Sensul 
art. 1894. 

Prescripţia de 30 ani, de care vorbeşte secţia prece- Prescripţia de 

dentă, pe care Romanii o numeau longissima temporis, nu 
cere, după cum ştim, niei titlu, nici bună credinţă, ci numai 

  

Theorie raisonnte du code civil, VII, p. 483; Pardessus, 
Servitudes, 1, 296 (în privinţa servituţilor). 

(1) Cpr. Cas. rom. Bult. 1912, p. 212 (motive). 
(2) Cpr. Baudry et Tissier, Prescription. 588; Maread6, dem, 

245, p. 272; T. Huc, XIV, 374; Pand. fr., w cit., 1678, ete. 
£) Baudry et Tissier, Prescription, 588; Marcad6, Idem, No. 245, 

p. 279; T. Huc, XIV, 440; Laurent, XXXII, 374; Pana. 
tr., v0 Prescription civile, 1678, ete. 

30 de ani. 

(*) Am adaos la rubrica acestei secţiuni cuvintele: prescripţie Efectele uzu- 
capiunei.



230 

Preseripţia de 
10 pănă la 
20 de ani. 

C. Calimaeh. 
Art. 1919 şi 

1924, 

C. C—CART. II1.—TIT. XX.—CAP. IV. —S-aI1].—PRESCRIP. DE 10—20 ANI. 

faptul posesiunei în condiţiile determinate de lege (art. 1847 
urm. şi 1890); simplul fapt al posesiunei conduce deci pe 
posesor la dobândirea proprietăţei, după cum simplul fapt 
al inacţiunei creditorului timp de 30 de ani, liberează pe 
debitor de acţiunea sa (art. 1890). 

Se poate însă întâmplă, în ceeace privește preseripţia, 
achizitivă sau uzucapiunea, ca cineva să fi dobândit un 
imobil determinat a non domino (!), crezând că avei a face 
cu un adevărat proprietar; în asemenea, caz, buna, credință. 
a achizitorului şi calitatea titlului său, unite cu posesiunea, 
fac ca el să nu mai aibă nevoe de o posesiune lungă, 
acea de 10 pănă la 20 de ani fiind suficientă, după dis- 
tincţiile ce vom stabili mai la vale, soluţie care eră admisă 
şi în codul Calimaeh (art. 1919 şi. 1924) (2). 

achizitivă, căci despre ea se ocupă art. 1895 urm., de vreme 
ce această prescripţie nu liberează niciodată de o obligaţie. 
Există deei două uzueapiuni sau preseripţii achizitive, acea 
de 3v de ani (longissimi temporis) şi acea de 10, pnnă la 
20 de ani (usucapio longi temporis). Efectele ambelor uzu- 
capiuni sunt aceleaşi; acel care a prescris, stăpânind în con- 
diţiile legei, fie prin 30 de ani (art. 1890), fie prin 10 pănă 
la, 20 de ani (art. 1895 urm.), a devenit proprietar erga omns, 
şi poate să invoace uzucapiunea nu numai ca mijloe de apă- 
rare, pentru a respinge acţiunea în revendicare a vechilor 
proprietari, dar şi pentru a revendică el însuşi bunul prescris 
dela un terţiu posesor. Vezi supră, p. 27, 43 şi înfră, p. 234. 

(1) Preseripţia cu just titlu şi bună credință presupune de cele 
mai multe ori transmiterea unui imobil determinat a non 
domino, iar nu o transmitere făcută de adevăratul proprietar. 
Când, deci, un testator a învestit pe legatar cu dreptul de 
proprietate, care se transmite din momentul morţei testato- 
rului (art. 644), legatarul sau moștenitorii săi nu pot opune 
la cererea de eşire din indiviziune a moştenitorilor rezer- 
vatari, preseripţia de 10 pănă la 20 de ani, ei numai stin- 
gerea dreptului lor de succesiune sau prescripţia acţiunei în' 
reducţiune, care ambele nu se pot împlini decât după 30 de „ ani dela moartea testatorului. Cas. rom. Bulk. 1906, p. 1126. (2) Din art. 1919 combinat cu art. 1924 din codul Calimach 
rezultă, în adevăr, că dreptul de proprietate asupra bunurilor 
nemişcătoare se dobândeşte, între prezenţi, prin uzueapiunea 
de 40 ani, iar între absenţi, prin aceea de 20 de ani, dacă există titlu drept sau just, Opr. Dig., De proscriptione longi 
temporis decem vel viginti annorum, 7, 33. Art. 1924 nu 
vorbește de bună credință, însă buna, credinţă rezultă din
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Art. 1895. — Cel ce câştigă cu bună credinţă şi printr'o justă 
cauză un nemişcător determinat (1), va prescrie proprietatea aces- 
tuia prin zece ani, dacă adevăratul proprietar locueşte în circum- 
scripția Curţei de apel unde se află nemişcătorul, și prin douăzeci 
de ani, dacă locueşte afară din acea cireumseripţie. (Art. 87 urm. 
462 urm., 486, 1897 urm. C. civ. Art. 947, 948 C. com. Art. 2265 
C. îr.), 

Art. 1896. — Dacă adevăratul proprietar a locuit, în diferite 
timpuri, în circuinscripţia Curţei de apel unde se află nemişcă- 
torul, şi afară dintr'însa, preseripţiunea se va complectă adăc- 
gându-se la anii de prezenţă (2) un număr de ani de absenţă îndoit 
decât cel ce lipseşte la anii de prezență pentru ca să fie zece. 
(Art. 87 urm., 1895 C. eiv. Art. 2266 C. t-.). 

Art. 1897. — Justa cauză este verice titlu translativ de pro- 
prietate, precum: vânzarea, schimbul, ete. (Art. 1858 C. civ.). 

Un titlu nul nu poate servi de bază preseripţiunei de 10 
pănă la 20 de ani. (Art. 2267 C. fr). 

Un titlu anulabil nu poate fi opus posesorului care a invocat 
prescripția de 10 pănă la 20 de ani, decât de cel ce ar fi avut 
drept de a cere anularea sa, sau de reprezentanţii dreptului său, 
dacă posesorul n'a cunoscut cauza anulabilităţei (2). (Art. 1895, 
1299 C. eiv.). 

art. 424, 1920, 1922, ete.; căci ştim că, după acest cod, 
buna credinţă eră cerută şi pentru uzucapiunea de 40 de 
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ani (art. 1940). Vezi supră, pag 16 şi 215. Cpr. Cas. rom. * 
Bult. 1864, p. 141, 142; Bult. 1906, p. 1802, 1803, ete. 

(?) Cuvântul „determinat“ nu figurează în textul francez. EI a 
fost adaos de legiuitorul nostru după observaţiile lui Mareade 
(art. 2260, No. 264, p. 293). Preseripţia de 10 pănă la 20 
de ani nu poate deci aveă de obiect decât unul sau mai multe 
imobile determinate, iar nu o universalitate de bunuri, nicio 
parte din această universalitate. Vezi înfră, p. 232. Cpr. 
Colin et Capitant, Course €lement. de droit cuil franţais, 
I, p. 899; Pand. fr., vo Prescription civile, 11617; C. Alger, 
D. P. 66. 2. 308, ete. 

(?) lar nu la ceeace lipseşte celor zece ani de prezență, după 
cum din greşeală se exprimă textul corespunzător francez. 
hedaeţia textului nostru a fost îndreptată după observaţiile 
lui Maread€ (Prescripiion, art. 2265 urm., No. 261, p. 288). 
Vezi infră, p. 267, nota 3. , 

„() Poate paragrafele din acest text sunt adaose de legiuitorul 
nostru; afară de $ 2, relativ la titlul nul, singurul care există 
în codul francez şi în cel italian (art. 2137). Cpr. în pri- 
vinţa titlului anulabil ($ ultim din art. 1897), Marcad€, 
Prescription, No. 257, p. 282 urm., pe care legiuitorul nostru 
l-a avut și de astădată în vedere. Vezi înfră, p. 260, 261. 

- 

Deoseb. de 
redacţie de 
C.. francez. 

Altă deoseb. 
de redacţie 

de C. francez. 

Altă deoseb. 
de redacţie 
e C. francez.
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Art. 1898. — Buna credinţă este credința posesorului că cel 
dela care a dobândit imobilul aveă toate însuşirile cerute de lege 
spre a-i puteă transmite proprietatea (1). 

Este destul ea buna credinţă să fi existat în momentul câş- 
tigărei imobilului. (Art. 486, 487, 1899 C. cir. Art. 2269 C. fr.). 

Art. 1899. — Justa cauză trebue să fie totdeauna probată de 
cel ce invoacă preseripțiunea de 10 pănă la 20 de ani. (Art. 1169 
C. civ. Art. 2268 C. fr.). 

Buna credință se presupune totdeauna şi sarcina probei cade 
asupra celui ce aleagă reaua credință (Art. 1169, 1199, 1897, 1898, 
1200 C. eiv.)(). | 

Lucrurile la care se aplică prescripţia de 10 
pănă la 20 de ani. 

Excepţie dela Prescripţia de 10 pănă la 20 de ani, pe care Romanii 
dreptul c- o numeau longi temporis, câve eră admisă şi în dreptul 

nostru anterior (5), fiind o excepţie dela dreptul comun, după pu L a SPoui com an care prescripția este în genere de 30 de ani (art. 1890), 
este, ca atare, de strictă interpretare. 

Imobile de- Ea nu se aplică, după părerea, tuturor, decât la unul 
ema sau la mai multe imobile determinate, textul nostru fiind 

chiar expres în această privinţă (4). 
Universalitate Astfel, ea nu se aplică universalităţilor de imobile (5), 
de imobile şi „+: , „16 

de mobile, ICI mobilelor ( ). 

  

Deoseb. de (1) Paragraful întăi al art. 1898 nu figurează în codul francez. 
dă El a fost adaos de legiuitorul nostru. 

ALă deoseb. () Acest ultim paragraf al art. 1889, care face aplicarea drep- 
tului comun în materie de probe, nu există în codul francez. 
El a fost adaos de legiuitorul nostru. 

6) Vezi supră, p. 9. Incât priveşte dreptul roman, vezi Dig., 
De presoriptione longi temporis decem vel viginti annorum, 

(*) Vezi supră, p. 231, nota 1. 
(5) Cas. fr. D. P. 97. 1. 468; Pand. Period, 97. 1. 499; C. Alger, 

D. P. 96. 2. 308; C. laşi, Dreptul din 1899, No. 76, p. 616. 
T. Huc, XIV, 441; Baudry et Tissier, Prescription, 651; Le 
Roux de Bretagne, Jdem, II, 857, 862; Guillouard, Idem, 
I, 538; Pand. fr., vo Prescription civile, 1788; Repert. Sirey, 
cod. 19, 1495; Pand. belges, wo Prescription par 10 et 20 

ans, & urm.; Planiol, 1, 2658; Beltjens, VI, art. 2265, No. 1. 
($) Pand. fe., 0 cit, 1789; Pand. belges, 2 cit., 15; T. Hu, 

XIV, 441, p. 557, ete.
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Prin urmare, acel care dobândeşte o succesiune dela, 
un moștenitor aparent, nu va puteă să preserie bunurile 
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Neaplie. 
uzueapiunei 
scurte la pe- 

care o compun, prin uzucapiune de 10 pănă la 20 ani, citiţia de eredi- 

numai prin acea de 30 de ani. Uzucapiunea cea scurtă, 
statornicită de art.. 1895 urm. nu opreşte deci decât acţiu- 
nea în revendicare, nu însă şi petiția de ereditate, care este 
preseriptibilă numai prin 30 de ani(!). 

Uzufructul unui imobil fiind, după art. 471, un imobil 
prin obiectul la care se aplică, poate deci, ca şi proprie- 
tatea, fi dobândit prin uzucapiunea de 10 pănă la 20 de 
ani (?). 

Aceaş soluţie se aplică uzului şi abitaţiunei, având 
de obiect un imobil, de oarece aceste drepturi nu sunt decât 
nişte diminutive ale uzufruetului (8). 

tate. 

Uzufruetul 
unui imobil. 

Uzul şi abi- 
tația,. 

Chestiunea, este controversată în privința servituţilor Servituţi con- 
. . A 3 . z x ti 

continue şi aparente, însă părerea, dominantă este că art. 1895 ** 
nu se aplică servituţilor prediale(4). 

Art. 1895 nu se aplică, de asemenea, dreptului ipo- 
tecar. Astfel, de câteori o ipotecă este constituită de către 
un ferţiu asupra unui imobil ce nu-i aparţine, creditorul 
care a luat şi reînoit inseripţia ipotecară, nu dobândeşte 
dreptul de a, opune ipoteca adevăratului proprietar (5). 

(*) Planiol, IL, 2658; Repert. Sirey, 20 cît., 1495 şi toţi autorii. 
Vezi și tom. III, partea, II, al Coment. noastre, p. 896 şi 903. 

(2) Colin et Capitant, Cours €liment. de droit civil franțais, I, 
'p. 899; Pand. fr., 20 cit, 1790; Râpert. Sirey, eod. 2%, 1497; 
Laurent, VI, 338; Aubry et Rau, II, $ 227, p. 663; Baudry 
et Tissier, op. cit., 696 şi toţi autorii, afară de Salviat (7r. 
de Pusufruit, II, p. 5%, No. 9, ed. din 1815). » Ususfructus 
usucapi non potest“. (L. 44 $ 5, Dig., De usurpationibus et 
usucapionibus, 41, 3). 

(2) Pand. tr., 20 Prescription civile, 11790; Repert. Sirey, eod. »9, 
1498 şi toţi autorii. 

(€) Vezi autorităţile citate în tom. III, partea I, al Coment. 
noastre, p. 805, nota 1, la care trebue să adăogăm Beltjens; 
op. cit., art. 2265, No. 2 bis şi 23, 24; Baudry et Tissier, Pres- 
crăption, 696; 'T. Huc, IV, 419 şi XIV, 441, în fine şi 461; 
Colin et Capitant, op. cit., IL, p. 900, ete. — Contră: Planiol, 
1, 2952 şi alte autorităţi citate în tom. III, partea I, p. 805, 
nota, 1, în fine. Vezi Pand. fr., vo Prescriplion civile, 1791 

urm.; Râpert. Sirey, eod. 2%, 1499, ete. 
(5) Pand. fu., vo Prescription civile, 1194. 

ue şi apa- 
rente. 

Ipotecă,
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Art 1800 $4. De câteori însă bunul ipotecat sau supus privilegiului 
se găseşte în mâna, unui terțiu detentor, acest terţiu, dacă 
se întemeiază pe un titlu, poate să opue preseripţia de 10 
pănă la 20 de ani, dacă titlul său este transeris (art. 1800, 
4) (4). 

Acţ. panliană. Știm, de asemenea, că art. 1895 nefiind aplicabil ac- 
țiunei pauliene, posesorul nu va puteă să opue preseri pţia 
de 10 pănă la 20 de ani, acţiunei pauliene îndreptată contra 

„înstrăinărei care i-a transmis imobilul. El find urmărit, în 
asemenea caz, printr'o acţiune personală, numai preseripția 
de 30 de ani este aplicabilă în specie (2). 

Efectele prescripţiei de 10 pănă la 20 de ani. 

cu. d u_y . Efectul pres- - Efectul preseripţiei de 10 pănă la 20 de ani este, ca 
saPţiei de şi acel al preseripţiei de 30 de ani, de a face ca posesorul 

Indeplinirea 
oblig. perso- 

să dobândească erga omnes, proprietatea imobilului la care 
ea se aplică. Acel în folosul căruia, această prescripţie achi- 
zitivă s'a îndeplinit, poate, deci, nu numai s'0 invoace ea 
mijloe de apărare (excepţie peremptorie), pentru a respinge 
acţiunea în revendicare a proprietarului contra căruia el a 
preseris, dar s'o invoace şi într”o acţiune în revendicare pe 
care ar fi introdus-o el însuş contra, unui terțiu posesor (?). 

Preseripţia statornicită de art. 1895, care pune pe po- 
male ale pose- SE50T la adăpostul acţiunei în revendicare din partea ade- 

sorului. văratului proprietar, nu-l seuteşte însă, de obligaţiunile sale 
  

() Cas. rom. Bult. 1907, p. 1481, decizie citată supră, p. 218, nota 1. Cpr. Baudry et 'Tissier, Prescription, 697; Guillouară, 
Idem, I, 146, ete. Vezi supră, p. 218, text şi nota |. (2) Baudry et 'Tissier, Prescription, 100: Le Roux de Bretagne, Idem, LI, 865: Guillouard, Idem, II, 592; Aubry et Rau, 1V, $ 313, p. 238, text și nota 45 (ed. a 5-a); T. Hue, VII, 229 şi XIV, 461, în fine, p. 581; Colmet de Santerre, V, 82 bis XVIII; Pand. fr, vw Prescription, civile, 1971 urm.; Cas. fr. D. P. 65. 1. 19; Sirey, 65. 1. 65, ete. Vezi şi tom. V, al Coment. noastre, p. 257, 258. 

() Cas. rom. Bult. 1909, p: 136; Baudry et Tissier, Prescrip- ion, 26, 101 şi 695; T. Huc, XIV, 461; Pand. fr w cit 1970; Pand. belges, v Prescription par 10 ei 20 ns, 195, ete. Vezi supră, p. 27, 43 şi nota 4 dela p. 229, 230.
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personale faţă de cel cu care el a tratat pentru achiziţia, 
imobilului, sau faţă de terţii creditori ai acestui din urmă. 
Astfel, el este expus, timp de 30 de ani dela data achi- 

ziţiei sale, la acţiunea exercitată de vânzător pentru plata 
prețului (*). | 

Ea nu liberează, de asemenea, imobilul de viciile care Exereit. ac- 
ar puteă să atragă nulitatea sau rezolvirea, titlului în baza Hunei în anu- 
căruia imobilul a fost dobândit de posesor. În asemenea, rezoluţie din 
caz, adevăratul proprietar, care n'ar mai puteă să invoace Preta eă- 
acțiunea în revendicare, ar 'puteă să exercite, în numele  prietar. 

vânzătorului al cărui creditor el este, acţiunea în anulare sau 
în rezoluţie (2). 

Preseripţia statornicită de art. 1895 transmite proprie- Transmiterea 
tatea imobilului cu servituţile ce-l grevau la începutul po- ile 
sesiunei, aşa că acel care a dobândit cu just titlu şi bună ce-l grevaula 

credință un fond grevat deo servitute, pe care el îl eredeă începriu! Po 
liber de orice sarcină, nu dobândeşte desrobirea acestui Art. 639. 
imobil de servitutea, ce-l grevă, prin neîntrebuinţarea servi- 
tuței de cel în drept, timp de 10 pănă la 20 de ani, căci 
servitutea nu se stinge decât prin 30 de ani de neîntre- 
buinţare (art. 639) (3). 

După cum cel ce a prescris proprietatea unui imobil Nedobândirea 
prin uzucapiunea dela 10 pănă la 20 de ani nu desrobeşte acest Reci 
imobil de servituţile ce-l grevau, tot astfel el nu do- ţineau fon- 
bândeşte, prin această uzucapiune scurtă, servituţile active dlui dobin: 
(continue şi aparente) ce se exercitau de către fondul dobândit 
asupra altui fond, căci aceste servituți nu pot nici întrun 
caz fi dobândite prin presecripţia de 10 pănă la 20 de ani, 

ci numai prin preseripţia de 30 de ani (art. 623)(%). 

  

(1) Guillouard, Prescription, II, 593; 'Tropiong, Idem. II, 850; 
Pand. fr., 20 cit., 1973, ete. 

(2) Baudry et Tissier, op. cit., 699; Le Roux de Bretagne, Idem, 
II, 897; Pand. fr., 0 cât., 974; Beltjens, VI, art. 2265, No. 50; 
Thiry, IV, 632, ete. 

() Aubry et Rau, III, $ 255, pag. 177 (ed. a 5-a), Baudry et 
Tissier, Prescription, 696; Pand. fr., 0 cit., 1975; Repert. 
Sirey, eod. vw, 1663; Pand. belges, v0 Prescription par 10 
et 20 ans, No. 10, ete. — Cu toate acestea, chestiunea este 
foarte controversată. Vezi autorităţile citate pro și contra în' 
tom. LII, partea I, al CQoment. noastre, p. 868, ad notam. 

(*) Cas. rom. Bult. 1912, p. 1648. Vezi supră, p. 225, nota 1.
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Stingerea uzu- 
fructului prin 
efectul pres- 

<ripţiei stator- 
nicite de 
art. 1895. 

Liberarea 
imobilului do- 
Dândit de ris- 
curile evic- 

tiunei. 
Controversă.. 

Exemplu. 

C., C.— CART. III.— TIT XX. — CAP. IV.—S-a [IL — ART. 1895 URM. 

Dacă este însă vorba de un drept de uzufruct, care 
ar grevă imobilul dobândit prin preseripția de 10 pănă la 
20 de ani, uzufructul se va stinge prin efectul prescripției 
statornicite de art. 1895. In adevăr, acel care posedă un 
imobil animo domini, posedând atât uzufructul cât şi pro- 
prietatea lui, dobândeşte dreptul de uzufruet, precum el do- 
bândeşte deplina proprietate a imobilului, când acest imobil 
nu este supus uzufructului (1). 

In fine, preseripţia achizitivă de 10 pănă la 20 de ani, 
consolidând proprietatea în mâna posesorului, liberează imo- 
bilul astfel dobândit de riscurile evieţiunei, care ur pute 
să rezulte din acțiunile în anulare, în resciziune sau în re- 
zoluţiune existente în persoana precedentului vânzător, sau 
de existența unei condiţii la care eră supusă rezolvirea tit- 
lului vânzătorului (2). 

Astfel, acţiunea în rezoluţie a vânzărei pentru neplata 
prețului de către un achizitor direct, nu mai poate fi exer- 
citată în mod util contra terțiului care a posedat imobiiul 
în chestiune în condiţiile art. 1895, de bună credință şi în 
baza unui titlu tranzlativ de proprietate, dobândit. dela un 
proprietar intermediar. Art. 1895 urm. nu trebuese deci 
mărginite, în aplicarea lor, numai la cazul când imobilul a 
fost dobândit :a non domino (?). 

(1) Guillouard, Prescription, II, 595, în fine; 'Troplong, Idem, 
II, 854; Demolombe, X, 742; Aubry et Rau, II, $ 23%, 
p. 131, text şi nota 48 (ed. a 5-a); Pand. fr., v0 Prescrip- 
tion civile, 1976; Râpert. Sirey, cod. 20, 1659, ete. 

(2) Vezi în acest sens, Pothier, Prescription, LX, 136, p. 366; 
T. Huc, XIV, 461; Aubry et Rau, II, $ 218, p. 556 (ed.a 
5-a); Laurent, XXXII, 396 şi 435; Baudry et Tissier, Pre- 
scripiion, 698; Le Roux de Bretagne, Jdem, II, 848; Trop- long, II, 797 şi 850 urm.; Demolombe, XXV, 565; Repert. 
Sirey, vo Prescription civile, 3664; Lavombisre, Obhig., Il, art. 1184, No. 109; Colmet de Santerre, V, 105 bis VL; R6& pert. Dalloz, Supplement, vw Prescription civile, 563; Belt- Jens, VI, art. 2265, No. 40 şi 49. — Contră: C. Paris şi 
Asen, Sirey, 35. 2. 230; Sirey, 42. 2. 119; Thâzard, Revue 
critigue, tom. 83, pag. 394 urm. Cpr. Labbe, nota în Sirey, , 67. 2. 33 şi în Sirey, 78. 1. 145 şi 313. 

(5) Cpr. T. Huc, XIV, 461, p. 530; Beltjeas, VI, art. 2265, No. 4; 
Baudry et Tissier, Prescription, 608, ete. — Preseripţia de 
10—20 de ani are loc, zice Curtea de casaţie, nu numai atunci
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Prin aplicare acestor principii, se decide, cu drept cu- Acţiunea în 
vânt, că cel care a preseris un imobil, conform art. 1895 reducţiune, 
urm., este la adăpost de acţiunea în reducţiune exereitată 
de moştenitorii rezervatari contra unui vânzător care a do- 
bândit imobilul în baza unei liberalităţi ce atacă partea dis- 
ponibilă a rezervatarilor (1). 

Trecem acum la condiţiile cerute de lege pentru exis- 
tenţa preseripţiei achizitive de 10 pănă la 20 de ani. 

Condiţiile cerute pentru îndeplinirea prescripţiei achizitive 

de 10 pănă la 20 de ani. 

Condiţiile cerute de lege pentru existența uzucapiunei Condiţiile 

de 10 pănă la, 20 de ani, fără eare această uzucapiune mu cerute, pentru 
prescripția de 

poate să aibă fiinţă, sunt următoarele: 10 Un lucru imobiliar 10 —20 de ani- 
și determinat care să poată fi preseris, adecă care este în 

comerţ (art. 1844); 20 buna credinţă (2); 30 o justă cauză 
(titlu just, tranzlativ de proprietate); 40 şi în fine, posesiunea, 
exercitată în tot timpul cerut de lege. Aceste condiţii erau 
cerute şi la Romani pentru uzucapiunea ordinară (3). Ele 

când terţiul detentor ar fi dobânâit imobilul a non domino, 

şi ar aveă nevoe de preseripţie pentru a dobândi proprietatea 

acestui imobil, ci şi atunei când el ar fi cumpărat imobilul 

cu un act valabil, căci cumpărătorul cu un act valabil nu 

poate fi tratat mai rău decât cumpărătorul cu un act neva- 

labil. Cas. rom. Bult. 1904, p. 128 şi Cr. judiciar din 1905, 

No. 31, p. 243 (eu nota d-lui I. Biremberg). — Tot Curtea 

de casaţie a decis însă că preseripţia de 10—20 de ani pre- 

supune o transmitere a non domino, pe când dacă transmi- 

terea s'a, făcut de adevăratul proprietar, care, din eroare ar 

fi dat mai mult decât datoră, nu mai poate fi vorba de.pres- 

cripţie achizitivă, ci de prescripţia literatorie de 30 de ani; 

căci, în acest caz, cel cea primit mai mult devine debitor al 

prisosulai nedatorat. Cas. rom. Bult. 1905, p. 259. 

() T. Huc, loco supră cit. 
(2) „Non procedit usucapio qui non tona fide videatur possi- 

dere“. (L. 32 Ş 1, Dig., De usurpationibus ei usucăpionibus, 

41, 3). Vezi infră, p. 238, nota 2. 
(2) Incât priveşte condiţiile cerute pentru uzucapiunea extraor- Dr. român- 

dinară (prescriplio triginta vel guadraginia annorum), vezi 

Maynz, Cours de droit romain, Î» Ş 114, p. 764, 764 (ed.a 

5-a, 1891).
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Buna 

<redinţă. De- din 
finiţie. 

Art. 1898. 

C. spaniol. 
Art. 1950. 
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erau rezumate în versul următor, pe care îl reproducem Şi 
noi după autori: 

Res habilis, titulus, fides, possessio, tempus (1). 

Prima condiţie. — Lucrurile care pot fi uzucapiate. 

Nu vom mai vorbi aci despre lucrurile care pot fi şi 
care nu pot fi uzucapiate, pentrucă această materie a, fost 
tratată supră, p. 78 urm., sub art. 1844. Vom vorbi deci 
numai de celelalte trei condiţii. 

A doua condiţie. — Bnna credinţă a posesorului (art. 189, 
1898 şi 1899 Ş 2). 

Fără bună eredinţă, ca şi fără celelalte condiţii cerute 
de art 1895 urm., preseripţia de 10 pănă la 20 de ani nu 
poate aveă loc (2). 

Codul fiancez nu defineşte buna credinţă. Art. 1898 
codul nostru dispune însă că buna credință este ere- 

dința posesorului că cel dela care el a dobândit imobilul, 
aveă toate însuşirele cerute de lege spre a-i puteă transmite 
proprietatea (3). Buna credinţă, cerută pentru uzucapiune, zice 
Curtea din (Jand (4), nu consistă numai în ignoranța drep- 

(1) Vezi Maynz, op. cit., |, $ 113, p. 748. 
(2) Cpr. C. Bucureşti, Dreptul din 1881, No. 65, p. 531; Ju- 

» decăt. ocol. Ciovarnaşani (Mehedinţi), Cr. judiciar din 1911, No. 28, p. 227. „Non. procedit usucapio Qui non bona file videatur possidere“. ([,. 32 $ 1, Dig., De usurpationibus ei „Usucapionibus, 41; 3). Vezi supră, p. 237, nota 2. €) Tot astfel se exprimă şi art. 1950 din codul spaniol „La buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la per- sona de Quien recihid la cosa era dueno de ella, y podia transmilir su dominio“. Pothier difineşte buna, credinţă în modul următor: „Bona fides nihil aliud est quam justa opinia quesli domnii“. 
() Za Plandre judieiaire din 1891, p. 260. Cpr. Beltjens, VI, art. 2265, No. 35 bis; T. Huc, XIV, 42, p. 568. Vezi şi Trib. Bacău, Dreptul din 1898, No. 56, p. 478, punctul al 15-lea din speţă. Buna credinţă, necasară pentru întemeierea preseripţiei achizitive de 10—20 de ani, zice Curtea, din București, re-
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tului terţiilor, ci mai cere credința în drepturile vânzăto- 
rului şi convingerea din partea cumpărătorului că el devine 
proprietarul lucrului cumpărat, pentrucă el crede că acel 
care i-a transmis lucrul aveă calitatea de a-l înstrăină. 
„Bona fides, ziceă Voât, est illoesa conscientia putantis rem 
suam esse, dum credit, eum, a quo nactus est possessionem, 
fuisse dominum illius rei, et alienandi jure haud, destitu- 
tum“ (1); ceeace corespunde cu definiţia dată, de legea 109, 
Dig., De verborum significatione, 50, 16: „Bon fide: emptor 
esse videtur, qui ignoranvit eam rem esse, aut pulavit eum, 
qui vendidit, jus vendendi habere: pută, procuratorem aut 
tutorem esse“ (2). „La buona fede, zice un autor, € Villibata 
coscienza, da chi tiene per sua una cosa, credendo, che quegli 
dal quale egli ne ebbe il possesso, fosse proprietario della 
cosa stessa, e non mancante del diritto di ahenare“ (2). 

Buna credinţă consistă deci în eroarea asupra existenţei 
dreptului de proprietate a celui care a înstrăinat imobilul (4) Di 

; 

Posesorul este de bună credinţă prin aceasta că a avut Buna credință 

i e ă tratat devăratul - “ietar ] trebue să fie convingerea cum că a tratat cu adevăratul proprietar al sntreugă şi 

imobilului, pe care l-a dobândit. Buna credință a dobân- compleciă- 
ditorului imobilului trebue să fie întreagă şi complectă (5), 

zultă âtât din credinţa posesorului asupra dreptului de pro- 
prietate al aceluia dela care el a dobândit imobilul, cât şi 
din împrejurarea lipsei oricărui viciu al actului de transmi- 
tere. Vezi Dreptul din 188, No. 82, p. 656. Cpr. Cas. rom. 
Bult. S-a I, anul 1881, p. 931. 

(1) J..Voât, Comment. ad Pand., XLI, Tit. IL, n. 6. 
(2) Mai vezi L. 27, Dig., De contrahenda emptione, 18, 1; L. 32$1, 

Dig., De usurpalionibus et usucapionibus, A&l, 3; Instit. De 
divisione rerum, IL, I, $ 35; Lnstit., De usucapionibus et 
longi temporis possessionibus, Il, 6, Pr., ete. 

(9) Mattei, I paragraf del codice cinile austriaco avvicinati dalle 
leggi romane, francezi e sarde, IL, p. 84, No. 1 (Veneţia, 1853). 

() Cpr. Planiol, 1, 2667; T. Huc, XIV, 452 urm.; Bandry et 
Tissier, Prescription, 678 urm.; Bufnoir, Propritte et contrat, 
p. 339 urm.; Cas. fr. Sirey, 1910, 1, 173, text şi nota a. 

() Planiol, 1, 2637; Mareadă, Prescription,. art. 2269, No. 258, 
p. 285; Aubry et Rau, II, $ 218, p. 551 (ed. a 5-a), ete.— 
Buna credință trebue să se întindă la întregimea lucrului 
posedat, căci prescripţia nu va, aveă loc pentru partea pose- 
dată de rea credinţă, numai partea posedată de bună, credinţă 
fiind, în asemenea caz, dobândită prin prescripţie. Troplong, 
Prescription, IL, 928. Cpr. L. 4 $ 1, Dig., Pro emptore, &l. 4.
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„căci îndată ce el are cea mai mică îndoială asupra drep- 

tului de proprietate al autorului său, el va fi considerat 
ca fiind de rea credinţă şi, în asemenea caz, preseripția nu 
va puteă să aibă loc (1). 

Art. 486, 487. Buna credinţă trebue să se întemeieze pe un titlu, și 
acest titlu trebue să fie translativ de proprietate. Dacă ti- 
tlul are oarecare vicii, aceste vicii trebue să fie necunoscute 

achizitorului, căci dacă el a cunoscut viciile titlului, sau a 
putut măcar să le presupue, nu mai este de bună credinţă 
(art. 

Cazurile când 
posesorul este 
de rea cre- 

486, 487) (2). 
Din cele mai sus expuse rezultă că posesorul este de 

rea credinţă de câteori cunoaşte viciile titlului autorului său; 
dinți. de exemplu: el ştie că imobilul dobândit de el este dotal (î); 

că, acest imobil este supus bezmanului (4), ete. Se poate deci 
ca cineva să aibă un titlu şi să fie de rea credinţă, după 
cum 
  

se poate ca cineva să fie de bună credinţă, fără a aveă 
  

(1) Cas. rom. Bult. 1903, p. 137; Cas. fr. Sirey, 1910, 1, 173; 

*) 

D. P. 1906, [, 351, ete. Numai posesiunea, exercitată de bună 
credință şi întemeiată pe o justă causă, poate conduce la do- 
bândirea proprietăţei prin uzucapiunea de 10 pănă la 20 de 
ani. Cas. rom. Bult. 1908, p. 1809; Bult. 1902,p. 1llT,ete. 
Achizitorul de bună credință, care posedă un imobil în vir- 
tutea unui titlu regulat și translativ de proprietate (vânzare, 
sehimb, donaţiune, legat particular, contract dotal, ete.), poate 

„invocă preseripţia de 10 pănă la 20 de ani, ehiar dacă titlul 

(2) 
(*) 

autorului său este viciat, căci aceste vicii nu se pot resfrânge 
asupra titlului achizitorului. Cas. rom. Bult. 1891, p. 1052 
şi Dreptul din 1891, No. 70. — Titlul achizitorului nu înce- 
tează de a fi just prin faptul că acela dela care emană nu 
eră proprietar, sau nu aveă capacitatea de a conferi un ase- 
menea drept, căci uzucapiunea are tocmai de scop de a aco- 
peri viciul ce rezultă din dreptul de proprietate sau din in- 
capacitatea autorului transmiterei. Cas. rom. Bult. S-a 1, 1881, 
p. 180; Bult. 1891, p. 1052; Trib. Suceava, Dreptul din 1893, 
No. 1, ete. Verzi şi supră, p. 140, 141 —S'a decis, cu toate 
acestea, că contractul de vindere-cumpărare prin care s'a trans- 
mis Îuerul altuia, nu se consideră ca o justă cauză sau un 
Just titlu în sensul art. 1895 urm. C. civil. fiindcă asemenea 
vânzare ar fi inexistentă pentru lipsă de cauză. Judecăt. ocol. 
Suraia (Putna), Gr. judiciar din 1910, No. 9, p. 72. Vezi 
asupra chestiunei de a se şti dacă vânzarea lucrului altuia 
constitue sau nu un titlu just în sensul art. 1897, înfră» p. 260. 
C. Bucureşti, Dreptul din 1886, No. 82, p. 656 
C. Galaţi, Dreptul din 1900, No. 48, p. 398.
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titlu. Aceasta se întâmplă în cazul unui titlu putativ. De 
exemplu: posesorul crede că imobilul a fost cumpărat de 
către mandatarul său. Vom vedeă, mai la vale, p. 262, că 
un asemenea, titlu nu poate servi de bază uzucapiunei de 
10 pănă la 20 de ani(!). 

Dacă titlul autorului este anulabil sau rezolubil, achizi- Cazul când 
torul care cunoşteă, aceste vicii, nu este de bună credinţă, „ial auto” 
fără a, se distinge dacă titlul esre supus unei nulităţi rela- labil. 
tive sau absolute (2). 

Aceeaș soluţie este admisibilă, după unii, şi în cazul Cazul când 
când titlul achizitorului este viciat, iar nu acel al autorului, „tel auto: 
şi aceasta chiar când ar fi vorba numai de o nulitate re-  ciat. 
lativă, (5). | Controversă. 

Sa decis că, sub codul Caragea, legea din 1847, asupra C. Caragea. 
împresurărilor, reeunoscând prin art. 3, că însuşirea de moş- asupra 
tenitor este un Just titlu pentru a prescrie prin uzucapiunea din 1847. 
de 10—20 de ani proprietatea imobilului găsit în suece- 
siune (4), buna credință pentru această prescripţie trebue să 
existe în persoana moștenitorului, pentrucă el începe o nouă 
posesiune independentă de acea a autorului său; de unde 
rezultă că reaua credinţă a autorului nu poate să vatăme 
pe moştenitor (5). 

() Cpr. Beltjens, Encyclopedie du droit civil belge, VI, art. 2265, 
No. 37; Thiry, IV, 631, p. 538, ete. 

(2) Beltjens, loco cit.,. No. 37; Baudry et Tissier, Prescription, 
679; Maread; Idem, No. 258, p. 235; Le Roux de Bretagne, 
Idem, II, 913, 914; Troplong, dem, IL, 9l'î. — Sa deeis însă 
că atunci când nu este vorba de un titlu izbit de o nulitate 
absolută, ci numai relativă, un asemenea titlu poate servi 
de bază preseripţiei de 10 pănă la 20 de ani, faţă cu orice 
alte persoane decât acei care ar fi avut dreptul de a cere 
anularea lui; căci, în acest caz, fiind vorba de o nulitate re- 
lativă, numai cel ce este în drept a cere anularea poate să, 
combată, preseripţia întemeiată pe un asemenea titlu. Cas. 
rom. Bult. 1904, p. 26; C. Oraiova, Dreptul din 1891, No. 3, 
p. 21. Vezi înfră, p. 261, nota 2. | 
Beltjens, op. cât., VI, art. 2265, No. 39 urm.; Laurent, XXXII, 
411, 412. — Vezi însă T. Huc, XIV, 454%; Guillouard, Pre- 
scription, 1], 573; Aubry et Rau, II, $ 218, pag. 549 urm. 
(ed. a 5-a); Bufnoir, Propricte et contrat, p. 341, ete. Cpr. 
Baudry et Tissier, Prescription, 681, 682. 

($) Vezi supră, p. 132, nota | şi p. 140. | 
(5) Cas. rom. Bult. S-a 1; 1876, p..63 şi Dreptul din 1876, 

—
 '[U 
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Eroare de 
drept, eroare 

de fapt. 

L, asupra îm- 
presurărilor 
din 1847. 

C. Calimach, . 
C. austriac. 
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Buna credinţă a posesorului poate fi motivată astăzi 
print”o eroare de drept, ea şi printr'o eroare de fapt (4), 

Controversă. întrucât legea nu distinge aci aceste două erori (error furis, 
error facti) (?). 

) 

  

No. 16, p. 121; C. Bucureşti, Dreptul din 1875, No. 20, 
p. 155, ete. 

Şi fiindcă am vorbit mai sus de legea împresurărilor dela 
1847, vom reaminti că, după această lege, care mudifică codul 
Caragea, preseripţia eră întreruptă numai prin cerere de au- 
torizaţie a unui inginer hotarnic, când în acea cerere se arătă 
că moșia eră împresurată de vecini. Neplata taxei nu eră de 
natură a ridică unei asemenea cereri puterea de a întrerupe 
prescripţia, întrucât, după ofisul domnese din 18 Octombrie 
1847, taxa, trebuiă răspunsă odată cu depunerea hotărnieiei. 
Cas. rom. Bult. S-a I, 1874, p. 127 şi Dreptul din 1875, 
No. ll, p. 82. Vezi şi alte decizii mai recente, citate supră, 
p. 22, nota |. 
Codul Calimach nu vorbeşte de eroarea de drept, ci numai 
de cea de fapt. „Cela ce se aimăgeşte în faptă, zice art. 426 
din acest cod (326 C. austriac), poate să fie stăpânitor ne- 
drept, însă en bună credință“. Textul corespunzător din codul 
austriac (326) vorbeşte nu numai de eroarea de fapt, dar şi de 
cea de drept (aus Unweissenheil der gesetalichen Vorschriften). 
Vezi supră, p. 130, nota 1, în fine. 
Vezi Trib. Bacău, Dreptul din 1898. No. 56, p. 478; C. Dijon, 
D. P. 79. 2. 118; C. Douai, D. P. 1913, 5. 18 şi Or. ju: 
diciar din 1914, No. 67 (cu observ. noastră); PF. Huc, XIV, 
454, p. 512; Laurent, XV, 505 urm. şi XXXII, 413; Baudry 
et 'Lissier, Prescription, 680; Guillouară, Idem, L, 575; Aubry 
et Rau, II, $ 215, p. 551, 552, text şi nota 29 (ed. a B-a); 
Vareilles-Sommiăres, De Verreur, p. 360; Pand. fr., vo Pres- 
criplion civile, 1920 urm.—Contră: Duranton, XXI, 338; Trop- 
long, Prescription, II,. 926; Le Roux de Bretagne, dem, 
II, 917; Repert. Sirey, +0 Prescription (matitre civile), 1533; 
Mattei, I paragraf del Codice civile austriaco awvicinati dalle 
leggi romane, francezi, e sarde, 1V, p. 10717, No. 2 (Veneţia, 
1%54), ete. „Nunguam în usucapionibus juris error possess0- 
ribus prodest“. (1. 31, Pr., Dig., De usurpaltonibus et usu- 
capionibus. &l, 3). L. 32 Ş 1, în fine, Dig., eod. fit., zice, 
de asemenea: „În jure erranti non procedat usucapio“. — 
„Et non pulo hunc esse predonemn, qui dolo caret, quamvis 
in jure erret“. (L. 25 $ 6, in fine, Dig., De herediratis peli- 
tione, 5, 3). Mai vezi |. 2 $ 15, Dig., Pro emptore, 4l, &- 
7. 7 Dig, De juris et facti sgnorantia, 22, 6, zice: „Juris 
gnorania non prodesi adqguirere volentibus, suum rero pelen- 
tibus non nocet“, ete. Vezi asupra acestei controverse, Bianchi,
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T. Huc, care udmite această soluţie, adaogă însă o res- Dovedirea 

trieție, şi anume: în caz de eroare de drept, acel care o eroei „de 
invoacă trebue s'o dovedească, buna credință nefiind presu- b 
pusă de lege decât în privința erorei de fapt (?). 

Este adevărat că, după art. 1899 $.2, buna credință Legea nu dis- 
este presupusă, şi că acel care invoacă reaua credinţă trebue tinge, în pri 
so dovedească. conform regulei cunoscute; Actori incumbit între eroarea 
probatio (art. 1169) (); însă acest text nu face nicio dis- de drepti cea 
tincţie între eroarea de drept şi cea de fapt, precum face iii 
art. 1206 Ş 2, în privinţa mărturisirei judiciare (2). 

lată exemplele unor erori de fapt, pe care le dau au- Exemple de 
torii, după legile romane. Cumpăr un imobil dela, A, pe careerori de fapt. 
îl cred proprietar. Erravi în facto în quo prudentissimi 
faluntur. In asemenea caz, voiu pieserie imobilul fără nicio 
dificultate. | 

Alt exemplu: Cumpăr un imobil dela A, care se pre- Art exemplu. 
tinde major deşi este minor. Actul meu este nul şi sunt de 
rea credință, dacă am avut cunoştinţă de incapacitatea sa. 
Evoavea mea, este însă scuzabilă, dacă am fost de bună 
credinţă (£). 

lată cum se exprimă, în această privinţă, un autor 
asupra art. 1463 din codul austriace (1920 C. Calimaeh): 

„Lerrore di diritto non pud essere invocato comme supple- 
mento alla buona fede, ma lignoranza ossia lerrore di fatto scusa; 
p. €., compro da Pietro eredendolo proprietario della cosa, da un 
minore credendolo maggiore, il mio errore mi dară titolo per usu- 
ca pire“ (5). 

Corso di rodice civile italiano, | (partea generală), 80 urm. (ed. 
din 1888). Mai vezi, în privinţa erorei de drept, tom. IV, par- 

- tea l-a, al Coment. noastre, p. 49 şi 607, ad notam (ed. a 2-a). 
Q) T. Huc, loco supră cit, p. 572. | 
(2) Cpr. Cas. rom. Bult. 1904, p. 1279; C. Galaţi, Dreptul din 

1899, No. 61, p. 499 şi din 1903, No. 80, p. 659; C. Bucu- 
reşti, Dreptul din 1906, No. 61, p. 485, ete. 

(8) Vezi tom. VII al Coment. noastre, p. 340 urm. 
(4) Cpr. Pothier, Prescription, IX, 96, p. 351 (ed. Bugnet); Trop- 

long, Prescription, Il, 925; Vazeille, Jdem, IL, 419, pag. 27 
(ed. 1832) şi toţi autorii. Vezi L. 2 $$ 15 şi 16, Dig., Pro 
emptore, &l, &. , 

(6) Mattei, / paragrafi del codice civile italiano avvicinati dalle 
leggi romane, francesi e sarde, IV, p. 1077, No. 2.
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Dr. roman. 

Dovedirea 
relei credinţe. 

Aprecierea 
depun. mar- 

torilor. 

Chestie de 
fapt. 

Critica legei. 
Art. 937 C. 

german. 
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La Romani, eroarea de drept nu eră, în genere, scu- 

zabilă, pe când eroarea de fapt putea, din contra, fi seu- 

zată, afară de cazul când ea proveniă dintr'o negligenţă cul- 

pabilă (1). „Regula est, juris guidem ignorantiam cuique 

nocere, facti vero ignorantiam non nocere“ (*). 
Dovada relei credinţe poate fi făcută prin orice mij- 

loace de probe: aete-serise, martori, prezumpţii, chiar fără 

niciun început de probă serisă, nicio restricţie nefiind ad- 
misă în această privinţă, fiind vorba de fapte materiale 
pentru care părţile au fost în imposibilitate de a-şi procură 
o dovadă serisă. Lmuerul este elementar, şi nu avem nevoe 
de insistat asupra lui, cu toate că Vazeille (2) a seris pagini 
întregi spre a stabili acest adevăr evident (*). 

Ca în toate chestiunile de fapt, judecătorii fondului 
apreciează depunerile martorilor şi încrederea, ce merită ară- 
tarea lor. 

Dacă posesorul a, fost de bună sau de rea credinţă, 
aceasta este o chestie de fapt, care scapă de sub controlul 
Curţei de casaţie, de câteori judecătorii fondului n'au violat. 
legea (5). 

Dispoziţia art. 1898 $ 2, după care este suficient ca buna 
credinţă să fi existat în momentul dobândirei imobilului, este, 
în genere, criticată de autori, care preferă dispoziţia dreptului 
canonic, după care buna credinţă trebuiă să existe în tot 
timpul posesiunei (€). De aceea, art. 937 din codul german 

(1) Vezi Maynz,-Cours de droit romain, |, $ 113, p. 753, n. 8. 
Cpr. Girard, Manuel €lement. de droit romain. p. 304, text 
şi nota 3 (ed. a 4-a), Windscheid, Lehrbuch des Pandekten- 
rechis, I, $ 79 a, nota 2; Dernburg, Pandekten, |, $ 87, 3%. 

(2) L. 9 Pr., ab initio, Dig., De juris et facti ignorantia, 22, 6. 
(9) Vezi Vazeille, Zr. des prescriptions, ÎL, 495, p. 41 urm. (ed. 

din 1832). 
() Cpr. Cas. rom. Bult. 1905, p. 1681; Bianchi, Corso di codice 

civile italiano, | (partea generală), 88, p. 404 urm. 
(6) Cas. rom. Dreptul din 1871, No. 4, pag. 1; Bult. 1890, 

pag. 1384; Bult. 1891, p. 1121; Bult. 1892, p. 769; Buit. 
1893, pag. 15; Bult. 1904, pag. 131 şi Dreptul din 1904, 
No. 41; Buit. 1910, p. 1566; Bult. S-a 1, 1880, p. 224; Balt. 
1882, p. 1158; Bult. 1887, p. 435; Cas. fr. D. P. 1906. |. 
351; Sirey, 1910. 1. 173, text şi nota a; 'T. Huc, XIV, 459; 

, Laurent, XA XII, 408; Baudry et Tissier, Prescription, 683, ete. 
(6) Vezi T. Huc, XIV, 460; Guillouard, Prescription, IL, 511:



PRESCRIPŢIA DE 10—20 DE ANI. — ART. 1895 URM. | 245 

x 

dispune anume ca uzueapiunea (mobilelor) nu are loc, dacă 
achizitorul lor nu este de bună credință în momentul do- 
bândirei posesiunei, sau dacă el descopere mai târziu că 
proprietatea nu-i aparţine, oder wenn er spăter erfăhrt, 
dass îhm das Eigenthum nicht austehi (1). 

In fine, art. 1898 Ş 2, de care am vorbit mai sus, dis- Art. 1898 2. 
pune că, spre deosebire de ceeace se întâmplă în privinţa 
dobândirei fructelor (art. 485, 486 C. civil), este suficient, 
în materie de prescripţie, ca buna credință să fi existat 
în momentul achiziţiunei imobilului. Aceasta nu este decât 
aplicarea maximei: Mala fides superveniens usucapionem 
non impedit (2), pe care majoritatea autorilor o aplică şi în 
privinţa, căsătoriei putative (art. 183, 184 C. civ.)(?). 

Dacă este vorba de dobândirea unui imobil prin acte Dobândirea 
inter vivos, cu tilu oneros sau cu titlu gratuit, buna CTE Anii ace între 
dință va trebui deci să existe în momentul perfectărei con- vii sau prin 
tractului, iar dacă este vorba de transmiterea imobilului ip ea 
print'un legat pur şi simplu, buna credinţă va irebui să, 
existe în momentul morţei testatorului, iar nu în momentul 
acceptărei legatului, căci acceptarea legatului nu face decât 
să confirme o achiziţie realizată de drept (ast. 644) (4). 

Deşi, după art. 1898 $ 2, este suficient ca buna cre- Formarea 
dință să fi existat în momentul achiziţiei imobilului, de juaccătezitor 
aici nu rezultă însă că judecătorii nu-şi pot formă convin- despre reaua 

gerea despre existenţa relei credințe în momentul înstrăi- „cpizitorulei 
nărei imobilului, şi din fapte posterioare acestei înstrăinări; imobilului. 

Troplong, Idem, IL, 936; Baudry et Tissier, Idem, 685; Lau- 

rent, XXXII, 416; Valette, Propricte et distinetion des biens, 
p. 134. Cpr. Pothier, Prescription, IX, 34, p. 829 (ed. Bugnet). 

(1) Vezi supră, p. 28. 
€) Cpr. L. 48 $ 1, Dig., De adquirendo rerum dominio, 4l. |. Dr. roman. 

Mai vezi L. 10, Pr. Dig., De usurpationibus et usucapionibus 

4l, 3. 
Dreptul vechiu francez admisese soluţia contrară, conform Dr. vechiu fe. 

dreptului canonie. Vezi A. Colin et H. Capitant, Cours €le- 

ment. de droit franţais, 1, p. 198 (Paris, 1914). 

(5) Vezi tom. | al Coment. noastre, p. 665 (ed. a 2-a). 

(*) P. Huc, XIV, 480, p. 579; Baudry et Lissier, Prescroptton, 
686; Guillouard, Idem, II, 579; Laurent, XXXII, 417. — 

Contră: Aubry et Rau, II, $ 218, p. 552, 553 (ed. a 5-a); 
Planiol, L, 2689, p. 869, nota 1 (ed. a 5-a), ete.
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sau unei cauze 

juste. 

Existenţa 
bunei gredinţe 

în cazul 
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civil. 
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de oarece, în multe cazuri, tocmai din modul desfăşurărei 
unor anume fapte se poate învederă existenţa relei credinţi, 
cu care sa “efectuat înstrăinarea (1). 

A treia condiţie. — Justa cauză sau titlu just. — Titlu traa- 

siativ de proprietate (2). 

Spre a puteă dobândi proprietatea unui imobil prin uzu- 
capiune de 10 pănă la 20 de ani, nu este suficient ea pose- 
sorul să fie de bună credinţă, ci mai trebue ca el să aibă 
un titlu just, puternic sau drept, după cum îl numese 
art. 416 şi 1919 din codul Calimach, justa causa possi- 
dendis sau justus titulus possessionis, care să justifice pose- 
siunea şi să motiveze buna credinţă, iar nu numai ca un ele- 
ment constitutiv al acestei bune credinţe, ca în cazurile art. 486 
şi 487 O. eivil(?). De aceea prezidentul Faber ziceă: „Bona 
fidei possessor ille est, qui titulum habet, sed invalidum. 
malc fidei vero, qui vel nullum penitus, vel vitiosum“ (*). 

(1) Cas. rom. Bult. 1907, p. 1058. 
() Vezi asupra titlului just sau justei cauze, Bufnoir, Proprict€ 

et contrat, p. 290 urm. 
(2) Legea mai cere încă bună credinţă din partea acelui care 

face construcţii pe un teren străin (art. 494), însă pentru ea 
constructorul să fie de bună credinţă în sensul art. 494 C. 
civil, nu este necesar să justifice că el deţine terenul pe baza 
unui titlu ttanslativ de proprietate, cum cere art. 436 pose- 
sorului pentru dobândirea fructelor percepute în timpul po- 
sesiunei sale; fiindcă, în cazul când s'a construit pe un loc 
străin, este vorba uumai de acordarea unei despăgubiri con- 
structorului care a mărit valoarea terenului, despăgubire fără 
care proprietarul terenului sar fi înavuţit pe nedrept în de- 
trimentul constructorului, iar nu de atribuirea, proprietăţei 
unor lucruri, ca în cazul dobândirei de către posesor a fruc- 
telor care, în principiu, aparţin proprietarului fondului ce 
le-a produs şi, aşa, fiind lucrurile, este logic ea legiuitorul să 
fi tratat mai riguros pe dobânditorul fructelor decât pe con- 
struetor, și să nu fi impus decât celui dintăi obligaţia de a 
justifică, calitatea sa de proprietar aparent printr'un titlu tran- 
slativ de proprietate. Cas. rom. S-a 1, 10 Decembrie 1913, 
Or. judiciar, din 1913, No. 13, p. 104, No. 2 (rezumate) și 
Dreptul din 1914, No. 18, p. 142. 

(*) Vezi Mattei, 7 paragrafi del codice civile austriaco avviti- 
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Prin titlu just sau justa causa, după cum ziceau Ro-Ce ce înţelege 

manii (*), şi după cum se exprimă şi art. 1897. $ 1 dimPrintitlujust 

nali dalle leggi romane, francesi e sarde, II, p. 84, No. 3 
(Veneţia, 1854). 

(1) Există atâtea titluri de uzucapiune câte şi acte juridice în Titlurile de 
urma cărora posesiunea poate să confere proprietatea lucrului uzueapiune. 
posedat, zice Mayuz (Cours de droit romain, |, Ş 113, p. 754). 

ele mai principale titluri de uzucapiune, enumerate de 
Justinian în Digeste, sunt următoarele: 

Titlul pro emptore. Acest titlu are loc atunei când cineva Titlul pro em- 
cumpără un lucru, al cărui preţ îl plăteşte, dela altul care tre. 
nu eră proprietar sau care eră incapabil de a înstrăină (Dig., 
Pro emptore, &l, 4; Cod, De usucapione pro empiore vel 
transactione,. 1, 26); 

Titlul pro donato. Acest titlu are loe când cineva, dăruește Titlul pro do- 
altuia un lucru ce nu-i aparţine (Dig., Pro donato, 41, 6; nat. 
Cod, De usucapione pro donato, 7, 27); 

Titlul pro legato. Acest titlu are loc atunci când cineva Titlul pro le- 
lasă altuia prin testament un lueru ce nu-i aparține, sau în 9afo- 
virtutea unei dispoziţii vicioase (Dig., Pro legato, 41, 8); 

Titlul pro dote. Acest titlu are loc atunci când se dă băr- Titlul pro 
batului ca dotă un lucru străin (Dig., Pro dote, 41, 9; Cod, — dete. 
De usucapione pro dote, 1, 28). 

Titlul Pro soluto. Acest titlu are loe atunci când se dă 'Litlul pro 
creditorului drept plată, un lucru străin sau un lucru ce nu s80lut0. 
eră datorit (L. 4, Dig., De publiciana actione, 6, 2); 

Titlul pro herede. Acest titlu are loc atunci când cineva Titlu pro he- 
posedează lucruri făcând parte dintr'o succesiune, crezând că vede. 
este, pe când, în realitate, nu este moştenitor (vezi Maynz, 
op. âit., |, $ 113, p. 755, text şi nota 47; Pothier, Prescrip- 
tion, LX, 62—64, p. 339, ed. Bugnet); 

Titlul pro derelicto. Acest titlu aveă loc atunei când cineva Titlul pro 
a luat un lucru părăsit de altul, care nu eră însă proprie- derelicto. 
tarul lui (Dig., Pro derelicto, &l, 7); | 

Titlul pro suo, care aveă loc în toate cazurile în care ci-'Titlul pro suo. 
neva credeă, pentru un motiv oarecare, că dobândeşte pro- 
prietatea, prin posesiunea lucrului (Dig., Pro suo, 41, 10). 
Cpr. asupra acestui titlu, Guillouard, Prescription, II, 548. 

La aceste cazuri, anume menţionate în izvoarele dreptului Punerea în 
roman, autorii mai adaogă cazul când cineva fusese pus în posesiune prin 

. . A : ae ..: otărîre Jude- 
posesiunea unui lucru în urma unei hotărîri definitive (epr. cătoreazeă, 
L. 3 $ 1, Dig., De publiciana actione, 6, 2), judecătoreasca 
trădare a unui, lucru străin, după cum se exprimă art. 1916 

din codul Calimach, şi acela în care se primise un lueru în 

executarea unei tranzacţiuni sau alte cauze analoage, ete. Vezi 

asupra tuturor acestor titluri din dreptul roman, Pothier,
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codul nostru, se înțelegeă la Romani şi se înțelege şi as- 
tăzi, în materie de pcsesiune sau de proprietate, un act ju- 
ridie (negothium), care ar fi transmis proprietatea, dacă ar 

fi emanat dela adevăratul proprietar (1), precum, de exemplu: 
vânzarea, (*), schimbul (2), donaţiunea, legatul particular sau 
singular (£), adjudecarea în urma unei urmăriri imobi- 

Prescription, LX, 59 urm., p. 338 urm.; Maynz, Cours de 
droit romain, |, Ş 113, p. 754 urm.; Girard, Manuel Element. 
de droit romain, p. 304 (ed. a 4-a), ete. 

Q) Prin justa causa, se înţelege, zice foarte bine Curtea din Bu- 

( ) 

cureşti, titlul care, învestit cu formele legale cerute pentru 
validitatea lui, are de obiect transmiterea unui drept de pro- 
prietate, abstracţiune făcând dacă el emană dela adevăratul 
proprietar, sau dela o persoană capabilă de a înstrăină acel 
lucru. Vezi Dreptul din 1911, No. 51, p. 408. Titlu! just 
trebuind să fie translativ de proprietate, s'a decis, cu drept 
cuvânt, că un raport de expertiză nu însuşeşte această con- 
diţie şi, deci, nu poate servi de bază prescripţiei de 10—20 
de ani, Justiţia de pace din Liernais (Câte d'or), D. P. 1913. 5. 
35 şi Dreptul din 1914, No. 51, p. 408 (cu observ. noastră). 
Cpr. Cas. rom. Bult. 1908, p. 226; Bult. 1909, p. 10; Bult. 
1891, p. 1052; Bult. 1881, p. 180; Bult. 1883, p. 522, ete.— 
S'a decis, cu drept cuvânt, că numai legile naţionale sunt 
aplicabile în ceeace priveşte imobilele situate în țară. Această 
regulă, admisă în dreptul actual, eră în vigoare şi în dreptul 
anterior, unde jurisdicţia consulară nu aveă niciun amestece 
în această privinţă. Astfel fiind, actul consulului rusesc, pe- 
trecut în anul 1852, prin care se trecuse proprietatea unui 
imobil dela un supus rus la altul, nu poate constitui pentru 
acest din urmă un titlu valabil şi niciun just titlu de achi- 
Ziţie spre a întemeiă preseripţia de 10 pănă la 20 de ani. 
C. Focşani, Dreptul din 1883, No. 54. 
„Şi fiindcă vorbim de legile noastre anterioare, vom men- 

ționă o decizie a Curţei de casaţie, care a pus în principiu 
că un act de vânzare, petrecut sub imperiul codului Caragea, 
nu poate constitui un just titlu care să conducă la preseripţia de 10 pănă la 20 de ani, dacă n'a fost legalizat de tribunal. 
Cas. rom. Bult. S-a 1, anul 15861, p. 388. 
Cpr. Cas. rom. Bult. S-a I, anul 1833, p. 745. 
Trebue să observăm de pe acum că contrastele sau actele, în 
privinţa cărora legea cere forme solemne, precum este: dona- 
punea, convenţia. matrimonială, testamentul, ete., nu eonsti- 
tuese un titlu just, dacă nu îndeplinesc formele cerute de lege 
ad solemnitatem. Vezi p. 256, t. şi n. 3. Astfel, un testament nul nu este un titlu just. Cpr. C. Bucureşti şi Craiova, Dreptul 
din 1887, No. 11 şi 78; Cas. rom. Bult. S-a l, anul 1887, p. 784.
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liare (1), darea unui lucru drept plată (datho în solutum) (2), 

tranzacțiunea, de câteori este translativă de proprietate (3), 
actul dotal făcut în formele legale (*), ete.; întrun cuvânt, 

toate actele juridice care strămută proprietatea (art. 1897 
    

() Vezi Dalloz, Nouveau code civil annolă, IV, art. 2265, 
No. 161-—164 şi autorităţiie citate acolo; Cas. rom. Bult. 
S-a 1, 1881, p. 929; Bult. 1890, p. 1384; Dreptul din 1906, 
No. 72; Trib. Bacău, Dreptul din 1898, No. 56, p. 478; C. 
Bucureşti, Dreptul din 1911, No. 51, p. 403; A. ColinetH. 
Capitant, Cours €lement. de droit civil franţais, IL, p. 896 
(Paris, 1914). Vezi înfră, p. 253. — Vezi însă C. Bordeaux, 
D. P. 193. 2. 858. 

(2) „Dare în solutum est vendere“. Cpr. Pothier, Prescription, Datio în so- 
IX, 60, p. 338; 'T. Huc, XIV, 442; Marcad6, Prescription, — lutum. 
art. 2269, No. 250, p. 275; Guillouard, Idem, IL, 547; Pla- 
niol, I, 2660; Pand. belges, v? Prescription par 10 et 20 ans, 
43, ete. 

Plata nu este însă un just ţitlu. Astfel, dacă fiind vorba plata nu este 
de plata unui legat particular, moștenitorul a predat, fără un just titlu. 
cuvânt, pretinsului legatar, un imobil ce din eroare el credeă 
că a fost legat acestui din urmă, această predare nu transferă 
proprietatea, ci numai posesiunea lucrului legat, proprietatea, 
fiind transferită prin efeetul morţei testatorului. Predarea le- 
gatului nu constitue deci, în specie, un just titlu. Vezi A. 
Colin et H. Capitant, op. cit., I, p. 895. 

(5) Vezi tom. X al Coment. noastre, p. 209, nota 1. Cpr. Thiry, 
IV, 631, p. 547; Arntz, 1V,.2039; Beltjens, VI, art. 2265, 
No. 26; Laurent, XXXII, 403; T. Hue, XII, 324 şi XIV, 
442; P. Pont, Petits contrats, II, 639; Aubry et Rau, II, 
$ 218, p. 542, text şi nota 3 (ed. a 5-a); Marcad6, Prescriplion, 
253, p. 280; Baudry et Tissier, Jdem, 664; Troplong, Idem, 
II, 882; Le Roux de Bretagne, /dem, II, 872 urm.; Guillouară, 
Idem, LL, 550 şi Transaction, 49; Colin et Capitant, Cours 
element. de droit civil frangais, L, p. 896; Bufnoir, Pro- 
pridic et contrat, p. 296, ete. —- „iz causa transactionis ha- 
bentes justam causam possessionis, usucapere posunt“. (|. 8, 
Cod, De usucapione pro emplore vel pro transactione, 1, 26). 
Vezi şi L. 29, Dig., De usurpationibus et usucapionibus, 
41, 3. 

(4) Cas. rom. Bult. 1909, p. 128; Bult. 1892, p. 112; Bult. 1878, 
p. 198; C. Bucureşti, Dreptul din 1892, No. 41 şi din 1883, 
No. 80, p. 657; Guillouard, Prescription, II, 547; Dalloz, 
Nouveau code civi! annolă, LV, art. 2265, No. 152 urm,, 
ete. — Dacă contractul matrimonial n'a fost făcut în forma 
solemnă, el nu constitue un titlu just. Cas. rom. Bult. S-a], 
anul 1878, p. 199. Vezi înfră, p. 257, ad notam. .
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Titlul pro 
herede în 

dreptul ac- 
tual. 

C. Calimach. 
Art. 1916. 
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ab înitio) (!). Astfel, titlul posesiunei pentru un cumpărător 
nu este înserisul care constată vânzarea (instrumentum pro- 

bationis), ci însăş vânzarea. Titulus est rada et funda- 
mentum. juris pretinsi (?). 

Ştim, de asemenea, că, în legislaţia noastră, spre deo- 
sebire de ceeace se întâmplă în Franţa, titlul pro Perede 
constitue un titlu just care, unit eu buna credinţă, conduce 
pe moştenitor la proprietatea imobilului găsit în succesiune, 
prin prescripţia de 10 pănă la 20 de ani (2). 

() 

C) 

6) 

Vezi tomul III, partea ÎI, al Coment. noastre, p. 309 urm. 
Cpr. Planiol, I, 2291 şi 2660; Cas. rom. Bult. 1909, p. 568, ete. 

„Dreaptă şi vrednică spre uzucapie, este toată stăpânirea 
întemeiată pe astfel de titlu, carele ar fi spre câştigarea, pro- 
prietăţei, dacă acesta, sar fi. cuvenit trădătorului stăpânirei, 
zice art. 1916 din codul Calimach (1461 C. austriac); deci, 
acest fel de stăpânire sunt: legatum, darul, împrumutul (das 
Darleihen, zice art. 1461 C. austriac), cumpărarea şi vân- 
zarea, schimbul, plata unei datorii, darea de zestre de lucruri 
cheltuitoare, sau judecătoreasea trădare a unui lucru străin 
în rămășag, sau în joc de cărţi, şi dobândirea unui găsitor cu 
bună credinţă“. Enumerarea dela urmă, cu începere dela plata 
datoriei exeluziv, nu figurează în textul corespunzător austriac, 
ci este adaosă de legiuitorul Calimaeh. Vezi asupra art. 1461 C. 
austr. (1916 C. Calimaceh), Stubenrauch, Commentar zum &s- 
terreichischen allgemeinen biirgerlichen Gesetebuche, II, p. 910. 
Planiol, I, 2291; Mourlon, I, 1149; Trib. Bacău, Dreptul din 
1898, No. 56. 
Vezi supră, p. 133 urm. S'a decis, cu drept cuvânt, că dacă 
detentorul unui imobil poate fi admis, spre a complectă ter- 

menul prescripţiei ce invoacă, să unească la posesiunea sa pe 
acea a autorului său, acest beneficiu este supus unei îndoite 
condiţii, adecă: a, existenței bunei credinţe şi a unui titlu just 
în persoana autorului său, după cum aceasta rezultă din 
principiul că preseripţia statornicită de art. 1895 din codul 
civil, fiind o favoare şi o măsură excepţională, admisă prin 
derogare dela preseripţia de lung timp, care este de drept 
comun, ea nu poate fi invocată decât de acela care dobân- 
deşte un imobil sub această îndoită condiţie mai sus ară- 
tată. Prin urmare, violează dispoziţia art. 1895 C. civil în- 
stanța de fond, când admite preseripţia decenală invocată de 
MINOrI, fără a se fi dovedit existența unui titlu just în per- 
soana, mamei, autoarea minorilor, în momentul când a în- 
ceput posesiunea. Cas. rom. Bult. 1912. p. 210: Cr. judiciar 
din 1912, No. 34, p. 400, 401. Cpr. Juăcăe, ocol Aral Ză- 
treni (Vâlcea), Dreptul din 1914, No. 54, p. 430.
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Titlul trebuind să fie actualmente translativ de pro- Titlul condi- 

prietate, de aici rezultă că titlul sub condiţie suspensivă nu opt so 
este un just titlu pentru uzueapiune. El nu va puteă fi in-  pensivă. 
vocat pentru preseripția de 10 pănă la 20 de ant decât după 
îndeplinirea condiţiei (î). „Si sub conditione emptio facta 
sit, pendente conditione emptor usu non capit“ (?). | 

Titlul supus unei condiţii rezolutorii este, din contra, Condiţie rezo- 
un just titlu şi el nu va încet de a aveă acest caracter ie: 
decât în urma îndeplinirei condiţiei, căci atunci titlul n'a, 
avut niciodată fiinţă (5). | 

Un contract de loeaţiune, de amanet, ete. şi chiar de Contractul de 
împrumut, deși codul Calimach şi cel austriac dispun con- „eee 
trariul în privinţa acestui din urmă contract (*), nu sunt, 
din contra, titluri translative de proprietate, pentrucă ase- 
menea contracte nu strămută proprietatea nici chiar atunci 
când nu au niciun viciu(5). Acel care-şi închiriază, ama- 

4 
netează sau împrumută bunul lui, nu înțelege, în adevăr, 
a-l înstrăină. (Cpr. Planiol, 1, 2660). Î 

0) T. Huc, XIV, 448; Arntz, IV, 2040 urm.; Beltjens, art. 2265, 
No. 9; Pand. fr., 20 cif., 188% urm.; Laurent, XXXII, 39; 
Baudry et 'Tissier, Prescription, 673; Guillouard, Jdem, II, 
562. — Contră: Duranton, XXI, 376. | 

() L. 2 $ 2, ab înitio, Pro emptore, 41, k. Cpr. Pothier, Pres- 
cription, IX, 90, p. 348. 

(2) T. Huc, loco cit.; Beltjens, loco supră cit.; Laurent, loco cit.; 
Pand. fr., 20 cit., 1887 urm.; Baudry et Lissier, Prescription, 
672; Guillonard, Idem, 563; 'Troplong, Jdem, II, 910; L.e Roux 
de Bretagne, Jdem, II, 899 urm.; Aubry et Rau, II, $ 218, 
p. 546, text şi nota 13 (ed. a 5-a), ete. 
Vezi pag. 250, nota 1.— Această soluţie este inexplicabilă, 
căci împrumutatul, chiar în materie de mutuum (nu mai 
vorbim de comodat), fiind obligat a restitui lucrurile împru- 
mutate în aceeaş cantitate şi calitate (art. 1584 urm.) (vezi 
tom. IX. al Coment. noastre, p. 683 urm.), a devenit, ce e 
drept, proprietarul lor, însă obligaţia de restituire îl împedică 
de a aveă un titlu translativ de proprietate. Cpr. Baudry et 
Tissier, Prescription, 657; Dalloz, Nouveau code civil annolte, 
IV, art. 2265, No. 167, ete. Cu toate acestea, eomentatorii 
codului austriac nu fac această observaţie. Poate că textul 
suscitat din codul austriac sa referit la cazul când împru- 
mutul este făcut de un non dominus, adecă de o persoană care 

__nu eră proprietară a lucrului împrumutat. 
() Vezi tom. III, partea I al Coment. noastre, p. 310. 

—
 (&
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'Impărţeală, 
bhotărtre jude- 
"cătorească, 

ete. 

impărţeala as- 
cendenţilor. 
Controversă. 

L. de secula- 
rizare din 

1863. 
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Tot astfel, o împărţeală (1), o hotărîre judecătorească (?), 
ete. nu constituese un titlu just sau o justă cauză spre a 
conduce la dobândirea proprietăţei prin uzueapiune, pentrucă 
toate aceste acte sunt deelarative de drepturi, iar nu trans- 

0) 

lative de proprietate (3). 

Vezi, în privinţa împărţelei, tom. III, partea II, al Coment. 
noastre, p. 791 şi supră, p. 141. Cpr. Beltjens, VI, art. 2265 
No. 12; Dallioz, Nouveau code civile annole, IV, art. 2265, 
No. 17 urm. şi autorităţile citate acolo; Planiol, I, 2660; Guil- 
louard, Prescription, II, 551 urm., ete. 

În ceeace priveşte împărțeala făcută de ascendenți, ches- 
tiunea este controversată, cel puţin în privinţa împărţelei fă- 

„_cută, prin testament. Vezi Dalloz, op. și loco cit., No. 146 urm;; 

(9) 

Pand. fr., v? Prescription civile. 1852 urm.;, Rpert. Dalloz, 
Supplement, v% Prescription civile, 534; Guillouard, Pres- 
cription, Il, 554, ete. 
Cpr. Cas. rom. Dreptul din 1906, No. 72 (decizie nerepro- 
dusă în Bult. Curţei, deşi este foarte importantă); Bult. 1907, 
p. 15, 16; Jurisprudenţa română din 1913, No. 19, p. 29%, 
No. curent 391 şi Bult. Cas., anul 1913, pag. 870; U. Iași, 
Dreptul din 1899, No. 76, p. 616; Pand. fr., vo Prescription 
civile, 1835 urm.; Repert. Dalloz, Supplement, eod. +, 529; 
Beltjens, VI, art. 2265, No. 17 şi autorităţile citate acolo; 
Arntz, IV, 2038; T. Huc, XIV, 447; Laurent, XXXII, 404; 
Pand. belges., vo Prescription par 10 et 20 ans, No. 63, 64; A. 
Colin et H. Capitant, Cours dlement: de droit civil franțais, 
I, p. 896; Planiol, 1, 2660, ete.— Contră: Rauter, Cours de 
proced. civile (ed. din 1834), p. 64, nota 6 (in judicio quasi 
contrahimus); Coulon, Quest. de droit, III, p. 71, dial. 101. 
Cpr. Cas fr. Sirey, 385. 1. 754, ete. 
Tot pentru acelaş motiv s'a decis că legea de secularizare a 
averilor monăstireşti, din 1863, nu constitue pentru Stat un 
titlu just, această lege fiind numai declarativă, de drepturi, 
iar nu translativă de proprietate, şi ea n'a trecut în patri- 
moniul Statului un imobil anume determinat, după cum 
cere art. 1895, ci universaliatea bunurilor monăstireşti. Trib. 
laşi, Cr. judiciar din 1914, No. 56 (eu observ. noastră). 

S'a mai decis că acel care a cumpărat o moşie dela o monăstire 
nu poate invocă preseripția de 10—20 de ani, pentrucă nici 
stariţul monăstirei singur, nici împreună cu soborul, n'a avut 
niciodată dreptul să vândă bunurile monăstireşti. Cas. rom. 
Balt. S-a I, anul 1881, p. 235. Cpr. şi C. Bucureşti, Dreptul 
din 1881, No. 44, p. 355. Această din urmă, decizie pune în 
principiu că Statul, în ealitate de moştenitor al monăstirilor 
după legea secularizărei din 1863, este în drept a cere des- 
fiinţarea vânzărilor răcute de stariţii monăstirilor, afară de
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Prin excepţie, numai ordonanţele de adjudecare şi ju- Ordonanţele 
decăţile care constată un contract verbal ce transferă pro- î9adiudecare- 
prietatea, pot fi primite ca justă cauză, care să ducă la 
preserierea proprietăţei, deoarece, în aceste cazuri, nu este 

judecata propriu zisă care transferă proprietatea, ci vân- 
zarea constatată prin ordonanța de adjudecare şi contractul 
de vânzare sau de schimb, ete., pe eare îl constată judecata (1). 

O hotărnieie nu este însă un titlu învestit cu formele Hotărnieie. 
legale spre a puteă servi de bază preseripției de 10 pănă 
la 20 de ani). 

cazul cânil el ar fi recunoscut aceste vânzări, și o asemenea 
recunoaştere nu poate, după legea dela 1843, să emane dela 
Ministerul Cultelor. 

(1) Vezi supră, p. 248, 249, text şi nota 1. —S'a decis, cu dreptart, 1880 Ş 4. 
cuvânt, că, terţiul detentor al unui imobil ipotecat, care şi-a C. civil. 
transcris ordonanța de adjudecare în registrele tribunalului 
situaţiei imobilului, având această ordonanţă ca just titlu, şi 
fiind de bună credinţă, prescrie acţiunea ipotecară, dacă a 
posedat imobilul cel puţin 10 ani dela transcrierea titlului 
său, adecă timpul necesar spre a prescrie însăşi proprietatea, 
dacă ar fi avnt nevoe de această prescripţie, fără a se dis- 
tinge dacă acel dela care el deţine imobilul eră sau nu pro- 
prietarul acestui imobil; fiindcă, în această privinţă, art. 1800 
$ 4 din codul civil nu face nicio distincţie. Cas. rom. Bult. 
1904, p. 127 şi Dreptul din 1904, No. 41, p. 321; Cr. ju- 
diciar din 1905, No. 31, p. 243 urm. (eu nota d-lui |. |. 

Biremberg)). 
O altă decizie a Curţei de casaţie pune, de asemenea, în Stingerea pri- 

principiu că, conform art. 1800 $ 4 din codul civil, privile- vilegiilor şi 

giile şi ipotecile se sting prin preseripţie cu următoarea dis- POLO lor prin 

tineţie: atunci când bunurile se află încă în posesiunea debito- A. 1805 $ 4 

rului, prescripţia se dobândeşte prin expirarea timpului defipt 

pentru preserierea acţiunilor ce rezultă din ipotecă sau privilegii, 

adecă 15 ani în privinţa rangului inseripţiunei, şi 30 de ani, 
conform dreptului comun, în ce priveşte însuşi dreptui de ipo- 
tecă; atunci însă când bunul ipotecat sau supus privilegiului se 

găsește în mâna, unui terţiu detentor, preseripţia îi este câş- 

tigată prin expirarea timpului cerut pentru preserierea pro- 
proprietăţei în favoarea, sa, adăogând legiuitorul că în eaz când 

terțiul detentor a început a stăpâni în baza unui titlu, pres- 

cripţia nu începe a curge în favoarea lui decât din ziua când 

el sa înscris în registrele tribunalului ca nou proprietar. 

Cas. rom. Bult. 1907, p. 148i; Dreptul din 1997, No. 61, 
p. 483 şi Or. judiciar din acelaş an, No. 16, p. 607. 

() Cas. rom. Or. judiciar din 1912, No. 35, p. 419 (rezumate),
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Registrele de Tot astfel, registrele de repartiţia generală a pămân- 
i turilor, ţinute de comună, pentru trebuinţile sale adminis- 

rurale.  trative, nefiind un mod de dobândire a proprietăţei, nu 
constituese un just titlu spre a putea servi de bază pres 
cripţiei de 10 pănă la 20 de ani(?). îi 

Procesele-ver- S'a mai decis că nu constitue un titlu just sau o justă 

e gi ae cauză, în sensul art. 1895 şi 1897 din codul civil, nici pro- 
înstrăinarea cesele-vebale încheiate de comisiunea întocmită în confor- 

bunvrilor Sta- itatea art. 18 din legea, pentru înstrăinarea bunurilor Sta- 
"tului, neconfirmate de Minister 2). 

Procesul-ver- Procesul-verbal de delimitare al comisiunei de plasă 
pal de delini” formează însă un titlu pentru tot pământul dat ţăranilor, 

siunei de „conform legei rurale, îar nu și pentru proprietarul pe moșia 
pas căruia Sa făcut împroprietărirea; de oarece prin încheierea 

suszisului proces-verbal de delimitare, care nu este decât exe- 
cutarea pe fața pământului a împroprietărirei ţăranilor, nu se 
face o transmitere de proprietate către proprietarul pe moşia 
căruia sa făcut împroprietărirea, ci executarea în fapt a 

„_„_ împroprietărirei, pe baza legei rurale (2). 
Dare în Sa decis că, în regulă generală, legea din 1864 nu privința pă- . udat) | 9 ge _ p 9 - A 
„mânturilor poate servi ca just titlu pentru dobândirea prin preseripția 

aanilor,. peste de 10 ani a unui pământ dat sătenilor elăcaşi peste partea 
partea cuve- ce li se conferă prin acea, lege, căci un act nu poate servi 

nită lor. - . . A , : ca Just titlu decât pentru cesace cuprinde într'însul (4); și 

decizie nereprodusă în Bult. Curţei. Vezi, în privinţa hotăr- 
niciilor, WI. Mavrodineanu, Regulamentul hotărniciilor ad- 
notat cu doctrina și jurisprudența română și străină ('Turnu- 
Măgurele, 1914), lucrare foarte utilă şi bine alcătuită, pre- 
cedată de o scrisoare a noastră. | 

() Cas. rom. Bult. 1912, p. 277; Cr. judiciar din 1912, No. 2%, 
p. 286, No. curent 3 (rezumate). 

Copia unui act nu poate fi considerată ca titlu, atunci când 
originalul n'a fost produs, deşi el a fost cerut. Cas. rom. 
Bult. 1892, p. 943. 

(2). Cas. rom. Bult. 1908, p. 27. 
(5) Cas. rom. Bult. 1908, p. 253, 254. Vezi şi o altă decizie tot 

a Curţei de Cas. Bult. 1890, p. 609; C. Bucureşti, Dreptul 
din 1889, No. 35, ete. | 

(*) Cas. rom. Bult. 1890, .p. 451; Bult. 1892, p. 210 şi 965; 
C. Craiova, Dreptul din 1890, No. 38. —Contră: Cas. rom. 
Bult. 1888, p. 900.
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aceasta mai cu seamă atunci când, în titlul ce li s'a liberat 

conform acelei legi, nu este cuprins prisosul posedat (*). 
Instanţa. de fond face deci o greşită aplicare a art. 1895 Improprietă” 

C. civil. atunci când, în acţiunea Statului, prin care acesta rilor cu o în. 

cereă ca locuitorii împroprietăriți pe moşia sa să-i vestitue tindere de pă- 
o întindere de pământ ce li sa dat peste ceeace li se cuveneă mare decât 

după tabela litera A, a admis preseripţia achizitivă de 10 cea cuvenită. 
ani, invocată de locuitori, în baza acelei tabele, cum şi a 
procesului-verbal de delimitare din 1866, ca just titlu. In 
adevăr, preseripţia achizitivă de 10 ani, eu bună eredință 
şi just titlu presupune, în regulă generală, o transmitere a 
non domino şi are toemai de seop acoperirea oricărui viciu, 
rezultând din lipsa dreptului de proprietate a autorului 
transmiterei, iar nu o transmitere făcută de adevăratul pro- 
prietar (Statul), care a învestit pe locnitori cu dreptul de 
proprietate din chiar momentul împroprietărirei lor. In ase- 
menea caz, dacă Statul constată că, din eroare, a dat locui- 
torilor împroprietăriți după legile rurale, o întindere de pă- 
mânt peste ceeace eră obligat să le dei, locuitorii devin 
debitori ai prisosului nedatorit şi nu se pot liberă de obli- 
gaţia de restituire decât prin preseripţia liberatorie de 30 
de ani (2). 

In fine, sa mai decis, tot cu privire la legea rurală, Sentinţele 
că sentinţele tribunalului pronunţate în aplicarea legei in- e ba 
terpretative dela.13 Februarie 1879, pentru anularea în- larea înstrăi- 
străinărei pământurilor date în baza legei rurale din 1864, Părilor de pă- 
fiind deelarative, iar nu tranzlative de drepturi, nu consti- vale. 
tuesc un titlu just (justa causa) în sensul art. 1897 C. civ. (5). 

Pothier (Prescription, LX, 79, p. 344) zice că con- Aducerea în 

tractul de societate este prin firea lui translativ de proprie- sooietate a 
tate. Cu toate acestea, chestiunea, de a se şti dacă aducerea, din partea 
——_ Să unui asociat. ' 

(5) Cas. rom. Bult. 1888, p. 3. 
(2) Cas. rom., decizia No. 195 din 5 Martie 1913. jurisprudența ro- 

mână din 1913, No. 18, p. 275, No. de ordine 361; Bult. 
1913, p. 600, 601. 

(5) Cas. rom. S-a I, decizia No. 310 din 26 Aprilie 1913. Jurispru- 

dența româmă din 1913, No. 22, p. 338, No. de ordine 441 (de- 

cizie nereprodusă în Bult. Curţei). Această decizie mai pune în 

principiu că, dacă o asemenea sentință, invocată ca just titlu, a 

fost reformată în apel, ea este un titlu nul care, după art. 1897 
C. civil, nu poate servi de bază preseripţiei de 10—20 de ani. 
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Efectele ţitlu- 
ui nul. 

Ce se înţelege 
prin titlu nul. 

Efectele titlu- 
lui nul, în 

privința atri- 
duirei fructe- 
lor unui po- 
sesor de bună 

credință. 
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în societate a unui imobil, din partea unuia din asociați, 
constitue un just titlu, care să facă pe asociaţii de bună 
credinţă să dobândească proprietatea acestui. imobil, prin 
preseripţia de 10 pănă la 20 de ani, este controversată. Se 
susţine, în adevăr, de unii, că reaua credinţă a asociatului, 
care aduce în societate un imobil ce ştie că nu-i aparține, 
se comunică societăţei şi viciază posesiunea socială (1). 

Titlu nul sau anulabil (art. 1897 Ş 2 şi 3). 

Pentru ca preseripţia de 10 pănă la 20 de ani să 
poată aveă loc, titlul trebue să fie valabil în formă. Un 
titlu nul nu poate deci servi de bază preseripţiei de 10 
pănă la 20 de ani, chiar dacă posesorul nu are cunoștință 
de nulitatea care loveşte acest titlu (art. 1897 $ 2)(). 

Prin titlu nul se înţelege convențiile şi actele lipsite 
de formele legale. De exemplu: o donaţiune, o convenţie 
matrimonială, ete. n'au fost făcute în forma autentică (5), 

(1) Troplong, Prescription, II, 844. — Contră: Guillouard, Idem, 
II, 54. Vezi asupra acestei controverse, Dalloz, Nouveau 
code civil annote, IV, art. 2265, No. 157 urm. 

(2) Cpr. Cas. rom. Bult. 1905, p. 1085; Bult. 1908, p. 1300; 
Trib. Dolj, Pagini juridice din 1910, No. 58, p. 461, 462, 
(eu nota d-lui &. D. Miulescu). 

Titlul nul poate însă servi de titlu just pentru a atribui 
fructele posesorului de bună credință, fără a, se distinge, ca 
în materie de uzucapiune de 10—20 de ani, între nulităţile 
absolute şi cele relative. Posesorul se socoteşte în adevăr, de 
bună credinţă, chiar atunci când titlul, în baza căruia el po- 
sedă, este lovit de o nulitate radicală, precum ar fi, de exemplu, 
o donaţiune nulă pentru vicii de formă, dacă el n'a cunoscut 
acest viciu. A. Colin et Capitant, Cours €lement. de droit civil 

n L, p. 922; C. Toulouse, D. P. 79, 2, 141; Sirey, 80, 2, 
5, ete. Cu toate acestea, doctrina şi jurisprudenţa decid că 
posesorul nu poate să conserve fructele atunci când titlul său 
de achiziţie este lovit de o nulitate de ordine publică. Vezi 
Colin et Capitant, op. şi loco supră cit. 

(5) Cpr. Cas. rom. S-a l-a. Bult. 1892, p. 943. Astfel, s'a decis că 
o donaţiune neautentificată, ci numai legalizată, este inexistentă 
şi, ca atare, nu constitue un titlu just în sensul art. 1897. 
Cas. rom., S-a L-a, dec. No. 341 din 7 Mai 1913. Jurispru- 
dența română din 1913, No. 23, p. 354, No. de ordine 460 
şi Bult. 1913, p. 1079. Vezi supră, p. 248, nota 4.
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sau au fost făcute în baza unei procure neautentice (î); un 
testament olograf nu este datat, subsemnat sau scris cu însăş 
mâna, testatorului (art. 859), sau cuprinde o substituție fi- 
deicomisară (art. 803) (2); o convenţie este lipsită de con- 
simțimânt, de cauză sau de obiect, ori are o cauză falşă 
sau ilicită (art. 966) (3), ete. 

Nu pot, de asemenea, servi ca just titlu actele pe care Acte oprite 
legea le opreşte, de exemplu: o donaţiune sau un testament € 18: 
care 

unei 

ar cuprinde o substituție fideicomisară, o vânzare a 
succesiuni nedeschisă încă, ete. (5). 

  

() 

) 

*) 

Tot astfel nu constitue un titlu just, un testament nul, o Testament 
convenţie matrimonială nefăcută în forme solemne, ete. Vezi nul ete. 
supră, p. 248, nota 4 şi p. 249, nota 4. 
Mandatul formând un tot indivizibil cu actul pentru care a Pentru actele 
fost dat (epr. C. Lyon, D. P. 92. 1. 218), este, în adevăr, solemnefăcute 
supus aceloraşi condiţii la care este supus însuși actul. Vezi Prin manda- 
în:acest sens, Cas. rom., C. Bucureşti, laşi şi Trib. Mehedinţi, (ri, mandatul 
decizii citate în tom. IX al Coment. noastre, p. 566, nota 1; autentic, 
C. Craiova, Pagini juridice din 1912, No. 92 (eu observ. 
noastră); Cas. rom. S-a 1, decizia No. 92 din 11 Februar 1914, 
Jurisprudenţa română din 1914, No. 10, p. 146 şi Dreptul 
din 1914, No. 24 (eu nota d-lui S. Rădulescu). Vezi tom. ] 
al Coment. noastre, p. 219, nota 1 şi p. 761, nota 1 (ed. a 2-a); 
tom. IV, partea l-a, p. 211, nota | şi p. 227, nota 3; tom. VI, 
p. GLL urm.; tom. VII, pag. 128, text şi nota 5; tom. VIII, 
p. 41 urm.; tom. IX, p. 565, 566, text şi nota 1; tom. X, 
p. 590, text şi nota 5, ete. 
Vezi supră, p. 248, nota 4. 
Cpr. Cas. rom. Bult. S-a 1, 1878, p. 198; Bult. 1887, p. 784; 
Bult. 1892, p. 943; Bult. 1907, p. 19; C. Bucureşti, Dreptul 
din 1887, No. 14 şi din 1892, No. 41; C. Craiova, Dreptul 
din 1887, No. 78; Arntz, II, 2034; Laurent, XXXII, 391 

urm.; 'Phiry, IV, 631; Beltjens, VI, art. 2265, No. 7; Pand. 

belges, v Prescription par 10 et 20 ans, 122; Pand. fe., +0 
Prescription civile, 1860 urm.; Reperi. Sirey, eod. 9, 1616, 

1621 urm.; Planiol, I, 2662; T. Huc. XIV, 458, ete. Vezi şi 

supră, p. 248, nota 4. 
Thiry, IV, 631, pag. 547; Baudry et Tissier, Prescription, 
668, p. 512 (ed. a 3-a); Gnuillonard, dem, IL, 558; Le Roux 

de Bretagne, Idem, II, 895; Pand. fr., w? Prescription civile, 

1863; Pand. belges, vo Prescription par 10 et 20 ams, 141; 

Arntz, LV, 2034; Laurent, XXXII, 396; Beltjens, VI, art. 2267, 

No. 6; Planiol, I, 2653; Bufnoir, Propridte et contrat, p. 302; 

Aubry et Rau, II, $ 218, p. 544, text şi nota 7 (ed. a 5-a) 

şi toți autorii. Vezi t. IV, partea II, al Coment. noastre, p. 590. 
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Donaţiunea 
onfirmată _s se confirma vicii 

sau executată 

CIV. — CARTEA III. — TIT. XX. — CAP. IV. — S-a III. — ART. 1597. 

Chestiunea de a se şti dacă donaţiunea nulă pentru 
de formă, însă confirmată sau executată conform 

conform art. 1167 Ş ultim, de moştenitorii sau reprezentanţii dona- 
art. 1167 

$ ultim. Con- torului, după moartea sa, devine sau nu un titlu just în 

e  troversă. sensul art. 1895 şi- 1897, este controversată. După unii, 
asemenea donaţiune poate servi de bază prescripției de 10 
pănă la 20 de ani, pentrucă confirmarea sau executarea 

voluntară a donaţiunei ţine loc de renunțare, atât în pri- 
vinţa viciilor de formă, cât și în privinţa oricărei alte 
excepţii. Titlul este deci, în specie, asimilat unui titlu 
just, şi posesorul este la adăpostul oricărei evicţiuni din 
partea, reprezentanților dăruitorului, care au confirmat sau 
executat donaţinnea nulă în privinţa formelor (1). 

» Neaplie. 
art. 1167 la 
testamente. nule 

Această soluţie nu poate însă fi aplicată testamentelor 
în privinţa formelor; căci, după cum ştim, art. 1167 

„Controversă. constituind o dispoziţie excepţională şi derogaturie dela 
dreptul comun, nu este aplicabil testamentelor (2). Chestiunea 
este însă și de astădată controversată. 

Donaţiune ne- 
transcrisă. 

Ce trebue să decidem în privinţa unei donaţiuni ne- 
Controversă. trânserise? O asemenea, donaţiune constitue ea un just titlu 

în sensul art. 1895. C. civil? Se adinite în genere, că o do- 
naţiune, ca şi o vânzare netranserisă, constitue un just titlu, 
pentrucă transcripţia n'a fost organizată pentru a apără pe 
adevăratul proprietar contra, uzurpărilor emante dela terţii 5). 

() 

*) 

&) 

  

Vezi în acest sens, Guillouard, Prescription, 557; Baudry et 
Tissier, Idem, 669; 'Troplong, Idem, II, 901; Lausvent, XXĂII, 
392; Pand. belges, vo Prescription par.10 et 20 ans, 123. 
— Contră: Aubry et: Rau, II, $ 218, p. 544 (ed. a B-a); Le 
Roux de Bretagne, Prescription, IL, 893; Duranton, XXI, 
379, 380; T. Huc, XIV, 457, ete. Vezi asupra acestei con- 
troverse, Pand. fe., vo Don. et testaments, 3890 urm.; Râpert. 
Sirey, vo Prescription (matidre civile), 1618 urm.; Beltjens, 
op. cil.. VI, art. 2265, No. 5, ete. Sa 
Vezi tom. IV, partea I, al Coment. noastre, p. 208, ad notan, 
îm fine şi tom. LV, partea II, p. 139 urm. Mai vezi tom. VII, 
al Coment. noastre, p. 51, 52. Cpr. Bandry et Tissier, Pre- 
scription, 670; Guillouard, dem, II, 557; Le Roux de Bre- 
tagne, Idem, II, 893; Laurent, XX XII, 393; Aubry et Rau, 
H, $ 218, nota 8 dela pag. 544, 545; Pand. belges, ? cil 
124. — Contră: Pothier, Prescription, IX, 88, p. 347; 'Trop- 
long, Idem, II, 901; C. Iaşi, Dreptul din 1914, No. 11, p. 8%. 
Cas. rom. decizia No. 158, din 22 Februarie 1913, Or. judi-
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Aceeaş soluție este generalmente admisă și în privinţa Vânzare ne- 
contractelor cu titlu oneros, precum: vânzarea, ete. (1). transerisă. 

Această teorie nu se aplică însă atunei când achizi- Preseripția nu 
torul, eare ar fi cumpărat imobilul dela adevăratul proprie- 
tar, ar opune preseripţia unui reprezentant al acestui pro- 
prietar, căci preseripţia de 10—20 de ani nu poate, în 
specie, să înlocuiască transeripţia (2). 

Chestiunea de a se ști dacă vânzarea luerului altuia, 
constitue sau nu un titlu just putând servi de bază pres- 
eripţiei achizitive de 10 pănă la 20 de ani, este şi ea contro- 
versată, pentrucă tot controversată este şi chestiunea de a se 
ști care sunt efectele juridice ale vânzărei lucrului altuia. 
Știm că doetrina şi jurisprudenţa sunt împărţite atât în 
Franţa cât şi la noi în trei sisteme, şi anume: 10 sistemul 
nulităței absolute sau mai bine zis al inezistenței vânzărei, 
întemeiată pe lipsa de cauză; 20 sistemul nulităţei relative 
în favoarea cumpărătorului, întemeiată pe eroarea asupra 
persoanei şi asupra substanței lucrului; 30 şi în fine, sis- 
temul rezoluţiei, admis de o mare parte a doctrinei şi a 

ciar din 1913, No. 31, p. 370, No. 1 (rezumate) (nereprodusă în 
Bult.); C. Caen, Sirey, 91, 2, 118; Baudry et 'Tissier, Prescrip- 
tion, 675; Guillouard, Idem, 11, 569; Le Roux de Bretagne, Jdem, 
1, 892; T. Hue. XIV, 450; Arntz, IV, 2045; Bufnoir, Propricte 
et contrat, p. 329 urm.; Aubry et Rau, II, $ 218, p. 547, 548, 
text şi nota 18, ete.—-Contră : Laurent, XXXII, 395; Belr- 
jens, VI, art. 2265, No. 20 şi art. 2267, No. 5; Martou, Privil. 
et haypotheques, 1, 8%; Mass6-Verge, V, $ 854, p. 320, nota 15. 
Cpr. U. Bordeaux şi Caen, Sirey, 51, 2, 244; D. P. 52.92.52. 
Sirey, 74. 2. 305; Cas. fr. D. P. 76. 1. 169; Sirey, 76.1. 
2117, ete. Vezi şi Planiol, I, 2665. 

() Vezi Mourlon, Zranscription, II, 512, p. 151 urm.; Baudry 
et Tissier, Prescription, 674; Guilluuard, Jdem, II, 568 şi 
autorii citați în nota precedentă; Cas. rom., decizia No. 158 
din 22 Februarie 1913. .Jurisprudența română din 1913, 
No. 16, p. 243, No. curent 316 (nereprodusă în Bult.)—Contră : 
Laurent, XX XII, 395; Troplong, Transcription, 117; Verdier, 
Jdem, I, 312, 373, p. 639 urm. (ed. a 2-a): Flandin, Jdem, II, 
905 urm., p. 75 urm.; Berger, Jdem, 152, ete. Vezi asupra acestei 
controverse, Râpert. Sirey, vo Prescription, 1571 urm.; Pand. 
fr., eod. w, 1891 urm.; Pand. belges, vf Prescription par 10 
el 20 ans, 127 urm., ete. 

(2) Bandry et 'Lissier, op. cit., 676 şi autorităţile citate acolo; 
Bufnoir, Propricte et contrat, p. 331 urm., ete. 

poate înlioeui 
transeripţia. a 

Vânzarea lu- 
cerului altuia. 
Controversa.
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jurisprudenţei, întemeiat pe ant. 1020 şi 1021 din codul 
civil (4). | 

In teoria acelor care cred că vânzarea lucrului altuia, 
este nulă în sens de inexistentă, ea nu poate constitui pentru 
cumpărător o justă cauză, care să-l poată conduce la pres- 
eripţia de 10—20, pentrucă neantul nu poate produce nici 
un efect (2); pe când soluţia opusă este, din contra, ad- 
misibilă în teoria acelora care admit anularea sau rezolvirea, 

„vânzărei lucrului altuia (3). 
Art, 1897 

$ ultim. Nuli- 
tate relativă. 

Nulitatea, titlului nu-l viciază şi nu-l face impropriu 
lau prescripţie decât atunci când este vorba de o nulitate 
absolută sau de ordine publică. Se poate însă întâmplă ca 
titlul posesorului să fie atins numai de o nulitate relativă. 
De exemplu: un minor a vândut, fără formalităţile legale, 
un imobil ce nu-i aparţineă, pe care însă cumpărătorul 
credea, în buna sa credință, că îi aparţinea. Marcad€ pre- 
vede în mod special acest caz, exprimându-se în termenii 
următori : 

„___„„mNous pensons, comme D'Argentr& et 'Froplong, que Pannu- 
labilit de lacte n'tant alors 6tabiie qu'au profit de lincapable 
et ne pouvant tre oppose que par lui, le tiers, proprietaire vtri- 
table de limmeubld, ne pourrait pas en argumenter, et que acte 
d'aliânation constitue dăs lors, par rapport ă lui, un juste titre. 
Sans doute, si acheteur connaissait l'îtat de minorite de son ven- 

  

() Vezi Cas. rom. Bult. 1900, p. 50 şi Dreptul din 1900, No. 46 
(eu nota lui Degr6); Judecăt. ocol. Fierbinţi (Iltov), Cr. ju- 
diciar -din 1912, No. 37, p. 441; Judeeăt. ocol. Albeni (Gorj), 
Cr. judiciar din 1910, No. 19, p. 151 (cu nota d-lui Ştefan 
Seriban); C. Bucureşti, Dreptul din 1911, No. 51, p. 403; 
Ionescu-Dolj, nota în Or. judiciar din 1901, No. 1; Meitani, 
Dreptul din 1903, No. 10; Al. Cerban, Dreptul din 189, 
No. 33 şi Dreptul din 1911, No. 55; Nacu, III, p. 174, 175, 
ete. În acest sens se pronunță în Franța, Colmet de Santerre, 
VII, 28 bis VI. Vezi asupra tuturor acestor sisteme, tom. VIII 
al Coment. noastre, p. 569 urm. (ed. I-a). 

(2) Vezi Judecăt. ocol. Suraia (Putna), Cr. Judiciar din 1910, 
No. 9, p. 72; Judecăt. ocol. Ciovarnaşani (Mehedinţi) şi Bo- 
şoteni (Romanați), Cr. judiciar din 1911, No. 28 şi 32. Vezi 
şi supră, p. 240, nota 2, în fine. 

€) C. Bucureşti şi Judecăt. ocol Puseşti, Dreptul din 1911, No. 5l 
şi 55, p. 4083 şi 439; C. Iaşi, Dreptul din 1906, No. 9, p. 69; Alex. Cerban, Dreptul din 1911, No. 55; C. St. Bossie, Or. 
Judiciar din 1911, No. 36, p. 288, ete.
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deur (1), il ne pourra pas invoquer la prescription dâcennale; mais 
ce ne sera pas pr6cis6ment ponr dâfaut de titre, ce sera parce 
quiil a, dans ce cas, acquis de mauvaise foi; et si on suppose que 
cet aequtreur a vraiment cru majeur celui avec lequel il a traitâ, 
la prescription de dix ans sera possible, puisque alors il y aura 
tout ă la fois juste titre et bonne foi“ (2). 

Acest mod de a vedeă a fost în totul admis de legiui- Admiterea, în 
torul nostru prin $ ultim al art. 1897. In consecință, s'a, drept! nos. 
şi decis că, de câteori este vorba de un titlu izbit de o nuli- tui Marcacă. 
tate relativă, care face ea titlul să fie anulabil, acest titlu 
poate servi de bază pentru a conduce la preseripţia de 10 
pănă la 20 de ani, faţă cu orice altă persoană decât cel care 
ar fi avut drept de a cere anularea lui (2); căci, în specie, 
fiind vorba de o nulitate relativă, numai cel ce are drept 
de a cere anularea titlului se poate opune preseripţiei înte- 
meiată pe un asemenea titlu (£). | 

Din ultimele cuvinte ale art. 1897 rezultă însă că pose- Cazul când 
| A = . pt 3 A _ posesorul este 

sorul nu va putea sa opue această presenpție dacă, iN IN0- ge rea ere- 

dință. 

() Cpr. ultimele cuvinte din $ final al art. 1897: „dacă pose- 
sorul n'a cunoscut cauza anulabilităţei“. 

(2) Maread6, Prescription, art. 2265-—2289, No. 257, p. 283. 
Vezi şi 'Troplong, Idem, II, 905, 906, care reproduce cuvin- 
tele lui D'Argentr6, pe care se întemeiază distincția între 
nulităţile absolute şi cele relative. Mai vezi Arntz, IV, 2035; 
Thiry, IV, 631, p. 547; Pand. belges, v Prescription par 
10 et 20 ans, 139 urm. Prin titlu nul, expresie care se găsește 
în art. 1897 C. civ., zice foarte bine trib. Bacău, trebuea 
se înţelege numai titlurile lovite de nulităţi absolute, adecă 
titurile nule în sens de inexistente. Cât pentru titlurile anu- 
labile, adecă lovite numai de nulităţi relative, ele nu intră 
în categoria celor vizate de art. 1897 şi, deci, pot fi consi- 
derate ea titluri juste. V. Dreptul din 1898, No. 56, p. 478. Cpr. 
în acelaş sens, Cas. rom. şi C. Craiova, Bult. S-a I, anul 1882, 
p. 675; Dreptul din 1882, No. 62, p. 500; Bult. 1892, p. 943; 
Drepiul din 1891, No. 3, p. 21, ete. Numai cel care are 
dreptul de a cere anularea titlului, se poate opune preserip- 
ţiei achizitive întemeiată pe acest titlu. C. Craiova, Dreptul, 
din 1891, No. 3. Vezi şi supră, p. 241, nota 2, îm fine. 

(5) Cas. rom. Bult. 1890, p. 679. 
(&) C. Craiova, Dreptul din 1891, No. 3; C. Bucureşti, Dreptul 

din 1911, No. 51, p. 403. — Dacă titlul invocat de posesor 
este nul, orice persoană poate să-l atace, fiindcă un titlu nul 
nu poate servi de bază preseripţiunei (art. 1897 Ş 2). C. Bu- 
cureşti, Dreptul, loco supră cit.
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inentul contractărei, el cunoşteă cauza anulabilităţei titlului, 
fiindcă, după cum ne arată şi Mareade, în asemenea caz, el 
este de rea credinţă şi, deci, lipseşte una din condiţiile cerute 
de lege pentru existenţa uzucapiunei de 10 pănă la 20 de ani. 

Titlu putativ. 

   5 Ce este titlul Titlul putativ este acela pe care posesorul îl erede că 
=» Puteti” există, dar care nu există în realitate. Astfel ar fi, de exemplu, 

un testament revocat prin alt testament posterior în dată, 
care se descopere mai târziu (1). 

La Romani şi în vechiul drept francez, titlul putativ 
se consideră, în genere, ca suficient, pentrucă se aveă în 
vedere mai cu seamă buna credinţă a posesorului, şi titlul just 
nu eră cerut decât ea o justificare a acestei bune credinţe (2). 

Dr. actual. Astăzi, un titlu putativ nu poate, după părerea una- 
nimă a autorilor, să conducă la dobândirea proprietăţei 
prin uzmeapiunea de 10 pănă la 20 de ani, pentrucă, în dreptul 
actual, se cere un titlu rea/, ca o condiţie deosebită a bunei 
credințe (art. 1895, ab initio). 

empu spre. Astfel, dacă cred că sunt moștenitorul lui A, pe când 
lor de mai în realitate sunt străin de succesiunea lui, nu voiu putea 

îm să preseriu această succesiune, nici imobilul altuia ce s'ar găsi 
în această succesiune; dacă cred că sunt levatarul lui A, 
pe când în realitate nu aun această calitate, nu voiu puteă 
prescrie imobilul posedat de mine în această calitate; dacă 
cred că mandatarul meu a cumpărat cutare imobil pentru 
mine, pe care însă el nu l-a cumpărat, nu voiu puteă pres- 
erie posesiunea acestui imobil, ete. (5). 

() Vezi tom. III, partea, l-a, al Coment. noastre, p. 311, nota |. 
Cpr. Baudry et Chauveau, Des biens, 313, p. 222. 

(2) Cpr. Mourlon, III, 1939; Planiol, |, 2664.— Contră: Art. 1916 
C. Calimaeh (1461 O. austriac). Vezi tom. III, partea |, al 
Coment. noastre, p. 3ll, text şi nota 3.-—Şi la Romani, mai 
târziu, dreptul variând, şi titlul putativ eră lipsit de orice 
valoare. „Error autem falsa causa usucapionem non parit: 
veluii si quis, ciim non emerit, emisse se existimans possudeai; vel cin ei donatum non fucrit, guasi ex donatione possideat“. 
(pet e usucapionibus ei longi temporis possessionibus, 
AL V, ME 

(5) Cpr. A Colin et Capitant, Cours €lâment. de droit civil franțais, 

  

ar 

De. zopan şi 
dr. vechiu fr. 

  

Dr... roman.
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Dar, dacă titlul putativ nu poate să conducă la pre- 
seripţie, se admite însă de majoritatea autorilor şi, cu drept 
cuvânt, că un asemenea titlu poate servi de temeiu bunei 
„credinţe spre a. conduce pe posesor la dobândirea fructelor 
(art. 486, 487); pentrucă, după cum foarte bine a decis 
Curtea din București, legea nu cere pentru dobândirea fruc- 
telor, ca în materie de uzucapiune, două condiţii deosebite: 
buna credinţă și un just titlu, ci o singură condiţie, şi 
anume: buna credinţă, iar titlul nu este, în specie, decât 

un element şi un mijloc de probaţiune al bunei credinţe (?). 
Pentru ca titlul putativ să poată fi considerat ca echi- 

valentul unui titlu real, şi să poată astfel conduce la dobân- 
direa fructelor, trebue ca eroarea posesorului să fie scuza- . 
bilă, precum ar fi, de exemplu, acea a mandantului eare ar 

crede ce mandatarul a dobândit pentru el (mandant) bunul 
ce mandatarul aveă misiunea de a cumpără. Eroarea pose- 
sorului n'ar puteă însă fi seuzată atunci când el ar pretinde 
că sa înşelat asupra faptului său propriu, precum ar fi, 
de exemplu, în cazul când el ar crede că a cumpărat lucrul 

I, p. 897, 898; 'Thiry, IV, 631, p. 548; Planiol, I, 2664; 
Arntz, IV, 2043; Laurent, XXXII, 399; Beltjens, VI, art. 2265, 
No. 10; T. Huc, XIV, 442, p. 559; Gaiilouard, Prescription, 
II, 570; Baudry et Tissier, Jdem, 677 bis, şi 688 urm.; Mar- 
cadâ. Idem, 255, p, 280 urm.; Le Roux de Bretagne, Idem, 

II, 884, 886; Colmet de Santerre, VIII, 372 bis XII; Pand. 
fr. vo Prescription civile, 1903; Pand. belges, v%, Prescrip- 
tion par 10 et 20 ans, 115; Repert. Sirey, v Prescription 
civile, 1614 urm.; Mourlon, LII, 1940; Bianchi, Corso di co- 

dice civile italiano, | (partea generală), 82, pag. 366 urm.; 

C. Bucureşti, Dreptul din 1910, No. 13, p. 106 (motive); Trib. 

Vâlcea, sentinţa No. 533 din 20 Sept. 1894 (nepublicată); 

Vezi și supră, p. 240. — Contră: 'Trb. Ilfov, Dreptul din 

1888, No. 78. Vezi şi tom. III, partea LI, al Coment. noastre, 
p. 812, ad notam. 
C. Bucureşti, Dreptul din 1910, No. 13, p. 105 urm. (eu 

observ. noastră). Vezi în acest sens, numeroasele autorități 

citate în tom. III, partea I, p. 313, nota 1, la care trebue să 

adăogăm, Arntz, LV, 2044; Aubry et Rau, II, $ 206, p. 410 

(ed. a 5-a); Pand. belges, vo Prescription par 10 el 20 ans, 

No. 179, 180; A. Colin et H. Capitant, Cours €lâment. de droil 

câvil fr. I, p, 922; Baudry et Chauveau, Des biens, 313—315. 

Vezi şi articolul ce am publicat în Pagini juridice din 1908, 

No. 21. — Vezi însă Laurent, VI, 209. 

N
 -
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Dobândirea 
fructelor. 

Art, 486, 487. 

Eroarea pose- 
sorului trebue 
să fie scuza- 

bilă.
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Chestie de posedat, pe când nu l-a cumpărat în realitate (1). Judecă- 
„fbt- torii fondului vor apreciă în fapt scuzabilitatea erorei invo- 

cate, ca şi existenţa bunei sau relei credinţe (2). 
Dovedirea Autorii sunt, de asemenea, de acord spre a decide că 
puroi ere posesorul, care pretinde că a dobândit proprietatea fructelor, 

trebue să facă dovada bunei sale credinţe, adecă a credinţei 
eronate în existenţa unui titlu valid, translativ de pro- 
prietate (3). 

Titlu fără dată certă. 

Art, 1182 C. De câteori titlul posesorului este eonstatat printr'un 
e . : > = . x . . 4 ” în act sub semnătură privată, preseripţia nu va începe a curge 

în folosul lui, decât din momentul când acest titlu a dobândit 
dată certă. Pănă în acest moment actul lui nu este opozabil 
terţilor (art. 1182) și adevăratul proprietar, care-şi reven- 
dică luerul său. este un terţiu, fiindcă nu el, ci un non 
dominus a vândut posesorului imobilul a cărui proprietate 
se prescrie. (£). i 

Dovedirea titlului just (art. 1899 $ 1). 

Deoseb. de Codul francez nu are nicio dispoziţie în privinţa dove- redacţie între de. nostru şi direi titlului just sau justei cauze, după cum se exprimă - 
cel francez. textul nostru, regulele dreptului comun fiind aplicabile în 

această privinţă. Art. 1899 $ 1 din codul nostru dispune, 
prin aplicarea principiilor generale, că justa cauză trebue 
să fie totdeauna probată de cel ce invoacă prescripţia de 

  

() Baudry et Chauveau, Des biens, 314. Vezi tom. JII, partea |, 
al Coment. noastre, p. 313. 

(2) Baudry et Chauveau, op. şi loco supră cit. 
() Budry et Chauveau, op. cit, 315, p. 223 (ed. a 3-a); Aubry 

et Rau, II, $ 206, p, 411 (ed. a 5-a), ete. 
(*) Planiol, 1, 2666; Baudry et Tissier, Prescription, 661; 'Trop- 

long, Idem, 11, 9183; Guillouară, Idem, IL, 567; Le Roux 
de Bretagne, IJdem, 1, 905; 1. Huc, XIV, 451; Arntz, IV, 
2037; Aubry et Rau, II, Ş 218, p. 547, (ed. a 5-a); Pand. 
îe z Ja esoripion, căile, 1897; C. Caen şi Alger, Sirey, „2. 53 şi ; D. P. 91. 5. 405, No. 6; Cas. rom. Built. 1906, p. 1342, ete. o: 93 Sas, rom, Bu
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10 pănă la 20 de ani(t). Ei încumbit probatio gui dict, 
non qui negat (art. 1169). 

De câteori legea nu cere pentru validitatea, titlului ce Act sub sem- 
se invoacă, o formă solemnă, precum se cere în materie de PĂră Pri- 
donaţiuni, de convenții matrimoniale, de testamente, ete., titlul 
poate să rezulte dintr'un act sub semnătură privată (?). 

Rămâne însă bine înţeles că actul sub semnătură pri- Art. 1182. 
vată nu va fi opozabil proprietarului revendieant, decât din 

- ziua când acest act a dobândit dată certă prin unul din 
mijloacele arătate de ast. 1182 C. civil (2). 

Dovada titlului se poate face şi prin martori sau pre- Doved. titlu- 
zumpţiuni, în cazurile în care această dovadă este admisă vi Brin mar 
după dreptul comun (*). 

Chestiunea de a se şti dacă posesorul are sau nu un Chestie 
just titlu, adecă o cauză juridică şi legitimă de achiziţie, de drept 
nu este o chestie de fapt, ci o chestie de drept(?). 

Judecătorii fondului trebue, pentru a admite pres- Controlul 
eripția de 10 pănă la 20 de ani, să verifice şi să precizeze C: de casație. 
natura şi cavacterul titlului invocat. Este deci neapărat, 
pentru ca Curtea de casaţie să-şi exereite controlul său, 
ca judecătorii fondului să constate, pe de o parte, un titlu 
translativ de proprietate. care se aplică la imobilul posedat, 
iar pe de altă parte, credința posesorului în dreptul de pro- 
prietate al proprietarului său. Decizia care admite existența 
unui asemenea titlu, fără a arătă nici data, nici cuprinsul 
lui, nici împrejurările în urma cărora precedentul proprietar 
ar fi transmis drepturile sale posesorului aetual, nu permite 
Curţei de casaţie de a controlă şi verifică dacă actul invocat 

constitue, în adevăr, un just titlu în sensul legei şi, es 

atare, este casabilă (€). 
  

(1) O dispoziţie identică există în codul civil portughez. „O titulo C. portughez. 

nao se presume: a sua existencia deve ser provada por aquelle Art. 519. 

ue o invocat, zice art. 519 din acest cod. , 

() Guillouard, Prescription, II, 566; Baudry et "Pissier, Idem, 

677; Aubry et Rau, II, $ 218, p. 547; Laurent, XXXIL, 

394, ete. 
() Vezi supră, p. 264, text şi nota &. 
4) Baudry et Tissier, op. cit., 877, p. 519 (ed. a 3-a); Dalloz, 

Nouveau code civil annott, LV, art. 2265, No. 202, ete. 

(5) Vezi Dalloz, op. cit., IV, art. 2265, No. 205 şi deciziile citate. 

(5 Cas. fr. D. P. 1900. 1. 253; Sirey, 1901. 1. 287; Baudry
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A patra condiţie. — Termenul prescripţiei întemeiată pe un 

titlu just şi pe buna credinţă (art. 1895, 1896). 

Distineţie în- Termenul preseripţiei este determinat în mod diferit, 
“tre pruprie- = sant ata pi - Si . i | tarul prezent dUpă cum proprietarul, contra căruia, se prescrie, este prezent 

şi absent. sau absent. Ea este de zece ani între prezenţi şi de două- 
zeci de ani între absenţi (*). 

Când proprie- Proprietarul se consideră ca prezent când el locuește 
tarul se con- A aj. ptia Curtei d ] d j situat îm0- 
sideră prezent (7 circumscripția Curţei de apel unde se află situat imo 

şi absent. bilul; şi ca absent, de câteori el locuește afară de această 
circumscripție (2). 

Loeuinţa, Legea sa referit la locuinţa de fapt, adecă la reşedinţa 
ee proprietarului, ir nu Ja domiciliul său, pentrucă proximi- 
proprieta- tatea sau depărtarea reședinței sale îi permite sau îl îm- 

mini. pediecă de a cunoaşte care din imobilele sale pot fi expuse. 
Acest sistem este singur admisibil în codul nostru, pentrucă 
atât art. 1895 cât şi art. 1896 vorbesc de locuinţa proprie- 
tarului (9); pe când art. 2265 din codul francez vorbeşte 
de locuinţa, iar art. 2266 de domiciliul proj rietarului. 

Statul. In privinţa Statului preseripția se va, îndeplini în tot- 
deauna prin 10 ani, el fiind prezent peste tot locul, de 

et Tissier, op. şi loco supră cit.; Dalloz, op. cit., IV, art. 2265. 
No. 206—208, ete. 

() Cpr. L. unică, Cod, De usucapione transformanda, ete. îi, 
31 şi Instit., De usucapionibus et longi temporis possessio- 

| nibus, 2, 6, Pr. ete. 
Giritiea, legei (2) Cpr. Planiol, I, 2670. Acest autor (Zoco cit., p. 869, nota 3, îi dr. Serăin, ed. a 5-a), crede că ar fi mai bine ea timpul preseripţiei să 

fie reglementat după distanţa pe kilometre, decât pe cireums- 
eripţiile curților de apel. Codul italian fixează prin art. 2137, 
pentru prescripția achizitivă cu titlu just şi bună credință, 
termenul unie de 10 ani, iar codul olandez admite termenul 
de 20 de ani (art. 2000). Alte legislații admit dispoziţii ana- 
loage codului francez. Vezi, de exemplu, art. 1957, 1958 
din codul spaniol dela 24 Iulie 1839, ete. 

(5) Vezi în acest. sens, Planiol, I, 2670; T. Huc, XIV, 45; 
Baudry et Tissier, Prescription, 691; Le Roux de Bretagne, Idem, Il, 942; Marcadă, Idem, art. 2265, No. 262, p. 238 urm.; Thiry, IV, 631; Mourlon, III, 1944; Laurent, XXXII, 421: Beltjens, art. 2266, No. 2. — Contră.: Arntz, IV, 1031; Aubry 
et Rau, II, $ 218, p. 555, text şi nota 38 (ed. a B-a); Guillouard, 
Prescription, Il, 589; Troplong, Idem, II, 865 urm,, ete. 

a



- 

PRESCRIPȚIA DE 10—20 DE ANI. — ART. 1895, 1896. 267 

oarece el are pretutindeni agenţi însărcinaţi de a veghiă la 
interesele sale (1). 

Dacă preseripţia, se exercită în contra a doi proprietari Cazul când 
pro îndiviso, din care unul numai locueşte în circumscripţia APT 
Curţei unde este situat imubilul, numai partea indiviză a diviziune. 
acestui proprietar se va dobândi prin preseripţia de 10 ani, 
iar pentru părţile indivize ale celorlalţi, ea se va îndeplini 
prin 20 de ani(?). 

Art. 1896 prevede cazul când adevăratul proprietar Art. 1896. 
al imobilului ce se prescrie, a locuit un timp oarecare în 

circumscripţia acestei curți. El a fost deci prezent un timp 
oarecare şi absent pentru restul timpului. Chestiunea fiind de 
a se ști cum se va, caleulă, în asemenea caz, timpul preseripţiei, 

textul de mai sus răspunde că, atunci când proprietarul se 
consideră ca absent, adecă locueşte în afară de circumscripţia 
Curţei unde se săseşte situat imobilul, trebue un timp îndoit 
cât ar fi fost necesar, dacă el ar fi fost prezent, ceeace 
legea exprimă zicând că, la anii de prezență (?), se adaogă 
un număr de ani de absenţă îndoit, ete. Regulele statorni- 

() T. Hue, loco cit., p.573; Beltjens, VI, art. 2266, No. 3; Lau- 
rent, XX XII, 419; Baudry et Tissier, Prescription, 694; Guil- 
louard, Idem, II, 579, 10; Le Roux de Brstagne, Jdem, II, 
944, ete. 

(2) Planiol, I, 2672; Laurent, XXXII, 422; Aubry et hau, 
II, $ 218, p. 556; Baudry et Tissier, Prescripţion, 693; 
Guillouard, Idem, II, 590. Cpr. TF. Huc, XIV, 455, p. 573, 
574. In specie, este vorba de indiviziune, iar -nu de îndivi- 
zibilitate, după cum pe nedrept se exprimă unii autori, 
precum Beltjens (VI, art. 2266, No. 4) şi alţii. Cpr. Planiol, 
loco supră cit. , Ş 

(2) Textul francez cuprinde o inexactitate, pe care toţi autorii Deoseb. de re- 
o critică, când zice că „îl faut, pour completer la prescription, dacţie de C. fr. 
ajouter ă ce qui manque aux dix ans de presence, un nombre 
danntes d'absence double de celui qui manque, etc., căci 
adaosul de care vorbeşte legea se face la anii de prezență, 
după cum se exprimă textul nostru, urmând şi în această 

privință observaţiile lui Maread€. Iată, în adevăr, cum se 

exprimă acest autor: „il faut ajouter auz annte de presence, 
et non pas ă ce qui manque auz diz ans de prâsence, 
comme la loi le dit par une singulitre distraciion, un 

nombre d'anndes double de ce qui mangue pour faire diz.“ 

Mareade, op. cil., No. 261, p. 388. Cpr. Mourlon, III, 1942, 

p. 937, nota 1. Vezi şi supră, p. 231, nota 2.
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cite de lege se combină deci împreună în aşa mod că fiecare 
an de prezenţă face, din punctul de vedere al preseripţiei, 
cât doi ani de absenţă, şi vice-versa. 

Exemplu spre Pentru a înțelege mai bine art. 1896, a cărui termeni 
„dămurirear nu sunt tocmai elari, trebue să luăm:un exemplu, cu toate 

sus. că textul este mai bine redactat în codul nostru decât în 
cel francez. Astfel, dacă presupunem că proprietarul imo- 
bilului ce se preserie a locuit cinci ani în circumscripția 
Curţei în care este situat acest imobil, locuind apoi alți 
cinei ani în cireuniseripţia altei Curți, preseripția nu se va 
îndeplini, în specie, prin zece ani, ca în cazul când el ar fi 
locuit tot timpul în cireumseripţia situaţiei imobilului, ei 
printr'un timp mai lung, fiindcă anii, în timpul cărora el 
a locuit în altă, circumscripție decât aceea a, situaţiei imo- 
bilului, trebue să fie îndoiţi. In specia de mai sus, vom 
adăogă la termenul de cinci ani, pentru vare proprietarul 
se consideră ca prezent, un număr îndoit de ani, adecă 
zece ani, ceeace face că, în cazul de față, preseripţia se va 
îndeplini prin cinsprezece ani, în loc de zece (!). 

ce se cere p. In fine, vom adăogă că, pentru ca art. 1896 să fie 
să fie apli- APlicabil, se cere o lipsă continuă a proprietarului din 

eabil. circumscripția Curţei de apel-unde imobilul este situat, iar 
nu numai o simplă plecare sau absenţă, trecătoare (?). 

Prescripţia acțiunei în anulare sau în resciziune 
(prescripţie liberatorie). 

„Art. 1909. — Acţiunea pentru nulitatea sau pentru stricarea 
uneu convențiuni (9), se preserie prin zece ani în toate cazurile când 
legea nu dispune altfel. 

  

Q) Vezi Planiol, I, 2671; Baudry et Tissier, Prescription, 692, 
p. 525; Guillonard, dem, 5834 urm.; Mareadă, Idem, No. 31, p. a57 288; Beltjens, SI, art. 2266, No. 1; Laurent, XXXII, 

. 3 Mourlon, „ i4dz, ete. 
(2) Cas. rom. Bult, 1892, p. 359. | ; To 

, . a Aplie. 1 (5) Deşi art. 1900 nu vorbeşte decât de anularea unei convenții, Ă și la . a 4. u .. . a - 
pt. 1900 și. totuşi el sar aplică, după unii, la orice acte care se înte decât anularea, meiază, pe o manifestare a voinţei, chiar dacă ar» fi vorba de anei coa- o manifestare unilaterală. Cpr. Bufnoir, Propricte et contrat, 
troversă. 

venţii. Con- p. 727, 728; Aubry et Rau, IV, $ 339, p. 453, 454, text şi
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Această prescripţiune nu începe a curge, în caz de violenţă, 
decât din ziua când violenţa a încetat; în caz de eroare sau de 
dol, din ziua când eroarea sau dolul s'a descoperit; pentru actele 
făcute de femei măritate neautorizate, din ziua desfacerei căsătoriei ; 
în contra minorilor, din ziua majorităţei, iar în respectul interzi- 
şilor, din ziua când s'a ridicat interdicţiunea. (Art. 197 urm., 207, 
342, 421 urm, 434 urm., 454, 953 urm., 959, 1255, 1512, 1876, 
1878, 1879, 1880 C. eiv. Art. 946 C. com. Art. 1304 C. fr)(). 

Art. 1900 din codul civil a fost explicat cu toate deta- 
liile ce merită o asemenea materie în tom. VII al Coment. 
noastre, p. 69 urm. (2), aşa că puţin ne-a mai rămas de zis 
asupra, lui. 

Acest text, care cuprinde o adevărată preseripţie (5), însă 
specială şi derogatorie dela, dreptul comun (4), şi care a fost 
transportat de legiuitorul nostru dela titlul obligaţiilor la 
titlul preseripţiei, fiind o confirmare tacită (5), nu se aplică 

nota 14 (ed. a 5-a); Planiol, II, 1288; Demolombe, XXI, 
48; Colmet de Santerre, V, 263 bis IX. — Contră: Laurent, 
XIX, 23; T£. Huc, VIII, 191, ete. 

Tribunalul din Bacău a decis că preseripţia de 10 ani, 
statornieită de art. 1900 din codul civil, nu se aplică numai 
contractelor de vindere cumpărare voluntare, dar şi vânză- 
rilor făcute prin licitaţie publică, şi anume: vânzărilor prin 
licitaţie publică a bunurilor imobiliare ale minorilor. Vezi 
Dreptul din 1898, No. 56, consid. dela p. 482, col. 2. 

) Vezi asupra acestei importante materii, Aubry et Rau, IV, 

$ 339, p. 447 urm. (ed. a 5-a); Bufnoir, Propricie et contrat, 

p. 657 urm.; Baudry et Barde, Oblig., III, 2024 urm. (ed. 

a 3-a); Planiol, II, 1282 urm.; Demolombe, XXIX, 46 urm.; 

Beudant, Cours de droit civil franțais, Contrais et obligations, 

894 urm., p. 549 urm.; Le Roux de Bretagne, Prescription; 

II, 1109 urm., p. 201 urm.; Guillouard, Idem, II, 635 urm.; 

C. Orănescu, Cr. judiciar din 1906, No. 69, p. 555 urm; 

I. G. Profiriu, Or. judiciar din 1912, No. 80, ete. 

Mai vezi tom. IV, partea ], p. 207, ad notam, p. &l5 urm., ete. 

Vezi tom. VII al Coment. noastre, p. 7l, 72. Cpr. Baudry 

et Barde, Oblig., III, 2024 (1), p. 373 urm. (ed. a 3-a); Planiol, 

II, 1290. — Această prescripţie este deci supusă cauzelor de 

întrerupere şi de suspendare statornicite de dreptul comun. 

Vezi tom. VIL suscitat, p. 72 şi supră, p. 185. Cpr. Cas. fr. 

D. P. 85. 1. 101. — Ea curge contra absenţilor. Le Roux de 

Bretagne, Prescription, Il, 1168. 
(*) Beudant, Oblig. et contrats, 904, 909; Le Roux de Bretagne, 

Prescription, IL, 1120. , 
(6) Vezi Cas. rom. Bult. 1903, consid. dela p. 1349, precum şi 
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actelor inexistente, afară de excepţia admisă prin art. 1167 
$ ultim (1), ei numai celor anulabile, căci neantul nu poate 
fi confirmat (art. 1168) (2). Quod. nullum est confirmari 
neguul. 

Neaplie, & Art. 1900 nu se aplică, de asemenea, la testamente, 
aut. 1900 la el nevorbind decât de anularea sau striearea unei convenţii, 

Anularea testamentelor se va preserie deci prin 30 de ani, 
conform dreptului comun (2). 

„Accept. sau 
lepădarea 

mnei sucee- 

Textul de mai sus fiind o dispoziţie excepţională, nu 
se aplică la acceptarea sau lepădarea unei succesiuni (&), la 

siuni, ete. convențiile care privese drepturile de familie, precum: căsă- 

0) 

e) 

6) 

autoritățile citate în tom. VII, menţionat, p. 71, nota 1. Cpr. 
Baudry et Barde, Obiig., II], 2025, p. 379 urm. (ed. a 3-a); 
Planiol, II, 1296; Beudant, Obiig. et contrats, 909, p. 558; 
Le Roux de Bretagne, Prescription, II, 1122, 1130; Aubry 
et Rau, IV, $ 339, p. 447, text şi nota 3 (ed. a 5-a), etc. 
Cpr. Cas. rom. Bult. 1903, p. 1349 şi Cr. judiciar din 1903, 
No. 84 (en obser noastră); Bult. 1900, p. 166 şi Ur. judiciar 
din 1900, No. 22; Dreptul din 1900, No. 74, ete. 
Vezi tom. VII menţionat, p. 72 urm. şi tom. |, p. 633 (ed. 
a 2-a), precum şi autoritățile citate acolo, la care trebue să 
adăogăm, Trib. Ilfov, Dreptul din 1898, No. 71; Cas. rom. 
Bult. 1899, p. 971 şi Or. judiciar din 1899, No. 34; Dreptul 
din 1899, No. 6 , p. 488; Bult. 1907, p. 584; Judecăt. ocol. 
Drăgăşani, Suraia (Putna), Broşteni şi Câmpu-l.ung, Roma- 
naţi, ete. Cr. judiciar din 1906, No. 70; Or. judiciar din 1910, 
No. 9, p. 12 şi No. 28 (cu observ. noastră); Or. judiciar 
din 1911, No. 32, p. 258 şi din 1913, No. 63, p. 698; Inb. 
Bacău, Dreptul, din 1912, No. 14 (tot cu observ. noastră); 
U. Grenoble, D. P. 1903. 2. 335; Baudry et Barde, 0blig, 
III, 1932 și 2027 (a) (ed. a 3-a), ete. Vezi tom IV, partea 
şi II, al Coment. noastre, tabla analitică, vo Quod nullm est 
confirmari nequit, ete. | 
Vezi tom. VII al Coment. noastre, p. Sl şi supră, p. 2lî. 
nota 1.: Cpr. Planiol, II, 1288; Baudry et Barde, III, 2033; 
Le Roux de Bre:agne, Prescription, LI, 1123; Beltjens, art. 2269, 
No. 13. — Acţiunea în anulare a unei îm părţeli de ascendenți 
făcută, prin testament se preserie tot prin 30 de ani. Cas- 
fr. D. P. 57. 1. 425; Sirey, 58. 1. 210. Chestiunea, este însă 
controversată în privința împărţelei făcută prin donaţiune. 
Vezi tom. III, partea II al Coment. noastre, p. 888 (ed. a 2-a). 
Vezi tom. VII suscitat, p. 82. Cpr. Planiol, II, 1288; Baudry et Barde, Oblig., III, 2033. — Contră.: C. Grenoble, Sirey, 43. 2. 290; Aubry et Rau, IV, $ 339, p. 454 ext şi nota 16. 
(ed. a 5-a).
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toria, adopţiunea, ete. (1), nici la acţiunea pauliană, niei la 
acea în simulaţie (2), ete. | 

El se aplică numai la acţiunile băneşti exereitate de Adte acţiuni 
părți sau de reprezentanţii lor, nu însă şi de terţii (3), pentru N9ârm vite de 
anularea unei convenţiuni care presupune un viciu ee poate civil. 
să aducă anularea convenției şi care este contemporan cu 
formarea ei. Aceste vicii sunt: eroarea, dolul, violența şi 
incapacitatea. Orice altă acţiune întemeiată pe o altă cauză 
rămâne supusă, conform dreptului comun, preseripţiei de 
50 de ani (art. 1890) (4). 

In privinţa acestor convenţii însă, pentru care art. 1900 Persoane mo- 
a fost înființat, acest text se aplică nu numai particularilor, pap. 
dar încă Statului, comunelor şi stabilimentelor publice în 
genere (art. 1845) (5). 

Se decide, de asemenea, că art. 1900, inaplicabil dărui-  Aplie. 
torului, de eâteori donaţiunea este nulă pentru vicii de forme, 21% 1900 12 
se aplică, din contra, la confirmarea donaţiunei, făcută de donaţiunei de 
către moștenitorii dăruitorului, în urma morței acestui din ie mea 
urmă (art. 1167 Ş ultim). Moştenitorii dăruitorului pot deci să raului. 
confirme o donaţiune inexistentă, atât prin tăcerea lor timp A Lor 
de 10 ani, în urma morţei dăruitorului (confirmare tacită), 

cât şi prin acte osebite sau prin executarea ei (confirmare 
expresă) (6), ceeace necontestat constitue o anomalie, moş- 
  

() Vezi tom. VII suscitat, p. 75. Cpr. Planiol, II, 1288. Aubry 
et Rau, IV, $ 339, p. 454 (ed.a 5-a), Valette, Cours de droit 
civil, | (singurul volum apărut), p. 237; Baudry et Barde, 
Oblig.. III, 2036, p. 392 (ed. a 3-a). — Contră: Demolombe, 
XXIX, 62; Valette, Frplic. sommaire du 1-er livre du code 
Napoleon, p. 108, carea părăsit mai în urmă această, părere. 

() Vezi tom. VII menţionat, p. 82, 83 şi tom. V, p. 256. Cpr. 
Planiol, loco supră cit.; Le Roux de Bretagne, Prescrip- 
tion, 1], 1123; Guillouard, Jdem, IL, 638; Cas. rom. şi C. 
Bucureşti, Dreptul din 1887, No. 36 şi 68; Dreptul din 
1890, No. 67; Trib. Dolj, Dreptul din 1903, No. al, 

. p. 259, ete. 
() Planivl, II, 1289; Baudry et Barde, Oblig., III, 2037, p. 392; 

Aubry et Rau, IV, $ 339, p. 455; Trib. Dolj, Dreptul din 
1903, No. 31, ete. 

(*) Planiol, II, 1287. , 
(6) Vezi tom: VIL al Coment. noastre, p. 8l. Opr. Planiol, II, 

1285; Baudry et Barde, 0blig., III, 2030. 
(6) Vezi tom. IV, partea I-a, al Coment. noastre, p. 207, ad
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tenitorii ne putând, în principiu, să aibă mai multe drep- 
turi decât autorul lor. 

S'a mai decis că preseripţia statornicită de art. 1900 
este aplicabilă şi străinilor, pentrucă ar constitui un statut 
rea]. Chestiunea, este însă controversată (1). 
„Care este punctul de plecare al acestei preseripții spe- 

ciale şi excepţionale de zece ani (2). După dreptul comun, 
prescripţia de 30 de ani curge din ziua în care sa produs 
actul sau faptul, din care rezultă acţiunea ce urmează a fi 
exercitată. In adevăr, toate acţiunile, atât cele reale cât 
şi cele personale, se 'preseriu prin 30 de ani, din ziua în 
care ele au putut fi exercitate (art. 1890 C. civil). 

Incât privește însă preseripţia de zece ani, statornicită 
de art. 1900, preseripţia nu curge, în privința incapabililor, 

nici dela data, convenției anulabile, nici din vina în care 
acţiunea a putut fi exercitată, ci din ziua în care persoana 
ineapabilă a avut toată libertatea sa de acţiune (art. 1900 Ş 2). 

Această regulă este logică, căci dacă acţiunea, în anu- 
lare se preserie prin zece ani, aceasta este pentrucă acel care 
puteă, s'o exercite este presupus că a renunţat la ea tacita- 
mente (%); de aceea se şi zice că prescripţia, ant. 1900 este o eo- 
firmare tacită. Or, inacţiunea, sau tăcerea nu pot fi interpre- 
tate ca o renunțare decât atunci când sunt voluntare (*). 

Vom vorbi mai întăi despre incapabili şi apoi de 

notam şi p. &lT, precum şi autorităţile citate acolo, la care 
trebue să adăogăm, Baudry et Barde, Oblig., III, 2038, p. 393 
urm. (ed. a 3-a); T. Huc, VIII, 192; Laurent, XIX, 13 şi 
35; Colmet de Santerre, V, 313 bis 1, ete. Mai vezi tom. 
VII, p. 49 urm. — Contră: Aubry et Rau, 1V, $ 339, p.45, 
text şi nota 19 (ed. a 5-a); Demolombe, XIX, 51, şi 12]; 
Maread6, V, art. 1340, No. III; Larombiăre, Ob. V, 
art. 1304, No. 62, p. 365 urm. (ed. a 2-a). Aceşti din urmă 
autori aplică în specie preseripţia de 30 de ani. 

(1) Vezi tom. VII al Coment. noastre, p. 8l, text şi nota 4. 
(2) Acest termen este scurtat în unele legiuiri străine. EI este redus 

la cinci ani în codul italian (art. 1300) şi în codul olandez 
(art. 1490); la patru ani în codul spaniol (art. 1301), ete. Ter- 
menul de patru ani eră admis şi în vechile noastre legiuiri. 
Vezi tom. VII al Coment. noastre, p. 16, text şi nota 3, p. 69, ete. 

(2) Cpr. Trib. Bacău, Dreptul din 1898, No. 56,- 
(*) Cpr. Beudant, op. cit., 910, p 559; Pand. tr., ve Oblig., 6899 

urm. Vezi tom. VII al Coment. noastre, p. 9%.
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viciile de consimţimânt, deşi textul vorbeşte mai întăi despre 
viciile de consimţimânt şi apoi despre ineapabili. 

Ineât priveşte actele făcute de o femee măritată, art. 1900 Actele făcute 
$ 2 voeşte ca preseripţia să nu înceapă a curge decât, din de p.femee 
ziua desfacerei căsătoriei, adecă din ziua morţei bărbațului 
sau transcrierei hotărîrei de divorţ (1), şi aceasta chiar dacă 
femeea sar fi căsătorit din nou, pentrucă numai din ziua 
desfacerei căsătoriei  femeea nu se mai găseşte sub autori- 
tatea bărbatului, pe care ea a căleat-o în picioare. 

Separarea de bunuri nu modifică regula de mai sus, art. 1265. 
pentrucă, prin această separare, femeea dobândeşte numai 
libera administraţie a avutului său (art. 1265) (2). 

Preseripţia este deci suspendată în folosul femeei, în Snspend. 
timpul căsătoriei (3). preseripțiel, 

Acţiunea în anulare aparţine nu numai femeei, dar ŞI Acţ. bărba- 
bărbatului (art. 207), iar termenul de 10 ani ar curge, după titi: Contro- 
unii, şi în privinţa bărbatului, tot din ziua desfacerei că- 
sătoriei, pentrucă legea nu distinge (4). 

Rămâne însă bine înţeles că tăcerea bărbatului nu va, Efectele tă- 
atrage decât stingerea acţiunei sale, nu însă şi a acţiunei %*%j bărba- 
femeei, fiind de principiu că nimene nu poate fi lipsit de 
un drept fără consimţimântul său (5). 

() Aubry et Rau IV, p. 459, nota 31 bis (ed. a 5-a); T. Huc,Hot.de divorţ 
VIII, 195. — Este, în adevăr, de principiu că hotăririle de îşi produe 
divorţ nu-și produc efectul lor decât din momentul transcrierei piete dela 
în registrele stărei civile, ele neputând aveă, efect retroactiv pănă lor. a 
în momentul pronunțărei lor de către justiţie. Vezi tom. Lal 
Coment. noastre. p. 729, 799, n. 2; p. 803, text şi n. 4 (ed.a 2-a); 
tom. II, pag. 164 şi 168, text şi n. 1 (ed. a 2-a); tom. VII, 
p. 92, nota 1; tom. VIII, p. 421, nota 2 (ed. l-a), ete. 

(3) Vezi tom. VII al Coment. noastre, p. 92. 
() Cpr. Planiol, II, 1284, 70; Beudant, op. cii., 912, p. 560. 

Vezi şi supră, p. 233 urm. , 
(*) Planiol, II, 1284, în fine; Baudry et Barde, Oblig., III, 2042; 

Larombitre, Idem, V, art. 1304, No. 23; Beudant, Jdem, 911, 
p. 560, ete. — Contră: Bufnoir, Propricte et contrat, p. 731 
urm.; P. Huc, VIII, 195; Laurent, XIX, 43; Thiry, Il, 
108, în fine; Mourlon, II], 1491; Arntz, I, 391, in fine și III, 
287, după care termenul ar curge în favoarea bărbatului din 
momentul facerei actului, sau din momentul când acest act 
a ajuns la cunoştinţa lui. Vezi tom. VIlp. 92, text şi n. 4 

(6) Vezi tom. VII suscitat, p. 93. Cpr. Beudant, op. cit., 912, 

72452 18
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Cazul când Dică, femeea măritată a făcut actul cu autorizarea so- 

consinatimân- ţului ei, consimţimântul ei fiind însă viciat prin violenţă, 

Most viciat eroare sau dol, termenul de 10 uni va curge în contra ei, 

prin violentă, în timpul căsătoriei, din ziua încetărei violenţei sau desco- 

perirei erorei ori dolului, afară de cazul când acţiunea ei 

ax fi de natură a se resfrânge în contra bărbatului, pen- 

trucă el ar fi fost, de exemplu, complice al violenţei exer- 

citate în contra ei (art. 1880)(1). 
Cazul când De asemenea, de câteori acţiunea în anulare exercitată 

actul a fost de femee se întemeiază pe împrejurarea că actul ce atacă 

mee,în timpnla fost consimţit de ea în timpul minorităţei sale, termenul 

minoritătei de 10) ani va curge în contra ei din ziua majorităței, iar 
sale. 3 J so 

nu din ziua desfacerei căsătoriei, pentrucă, în asemenea, caz, 

| ea, lucrase ca minoră, iar nu ca femee măritată (?). 

Actele făcute Incât priveşte actele făcute de un minor, art. 1900, 

de un minor. de acord în această privință cu art. 1876 (3), după care 

preseripția nu curge în contra lor și în contra interzișilor, 

dispune că termenul de 10 ani curge din ziua ma,jorităţei, 

şi aceasta chiar în privinţa minorilor emaneipaţi, întrucât 

legea nu face nicio deosebire şi întrucât. emanciparea nu le 

ridică, în principiu, capacitatea lor (4). 
Actele făcute Nu se distinge, în această privinţă, între actele făcute 

de buton fără de tutorul său fără îndeplinirea formelor legale. Aceasta . gale. Aceas 
gale. nu este decât consecinţa teoriei după care minorul are ac- 

ţiunea în anulare nu numai în privinţa actelor făcute de el, 
dar şi în privinţa celor făcute de tutorul său, fără îndepli- 

. nivea legiuitelor formalităţi (5). 

p. 561. — Renunţarea din partea femeei nu face însă pe băr- 
bat să piardă dreptul de a cere anularea. Beudant, loco cit. 

(1) Vezi tom. VII suscitat, p. 93. 
(2) Vezi tom. VII, p. 93. 
(3) Vezi supră, p. 185. 

(%) Opr- Baie, EĂ Barde, op. cit., IV, 2045 (ed. a 3-a); Aubry 
et Rau, IV, 9, p. 460, nota 3: p -a); 1. Hue IE "100 p. 460, nota 32 guater (ed. a 5-a); T. Hue, 

(5) Cpr. Baudry et Barde, op. şi loco cit.; TD. Hue, VIII, 1%; 
Aubry et Rau, IV, $ 339, nota 32 dela p. 459, 460 (ed. a 
5-a) şi alte autorităţi citate în tom. VII, al Coment. noastre, 

p. 94, nota 1. — In caz însă când tutorul ar fi înstrăinat 
bunul fostului minor în urma încetărei tutelei, minorul ra 
fi în drept a revendică lucrul vândut, iar nu a cere anularea
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Dacă minorul a fost însă victima unui dol sau unei- Cazul când 
fraude, pe care el n'a descoperit-o decât în urma majori- minorul a fost 
tăței, termenul de 10 ani va curge din ziua descoperirei do sau unei 
dolului sau fraudei, pentrucă, în asemenea caz, acţiunea sa fraude, 
nu se mai întemeiază pe incapacitatea sa, ci pe dol sau fraudă, | 
și în privinţa acestor vicii, termenul curge dela descope- 
rirea lor (?). | 

Cele zise în privința minorilor se aplică şi actelor fă- Actele făcute 
cute de interzişi, cu această deosebire că termenul curge în de un înterzis. 
privinţa lor din ziua ridicărei interdieţiei, când interzisul 
şi-a redobândit capacitatea sa. | 

Dacă interzisul a murit în timpul ineapacităţei sale, Moartea inter- 
termenul de 10 ani va curge, în privința moştenitorilor Pin i 
săi, din ziua morţei sale, de când incapacitatea sa a în- pacităţei sale. 
cetat, soluţie care se aplică şi minorilor săvârșiţi din viaţă, 
în timpul minorităţei (2). | 

Deşi legea nu vorbeşte de persoanele puse sub un Actul făcutde 
consiliu judiciar, se admite însă că, şi în privința acestor e poieni 
persoane, termenul preseripţiei curge tot din ziua inca- siliul judi- 
pacităţei sau morţei lor, pentrucă este cu neputinţă ca un ia: 
incapabil să poată confirmă prin tăcerea sa un act anu- 
labil, săvârşit în timpul ineapacităţei sale (3). 

unui act la care el n'a luat parte nici prin el însuş, nici prin 
reprezentantul său. Le Roux de Bretagne, Prescription, II, 
1161, p. 238. | 

(1) Vezi tom. VII al Coment. noastre, p. 9%. 
() Planiol, II, 1284, 30 şi 40; Baudry et Barde, Oblig., III, 2047; 

Larombitre, Idem, V, art. 1304, No. 24 şi 25; Aubry et Rau, 
IV, $ 339, p. 462 (ed. a B-a). Vezi şi tom. VII al Coment. 
noastre, p. 94. 

(5) Planiol, ÎI, 1284, 6; 'P. Hue, III, 555 şi VIII, 200; Thiry, 
1, 647 şi III, 108; Baudry et Barde, Oblig., III, 2048; Valette, 
Cours de code civil, |, p. 643, VI şi Explic. sommaire du 
f-er livre du code civil, p. 888, No. 43; Vigi6, I, 912; Arntz, 
I, 818; Bufnoir, Propridte et contrat, p. 129; Laurent, V, 
374 şi XIX, 49; Aubry et Rau, IV, $ 339, p. 460, text şi 
nota 33 (ed. a 5-a); Cas. fr. Sirey, 91. 1. 149; D.P.91. 
1. 454. — Contră: Baudry-Lacantinerie, Precis de droit civil, 
II, 405, 3, p. 267 (ed. a 9-a); Le Roux de Bretagne, Pre- 
scription, II, 1163, ete., după care „termenul de 10 ani ar 
curge din ziua facerei actului. Vezi asupra acestei contro- 
verse, tom. VII al Coment, noastre, p. 9, text şi nota ].
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Actul făcut Ce trebue să decidem în privinţa alienaţilor neinterziși, 
de un smintit internaţi întrun stabiliment de sănătate, conform legei din 
din 15 De- 15 Decembrie 1894, sau neinternaţi în asemenea stabili- 

cembrie 1894 „nente? Actele făcute de ei în timpul smintirei fiind inexistente, 
pentru lipsă de consimţimânt, nu pot fi confirmate, așa că. 
art. 1900, care nu este, după cum ştim, decât o confirmare 
tacită, nu le este aplicabil. Singura prescripţie admisibilă 
în specie este deci acea a dreptului comun, adecă preseripția 
de 30 de ani (art. 1890), iar termenul acestei preseripţii 
ordinare va curge dela facerea, actului, fiindcă, niciun text 
de lege nu suspendă preseripţia în .privinţa alienaţilor (!). 

Vieiile de Trecem acum la vieiile de consimţimânt. Aceste vicii 
consimtimânt. su nt, după cum ştim, violența, eroarea și dolul (ast. 953 

urm.). Prescripţia liberatorie statornicită de art. 1900 
nefiind, după cum aim spus-o de mai multeori, decât o 
confirmare tacită, confirmarea, nu se poate pricepe cât timp 
consimţimântul este viciat prin violență, eroare sau dol (?). 
De aceea art. 1900 $ 2 dispune că, în caz de violenţă, 
termenul de 10 ani curge dela încetarea ei, iar în caz de 
eroare sau de dol, din ziua când eroarea sau dolul au fost 
descoperite. 

Ce trebue să De câteori o convenție este atacată pentru violenţă, 
reclamantul EOare sau dol, cel care cere anularea ei trebue să dove- 

i ce trebue dească, „cauza care a prelungit termenul în care acţiunea. 
pârttul. poate fi introdusă, adecă : că violența n'a, încetat sau că el 

n'a descoperit eroarea sau dolul decât foarte târziu, Pâritul 
nu are decât un singur lucru de dovedit, şi anume: că 
a trecut 10 ani dela încheierea convenției. Dacă la această 
excepţie reclamantul opune altă excepţie şi anume: aceea că 
el a fost în imposibilitate de a-și exercită acţiunea, el va. 
tvebui să dovedească această afirmaţie, conform  regulei 
cunoscute: Reus în excipiendo fit actor (3). 

Mijloacele de Dovada. va, puteă, fi făcută, în specie, prin orice mij- 
Ă loace, precum: martori, prezumpții, ete., întrucât este vorba 

  

(1) Vezi supră, p. 224. Cpr. tom. VII al Coment, noastre, p. 95, text şi nota 2 şi p. 9%. 
0) Vezi supră, p. 367. 
(6) Aubry et Rau, IV, $ 339, p. 463, nota 38 (ed. a 5-a); Buf- noir, Propricte et contrat, p. 135 şi alţi autori citați în tom- VII al Coment. noastre, ». 96, nota 5. .
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de un fapt material, pentru care cel în drept n'a putut 
să-și procure o probă serisă (art. 1198)(1).: 

În privinţa încetărei violenţei, proba va fi foarte violenţă. 
lesne de făcut, partea care a fost violentată putând dovedi 
cu ușurință momentul când a dobândit deplina sa libertate. 

Dovedirea erorei de fapt sau de drept?) va fi, de ase- Eroare. 
menea, de cele mai multe ori un fapt lesne de probat. 

In ceeace privește însă dolul, chestiunea este mult mai — Dol. 
grea, pentrucă el se compune dinti'o serie de manoperi a 
căror existenţă nu se manifestă deodată, ci pe rând şi în 
mod succesiv. Doctrina este în această privință unanimă 
pentru a decide că preseripţia. de 10 ani începe a curge nu 
dela descoperirea, tuturor indiciilor ce-l compun, ei din ziua, 
în care partea, amăgită are bănueli grave și serioase despre 
existența dolului, deşi ea nu are o dovadă compleetă, despre 
existența, lui (3). | 

Dar aci se prezintă o chestiune foarte controversată, Combinarea 
și anume: aceea de ase şti dacă dispoziţia specială a preseriptiei 
art. 1900 se opune sau nu la aplicarea regulei generale sta- acea ordinară, 
tornicită de art. 1890. Iată, de exemplu, o convenţie făcută Controversă. 
de o femee măritată neautorizată, în primele zile ale căsăto- 
riei, sau de un interzis, în primele zile ale incapacităţei sale; 
presupunând că, în specie, căsătoria sau interdicţia a ţinut, 
mai bine de 30 de ani, așa că preseripţia specială a art. 1900 
n'a început încă a curge, chestiunea este de a se şti dacă, 
în lipsa prescripţiei de 10 ani, acţiunea în anulare a femeei 
sau a interzisului se va preserie prin termenul ordinar de 
treizeci de ani? Afirmativa se întemeiază pe generalitatea, ter- 
menelor art. 1890, după care toate acţiunile, atât cele reale cât 

  

(1) Planio), II, 1284; T. Hue, VIII, 202; Aubry et Rau, loco 
cit., nota 38, în fine, ete. Vezi şi tom. VII suseitat p. 97, text 
şi nota 1. o 

() Art. 190V se aplică, în adevăr, atât la eroarea de fapt cât şi Eroare de 
la cea de drept. Le Roux de Bretagne, Prescription, II, 1152; fapt 2 de 
C. Besancon (1 Martie 1827), Repert. Dalloz, v? Oblig., 147, ept. 
10 şi 2888, 20. Vezi, în privinţa erorei de drept, supră p. 242 
urm. şi observ. ce am publicat asupra unei decizii a Curţei 
din Douai, în Or. judiciar din 1914, No. 67, p. 547, D48. 

(€) Cpr. Baudry et Barde, Oblig., III, 2041, p. 399 (ed. a 3-a) 
şi autorii citați în Tom. VII al Coment. noastre, p. 9, nota 2. 
Cpr. Cas. fr. D. P. 49. 1. 229; Sirey, 49. 1. 341, etc.
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Cazurile în 
care preserip- 
ţia începe a 
curge din ziua 
facerei con- 

venţiei. 

Vieii 
de formă. 

Persoanele 
morale. 

COD. CIV. — CART. II. — TIT, XX,—CAPIT. IV.—S-a INI.—ART.— 1900. 

şi cele personale, se preseriu prin 30 de ani, aşa că textul 

de mai sus ar“fi violat dacă sar putea cere anularea unei 

convenţii patruzeci sau cincizeci de ani după formarea ei (1). 
La aceasta, se răspunde însă, eu drept cuvânt, că art. 1900 
statorniceşte, pentru o categorie determinată, de acte, un 
sistem special de preseripţie şi că toate cauzele care întârzie 
cursul acestei preseripții speciale se consideră ca, niște cauze 
de suspendare aplicabile şi preseripţiei ordinare. Prin urmare, 
acţiunea în anulare nu este admisibilă, dacă n'au trecut încă 
zece ani dela, ridicarea, piedicei ce se opuneă la exerciţiul ei (?). 

Aceste sunt cazurile excepţionale în care termenul pres- 
eripţiei nu curge dela încheierea actului. In toate celelalte 
cazuri, în care nu este vorba nici de un viciu de consim- 
țimânt, nici de un act emanat dela un incapabil, regula ge- 
nerală își reiă imperiul ei, adecă, preseripţia începe a curge 
din ziua facerei convenției (2), şi aceasta nu numai în pri- 
vinţa, convențiilor pure şi simple, dar şi în privința celor 
eu termen sau condiţionale, pentrucă nici condiţia, nici ter- 
menul nu exclud prezumpţia unei confirmări tacite. 

Astfel, de câteori va fi vorba de un viciu de formă, 
termenul de 10 ani va curge din ziua încheierei actului, 
afară de cazul când ar fi vorba de un incapabil, în care 
caz se va aplică dispoziţia specială a art. 1900 (4). 

În baza acestui principiu se decide că, de câteori per- 
soanele morale, comunele sau altele, au o acţiune în anulare 

de exercitat, ele trebue s'o exercite în cei 10 ani dela data 

(1) Vezi în acest sens, Aubry et Rau, LV, $ 339, în fine, p. 46% 
465, text şi nota 42 (ed.a 5-a); T. Hue, VIII, 203; Laurent: 
XIX, 53; Le Roux de Bretagne, Prescription, II, 115%, 
p. 228, 229; Baudry et Barde, Oblig., III, 2052 urm; C. 
Paris, Sirey, 54. 2. 49; D.P. 55. 2. 155; Trib. Albi, Dreptul: 
din 1910, No. 15 (eu observ. noastră în sens contrar). 

(2) Vezi, în acest sens, autorităţile citate atât în tom. VIlal 
Coment. noastre, p. 98, cât şi în tom. X, p. 230, nota 3; 
Planiol, II, 1292; Beudant, op. cit., 914, p. 563; Bufnoir, 
Propricte et contrat, p. 741, 142; Demolombe, XXIX, 165; 
Valette, Duranton et Demante, consultaţie publicată în Sirey, 
54. 2. 49 şi în Valette, Melanges de droit et de jurisprudence, 
II, p. 3 urm. Vezi, asupra acestei controverse, Dalloz, Nou- 
veau code civil annote, III, art. 1304, No. 290 urm., ete. 

() Cpr. Baudry et Barde, Oblig., III, 2040. 
(*) Vezi tom. VII al Coment. noastre, p. 89. Cor. Planiol, Il, 1983.
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încheierei actului anulabil. Persoanele morale fiind, în adevăr, 
nişte ficțiuni, care nu au nici vârstă, nici stare civilă (1), 
nu pot din acest punet de vedere fi asimilate minorilor (?). 

Aşa dar, termenul nu împiedică preseripţia de a curge, Oblig. cu 
înaintea, expirărei lui, din ziua actului, după cum nici con- Emo sat 
diţia, cât timp ea este în suspensie (pendente conditione), nu Mi 
împedică preseripţia acţiunei în anulare de a curge dela 
data actului (2). 

__ Ne-a mai rămas, spre a termină această grea şi impor- Cazul când 

tantă materie, să determinăm momentul de când preseripţia acțiunea în 

începe a curge atunci când acţiunea în anulare se exercită exercită de 

de moştenitorii aceluia căruia, ea aparţine. Pentru a rezolvi „genere 

această chestiune, trebue să facem următoareie distineţiuni: ea aparţine. 

10 sau preseripţia, începuse a curge în contra autorului și, 

în asemenea caz, ea va continuă a curge și în contra moş- 

tenitorilor; 20 sau preseripţia nu începuse încă a curge în 

contra autorului şi, în asemenea caz, o subdistineţie se im- 

pune, după natura cauzelor de anulare. În adevăr, încât 

priveşte nulităţile întemeiate pe eroare sau dol, preseripția 

va curge, în privința moștenitorilor, ca şi în privința au- 

torului lox, din ziua, deseoperirei viciului; iar încâr privește 

violenţa, termenul de 10 ani va curge din ziua morţei au- 

torului lor, presupunând că violenţa a subzistat pănă atunci. 

In fine, dacă este vorba de anularea unei convenţii Anularea unei 

făcută de un incapabil, termenul preseripției va curge contra m ae n 

moștenitorilor majori şi capabili din ziua încetărei incapa- incapabil. 

cităţei, adecă, din ziua morţei autorului lor. Ei vor trebui 

deci să exereite acţiunea în anulare în termen de 10 ani 

dela deschiderea suceesiunei, chiar dacă nar fi avut cu- 

noştință de actul încheiat de autorul lor incapabil, pentrucă 

necunoştinţa lor nu este decât o imposibilitate de fapt, şi 

() Cpr. Cas. rom. Secţii-unite, Bult. 1895, p. 1298 şi Dreptul 

din 1895, No. 78; 'F. Huc, III, 232, 256 şi VIII, 193. Vezi 

tom. | al Coment. noastre, p. 255 (ed. a 2-a), precum şi 

autorităţile citate acolo în nota 3 | | 

(2) Vezi tom. VII al Coment. noastre, p. 89, 90 şi p. 98. Cpr. 

Planiol, II, 1285, 20; Cas. rom. Bult. S-a 1, 1886, p. 39; 

C. Bucureşti, Dreptul din 1886, No. 48, ete. 

(5) Demolombe, XXIX, 163. Chestiunea este însă controversată, 

Vezi tom. VII al Coment. noastre, p. 98, text şi nota 4. Cpr. 

Dalloz, Nouveau code civil annol€, III, axt. 1804, No. 227.
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o astfel de imposibilitate nu poate să oprească cursul pre- 
seripției (1). 

Prescripţia acţiunilor relative la tutelă. (Prescripţie 
liberatorie statornicită în favoarea tutorului). 

Art 1901. — Verice acţiune a minorului contra tutorului, 
relativă la faptele tulelei, se prescrie prin zece ani, începând 
dela majoritatea sa. (Art. 434, 454, 1876, 1890, 1894, 1900 C. 
civ. Art. 475 C. fr) (2. " 

Explie. „Art. 1901, pe care legiuitorul nostru l-a transportat 
art 191 în dela titlul tutelei, unde se găseşte aşezat în codul francez, 

la titlul preseripţiei, a fost pe larg explicat la finele tu- 
telei, în tom. ÎL al Coment. noastre, p. 807 urm. (ed. a 2-a), 
unde cetitorii vor găsi toate dificultăţile la care acest text 
a dat loc în practica zilnică. 

Dr. roman. Acţiunile minorului contra tutorului său, pentru faptele 
tutelei (actio tutele directa), care erau mai întăi impres- 
criptibile la Romani, au devenit mai târziu preseriptibile 
prin 30 de ani.(3). 

Dr. actual. Redactorii codului actual au înființat, în favoarea tu- 
torului, o prescripţie specială şi excepţională de 10 ani (?), 
numai în ceeace priveşte gestiunea tutelară, căci ar fi fost 
foarte greu ca tutorul să fi păstrat treizeci de ani toate 
actele relative la gestiunea. sa (5). 

  

(1) Vezi asupra tuturor acestor chestiuni, tom. VII al Coment. 
noastre, p. 99, text şi note. Cpr Baudry et Barde, Oblig, 
III, 2038. 

Bibliografie. (2) Vezi, asupra acestui text, Planiol, I, 1981, 1982; Aubry et Rau, 
I, $ 121, p. 764 urm. (ed. a 5-a); Beudant, Cours de droit civil 
Frangais, L Etat et la, capaciit des personnes, Il, 89%, p. 530 
urm.; Le Roux de Bretagne, Prescription. II, 1173 urm. 
p. 240 urm.; Magnin, Tr. des minorites, 1, 734, 135, p. 582 
urm. (ed. din 1842); B. C. Livianu, Cr. judiciar din 1902, 
No. 30, ete. 

(6) L. 8, Cod, Arbitrium tutele, 5, 51. Vezi tom. II al Coment. 
„ noastre, p. 807, text şi nota 2. 

Intreruperea (% Din imprejurarea că, în specie, este vorba de o adevărată ÎL susp pre. prescripţie, rezultă, că ea este supusă cauzelor de întrerupere seri pţii, ŞI de suspendare prevăzute de dreptul comun (art. 1863 urm., , 1876 urm.). Vezi supră, p. 184%, 185. 
(2) Cpr. A. Colin et Capitant, Cours clement. de droit civil fran
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Această preseripţie nu curge contra minorului, chiar Curgerea pre- 
emaneipat, decât dela majoritatea. sa. Dacă el a murit înainte eee 
de a fi atins majoritatea, această preseripţie curge din ziua minorului. 
morței sale, contra moștenitorilor săi, de câteori aceștia. sunt 
capabili, ea fiind în suspensie în favoarea lor, dacă sunt şi 
ei minori sau interzişi (1). 

Această, dispoziţie excepțională se aplică la orice tutelă, Tatelă legală. 
chiar şi la, cea legală (2). 

Ea se aplică şi tutelei interzişilor, deşi art. 1901 nu 'Tutela, inter- 
vorbeşte decât de minori, pentrucă intevzişii sunt asimilați  Zitilor: 
cu minorii în ceeace priveşte persoana şi averea lor, legile 
dela tutela minorilor fiind aplicabile şi la aceea a inter- 
zișilor (art. 454). 

Dispoziţia art. 1901 fiind însă excepţională, nu poate Neaplie. art. 
fi invoeată, după părerea noastră, cu toată controversa, CE de caii Ca 
există asupra acestui punet, contra, celor care ar fi gerat  troversă. 
tutela în mod provizor, numai de fapt (art. 346, 369, 380), 
niei contra, euratorilor, consiliilor judiciari sau administra- 
torilor provizori (art. 443); niei contra tatălui administrator 
legal, ete. (5). 

Această, preseripţie nu se aplică însă decât acțiunilor Faptele tu- 
personale, care ar rezultă pentru minor sau interzis din fap-  Elei- 
tele tuteles. | 

Astfel, ea, se aplică acţiunei relative la darea socote- Acţ. în darea 
lilor (ad reddendas rationes)(*). Această acţiune este per *e0telilor. 

țais, IL, p. 509.— Codul civil elveţian din 1907 a redus această C. elveţian. 
prescripţie la un an (art. 454%). | 

() Le Roux de Bretagne, Prescription, IL, 1173; De la Bigne 
de Villeneuve, Elements de droit civil, |, 857, p. 754%; Aubry 
et Rau, I, $ 121, p. 764, text şi nota 29 (ed. a 5-a); Colin 
et Capitant, op. cit., |, p. 510, 51l, ete. 

() Vezi tom. II al Coment. noastre, p. 807, nota 3 (ed. a 2-a). 
(6) Vezi tomul II suscitat p. 809 şi autorităţile citate acolo. | 
() Acţiunea pentru darea socotelilor, preseriindu-se prin 10 ani, Ipoteca legală 

tot prin acest termen se preserie şi ipoteca legală a minorului şi * ntorziailae 
interzisului, care garantează gestiunea, tu telară (art. 1762 urm.); 
căci, în specie, ne mai existând dreptul principal, s'a stins, 
pe cale de consecinţă, şi dreptul accesoriu (art. 1800, 10). 
Cpr. Aubry et Rau, III, $ 264 bis, p..367 (ed.a B-a); Andre, 
Tr. pratigue du regime hypothecaire, 1133, p. 430; Laurent, 
XXI, 371; Baudry et L.oynes, Privil. et hypothegues, III, 
2254; Guillonard, Idem, LV, 1902; Cas. fr. D. P. 1901.11. 

2
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eccellentiam relativă. la faptele tutelei, fiindcă cuprinde toate 
actele gestiunei tutelare. 

Această, prescripţie, derogatorie dela dreptul comun, se 
aplică, de asemenea, acţiunei în rectificarea socotelilor date, 
dacă această rectificare necesitează aprecierea unui act al 
gestiunei tutelare, de exemplu: un anticol din capitolul 
cheltuelilor este criticat ca exagerat, sau tutorul a omis de 
a trece la rubrica încasărilor o sumă pe care el a primit-o, 
ete., afară de cazul când această omisiune ar fi rezultatul 
dolului din partea tutorului, în care caz acţiunea mino- 
rului sau interzisului se va preserie prin 10 ani dela des- 
coperirea dolului, conform art. 1900 (?). 

Tot prin zece ani dela majoritate se va preserie și 
acțiunea în responsabilitatea tutorului, din cauza eulpei 
comisă de acest din urmă în gestiunea, tutelei(?). 

Ea nu se aplică însă acţiunei care ar tinde a face 
să se rectifice o eroare materială de calcul strecurată în 
socoteli, sau o îndoită întrebuințare, căci în aceste cazuri 
gestiuuea tutorului fiind afară din cauză, el nu are nevoe 
spre a se puteă apără, nici de a recurge la actele sale jus- 
tificative, pe care timpul a putut să le facă să dispară, 
nici de a se reaminti detalii, pe care poate le-a uitat. Ne- 
aflându-ne deci, în specie, nici în textul, nici în spiritul 
art. 1901, singura prescripţie aplicabilă cazului de faţă 
este acea a, dreptului comun (art. 1890) (8). 

Sa decis, de asemenea, că acţiunea minorului contra 

tatălui său tutor, întemeiată pe obligaţia acestuia, de a res- 
titui averea dotală sau parafernală primită la, căsătoria cu 
mama sa, se preserie prin 30 de ani, iar nu prin 10 ani, 
după cum prevede art. 1901 C. civil; de oarece, în acest 
caz, pe care a avut a-l rezolvi jurisprudența noastră, 

213; Sirey, 1904. 1. 219 şi alte autorităţi citate în tom. X 
al Coment. noastre, p. 698, nota 1. 

(1). Vezi tom. II al Coment. noastre, p. 812 (ed. a doua). Cpr. 
De la Bigne de Villeneuve, op. cit., I, 857, p. 754; Aubry 
et Rau, I, $ 121, p. 764, 765, text şi nota Al (ed.a 5-a); 
Planiol I, 1981, ete. 

(2) A Colin et Capitant, Cours. €lEment. de droit civil franţais 
„ p. 509. 

() Vezi autorii citați în nota precedentă.
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acţiunea, minorului nu se întemeiază pe un fapt care ar fi 
luat naştere cu ocazia gestiunei tutelei (). 

Tot preseripţia ordinară a dreptului comun (art. 1890), Arte cazuri în 
este aplicabilă cererilor în restituire sau în delăsare a imo- psi ării ! 
bilelor minorului (2); cererilor de plata sumelor de bani cu abil. 
care tutorul ar fi rămas dator minorului, în urma, încheerei 
socotelilor (Art. 420) (3); acţiunilor pe care fostul minor 
le-ar deschide contra terţiilor pentru anularea actelor făcute 
de fostul său tutor (4), ete. | 

Știm că, după ast. 419 din codul civil, tutorul nu Art. 49 cc. 
poate, în mod valid, contructă eu fostul minor înaintea ex- ooptierea. 
pirărei unei luni dela predarea socotelilor. Chestiunea este - 
de a se şti dacă acţiunea în anulare a contractului încheiat 
cu violarea art. 419, pe care o are minorul, este cârmuită, 
de art. 1900 sau de art. 1901. Deşi chestiunea este viu 
controversată, totuşi credem că, mai cu seamă în dreptul 
nostru, trebue să aplicăm art. 1900, iar nu art. 1901; căci 
art. 419 oprind orice convenţie între tutor şi fostul minor, 
nimic nu este mai natural decât de a aplică în specie textul 
care cârmueşte acţiunile în anulare în materie de convenții 
în genere (5). 

(1) 'Trib. Iaşi (sentinţă foarte bine motivată, redactată de d-l D. 

Volanski, în care tribunalul se referă la părerea noastră). 
Dreptul din 1913, No. 64, p. 511. Vezi în acelaş sens, Cas. rom. 

Jurisprudenţa română din 1914, No. 10, p. 149, No. curent 

149 şi Dreptul din 1914, No. 25; Aubry et Rau, I, $ 122, 

p. 766 (ed. a 5-a); Laurent, V, 186 şi alte autorităţi citate 

în tom. II al Coment. noastre, p. 810, nota 1, în medio. — 

S'a decis însă, cu drept cuvânt, că acţiunea în repetiţie a 

preţului imobilelor mamei, vândute de către tatăl tutor, în 

urma deschiderei tutelei, este o acţiune pupilară, care se 

prescrie prin 10 ani dela majoritatea copilului. C. Lyon, 

Sirey, 51. 2. 87. Vezi Aubry et Rau, loco supră cit. I, 

p. 761, nota 46 (ed. a 5-a). 
(2) Vezi autorii citați în nota 1, p. 282. | | 

(3) Vezi tom. II al Coment. noastre, p. 810, nota 1 şi autori- 

tăţile citate acolo. Cpr. Trib. Ilfov, Dreptul din 1907, No. 56, 

p. 466 şi Or. judiciar din 1907, No. îl, p. 566. Mai vezi 

Colin et Capitant, op. cit., LI, p. 509. 
(&) Cas. rom. Bult. 1896, p. 660. 

(6) Vezi tom. II menţionat, p. 812, text şi nota 3, unde se arată 

controversa. Opr. A. Colin et H. Capitant, Cours element. 

de droit civil frangais, IL, p. 5ll.
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Confirmare Prescripţia de 10 ani, prevăzută de art. 1900 fiind 
tacită, însă, după cum ştim, o confirmare tacită, şi aceasta con- 

firmare neputând să aibă loc cât timp socotelile n'au fost 
predate şi primite, această prescripţie nu va puteă să în- 
ceapă a, curge decât după expirarea unei luni dela desfa- 
cerea definitivă a tutorului (art. 419). Chestiunea este însă 
şi de astădată controversată (1), 

Acţ, care-şi Am văzut că, după art. 1901, numai tutorul poate, 
estica tu printr'o favoare excepţională, să opue minorului sau MOş- 

tlară. . tenitorilor săi, preseripţia statornicită de acest text, şi aceasta 
numai pentru acţiunile relative la faptele tutelei, adecă care 
își au. origina lor în gestiunea, tutelară (2). 

i Preserierea „De aici rezultă eă orice acţiune ar aveă tutorul contra 
contra mino- MiNOTULlUi (actio tutela contraria) se va prescrie prin 30 
rului. Dreptul de ani, conform dreptului comun (art. 1890), art. 1901 
comun. Qon- fiind o excepţie statornicită numai în folosul tutorului. 

Luerul este așa de elementar încât ne mirăm cum s'au găsit 
autori care să susție contrariul (5). 

Reguli speciale la întreprinderile de construcții. 

Acţiunea contra architecţilor şi antreprenorilor. 

Art. 1483. — Dacă, în curs de zece ani numărați «din ziua în 
care s'a isprăvit elădirea unui edificiu, sau facerea unui alt lucru 
însemnător (4), unul ori altul se dărâmă în totul ori în parte, sau 
ameninţă învederat dărâmare din cauza unui viciu de construe- 
pune, sau al pământului, întreprinzătorul şi architectul rămân răs- 
punzători de daune. (Art. 998, 999, 1002, 1481, 1484, 1737 $$ 4 şi 5, 1742, 1885, 1890, 1902 C. civil. Art. 1639 C. civ. italian. 
Art. 1792 C. fr.). 
  

(1) Vezi tom. II al Coment. noastre, p. 818, text şi nota 1. Cpr. 
Planiol, 1, 1979. 

(2) Vezi tom. II suscitat, p. 810, text şi nota 1. 
() Vezi autorii citați pro şi contră, în tom. II, al Coment, noastre, 

p. 809, n. 2, precum și Colin et Capitant, Cours element. D , de droit civil francais, |, p. 510. 
ee de (4) Cuvintele subliniate din acest text nu există în textul cores- codul francez, punzător francez, ci sunt adause de legiuitorul nostru după 

art. 1639 din codul italian. Vezi tom. IX al Coment. noastre, p. 302, nota 5. Vezi acelaş tom, p. 303, nota |.
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Art. 1902. — După zece ani, architeeţii şi întreprinzătorii de 
lucrări sunt desăreinaţi de răspunderea la care sunt supuşi pentru 
stricăciuni în totul sau în parte a coastrueţiunei, prin viciile de 
construire sau prin viciile pământului. (Art. 998, 999, 1483 C. civ. 
Art. 2270 C. fr.)(). 

Art. 1483 şi 1902 au fost explicate în tom. IX al Explie. art. 
Coment. noastre, p. 304 urm., aşa că nu avem nevoe de 145, 190 în 
a insistă acum asupra lor (?). 

Autorii observă, cu drept cuvânt, că art. 1902 nu este Art. 148 şi 
la locul lui în secţia, de față, şi că, în orice caz, această dis- do arde an 
poziţie nefiind de ordine publică, nimie mar împiedică pe biieă. 
părţi de a stipulă o garanţie mai lungă sau mai scurtă 
decât cea statornieită de art. 1483 şi 190240). 

Această responsabilitate a arehiteeţilor şi antreprenorilor br. roman. 
îşi are origina în dreptul roman. lată, în adevăr, cum se 
exprimă L. 8, Cod, De operibus publicis, 8, 12: „Omnes 
quibus vel cura mandata fuerit operum publicorum, vel - 
pecunia ad extruciionem solito more credita, usque ad annos 
quiendecim ab opere perfecto cum suis heredibus teneantur 
obnozii: îta ut si gquid vitii în cedificatione intra preesti- 
tutum tempus perveneril, de eorum patrimonio (exceptis 
tamen his casibus qui sunt fortuiti) reformetur“. 

Ant. 1483 şi 1902 sunt relative numai la responsa- Cazurile în 
bilitatea, architeeţilor şi antreprenorilor pentru luerările fă- seria 
cute. Dacă ei ar aveă de exercitat o acţiune pentru plata, dreptului co- 

serviciilor lor, această acţiune sar preserie prin 30 de ani, mw 
conform dreptului comun (art. 1890). 

După art 42 Ş ultim din legea bulgară asupra pre- L. bulgară din 
scripţiei, dela, 1897/98, acţiunile inginerilor şi ale arehitee- 189%. Art 42. 
    

() Art. 1902 se deosebeşte în redacţia sa de textul corespunzător Altă deoseb. 
francez. Acest text este o repetiţie inutilă a art. 1483, pede redacţie de 
care l-am transcris mai sus. El ar fi putut foarte bine să fie Cf. 
eliminat din codul nostru, după cum a şi fost eliminat din 
codul italian. Vezi tom. IX al Coment. noastre, p. 303, nota 2. 

(?) Vezi şi tom. X al Coment. noastre, p. 859. Cpr. asupra 
acestor texte, Planiol, II, 1909 urm.; Baudry et Tissier, Pres- 
cription, 102 urm.; Goillouard, /ouage, IL, 832 urm.; 
Repert. Sirey, v0 Architecte, 58 urm.; Pand. fr., eod. v0, 316 
urm. şi v0 Louage d'ouvrage, 1318 urm., etc. 5 

() Vezi Rolin, Principes de droit international privă, III, 
1496, p. 534.
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ţilor, pentru plata serviciului lor, se preseriu prin irei ani, 

acest termen socotindu-se din ziua terminărei lucrărilor. 

Art, 43 $3 După acelaş text $ 3, tot prin trei ani se prescriu şi 

din et acţiunile avocaţilor, pentru plata onorariului şi cheltuelilor 

onorariului făcute de ei, acest termen curgând dela, data sentinţei sau 

avocaților. înehiderea procesului, dela împăcarea părţilor sau dela re- 

voearea, proeurei (1). 
Dr. nostru. La noi, în lipsa unei derogări dela dreptul comun, 

acţiunea avocaţilor, pentru onorariul şi cheltuelile lor, se va 

preserie prin 30 de ani, conform dreptului comun (?). 

Darea, socote- Tot prin 30 de ani dela terminarea afacerei, se va 

Hilor din par” prescrie şi acţiunea, clienţilor, care ar cere dela avocat darea 
* “socotelilor şi restituirea documentelor ce i sau încredinţat (2). 

Acestea sunt pwreseripţiile de zece ani existente în 

dreptul actual. 
Art. 1051 C. Art. 1051 din codul civil mai prevede încă o pres- 

civil.  cripţie de zece ani. Este vorba, în specie, de o preseripție 
extinctivă, prin care debitorul se liberează de solidaritate. 

Această liberare are loc atunci când ereditorul primeşte dela 
un debitor solidar, timp de zece ani consecutivi, plata. di- 
vizată a dobânzilor sau veniturilor datoriei (£). Această cauză 
de stingere a solidarităţei se îndeplineă şi în vechiul drept 
francez, însă nu prin zece, ci prin treizeci de ani. lată, în 
adevăr, cum se exprimă Pothier în această privință: x 

Si, pendant le temps requis pour la prescription, cestă- 
dire, pendant un espace de trente ans, le dâbiteur avait toujours 
te admis ă payer les arrârages pour sa part, ce dâbiteur aurait 
acquis par prescription la dâcharge de la solidit6, mâme pour 
Vavenir..., ete.“ (5). 

€ german. (1) Cpr. art. 196, 70 din codul german, după care se preseriu 
Art. 196, 70. i : i - : i , prin doi ani: reclamaţiile (die Anspriiche) acelora eare; prin 

profesia lor, se ocupă de îngrijirea afacerilor altuia sau tot 
prin profesie, întreprind prestarea de servicii pentru un 
anume salariu, în care intră şi cheltuelile lor. Vezi şi supră, 
p. 220. 

(2) Vezi supră, p. 219, 220. 
(5 Vezi supră, p. 220. 
(4) Vezi asupra art. 1051 C. civ. tom. VI al Coment. noastre; 

p. 216. Cpr. Gaillouard, Prescription, II, 643; Baudry et 
„ Bare, Oblig., IL, 1285 urm. 

() Pothier, Oblig., II, 279, în fine, p. 135 (ed. Bugnet).
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In fine, vom vedeă mai la vale că preseripţia cea mai Art. 947 c. 
lungă, în materie comercială, este tot de zece ani (art. 947 
C. eom.), de câteori acest cod sau o lege specială n'a sta- 
tornicit o prescripţie mai scurtă. 

SECŢIUNEA IV 

Despre câteva prescripţiuni particulare. 

Preseripţiile de care se ocupă această secţiune sunt Prescripțiile 
cunoscute în doctrină sub numele de prescripții scurte (brevi seurte 
temporis). Cea mai lungă est; de cinci am, iar cea mai 
scurtă de șase luni (art. 1903) (1). 

In celelalte titluri ale codului civil găsim însă pres- Art. 290 şi 
eripții şi mai scurte. Astfel, de exemplu, acțiunea în tăgă- 1% C evil. 
duire de paternitate se stinge, printr'o lună sau două luni 
(art. 290) (2); acţiunea vânzătorului pentru complinirea 
preţului şi a cumpărătorului pentru scăderea, preţului sau 
desfiinţarea contractului, se preseriu printrun an din ziua 
contractului (art. 1334) (6). | 

Art. 833 şi 931 mai prevăd încă o prescripţie de um Art. 833 şi 
an, în privinţa revocărei donaţiunei pentru ingratitudine i 951 Ce civil. 
în privinţa, revocărei testamentului, pentru injurii grave aduse 
memoriei testatorului (+). 

(1) Codul german nu admite preseripţii mai scurte de doi şi Dr. străin. 
patru ani (art. 196, 197), iar codul spaniol din 1889 are 
preseripţii scurte de cinci ani (art. 1966), de trei ani (ast. 1967) 
şi de un an (art. 1968). In codul federal al obligaţiilor din 
14 Iunie 1881, găsim. o singură prescripţie de cinci ani 

(art. 147). | 
In codul Calimach, găsim prescripţii scurte de cinci ani C: Calimach. 

(art. 1951) şi de patru ani (art. 1959). In privinţa mobilelor, 

codul Calimach admite, după dreptul roman, preseripţia de 

trei ani, dacă posesorul este de bună credință (art. 1923 cores- 

punzător cu art. 1466 din codul austriac), ete. Cpr. art. 1909 

din codul civil actual. 
(2) Opr. Trib. R. Vâlcea, Cr. judiciar din 1904, No. 32, p. 267, 

268. Vezi tom. II al Coment. noastre, p. 231 urm. (ed. a 2-a). 

(2) Vezi asupra acestui text tom. VIII al Coment. noastre, 

p. 657 urm (ed. l-a). 
(4) Vezi asupra acestor texte, tom. IV, partea l-a, al Coment.
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Ant. 122, 1783 
$ 1, 1512, 

1909. 

L. proprieta- 
rilor. 

Art. 19 
$ ultim. 

L, proprieta- 
rilor. Exis- 
tenţa dr. de 
opoziţie îna- 
intea Curţei 

de cas. 

Revizuirea 
înaintea ins- 
tanțelor de 

fond. 

Alegerea de 
domiciliu, 

Art. 12 L. pro- 
prietarilor. 

C. C.—CART. III. — TIT. XX. — CAPIT. IV. — S-a IV. — PRESCRIP. PARTIC. 

Art. 1512 prevede, în materie de societate, o pre- 
scripție şi mai scurtă de nouăzeci zile; art. 722, 783 ab 
initio şi 1909 prevăd o prescripţie de trei ani, ete. (1). 

Alte preseripţii scurte mai sunt prevăzute şi în unele 
legi speciale, asupra cărora, nu ne putem întinde aci. Astfel 
este, de exemplu, preseripţia de șase luni statornicită de 
legea, asupra drepturilor proprietarilor din 1903 (>), în privința 

() 

noastre, p. 457 urm. și tom. IV, partea Il-a, pag. 452 urm: 
(ed. a 2-a). 
Mai vezi art. 163, 165, 167, ete. din codul civil. 
Și fiindcă vorbim de legea proprietarilor, vom menţionă în 
treacăt o decizie recentă (12 Noembrie, 1912) a C. de casaţie, 
care pune în principiu că părţile judecate în lipsă în această 
materie specială, înaintea Curţei de casaţie, au dreptul de 
opoziţie. Dreptul de opoziţie, zice această decizie, fiind în- 
temeiat pe principiul de înaltă justiţie că nimene nu trebue 
să fie condamnat fără a fi ascultat, are un caracter general 
şi, deci, constitue o cale de drept comun de eare nimene nu 
poate fi lipsit fără voinţa expres manifestată a legiuitorului. 
Or, în materia specială a legei proprietarilor, art. 12 din acea 
lege, care prevede dreptul de recurs la Curtea de casație, nu 
ridică dreptul de opoziţie la Curtea de casaţie, cum îl ridică 
pentru hotăririle instanţelor de fond. Pentru suprimarea acestui 
drept la Curtea de casaţie, nu se poate invocă că ar fi aceeaș 
rațiune, adecă natura afacerei şi celeritatea, judecăţei, care a 
determinat pe legiuitor să suprime acest drept dinaintea ins 
tanțelor de fond, de oarece dacă, legiuitorul ar fi voit ca și 
recursul să fie judecat fără drept de opoziţie, n'ar fi avut 
decât să prevadă aceasta în mod expres, cum a făcut pentru 
instanțele de fond. Cas. rom. Bult. 1912, p. 1879 şi Jurispru- 
dența română din 1913, No. 3, p. 43, No. curent 62.—Contră: 
Cas. rom. Bult. 1906, p. 1132; Cr. judiciar din 1906, No. 55 
şi Dreptul din acelaş an, No. 62. Vezi şi tom. IX al Co- 
ment. noastre, p. 354. . Curtea, de casaţie admite şi revizuirea în această materie 
sumară, şi excepţională, însă bine înţeles numai înaintea In- 
stanțelor de fond, acest drept neexistând contra ordonanţelor 
prezidenţiale sau a judecătorului date în baza art. 8 din legea 
proprietarilor. Cas. S-a | (28 Februarie 1914). Vezi Juris- 
prudenia română din 1914, No. 12, p. 187 şi Dreptul din 
1914, No. 29. — Contră: tom. IX al Coment. noastre, p. 354. 

In privința alegerei de domiciliu, preserisă de art. 12 din 
suscitata lege, s'a decis că textul de mai sus necerând între- 
buinţarea unor termeni saeramentali, alegerea de domiciliu 
poate să rezulte şi din arătarea în josul semnăturei apelan-
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acţiunei în daune (art. 19 Ş ultim din citata, lege); preseripţia, L. telegrafo- 
tot .de șase luni admisă de art. 170 din legea telegrafică, poştală, din 
telefonică şi poştală dela 5 Ianuarie 1914, pentru perderea 
obiectelor încredințate oficiilor telegrafo-poştale, ete. S'a decis, 
cu privire la responsabilitatea, Direcţiei poştelor, că art. 120 
din legea telegrafo-poştală dela 1892, care eră identice cu 
art. 170 din legea dela 1914, nu prevede nicio formă în 

tului a domiciliului său, care este tocmai imobilul închiriat. 
Cas. S-a I, decizia No. 369 din 23 Iunie 1914. Jurispru- 
dența română din 1914, No. 29, p. 464, No. de ordine 480, 

O altă decizie recentă a Curţei de easaţie S-a II (13 lunie Art. 13 L. 
1914) pune în principiu că, întrucât prin art. 13 din legea proprietarilor 
proprietarilor, se prevede că contestaţiile la executarea hotă- îi 402 Pr. eiv. 
rîrilor au a, se judecă după regulile fixate pentru contesta- 
țiile făcute la, executarea hotăririlor în genere, conform art. 402 
Pr. civ., însă în termen cel mult de opt zile, cu urgență şi 
cu precădere asupra celorlalte procese, aceste regule având 
a fi aplicate și în materie de contestaţii făcute după legea 
proprietarilor, întrucât art. 13 din această lege este general 
şi nu face nicio distineţie între cazul când este vorba de o 
contestaţie la o ordonanță prezidenţială, sau de o contestaţie 
la. executarea unei hotăriri, termenul de recurs este în am- 
bele cazuri acel prevăzut de art. 402 Pr. cir. Prin urmare, 
este tardiv recursul făcut în contra unei decizii a Curţei de 
apel, dată asupra unei contestaţii la executarea unei ordo- 
nanţe prezidenţiale, peste termen de o lună dela pronunţarea 
deciziunei. Vezi Jurisprudenţa română din 1914, No. 30, p 479, 
480, No. de ordine 490. 

In fine, Curtea de casaţie a decis că, după ultimul aliniat Domiciliul 
al art. 4 din legea proprietarilor, chiriaşul este considerat ea, pebiriagului- 
având domiciliul său obligator la imobilul închiriat sau arendat, “ prietaritee 
fără deosebire de cazul când el locuește în chiar imobilul 
închiriat sau în altă parte, căci scopul urmărit de legiuitor a 
fost de a curmă dificultăţile ce ar rezultă din punctul de ve- 
dere al domiciliului locatarului sau arendaşului, în materie 
de locaţiune sau arendare. Astfel, faptul că chiriaşul a pre- 
văzut în contract că închirierea o face în calitate de preșe- 
dinte al unei societăţi de agrement, care nu are existenţă ju- 
ridică, nefiind recunoscută prin lege, ei numai o existență de 
fapt, nu împiedică ca acţiunea pentru plata, chiriei să fie in- 
tentată contra sa personal, la domiciliul imobilului închiriat. 
Cas. S-a II, Bult. 1913, p. 767, 768 şi Pagini juridice din 
1914, No. 130, p. 131. — Contră: C. Craiova (decisie casată), 
Pagini juridice din 1913, No. 108, p. 853 (cu nota d-lui D. 
D. Stoenescu, în sensul Casaţiei). 

12452 19
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Preseripţiile 
scurte sunt 
excepţii dela 
dr. comun. 

Art. 1903, 
1904. 

Prezumpţie 
de plată. 

Aplice. art. 
1000 C. civil. 

care preseripţia ordinară este de treizeci de ani (art. 1890), 

C. C—CART. II—TIT. XX.—CAPIT. IV.--S-a IV.—PRESCRIP. PARTIC. 

care trebue să se facă reclamaţia, destul este ca ea, să fie făcută 
în termen de 6 luni şi să se manifeste în mod clar intenția 
reclamantului de a fi despăgubit, aşa că tribunalul nu 
violează acest text când admite că reclamația verbală făcută 
în faţa funcţionarului poştei este o reclamaţie în sensul 
cerut de lege (1). 

Nu trebue să perdem din vedere că toate preseripțiile 
scurte constituesc adevărate excepţii dela dreptul comun, după 

4 

Textele care statornicese preseripţiile scurte trebue deci să 
fie interpretate în mod restrictiv, pentrucă, după cum ştim, 

excepţiile sunt de strictă interpretare (2). 
În consecință, sa decis că preseripţiile scurte stator- 

nicite de codul civil nu se aplică decât persoanelor care 
exercită profesiunile menţionate în art. 1903, 1904 (3). 

Preseripţiile care se îndeplinesc prin şase luni (art. 1903) 
şi printrun an (art. 1904) se întemeiază esențialmente peo 
prezumpție de plată şi pe necesitatea în care creditorii din 

(1) Cas. rom. S-a I, decizia No. 349 din 8 Maiu 1913. Juris 
prudența română din 1913, No. 25, pag. 389, 390 şi Bult. 
1913, p. 1092. 

Această decizie mai pune în principiu că instanţa de fond 
care constată, în fapt, că sustragerea unei serisori de valoare 
sa făcut în timpul dela predarea ei pănă la oficiul de desti- 
nație, de către funcţionarii poştei, face o justă aplicare a 
art. 1000 C. civil când condamnă pe Direcţia poştelor să plă- 
tească, ca daune, suma sustrasă din acea serisoare. Tot prin 
acea decizie se mai hotărăşte că, conform art. 116 şi 121 din 
legea telegrafo-poştală dela 1892, Direcţia poştelor este seutită 
de orice răspundere numai atunci când lucrul s'a predat desti- 
natarului în mod regulat, fără nicio obiecţiune din partea 

, lui. Prin urmare, dacă instanţa de fond constată, în fapt, că 
predarea, unei scrisori de valoare n'a fost făcută în mod 
regulat în mâna, destinatarului, în conformitatea textelor de 
mai sus, n'a violat legea când a condamnat pe Direcţia poş- 
telor la daune interese. Vezi Jurisprudenţa română şi Bult. 

, 1913, loco supră cit. 
(2) Baudry et 'Tissier, Prescription, 1712; Beltjens, op. cit. VI 

art. 2271, No. 14; Pana. .fer., v? Prescription civile, 2028; 
, Pand. belges, +? Prescription de courte durte, No. 3. 266, ete. 

(6) Vezi Trib. Anvers, Pasicrisie belge, 1883, 3, p. 338 şi Ur. 
judiciar din 1914, No. 22, pag. 188. Cpr. Beltjens, op. cil» 
VI, art. 2279, No. 5, p. 830 (ed. a 3-a), ete.



PRESCRIPȚIA DE ŞASE LUNI. — ART. 1903. 291 

această categorie se găsese de a fi plătiţi cât se poate de 
repede, precum şi pe obiceiul constant ce debitorii au de a 
plăti aceste datorii imediat şi fără luare de chitanță. Du- 
moulin ziceă, în această privinţă, că prescripţiile de mai sus 
sunt stabilite în favoarea debitorilor, care au plătit fără chi- 
tanță şi fără martori și, mai cu seamă, în favoarea moşteni- 
torilor lor. „In favorem debitorum qui sine instrumento et 
testibus, ut fit, solverunt, et pracipue heredum. eorume (1). 

Despre prescripţia de şase luni. 

Art. 1903. — Acţiunea maeștrilor şi institutorilor de ştiinţe 
sau de arte, pentru lecţiunile ce dau cu luna; 

a ospătătorilor şi găzduitorilor pentru nutrirea şi locuirea 
ce procură, şi a oamenilor cu ziua, pentru plata zilelor, a mate- 
riilor procurate de dânșii şi a simbriilor, se prescriu prin şase luni. 
(Art. 1412 1472, 1729, 40, 1730, 6% 1887 urm., 1905, 1908 C. 
civ. Art. 2271 C. fr.), 

1% Prima categorie de persoane cărora se aplică pres- Maeştri sau 
eripția de șase luni, cuprinde maeștrii și institutorii de ştiinţe e ie 
sau de arte, pentru lecţiile ce dau cu luna şi, a fortiori, cu arte. 
lecţia (au cachet) (2). Acţiunea ce ei au în contra părinţilor 
copiilor ce instiuese se preserie deci prin şase luni. 

In caz când maeştrii şi institutorii sunt plătiţi cu Plata lor eu 
trimestrul, semestrul sau cu anul, acţiunea lor ar fi, după trimestrul, se- 
unii, preseriptibilă prin cinei ani (art. 1907)(5); iar după ii 

(4) Molineus, Traactatus de usuris, Quasi. 22 (citaţie împru- 
mntată dela Rolin, Principes de droit international priâve, 
III, 1497, p. 535). Vezi şi Troplong, Prescription, II, 943, 
în fine. 

(2) pa fr., v0 Prescription civile, 2033; Repert. Sirey, eod. vw, 
1984; Bandry et Tissier, Prescription, 714; Guillouard, Jdem, 
II, 745; 'Troplong, Idem, II, 947; Mareadă, dem, 270, p. 300; 
Beltjens, VI, art. 2071, No. 7; T. Hue, XIV, 463; Colmet de 
Santerre, VIII, 379 bis 1. — Contră: Laurent, XXXII, 504; 
Planiol, II, 644, care aplică, în specie, prescripţia de cinci 
ani (argument din art. 1907 $ 3). | 

(2) Baudry et Tissier, op. cit., 714; Maread6, Gnillouard, loco cit.; 
T. Huc, loco cit.; Aubry et Rau. VIII, $ 774, p. 444; Mass6- 
Vergă, V, $ 859, p. 335, nota 37; Planiol, II, 644; Pana. 
fr., v0 cit, 2034, ete.
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Cazurile când 
se aplică art. 
1890 C. civil. 

Ospătătorii, 
găzduitorii, 

ete. 

Origina 
avestei dispo- 

ziţii. 

Punctul de 
plecare al 

acestei pres- 
eripţii. 

COD. CIV.— CART. 111. — TIT. XX. — CAPIT. IV.— S-a IV. — ART. 1903, 

alţii, prin acea de un an (art. 1904 $ 3) (1) sau de 30 de 
ani. Prima opinie este, de bună seamă, cea mai Juridică. 

Incât priveşte însă lecţiile date un timp mai lung 
sau mai scurt pentru un preţ d forfait, toţi autorii recunose 
însă că nici art. 1903, nici art. 1907 nu sunt aplicabile, 
ci numai preseripţia de 30 de ani (art. 1890)(?). 

20 A doua categorie de persoane, cărora li se aplică 
prescripţia de şase luni, cuprinde ospătătorii şi găzduitorii, 
restauratorii, ete., şi, după unii, chiar câreiumarii, ca- 
fegiii ete. (2), pentru hrana și locuinţa ce procură pasage- 
rilor, fie cu luna, fie cu anul(*), fără a se distinge dacă 
elientul debitor este sau nu comerciant, sau dacă acesta a 
luat masă în otel sau han, ori a fost servit la domiciliui 
său (5). 

Această dispoziţie își trage origina sa din ordonanța 
lui Ludovie al Xil-lea din 1512, care prevede preseripția. 
de şase luni pentru: 

„les taverniers et autres gens de mestiers et marehands ven- 
dant ou distribuant leur denrtes et marehandises ă detail“ (6). 

Preseripţia statornicită de art. 1903 nu începe a curge 
contra ospătătorilor, hangiilor, găzduitorilor, ete., în lipsa 
unei anume convenţii, decât din ziua ultimei furnituri făcută 
clientului (7). 

(0) Duranton. XXI, 404; Colmet de Santerre, VIII, 379 bis |. 
() Laurent, XXXII, 503; Mourlon, III, 1959; Baudry et Tis- 

sier, Marcad6, loco ciz.; Troplong, Idem, IL, 946; Guillouard, 
T. Huc, loco cit.; Paud. tr., vo Prescription civile, 2037; Râpert. 
Sirey, eod. »0., 1986, ete. 

(5) Vezi, în acest sens, Arntz, IV, 2057; Aubry et Rau, VIII, 
$ 774, p. 445, text şi nota 69 (ed. a 4-a); Guillouard, Pres- 
criplion, II, 148; Le loux de Bretagne, Jdem, II, 1292.— 
Contră: 'T. Huc, XIV, 463, pag. 583; Bamdry et Tissier, 
op. cit., 715; Mareade, dem, 271, pag. 301; Pand. belges, 
v Auberge, 86; Laurent, XXXII, 506, eare aplică pres 
cripţia de un an (art. 1904). Cpr. Planiol, II, 644, 2%. 

(*) Cpr. Mourlon, III, 1960. 
(6) Pand. fr., vo Auberge-Aubergiste, 452 şi vo Prescription ci- 

vile, 2041, 2042; Rpert. Sirey, eod. 0, 1988, 1989; Răpert. 
Labori, vo Prescription civile, 400, ete. — Vezi însă C. Paris 
Sirey, 1900. 2. 15. | 

(6) Vezi Guillouară, op. cit., II, 746; Pana. fr., 0 cit., 2039, ete. 
() Pand. fe., w0 cit., 2053; Repert. Labori, y% Prescription ci-
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Preseripţia a fost fixată, în specie, la şase luni nu numai Motivele 
din cauza naturei ereanţei, dar și din cauza obiceiului ce Acea prer 
au persoanele mai sus arătate de a cere plata ce li se cu- | 
vine îndată sau la timpuri apropiate (1). 

Din acest motiv al legei rezultă că prescripția de şase Setul unui 
luni nu se aplică şefului unui stabiliment comercial sau stabiliment 
industrial, care nu exercită profesiunea de găzduitor sau ote- 
lier, şi care procură hrana şi locuinţa impiegaţilor săi (2). 

Ea nu se aplică nici directorilor caselor de sănătate Case de sănă- 
care au găzduit şi îngrijit pe un bolnav (3). tate. 

Ea, nu este, de asemenea, opozabilă brutarilor, băcanilor, Brutarii, ca- 
casapilor, cofetarilor și altor comercianţi, tuturor acestor Pii, bicanii, 
aplicânduli-se preseripţia de un an (art. 1904 Ş2)(4); nici se. 
acelor care, fără spirit de speculă, ar fi primit, în mod 
excepţional, pe o persoană la masă şi ar fi găzduit-o din 
prietenie, fie chiar pentru mai mult timp, pentru un preţ 
determinat (5). 

Această, prescripţie nu este opozabilă nici acelor care Garantarea 
ar fi garantat datoria contractată de altul către un hangiu "€i datorii 
sau un ospătător, sau ar fi achitat-o ca mandatar ori ca  hangiu. 
gerant de afaceri al debitorului (€). 

In privința particularilor care nu exercită profesia de Particulari 
hangii, otelieri, găzduitori, ete., ei primese pensionari pentru “219 Brimesc 

pensionari 

un preţ determinat, care plătesc preţul pensiunei lor eu anul, pentru un preţ 
cu luna, ete. se va aplică preseripţia de einci ani, iar în determinat: 

vie, 401. Cpr. T. Huc, XIV, 463, p. 584; Laurent, XXXII, 
523, ete. 

(1) Vezi Pand. fr., 20 cit., 2045 şi autorităţile citate acolo. 
(2) Pand. tr., loco cit.; Pand. belges, v0 Auberge, 83 şi vo Pre- 

scription de courte duree, 262; 'T. Huc, XIV, 463, p. 584; 
C. Besancon, D. P. 45. 4. 403, ete. 

(5) Pand. belges, »0 ciţ., 263. Vezi şi înfră, p. 304, nota 8. 
(£) Repert. Labori, v Prescription civile, 400; 'Troplong, Pre- 

scription, ll, 951; Guillouard, Idem, ÎL, 749; Aubry et Rau, 
VIII, Ş 774, p. 445, ete. Vezi înfră, p. 302. 

(6) Pand. fr., w0 cil., 2046; Baudry et Tissier, Prescriplion, 715, 
122; Guillouară, Idem, II, 751; Troplong, Jdem, II, 970; 
Cas. fr. Sirey, 00. 1. 280; D. P. 66. 1. 390, ete. 

(6) Râpert. Labori, vo Prescription civile, 400; Laurent, XXXII, 
505, în fine; Pand. belges, vo Auberge, 84 şi v0 Prescription 
de courte duree, 264, ete.
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Art, 1905 82. 

Art. 1730, 60. 

Dr. interna» 
ţional. 

Luerătorii şi 
oamenii toc- 

COD. CIV. — CART. 11]. — TIT. XX. — CAPIT. IV.—S-a IV. — ART. 1903. 

lipsa unei convenții precize asupra acestui punct, se va 
aplică preseripţia de 30 ani (!). 

S'a, decis că, chiar în privinţa ospătătorilor, hangiilor, ete., 
preseripția de şase luni încetează de a curge când sa dat 
o chitanță în baza căreia se reclamă suma datorită (art. 1905 

$ 2) (2). 
Vom reaminti, cu această ocazie, că creanța ce are un 

hangiu, sau un ospătător, în această calitate, este privilegiată 
asupra luerurilor aduse de călător în han sau în ospătărie 
(art. 1730, 6%) (). 

În fine, sa decis că preseripţia liberatorie fiind cârmuită 
de legea locului unde acţiunea se exercită de creditor, 
cererea îndreptată în Franţa (şi deci şi în România) de 
către un străin contra unui alt străin, pentru plata unor 
cheltueli făcute întrun han sau într'o ospătărie din străinătate, 

este supusă preseripţiei statornicite de art. 1903 (4). 
30 A treia și ultima categorie de persoane cărora se 

miţi eu ziua. Poate opune preseripția de şase luni, cuprinde lucrătorii şi 
oamenii toemiţi cu ziua, pentru plata, zilelor de muncă, a 
simbriilor lor şi a furniturilor făcute de ei (textul nostru 
ziceă: materiilor procurate de ei). 

Lucrătorii la 
care se referă 

art. 1903 

Şefii de ate- 
lier. 

Art. 1903 $ ultim se referă la lucrătorii care-şi în- 
chiriază munca sau serviciile lor cu ziua ori cu bucata, 

S ultim. oricare ar fi natura acestor servicii sau lucrări (5), precum: 

() 
€) 

(2) 
(*) 
() 

T. Hne, XIV, 463, p. 5%. 
Cas. rom. Bult. 1911, p. 1165; Judecăt. ocol. III Bucureşti, 
Cr. judiciar din 1905, No. 31, p. 248. — In asemenea caz se 
aplică prescripţia de 10 ani, iar» nu cea de 30 de ani, fiindeă 
faptul unui otelier sau hangiu de a procură pasagerilor ah- 
mente şi camere de locuit constitue un fapt de comerţ şi, în 
asemenea caz, se aplică preseripţia comercială (art. 945, 947 
C. eom.). Prib. Lifov, Or. judiciar din 1905, No. 31, p. 246. 
Vezi tom. X al Coment. noastre, p. 424 urm. 
Vezi Râpert. Labori, vo Prescription civile, 402. 
Cpr. Aubry et Rau, VIII, $ 774, pag. 445; Repert. Labori, 
vo Prescription civile, 404. — Astfel, s'a decis că acţiunea 
unui șef de atelier, plătit cu ziua, se prescrie prin 6 luni. C. 
Bourges, Sirey, 66, 2. 349; C. Paris, Sirey, 85. 2. 198. In 
acelaş sens, Bandry et Tissier, Prescription, 116; Guillouard, 
Idem, II, 753; Beltjens, VI, art. 2211, No. 16; Pana: belges, 
v? Contre-maitre, 47 urm.; Pand. fe., vo Prescription, 2056; 
T. Huc, XIV, 464, p. 585; Mourlon, III, 1961.-— Contră:
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lucrătorii câmpului, vierii, servitorii care-şi închiriază, ser- 
viciile lor cu luna, meșterii care lucrează pe socoteala stă- 
pânului ce-i întrebuinţează, fie cu materialul acestui din 
urmă, fie cu materialul lor, precum : zidarii, lemnarii, teslarii, 
tâmplarii, stolerii, fierarii, tiniehigiii, ete. (1). 

| Nu intră însă în această categorie de lucrători, im pie- Impiegaţii co- 

gații comerciali ai neguțătorilor, plătiţi cu luna, cărora li a 
se va aplică preseripția de cinci ani (art. 1907), pentrucă Art. 1907. 
ei nu sunt însărcinaţi cu facerea unei lucrări manuale (2). 

Prescripţia de şase luni nu se aplică de asemenea Antreprenorii 
antreprenorilor, adecă acelor persoane care se obligă a face o de Imeriri- 
lucrare, fie chiar cu ziua, prin oamenii ce lucrează sub di- re Somn 

recţia şi răspunderea lor, chiar dacă ei însişi ar luă parte 
activă la acea lucrare. In privinţa lor se va aplică numai 
prescripţia de 30 de ani (5). 

Ea nu se aplică nici acţiunilor exercitate de architecţi, Architeeţii. 
pentrucă ei nu sunt lucrători cu ziua (cpr. art. 1484, 1489). Ei 
fiind consideraţi ca neguţători, acţiunea lor, ca şi cea a an- 
treprenorilur, este cârmuită de preseripţia anuală (art. 1904) 
  

Laurent, XXXII, 508; Mareade, Prescription, No. 272, 
p. 302 urm. 

() Beltjens, op. cit., VI, art. 2271, No. 15; Pand. belges, v? 
Prescription de courte durte, 267 urm.; Pand. fr., vo Pre- 
scription civile, 2056 urm.; Guillouard, Prescription, IL, 153; 
Baudry et 'Lissier, Idem, 716, ete. 

(2) Baudry et Tissier, op. şi loco ciz.; Guillouard, Idem, II, 754; 
Repert. Labori, 20 cit., 404; Laurent, XXXII, 509; T. Hue, 
XIV, p. 585; Aubry et Rau, VIII, $ 774, p. 444; Pand. fr, 
vo Prescription civile, 2058; Repert. Sirey, eod. vw, 1811 și 
2004; Beltjens, VI, art. 2271, No. 17; C. Paris, Sirey, 88. 2. 

196; D. P. 88. 2. 124, ete. : 3 

(5) Cpr. T. Huc, XIV, 464, pag. 585, 586; Baudry et Tissier, 
Prescription, 117; Guillouard (care revine asupra primei sale 

opiniuni), Idem, II, 756; Le Roux de Bretagne, Jdem, II, 1295; 

Beltjens, VI, art. 2271, No. 28; Aubry et Rau, VIII, $ 774, 

p. 445; Planiol, II, 644, 3; Mourlon, III, 1961; Pand. fe., 

vo Prescription civile, 2059 urm.; Repert. Sirey, eod. », 

2006 urm.; Ruben de Couder, Dictionn. de droit commercial, 

vo Ouvrier, 155. Cpr. Cas. fr. 89. 1. 3617; Sirey, 89. 1. 415; 

Pand. Period. 9%. 1. 238; D. P. 1901. 1. 111; Sirey, 1901. 

1. 502, ete. — Vezi însă C. Paris, Sirey, 85. 2. 198. (Din 

greşală de tipar această decizie este citată de T. Huc p. 586, 

nota, 1, Sirey, 5. 2. 298). Vezi înfră, p. 301, 302.



296 

Tipografii. 

L. bulgară 
din 1897. 

Art. 49 $ 3. 

Art. 41 aceeaş 
lege. 

Art. 41$ ultim 
aceeaş lege. 

Deoseb. de re- 
dacţie de C. 
fr. în privinţa 
portăreilor. 

COD. CIV.— CART. III. — TIT. XX. — CAPIT. IV.—S-a IV. — ART. 1904. 

din codul civil(*). Cel puţin, în acest sens se pronunță ma- 
joritatea autorilor care s'au ocupat de această chestiune. 

Tot preseripţia de un an este aplieabilă şi persoanelor 
care ţin ateliere de tipografie. Tipografii nu sunt deci lucrători, 
ci comercianți, pentrucă ei întrebuințează lucrători la exploa- 
tarea industriei lor (2). 

Despre prescripţia de un an. 

Art. 1904. — Acţiunea medicilor, a chirurgilor şi a apotica- 
rilor, pentru vizite, operaţiuni şi medicamente (art. 810, 1729 
$ 36); 

a neguțătorilor, pentru mărfarile ce vând la particularii ce 
nu sunt neguțători (art. 1183, 1729 $5 C. civ. Art. 65 C. com); 

a directorilor de pensionate, pentru preţul pensiunei șeola- 
rilor lor, şi a altor maeştri, pentru preţul uceniciei (art. 1729 $5); 

a servitorilor care se toemese cu anul, pentru plata sim- 
briei lor (art. 1472, 1729 $ 4); 

Se preseriu printr'un an. (Art. 810, 1865, 1905, 1906, 1908 
C. civ. Art. 2972 C. fr. modificat prin L. din 30 Noemb. 1892) (). 

(1) Cpr. Mourlon, III, 1961, în fine; Beltjens, VI, art, 2271, No. 22; 
Pand. belges, vo Prescription de courte durce, 284, ete. 

(2) Vezi infră, p. 303, 304. 
(5) Acţiunea, medicilor şi farmaciştilor pentru vizite, operaţii și 

medicamente se prescrie prin trei ani, după art. 42 $ 2 al 
legei bulgare asupra preseripţiei, din 1897/98. 

După această lege (art. 41), se preseriu însă printr'un an: 
acţiunile comercianților pentru preţul mărfurilor vândute la 
particulari necomercianţi; acţiunile profesorilor și învăţăto- 
rilor de ştiinţe şi arte pentru lecţiile ce predau zilnic sau cu 
luna; dacă plata lor se face în perioade mai lungi de o lună, 
acțiunea se prescrie prin trecerea de trei ani (art. 42 $ 1). 

Se mai prescriu încă printr'un an, acţiunile directorilor 
de pensionate sau de institute de educaţiune de orice fel, 
pentru învăţătura, şi edueaţiunea internilor şi elevilor lor. În 
fine, se mai prescrie tot printr'un an, după art. 4] $ ultim al acestei legi, acţiunea, servitorilor, lucrătorilor şi muncito- 

, rilor cu ziua, pentru plata, serviciului şi zilelor lor de lueru. 
(*) “Textul francez mai vorbeşte de „huissiers*, pentru salarul ac- telor ce înmânează şi comisioanelor ce execută. Textul nostru 

a eliminat acest paragraf, instituţia portăreilor fiind la noi deosebită, de acea din codul francez. Astăzi portăreii sunt la noi asimilați cu magistraţii şi fac parte din ordinul judecă- 
torese (art. 47 L. org. judecătoreşti din 24 Martie 1909). Incât
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10 Prima categorie de persoane, cărora este opozabilă Medicii, vete- 
rinarii, chi- 

rurgii, farma- 
sunt decât niște medici pentru animale (*), chirurgii şi far- ciştii, ete. 
maciştii, pentru vizite, operaţii şi furnituri de medicamente. 

prescripţie scurtă este opozabilă mudicilor numai în privinţa, 

Qi 

—
 

„fi aplicată nici moaşelor, nici dentiştilor. Vezi Laurent, XXXII, 

Curtea de casaţie din Franţa decide însă că, această, Purnituri de 
instrumente. 

privește garanţia ce trebue să depue portăreii, vezi tom. X 
al Coment. noastre, p. 435. 

Trebue să mai observăm că textul corespunzător francez a fost L. fr. din 30 
modificat în Franţa prin legea din 30 Noembrie 1892. Iată, N-brie 18%2. 
în adeyăr, cum se exprimă ultimul paragraf al art. 2272. 
„Acţiunea medicilor, chirurgilor, dentiştilor, moaşelor şi far- 
maciştilor, pentru vizitele lor, operaţii şi medicamente, se 
prescrie prin doi ani. Cpr. art. 196, 140 C. civil german. 
Vezi Baudry et Tissier. Prescription, 730; Guillouard, dem, 
120 (1X); Beltjens, VI, art. 2272, No. 9 gquater; Pand. belges, 
v0 Prescription de courte duree, 218, 224; Repert. Sirey, v? 
Prescription civile, 1919; Pand. fr., eod. 29, 2175; 'T. Hue, 
XIV, 472; Planiol, Il, 642; Cas. fr. D. P. 85. 1. 208; Sirey, 
85. 1. 313, ete. 

Textul corespunzător francez (2272), modificat prin legea Modif. texta- 
din 80 Noembrie 1892, de care am vorbit la p. 296, nota 3,lui fr. în pri- 
aplică preseripţia de doi ani dentiştilor şi moașelor, curmând pata dentiz 
astfel controversa ce există mai înainte; căci pe când unele celor. 
tribunale, ca cel din Gand, aplicau preseripţia anuală dentiș- 
tilor (vezi Sirey, 91. 4. 20 şi 2. 144, precum şi La Flandre 
judiciaire din 1891, No. 14, pag. 231); altele declarau, din 
contra, că această prescripţie nu le este aplicabilă. (Cpr. Jus- 
tiția de pace şi Trib. din Paris, Sirey, 89. 2. 248 şi 90. 2. 
70). Vezi Beltjens, VI, art. 2272, No. 9 guingquies; Pand. 
belges, vo Dentiste, 40 urm. şi vo Prescription de courte duree, 
221 urm,., ete. 

Preseripţia, statornicită de art. 1904 fiind, ca toate pres- Dr. nostru. 
cripţiile scurte, excepţională şi, ea atare, de strictă interpre-  Pentiştii, 

: A : EI moaşele. Con- tare (vezi supră, p. 290), se decide de unii că ea nu poate “ue 

499. Cpr. Trib. Namur, Pand. belges, v0 Prescription de 
courte dure, 222.—Contră: (în privinţa moaşelor), Mareade, 
Prescription, 215, p. 307; Le Roux de Bretagne, Idem, II, 
2279, ete. Vezi tom. VII al Coment. noastre, pag. 375, ad 
notam. Art. 196 din codul german prevede anume pe dentişti, 
veterinari şi moaşe. — Marecad6 (loco cit.) observă, cu drept Infiermierii, 
cuvânt, că preseripţia de un an nu este aplicabilă poslugini- gardienii, ete. 

cilor, infiermierilor și gardienilor (gardes-malades), cărora li 

se aplică preseripţia de şase luni, siatornicită de art. 1903. 
Vezi şi Beltjens, op. cit., VI, art. 2272, No. 7.
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Când înce- 
tează de a 
curge pre- 
scripţia în 
privinţa me- 

dicilor. 

Punctul de 
plecare al 
prescripţiei. 
Controversă, 

COD. CIV. — CART. II. — TIT. XX. — CAPIT. IV. — S-a IV.—ART. 1904, 

vizitelor datorite de bolnavi, nu însă şi în privinţa furniturilor 
de medicamente şi de instrumente ce ei ar fi făcut unui 
bolnav (?). 

Sa decis de către tribunalul Iaşi, că acţiunea unui 
medie, pentru vizitele sale, se preserie printi”un an, chiar dacă 
el ar continuă a prestă și în urmă serviciile sale bolnavului, 
şi această, prescripţie nu încetează a curge decât atunti 
când s'a încheiat socoteala, s'a dat un bilet sau o adeverinţă, 
ori s'a format o cerere în judecată (art. 1905) (2). 

(1) Cas. în. D. P. 83. 1. 255; Sirey, 84. 1. 21. Cpr. Planiol, 
II, 642, 20 în fine. — Contră: Baudry et TPissier, Prescrip- 
tion, 131 (în privinţa medicamentelor furnizate de medie, bol- 
navului). Cpr. T. Huc, XIV, 472. 

(2) Care este, în specie, punctul de plecare al preseripţiei? Ches- 
tiunea este controversată, și această controversă n'a fost curmată 
în Franţa prin legea din 30 Noembrie 1892, care a modificat 
paragraful din textul francez relativ la medici, farmacişti, ete. 

După un sistem, foarte riguros, la care pare a se raliă şi 
tribun. Iaşi, prin sentinţa de mai sus, preseripţia ar începe a 
curge după fiecare vizită, în privinţa medieilor, şi după fie- 
care furnitură de medicamente, în privinţa farmaciştilor. Vezi 
în acest sens, Anbry et Rau, VIII, $ 774, pag. 442, text și 
nota 58; T. Huc, XIV, 473; Laurent, XXXII, 524; C. li- 
moges şi Trib. Gand, Sirey, 40. 2. 57; D. P. 91. 4. 20,ete. 

După un al doilea sistem, admis mai cu seamă în Belgia, 
întemeiat pe obiceiul ce au, în genere, medicii şi farmaciştii 

“de a trimete elienţilor contul lor de vizite şi furnituri de ine- 
dieamente la finele anului, preseripţia ar curge în contra lor, 
în lipsa unei convenţii contrare, dela 1 Ianuarie care a urmat 
vizitele medicale sau furniturile de medicamente. Vezi în acest 
sens, Arntz, IV, 2058; Beltjens, art. 2272, No. 9 şi 13; Trib. 
Gand, Sirey, 94. 4. 32 şi La Flandre judiciaire din 1894, 
No. 8, p. 126; Trib. Bruxelles, Cr. judiciar din 1914, No. 25, 
p. 211. Această soluţie nu este însă admisă de toate tribu- 
nalele şi de toate Curțile. , 

In fine, după un alt sistem, admis de unii în Franţa, și 
ma) cu seamă de jurisprudență, preseripţia acţiunei medicilor 
pentru vizite medicale şi a farmaciştilor pentru furnituri de 
medicamente, n'ar curge, chiar în caz de boală ehronică, decât 
dela tămăduirea, bolnavului, dela moartea, lui sau dela înce- 
tarea, vizitelor ori a furniturei medicamentelor. Fiecare vizită 
sau fiecare furnitură de medicamente nu este deci o ereanță 
a parte, supusă unei preseripţii deosebite, ci toate vizitele și 
toate furniturile de medicamente dau naştere la o singură 
ereanță, care nu devine exigibilă decât la, finele boalei şi l&
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Când, prin acţiunea sa, medicul pretinde plata, vizitelor Neadmiterea 
a up . , . : - probei testi- făcute în cursul unui an, proba testimonială cerută de Poniale p. do- 

pârit, prin care ar tinde să dovedească că fiecare vizită i-a. vedirea vizi- 
fost plătită în momentul când a fost făcută, nu este admi- t9l%% făcute- 
sibilă atunci când suma cerută de medic pentru un an întreg 
este mai mare de 150 lei; căci a admite această probă în 
asemenea caz ar fi a desface acţiunea, medicului reclamant 
într'o sumă de acţiuni, având fiecare de obiect preţul unei 
vizite medicale, desfacere nepermisă de lege. Afară de aceasta, 

adaogă sentința menţionată a tribunalului, există în ţara 
noastră un obiceiu ca un medic curant, când caută o per- 
soană de o boală chronică, să nu fie plătit la fiecare vizită, 
ci să se strângă un număr de vizite oarecare şi să se plă- 
tească odată sau după provocarea medicului, sau după acea 
a bolnavului, şi aceasta întrun termen mai scurt de un an(?). 

Sa decis însă că, prin imposibilitatea de care vorbeşte ce se înţeleg+ 
art. 1198 C. civil, care, prin excepţie, împuterniceşte pe Prin imposibi- 
creditor u recurge la proba testimonială; atunci când'el n'a vorbeşte art. 

putut să-şi procure o dovadă serisă, trebue a se înţelege i imposi- 
atât o imposibilitate morală și relativă, cât şi o imposi- rată. 
bilitate materială şi absolută (2); de unde rezultă că un medie 

încetarea vizitelor sau furniturilor de medicamente. „Prescripţia C. portughez. 
curge contra medicilor şi chirurgilor, zice art. 539 $ 1 dinârt 539 $ 1. 
codul portughez, pentru vizitele consecutive referitoare la 
aceeaş persoană şi la aceeaş boală, din ziua ultimei vizite, 
iar pentru vizitele izolate (a prescripţao das visitas avulsas), 
din ziua în care fiecare din ele a fost făcută (desde o dia em 
que cada uma € feila). Vezi în acest din urmă sens, C. Caen 
şi Trib. Paris, Sirey, 69. 2. 97; Sirey, 72. 2. 24: Justiţia 
de pace din Paris, Pand. Period. 1906. 2. 269; Baudry et 
Tissier, Prescription, 733; Troplong, Idem, II, 959; le Roux 
de Bretagne, Idem, II, 1305; Guillouard, Idem, II, 720 1 
(vezi însă restricţiile admise de acest autor, 720, III, în caz 
când clientul medicului ar fi suferit de mai multe boli suc- 
cesive sau de o boală chronică). Mai vezi, în privinţa boalelor 
chronice, Planioi, II, 656, 20. 

Rămâne însă bine înţeles că moartea debitorului nu este Moartea debi- 
O cauză de întrerupere a preseripţiei statornicită de art. 1904. torului. 

Baudry et Tissier, op. cât., 733, în fine, p. 517; Guillouară, 
Idem, LL, 720, VII; Laurent, XXXII, 530. Vezi înfră, p. 808. 

() Tribun. Iaşi, Cr. judiciar din 1904, No. 32, p. 269. 
(2) Vezi tom. VII al Coment. noastre, p. 279, text şi nota 2. Cpr.
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sau un chirurg trebue să poată stabili eu martori că persoana 
dela care el reclamă plata serviciilor sale, şi-a luat obligaţia, 
de a, i le plăti, pentrucă un uz intemeiat pe necesitate şi pe 
interesul bolnavului, ca și pe respectul şi demnitatea me- 
dieului sau ehirurgului, se opune ca aceştia să ceară dela 
persoanele care au nevoe de asistenţa artei lor, un anga- 
jament seris de a le plăti onorariul ce li se cuvine (*) 

Privilegiul Vom menţionă, cu această ocazie, că cheltuelile boalei 
i celei din urmă, făcute în curs de un an, sunt privilegiate 

te. ast. 112%asupra tuturor mobilelor debitorului, și acest privilegiu apar- 
dt ţine tocmai medicilor, surorilor de caritate, ete., care au în- 

srijit pe un bolnav, dându-i cele trebuitoare la ultima sa 
boală (art. 1729, 30) (2). 

Comereianţii 2 A doua categorie de persoane, cărora este opozabilă pentru mărfu- ze ACE . .. * "ile vandute Preseripţia de un an, cuprinde comercianții, pentru mărfurile 
vartieularilor. ce ei vând la particularii care nu sunt comercianţi (2). 
acestui sali o- Acţiunea comercianților sau neguţătorilor, pentru mărfurile ce 

ziţii. “ei vând'la particularii necomereianţi, se preserie deei printr'un 
an, dispoziţie împrumutată dela art. 7 al ordonanţei asupra 
comerțului din Martie 1673 (4). 

A „_ Îmcât priveşte vânzările de mărfuri între comereianți 
seripţia de ȘI alte operaţii comerciale, preseripţia este la noi de zece 

10 ani. ani (art. 947 C. com.), în Franţa şi în Belgia, de 30 de ani (5). 

Trib. Iaşi și C. Roma, Dreptul din 1907, No. 29, p. 23% 
şi 236 (cu observ. noastră). 

(1) Cpr. C. Paris, Dreptul din 1906, No. 12, p. 96. (2) Vezi tom. X al Coment. noastre, p. 389.— Chestiunea, de a se şti ce se înțelege prin boala cea de pe urmă, este însă con- 
troversată. Vezi tom. X menţionat, p. 391. 

(6) Cpr. Judeeăt. ocol. Focşani, Or. judiciar din 1905, No. 55, p. 438; Trib. Ilfov, Dreptul din 1907, No. 81, p.667.—Vezi 
însă O. Craiova, care a, decis că, pentru plata preţului unor 
mărturi, cumpărate dela un comerciant, partieularul care le-a 
cumpărat nu poate invocă decât prescripţia, de 10 ani, stator- nieită de art. 945 şi 947 C. com. Vezi Dreptul din 189%, No. 12, p. 91. Vezi şi înfră, explic. art. 945 C, com. (£) Vezi Pothier, Oblig., II, 706, 707, p. 389 390 (ed. Bugnet); Guillouard, Prescription, |, 725; Baudey et Tissier, Idem, 722; Pand. fr., vo Prescription civile, 2096, ete. | (6) Pand. fr., vo Prescription civile, 2098, 2099; Mourlon, III, 1963; T. Huc, XIV, 467; Laurent, XXXII, 501; Planiol, 
II, 643, 20; Beltjens, VI, art. 2272, No. 21; Arntz, IV, 2058;
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Vânzarea, făcută de un necomereiant, unui necomerciant Cazurile câne 
va fi deci supusă dreptului comun, adecă preseripţiei dese aplisă pre 
30 ani, ca şi vânzarea făcută de un comerciant, care nu oa 
sar referi la comerţul său. De exemplu: un comerciant de 
lemne vinde vinul unei vii a cărei proprietar este (1). 

Când este vorba de exercitarea unui contract de fur- Art. 947 c. 
nituri, intervenit între părţi, iar nu de plata de lucruri  %"" 
care obişnuit se cumpără dela comercianţi fără acte serise, 
nu se aplică preseripţia de un an, statornicită de art. 1904, 
ci acea de 10 ani prevăzută de art. 947 C. com. (2). 

Prin comerciant sau neguţător se înțelege aci acel care Ce se înţelege 
cumpără mărfuri en gros spre a le revinde particularilor Ps 
cu deamăruntul (en detail) (2). 

Astfel, un constructor de maşine agricole nu este un Constructorii 
comerciant în sensul art. 1904, 20 (4). de magine, 

Acest text excepțional nu se aplică, de asemenea, Oamenii de 
oamenilor de litere care-şi vând biblioteca lor (5), nici ar- ere arbtti 
tiștilor care vând tablourile sau sculpturile lor (6), nici 
fabricanţilor de geamuri pietate (de vitrauz peints) (7), nici 

proprietarului care-și vinde mobilele sau recoltele sale, fie 
chiar unui comerciant (5), niei antreprenorilor de lucrări (?), 

Justiţia de pace din Bruges, Cr. judiciar din 1914, No. 39, 
p. 323, ete. . 

(1) Planiol, loco cit. 
() Cas. rom. Bult. 1897, p. 1490. 
€) Trib. Sedan, Pand. Ptriod. 1907. 2. 145; Beltjens, op. cit., 

VI, axt. 2272, No. 21; Pand. belges, v0 Prescriplion de courte 
dure, 226, ete. 

(*) Cpr. 'Trib. Sedan, Pand. Period. loco supră cit. — Vezi, în  Meeanieii. 

privinţa mecanicilor, cărora li se aplică, în genere, prescripţia 
de 30 de ani, îu privinţa vânzărei aparatelor fabricate de ei, 
deşi chestiunea este discutată, (Guillouard, Prescription, IL, 
734; Laurent, XXXII, 510, ete. Vezi asupra acestei eon- 

troverse, Pand. fr., vo Prescription civile, 2114 urm. 

(5) Cpr. Pana. fr., 0 cât, 2106; Repert. Sirey, eod. v9, 1960, ete. 
(6) Pand. belges, ve Prescription de courte durte, 295, precum 

şi autorităţile citate acolo. 
(7) Pand. fr... 20 cit., 2118 şi Trib. Roanne (14 Martie, 1894). 

(€) Pothiex, Oblig., II, 713, pag. 392; Laurent, XXXII, 501; 

Baudry et Tissier, op. cit., 123; Repert. Sirey, 20 cit., 1961; 

Thiry, LV, 638; Mourlon, III, 1963, ete. 

(9) Vezi Repert. Sirey, vo Prescription, 1968 urm.; Baudry et
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prescripția opozabilă tuturor acestor din urmă fiind acea, 
de 30 de ani. 

Se decide, de asemenea, că preseripţia de un an nu 
se aplică aparatelor vândute de un dentist, pentrucă el nu 
le vinde aşa cum le cumpără, ci le lucrează şi le preface 
pentru a le puteă adaptă la gura clientului (?). 

lia se aplică însă brutarilor, băcanilor, easapilor, cofe- 
tarilor şi altor mici comercianţi, care-şi vând marfa lor 
consumatorilor (2). 

Art. 1904, 20 se aplică celor care lucrează pe socoteala, 
lor şi fabrică obiectele ce vând la necomereianţi, precum 
sunt 

lerii, 
: eroitorii, ornicarii, fierarii, lăcătuşii, teslarii, sto- 

3 SI A . 3 . . ete. (5), afară de cazul când ei sar fi mărginit numai 
a face o reparaţie, în care caz ei vor fi consideraţi ca 
lucrători, aplicându-li-se preseripţia de şase luni (art. 1903)(4). 

Preseripţia de un an se aplică şi librarilor sau vân- 
zătorilor de ziare, în privința cărţilor sau ziarilor ce vând (5). 

Ea nu se ajlică însă la creanţa preţului unui abonament 
de ziare (6). 

Tipograful, chiar în privinţa. operelor ce editează, ne- 

4) 

*) 

€) 

(%) 

€) 
(*) 

Tissier, ldem, 724. — Vezi însă T. Hue, XIV, 469; C. Paris, 
Sirey, 34. 2. 184; Sirey, 85. 2. 198. Vezi, în privinţa antre- 
prenorilor, supră, p. 295. 
Pand. belges, v* Prescription de courle duree, 238 şi deei- 
ziile citate acolo. 
Vezi supră, p. 293. Cpr. Râpert. Sirey, vo Prescription (ma- 
here civile), 1962, i 
Repert. Sirey, 20 cit., 1967; Baudry et Tissier, op. cit., 718; Troploug, Idem, II, 956; Guillouară, Idem, 1, 123; Le Roux 
de Bretagne, Idem, II, 1294, ete. 
Vezi amtorii citați în nota precedentă. — Vezi însă T. Hue, 
XIV, 468, care consideră în totdeauna, pe lucrător ca un co- 
merciant, în privința materiei pe care el o procură şi o lu- 
crează, 
Cpr. Marcad6, Prescription, No. 274, p. 804. 
Baudry et 'Tissier, Prescription, 723 bis. — S'a, decis, de ase- 
menea, că preseripţia de un an, statornicită de art. 1904, 30, 
nu se referă decât la mărfurile vândute de comercianţi parti- 
cularilor, iar nu la lucrările efectuate de un industrial sau 
de un profesionist, precum ar fi, de exemplu, tăerea părului 
sau a barbei. Preţul unui abonament luat la un bărbier 
pentru ras, tăerea barbei sau a părului, nu este deei supus 
prescripţiei de un an. Tribun. Bordeaux, D. P. 1904. 2. 187.  
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fiind un lucrător, ci un comerciant, care întreţine pe lu- erători cu capitalul său, dându-le materia şi instrumentele . 
necesare muncei acestor din urmă, spre a revinde apoi re- 
zultatul acestei munci, este supus preseripţiei de un an, 
statornicită de art. 1904 (1). Cu toate acestea, chestiunea este 
controversată. | 

Soluţia de mai sus ar fi aplicabilă, după unii, chiar 
în privinţa tipogratilor, care nu sar oeupă cu vânzarea 
operelor ce tipărese (2). ' 

In privinţa fotografului se decide, în genere, că el nu Fotografii. 
este comerciant sau neguţător în sensul art. 1904, cu privire 
la acţiunea ce el are pentu plata fotografiilor lucrate şi 
predate de el (3). 

In rezumat, pentru ea preseripţia anuală, statornicită, Rezumatul so- 
de art. 1904, 20 să fie aplicabilă, trebue ca operaţia, care Iuţiilor d e 
dă naştere acţiunei, să fie comercială din partea celui care 

  

() Laureat, XXXII, 512; Beltjens, VI, art. 2271, No. 24; Trop- 
long, Prescription, IL, 963; Le Roux de Bretagne, dem, II, 
1294; Pand. belges, v0 Prescription de courte durde, 287; 
Guillouard, Prescription, IL, 735; Cas. fr. D. P. 53.1. 61; 
Sirey, 51. 1. 432. Vezi şi supră, 296. — Contră: Baudry et 
Tissier, Prescriplion, 118, care consideră tipograful-editor 
ca un antreprenor, aplicându-i preseripţia de 30 de ani.— După 
Marcad6 (Prescription, No. 274, pag. 304 urm.), tipogratul, 
care sar însăreină cu editarea unei lucrări considerabile, 
pentru care se cer cheltueli mari, ar fi un antreprenor, căruia, 
sar aplică prescripţia de 30 de ani; iar în celelalte cazuri, 
el ar fi un lucrător supus preseripţiei de şase luni (art. 1903). 
Vezi asupra acestei controverse, Pand. fer., vo Prescription 

civile, 2116 urm.; Repert. Sirey, eod. 20, 1964 urm. 
() Vezi decizia Curţei de casaţie fr. citată în nota precedentă, care 

nu face nicio distincţie. Cpr. Laurent, XXXII, 512.— Contră: 
Guillouard, op. cit., II, 135, pag. 170; T. Hue, XIV, 470, 
p. 592, 598. 'Lipograful este, în acest din urmă caz, un co- 
merciant, zice acest autor, însă el nu vinde mărfuri şi art. 1904 
a fost creat toemai pentru comercianții care vând mărfuri la 
particulari. 

0) Vezi Pand. fr., 2 cit, 2119; T. Huc, XIV, 470, pag. 592; 
Beltjens, op. cit., VI, art. 2272, No. 23; Pand.- belges, v% 
Prescription de courte durde, 239. Vezi şi Tribun. Malines 
(Sirey, 81. 4. 31), sentință publicată şi criticată de noi în 
Dreptul din 1899, No. 56. Vezi tom. III, partea I, al Co- 
ment. noastre, p. 249, ad notam (ed. a 2-a).
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face furnitura şi necomercială din partea, celui ce o pri- 
mește, puţin importă, dacă furnitura se face cu toptanul, 
en gros sau în detaliu, legea actuală nefăcând nicio deosebire 
în această privinţă (1). _ 

În orice caz, sa decis că preseripţia anuală, statornicită 
de textul de mai sus, în privinţa furniturilor făcute de 
comercianţi, nu se aplică atunci când debitorul nn se 
pretinde liberat printi'o plată reală, ci prin remiterea da- 
toriei (?), prin novaţie, compensație, ete. (5); nici atunci când 
debitorul recunoaşte că a plătit o parte din datorie, rămâ- 
nând dator eu un rest; în asemenea caz se aplică pres- 
eripția de 30 de ani (%. 

S'a mai decis că preseripţia de un an, statornicită de 
art. 1904 C. civil, se aplică numai atunei când datoria 
este întemeiată pe buna credință, nu însă şi atunci când 
este constatată printr'un titlu (5). 

30 A treia, categorie de persoane, cărora se aplică pres- 
eripția de un an, cuprinde: directorii de pensionate sau 
șeoale private ori publice (6), pentru pensiunea şeolarilor, şi 
alţi meșteri sau patroni (7), pentru preţul uceniciei. 

Cuvintele „directori de pensionate“ şi şeolari (elevi), ce 
se văd în art. 1904 Ş 3, dovedese că, în specie, este vorba 
de o casă particulară de instrucție, numită pensionat, în 
care elevii primesc instrueţia, fiind hrăniţi şi găzduiţi (8). 

() Vezi Mourlon, III, 1964; Baudry et 'Tissier, Prescription, 125, 
în fine, p. 569. Cpr. Cas. rom. Bult. 1911, p. 1527. 

(2) Cas. fe. Sirey, 69. 1, 104; D. P. 70. 1. 69. Vezi Râpert. 
Sirey, v0 cit., 1972. 

(2) Râpert. Labori, vo Prescription civile, 387, im fine. 
(5) C. Bucureşti, Or. judiciar din 1903, No. 62. 
() Cas. rom. Bult. 1907, p. 403. 
(6) S'a decis, în adevăr, că art. 1904 din codul civil, nefăcând 

nicio deosebire între şcoalele publice ale Statului şi cele pri- 
vate, plata taxei ce se iă dela fiecare elev pentru între- 
ținerea, hrana şi învățătura ce i se dă, este, întocmai ca creanța 
oricărui director de pension, preseriptibilă printr'un an de 
zile. Cas. rom. Bult. 1902, p. 639. 

(7) Vezi art. 8 din legea dela 27 Ianuarie 1912, pentru orga- 
nizarea meseriilor, 

  

Di îi ca a , Ă - a. -, > ireotorii ca- (8) Sta decis, cu drept cuvânt, că directorii caselor de sănătate selor de sănă- 
tate. nu sunt asimilați directorilor de pensionate (Pana. belges, v? 

cil., 245), nici găzduitorilor. Vezi supră, p. 293. 
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Pvescripţia de un an se aplică la tot ce datorește pă- -Creanţele : rintele pentru hrana, elevului, găzduirea şi instruețiunea, Preseriptibile. acestui din urmă, şi chiar pentru furnituri şcolare (1). 
» Deniers ou choses dues pour . . . nvurritures et instructions Cutuma dela denfants . . . se preserivent Par un an“, zice art. 265 din cutuma  Orlâans. dela Orleans (2). - 

Ea nu se aplică însă decât, preţului pensiunei propriu Creanţele. Ia zise, iar nu şi altor cheltueli sau îngrijiri, pentru care Ci- pe a ap rectorul pensionatului se consideră ca având mandat dela sii neapli- : 
părinţi spre a le face în interesul educaţiunei și sănătăţei  cabilă. 
elevului (3). | 
Astfel, nu mai încape îndoială că, dacă directorul pen-. Aplie. art. 

sionatului, la un caz de boală a elevului, ar f îngrijit de 18%. 
sănătatea, lui, plătind pentru el vizitele medicilor, chirurgilor, 
medicamentele, ete. sau i-ar fi cumpărat hainele necesare; 
aceste creanţe nu se vor prescrie printr'un an, cei prin 
treizeci de ani, conform dreptului comun (art. 1890). 

Acei care se mărginesc a procură elevilor numai găz- Cazurile când 
duirea şi hrana, fără a le dă Și instrucţiunea, sunt asimi- se, aplică 
laţi găzduitorilor prevăzuţi de art. 1903 şi, ea atare, erean- ae 
țele lor sunt prescriptibile prin şase luni, iar nu printr'un an (4). | 

Incât priveşte ucenicii, adecă acei pe care meşterii sau Creanţele uce- 
patronii îi primesc, cu sau fără plată, în atelierele lor, pentru m 
învățătura unui meșteşug (5), legea, nu prevede decât o ere- 
anţă, care se preserie printr'un an, și anume: âcea a pre- 
țului uceniciei. Dacă stăpânul găzdueşte şi. hrăneşte pe uce- 
nicii săi, el va fi asimilat directorului de pensionate (6). * 

(1) Pand. belges, vo Prescription de courte durte, 248: Pand. fr. 
0 cit., 2120;, Le Roux de Bretagne, op. cit., IL, 1284; Jamar, 
Repert. general de jurisprudence belge, tom. VII, w Pres- 
cription, p. 124, No. 199; Trib. Bruxelles, Cr. judiciar din 

_1914, No. 25, p. 211, ete. 
(2) Vezi Guillouard, Prescription, IL, 736. 
(5) Pand. fr., vo Prescription civile, 2121. 
(î) Pand. fr, 20 ciţ., 2122; Pand. belges, Idem, 244; Laurent, 

XX XII, 502; Baudry et Tissier, Prescription, 726; Guillouară, 
Idem, II, 136; Le Roux de Bretagne, Jdem, II, 1284, ete. 

(5) Vezi art. 21 şi urm. din legea dela 27 Ianuarie 1912 pentru 
organizarea meseriilor. 

| (6) Pand. fr., 20 cit., 2124; Pand. belges, Idem, 247; Laurent, 

12452 20
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Sorvitozii toe- 4 In fine, a patra şi ultima categorie de persoane, că- 
miţi eu anul. -ora, 'se poate opune această prescripţie, care-şi trage ori- 
acestei pre- gina să din art. 97 al ordonanţei lui Ludovic al XII-lea, 
serpii: deja 1510 (?), cuprinde servitorii ce se toemese cu anul, 
„în privința plăței simbriei lor, nu însă acei care se toc- 

mese cu luna, cu săptămâna, sau cu ziua, pentrucă acestora, 

din urmă li se aplică preseripţia de şase luni (Art. 1903) (2). 
Ce se înţelege Servitor se numeşte acela care, pentru o plată (simbrie) 
A sisau indemnizare oarecare, se obligă a pune serviciile sale 
16 Iunie 1892. personale la, dispoziţia unei case, unei familii, unei autori- 

tăţi, unui stabiliment de binefacere sau de utilitate publică, 
unei persoane, unui otel, ori averei acestora, cu ziua, cu 
săptămâna, cu luna, cu anul sau şi pe mai mult timp (ant. 1 
L. pentru servitori din 16 lunie 1892). 

Exemple de Astfel sunt, de exemplu: bucătarii, rândaşii, feciorii, 
d sufragiii, portarii, argaţii, chelarii, vizitiii, vieriii, spălătore- 

sele, fetele sau femeile de orijit în casă şi chiar doicele sau 
mancele, cum se zice în Moldova, care alăptează copiii la 
domiciliul părinţilor, mai ales acolo unde obiceiul este de 
a le toemi cu anul (5), ete. 

Doicele care Dacă ele alaptează, copilul afară din domieiliul părin- 
alaplează Q0- . . . *1y . . pilul îs ele ţilor, preseripţia, opozabilă acţiunei lor nu este acea de un 
acasă. Con- an, ci acea de câinri ani, conform art. 1907 Ş ultim... tot troversă. . . e. . ce se plăteşte eu anul sau la termene periodice mai seurte (4). 

  

XXXII, 502; Troplong, Prescription, II, 966; Guillouard, 
Idem, II, 1731, ete. , 

(1) Vezi Pand, fe., vo Prescription civile, 2127. 
(2) Vezi supră, p. 294, 295. Cpr. Repert. Sirey, vo Prescription, 

1918; Pand. fr. eod. 2, 2131; Marcad6, Idem, 217, p. 309; 
Laurent, XXXII, 503, ete. — Vezi însă Baudry et 'Tissier 
(op. cit., 727), care pare predispus a întinde preseripţia de 
un an la serritorii toemiţi cu luna. 

(2) Vezi art. 2 din legea servitorilor dela 16 Iunie 1892. Cpr. 
tom. LX al Coment. noastre, p. 266. Vezi în acest sens, în 
privinţa doicelor, Vazeille, Prescription, II, 739, p. 879; Pand. 
belge:, vo Nourrice, 79 şi vo Prescription de courte durte, 

„298. Vezi şi tom. VII al Coment, noastre, p. 375, nota 1. 
(£) Pana. .belges, yo Nourrice, 80 urm. şi vo Prescription de 

courte durte, 61. — Unii aplică doicelor prescripţia de einci 
ani, chiar când ele îngrijese pe copil la domiciliul părinților. 
Vezi Le Roux de Bretagne, Prescription, IL, 1286; 'Iroplong, 
Idem, IL, 968, ete.
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Nu intră însă în categoria, servitorilor acei care nu 
sunt însărcinați cu lucrări manuale, ci exercită în casă o 
profesie liberală, precum : intendenţii, secretarii, gramaticii, 
bibliotecarii, guvernantele. ete. "Tuturor acestor persoane li 
se va aplică preseripţia de cinei ani statornicită de art. 1907, 
dacă onorariul lor este plătitor cu anul, sau la termene 
periodice mai scurte (1). 

Nu se consideră, de asemenea, ca servitor, funcţionarul 
care dirigueşte o uzină sau alt stabiliment industrial ori 
comercial (2). 

Reguli generale aplicabile prescripţiilor scurte statornicite 
de art. 1903 şi 1904. 

Art. 1905. — Prescripţiunea, în cazurile mai sus arătate, se 
va împlini chiar de ar urmă serviciile, lucările şi predările acolo 
menţionate. 

Ea nu încetează de a curge decât atunci când sa încheiat 
socoteala, s'a dat un bilet sau o adeverinţă, ori s'a format cerere 
în judecată. (Art. 1865 urm., 1903, 1904, 1906, 1908 C. eivii. 
Art. 2274 C. tr). 

Art. 1906. — Cu toate acestea, cei cărora vor fi opuse aceste 
preseripţiuni pot deferi, celor ce li se opun, jurământul asupra ches- 
tiunei de a se şti dacă lucrul s'a plătit în adevăr. 

„Jurământul va puteă fi deferit văduvelor şi moștenitorilor sau 
tutorilor acestor de pe urmă, când sunt minori, pentru ca să aibă 
a declară dacă nu ştiu că lucrul este încă datorit. (Art. 1202 $2, 
1208 urm., 1903, 1904, 1908 C. civ. Art, 2275 C. fr)(2). 

Prescripţiile brew, temporis (adecă de şase luni şi de 

(1) Pand. fr., vo Prescription civile, 2128 urm.; Baudry et Tissier, 
Prescription, 727, p. 570 (ed. a 3-a); Guillouard, Idem, II, 
140; Troplong, Idem, II, 975; Beltjens, VI, art. 2272, No. 43; 
Laurent, XXXII, 503; Pand. belges, vo Prescription de courie 
duree, 95 şi 252 ter; Repert. Liabori, vo Prescription civile, 
387, ab înitio; Trib. Malines, Cr. judiciar din 1914, No. 39, 
p. 823 (eu observ. noastră), ete. | 

42) Beltjens, loco cit., No. 44; Pand. belges, vo Domestigue, 44 
şi v0 Prescription de courte duree, 252 bis; Laurent, XXXII, 
503, ete. 

(5) Art. 1906 a mai fost. odată explicat în tom. VII al Coment, 
noastre, p. 313 urm. Vezi şi tom. II, p. 777 (ed. a 2-a). 

307. 

Intendenţii, 
secretarii, gra- 
matieii, gu- 
vernantele, 

ete, .: 

Directorul | 
unei uzine. . 

Intreru perea 
preseripţiilor 

scurte.



308; COD, CIV.—CART. IN. —'PIT: XX.— CAPIT. IV. — S-a IV. — ART. 1905, 

un an) pot fi întrerupte, principiile generale fiind aplicabile 
de câteori legea n'a derogat dela ele (1). 

Moartea debi- Ştim însă că moartea debitorului nu întrerupe pres- 
torului. cripția. (Vezi supră, p. 299, ad notam, în fine). 

Art. 1908. „Aceste preseripţii scurte curg contra minorilor și inter- 
zişilor, rămănându-le recurs contra tutorului lor (art. 1908). 

Continuarea In cazurile prevăzute de art. 1903 şi 1904, preseripția 
serviciilor, forniturilor, CUIB chiar de ar urmă serviciile, lucrările şi predările pre- 

juctărilor, ete. văzute în aceste texte, căci această continuare poate să aibă 

ate ee loe atât în caz de neplată cât şi în caz de plată (2). Pres- 
scripţiei. cripţia statornicită de art. 1903 şi 1904 nu încetează dea 

curge, după art. 1905 $ 2(5), decât atunci când sa încheiat 
socoteala, adecă când s'a recunoscut datoria, de debitor (£), sau 
când el a dat un bilet, de exemplu: o scrisoare sau o chi- 
tanță ori adeverinţă tot pentru recunoaşterea datoriei, sau 
când creditorul a făcut o cerere in judecată (textul fr. adaogă 
neperimată) (5). In cazurile dintăi, datoria fiind recunoscută. 
de debitor, prezumpţia de plată, pe care se întemeiază pres- 
cripţiile seurte,. dispare, iar în cazul unei cereri în judecată. 
din partea ereditorului, preseripția este întreruptă. lată 
pentru ce, în aceste cazuri, preseripţia încetează de a curge. 

Q) Vezi supră, p. 149. Cpr. Laurent, XXXII, 530; Beltjens, 
VI, art. 2274, No. &; Aubry et Rau, VIII, $ 774, p. 445, 
446; Guillouard, Prescription, II, 690, ete. 

ee so (2) Continuarea furniturilor, predărilor, serviciilor şi lucrărilor 
ue. nu împiedică deci preseripţia furniturilor, predărilor, servi- 

ciilor și lucrărilor anterioare. Motivul acestei dispoziţii este 
următorul: prescripţiile statornicite de art. 1903 şi 1904 fiind 
întemeiate pe o prezumpțţie de plată, continuarea furniturilor, 
predărilor, serviciilor şi luerărilor departe de a slăbi această 
prezumpţie, o întărese, din contra, şi o fac mai verosimilă- 
Cpr. Mourlon, III, 1968. 

 Origina art. (5) Acest text îşi are origina sa în vechiul drept francez, şi 
Pa i anume, în ordonanța lui Ludovie al XII-lea din 1510, care 

1516. se exprimă, în termenii următorii: „Lesdits six mois passâs ne 
seront plus regus ă faire question ni demande de ce quiils 
auront fait, fourni ou livre dedans iceux, sinon guil y edit 
arrâi de comple, cedule ou obligation, ou interpellalion, ou- 
sommation judiciaire, faite dans le temps susditi. Vezi Pot- 
hier, Oblig., II, 710, p. 391; Pand. fr., vo Preseviplion civile, 
2248; Baudry et Tissier, dem, 154; Planiol, II, 673, 674. 

-(*) Cpr. O. Bucureşti, Dreptul din 1885. No. 85, p. 617. 
(2) Opr. .Cas. rom. Bult. 1907, p. 619, 620.
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" Când legea dispune că preseripţia încetează de a curge, Intervertirea aceasta însemnează că. diferitele acte enumerate de acest text Presezipţiei. în mod limitativ (*), nu numai că întrerup preseripția, dar îcă o intervertesc, aşa că noua, 'preseripţie, care .va putei, „n 
curge în viitor în folosul debitorului, nu va fi prescripţia 
scurtă anterioară de şase luni sau de un an, ei o prescripţie. cu totul alta şi anume, acea de 30 de ani (2). a 

De aceea, Curtea din Bucureşti a decis foarte bine CĂ Soluţia: juris- 
prescripţia de un an prevăzută de art. 1904, fiind înte- Pradentei. 
meiată pe o prezumpţie de plată, nu este aplicabilă de . 
câteori debitorul recunoaşte că a, plătit o parte din datorie, 
rămănând dator cu un rest; în asemenea caz se aplică: pres- 
cripţia de 30 de ani (2); iar Curtea de casaţie a decis, de - 
asemenea, că preseripţiile scurte nu sunt admisibile când 
datoria, este constatată printr'un titlu (4), 

Trebue să observăm că, după unii, nu numai încheierea, Efectele ce- 
socotelei şi recunoașterea. datoriei de către debitor intervertese îiţie. Costa 
preseripţia şi o schimbă din scurtă ce eră în -preseripție  versă. 
ordinară, dar chiar simpla cerere în justiţie produce acelaş 

  

() Textul legei fiind limitativ, prezumpţia de plată, pe care se Termenii 
întemeiază dispoziţia, art. 1904, nu poate fi înlăturată decât ari: 1498 sunt 
prin actele prevăzute de art. 1905 şi prin deferirea jură mân- ” 
tului (art. 1906). Trib. Gand, La Flandre judiciaire din 1891, 
No. 14, p. 231. SI | 

Prescripţia statornicită de art. 1904, fiind întemeiată pe o Invocarea. 
prezunipţie de plată reală, nu poate fi opusă de un debitor *ompeneaţiei. 
care sar pretinde liberat prin compensație. Trib.. Gand, La 
Plandre judiciaire din 1903, No. 39, p. 623; Justiţia de pace 
din Lokern, La Flandre judiciaire din 1891, No. 29, p. 479. 

„___ Vezi şi supră, p. 304. o | 
() C. Bucureşti şi Trib. Ilfov, Dreptul, din 1901, No. 41, p.'882 

- şi din 1907, No. 81, p. 667; Beltjens, VI, art. 2274, No. 5; 
Laurent, XXXII, 531; Thiry, IV, 640; Mourlon, III, 1972; 
Planiol, II, 675; Baudry et Tissier, Prescription, 755; Le 
Roux de Bretagne, Jdem, II, 1311; Guillouard, Idem, IL, 168; 
Maread, Idem, No. 295, p. 343; Aubryet Rau, VIII, $ 714, 

-p. 446; 'P. Huc, XIV, 478; Arntz, IV, 2062; Pand. fr. cit, 
2253 şi toţi autorii. | „ 

() Cr. judiciar din 1903, No. 62, p. 539 (cu observ. noastră). 
Cpr. Cas. fr. Sirey, 96. 1. 20; audey et TTissier, Prescrip- 
tion, 148, p. 587, 588 (ed. a 3-a), ete. | 

(&) Caş. rom. Pale 1907, p. 403 şi Cr. judiciar din 1907, 
No. 43, p. 340. ,
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efect, deşi n'a fost urmată de o judecată definitivă, pentrucă. 
legea nu face de astădată nicio distincţie în această pri- 
vinţă (art. 1868)(1). 

Cazul când Art. 1905 a dat loc şi la alte dificultăţi. Acest text 
părțile în în presupunând, în adevăr, că recunoaşterea datoriei din partea 
constatator al debitorului a avut loe în timpul curgerei preseripţiei, ches- 
datoriei, în ţiunea este de a, se şti ce prescripţie se va aplică atunci 
momentul În- - > 

cheierei con- când, din capul locului, în momentul contractărei conven- 
venției. — ției, părţile au încheiat un act constatator al datoriei? Se 

decide, în genere, că prescripţiile scurte nu sunt aplicabile 
în acest caz, părţile găsindu-se în afară de situaţia din cauza 
căreia legea a stabilit o prescripţie scurtă (2). 

Chestie de - In fine, trebue să observăm că regula art. 1905, re- 
drept, fapt lativă la intervertirea preseripţiei, nu este o regulă de in- 

terpretare aparţinând judecătorilor fondului, ci o chestie 
de drept, a cărei violare poate dă loc la casare (2). 

Trecem acum la art. 1906 (%). 

(). Vezi în acest sens, T. Huc, XIV, 478; Laurent, XXXII, 
531; Arntz, LV, 2062; Baudry et Tissier, Prescription, 756; Guil- 
louard, dem, LI, 169; Le Roux de Bretagne, ]dem, II, 1311.— 
Contră: Pothier, Oblig., II, 710, 711; Colmet de Santerre, 
VIII, 382 bis II şi III. Vezi asupra acestei controverse, Pand. 
fr., vo Prescription civile, 2261 urm. 

(2) Vezi în acest sens. Beltjens, op. cit., VI, art. 2274, No. 5; 
T. Huc, XIV, 4717; Baudry et Tissier, Prescription, 160; 
Guillovard, Jdem, II, 774; Le Roux de Bretagne, dem, II, 
1311; Maread6, Idem, No. 296, p. 344; Laurent, XXXII, 532, 
ete. Cpr. Cas. rom. decizia citată p. 309, nota 4. 

(5). Baudry et Tissier, Prescription, 761; Laurent, XXXII, 537; 
Cas. îr. Sirey, 95. 1. 80 şi 90, ete. 

Origina art. (+) Ca şi art. 1905, art. 1906 îşi are origina sa tot în vechiul 
1906. Ordo- 1906, Ordo- ' drept francez. Iată, în adevăr, cum se exprimăart. 10, tit. | 
mert dela din ordonanța de comerţ dela Martie 1673: „Pourront, nâan- 

Martie 1673. moins, les marehands et ouvriers, dâfârer le serment ă ceux 
auxquels la fourniture a t6 faite, les assigner et les faire 
interroger. Et ă l'egard des veuves, tuteurs de leurs enfants, 
hâritiers ou ayants cause, leur faire dâeclarer sils savent que 
la chose est due, encore que l'annte ou les six mois soient 
expir6s“. Art. 265 din cutuma dela Orl4ans ziceă de asemenea: 
» N6anmoins, si celui qui se prâtend erâancier veut du paye- 
ment eroire sa partie par serment, elle sera tenue prester 
serment. Et, an cas oă elle voudrait jurer avoir pay6, en ce 
cas sera tenue payer nonobstant ladite prescription, en affir-
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Prescripţiile scurte statornicite de art. 1903 şi 1904 Preseripţiile 
se întemeiază, după toţi autorii (1), pe o prezumpţie de plată, cind se 
şi această prezumpție este cu atât mai verosimilă cu cât o prezumpţie 
preseripţiile scurte se aplică la, nişte datorii care, de obiceiu, de plată, cre- 
se plătesc grabnic, pentrucă ele reprezintă, pentru creditorii că delere 
lor, veniturile profesiunei care îi face să trăiască. Când, deci, debitor nui 
debitorul invoacă: o prescripţie scurtă, el susţine în mod ” decizor. 
indirect că şi-a plătit datoria; de aceea creditorul poate să-i 
zică: invoci preseripţia, adecă te pui la adăpostul prezump- - 
ției de plată, jură dacă ai plătit în realitate (art. 1906). 

Dacă debitorul primeşte jurământul şi îl prestează, el va, 
fi scutit de plată; dacă el refuză de a jură, el va fi, din 
contra, condamnat, căci aceasta dovedeşte că el este încă 
dator. 

Dacă, debitorul recunoaşte, prin mărturisirea sa, că Cazul cână 
n'a plătit datoria, el va fi condamnat în baza acestei măr- debitorul 

mărturiseşte 
turisiri, şi jurământul decizor devine deprisos, pentrucă ju-că n'a plătit. 
rământul are toemai de seop de a face pe debitor să-şi 
recunoască în mod indirect datoria, (2). 

Jurisprudența admite că mărturisirea debitorului poate Mărturisirea 
fi nu numai expresă, dar şi tacită. De exemplu: el invocă, ct d tot, 
compensaţia. spre a dovedi stingerea datoriei sale, şi mai în 
urmă se dovedeşte că cereditorul nu-i datoreă nimic (5). 

Legea, neadmiţând alte probe contra, acestei prezumpţii Art. 1202 $2. 

mant par le demandeur“. Vezi Pothier, Coutume d'Orltans 
(des prescriptions), I, 265, p. 348; Pand. fr., v cit., 2185. 

(1) Vezi Pothier, Oblig., II, 718, p. 394; Mourlon, III, 1967; 
Planiol, II, 673 şi toţi autorii. Vezi tom. VII al Coment. 
noastre, p. 316, nota 1; Pand. fr., v0 Prescriplion civile 
2118 şi numeroasele decizii citate acolo, 

(2) Planiol, II, 695; T. Huc, XIV, 480; Laurent, XXXII, 517; 
Beltjens, VI, art. 2275, No. 4 bis şi toţi autorii. — Justiţia, de 
pace din Lokern (Belgia) a decis că preseripţia statornicită * 
din art. 1904 C. eiv., fiind întemeiată pe o prezumpţie de 
plată, această prezumpţie trebue să fie înlăturată de câteori 
din împrejurările cauze, rezultă că plata n'a avut loc. Vezi 
La Plandre judiciaire din 1893, No. 22, p. 350; Just. de pace 
din Gand, La Plandre judiciaire din 1891, No. 14, p. 238; 
Cr. judiciar din 1906, No. 25, p. 204 (cu observ. noastră). 

(2) Cpr. Cas. tr. Sirey, 95. 1.29; C. Paris, Sirey, 1901. 1.28 (sub 
Cas.); Planiol, II, 695; T. Huc, XIV, 480; Baudry et Tissier, 
op. cât., 748, ete.
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legale decât mărturisirea şi Jurământul, judecătorii nu se 
pot întemeiă pe alte. dovezi spre a trage concluzia că da- 
toria este plătită. Aceasta este consecinţa art. 1202 $Ş 2, 

“care interzice orice dovadă contra prezumpţiilor în baza că- 
Tora legea anulează un act sau tăgădueşte dreptul de a 
recurge la justiţie (1). 

Numai pre- . 
scripțiile sta- 
tornicite de 

1904 pot f 
combâtute 

Numai preseripţiile seurte, statornicite de art. 1903 şi 
1904, pot fi combătute prin jurământ. Celelalte preseripţii, 

art. 1903 şi fie chiar de cinei ani (art. 1907), nu pot fi combătute nici 
prin acest mijloc, nici prin alte dovezi, fiindcă, după cum 

prin jură- vom vedeă mai la vale, p. 318 urm., preseripţia de cinei 
ani nu se întemeiază pe o prezumpţie de plată, ci este o 
adevărată prescripţie liberatorie (2). 

mânt. 

Materie cam- 
bială. 

Art. 349 C. 
com. 

Jurământul decizor și acel de eredulitate nu pot fi defe- 
rite debitorului cambial spre a se dovedi neplata unei cambii 
preserise (2). 

“() 

„€) 

(5) 

Planiol, II, 696; Thiry, IV, 640; Beltjens, VI, art. 2272, 
No. 3; T. Huc, XIV, 482, în fine; Baudry et Tissier, Pres- 
criplion, 749; Cas. fr. D. P. 1904. 1. 454; Sirey, 1904. 
1. 328; Dreptul din 1904, No. 77, p. 626, ete. Vezi tom. 
VII al Cement. noastre, p. 379. — Prescripţia anuală, stator- 
nicită de art. 1904 C. civ., în specie contra comereianţilor, 
pentru preţul mărfurilor vândute unui particular necomer- 
eiânt, zice decizia menţionată a Curţei de casaţie din Franţa, 
se întemeiază pe o prezumpţie legală de plată, care nu poate 
fi combătută decât prin deferirea jurământului. Prin urmare, 
judecătorul nu poate, spre a respinge prescripţia, opusă, să se 
întemeieze nici pe explicările prezentate înaintea lui de debitor, 
niei pe prezumpţii trase, fie din registrele de comerţ, ale ere- 
ditorului, fie dintr'o serisoare a fiului debitorului către un terțiu, 
căci aceasta ar însemnă admiterea din partea, judecătorului 
a unei dovezi de neplată neadmisă de lege. 
Cas. fr. Sirey, 84. 1. 335; D. P. 85.1. 80; D.P. 56. 1.77; 
Planiol, II, 698; Laurent, XXXII, 514; Beltjens, VI, art. 2275, 
No. 1; Baudry et Tissier, Prescription, 151; Guillouard, Idem, II, 786; T. Huc, XIV, 480, p. 612, şi toţi autorii. 
Vezi tom. VII al Coment. noastre, p. 378. Vezi şi Eft. An- 
tonescu, Codul comercial adnotat, tom. III (Cambia şi cecul), p. 636 urm., No. 122 urm. 

Sa decis că debitorul unei cambii neputând opune, con- 
form art. 349 C. com, excepții personale aceluia ce exercită 
acțiunea, cambială, decât dacă sunt lichide şi 'de o grabnică 
soluție, urmează de aci că instanţa de fond poate respinge 
cererea, de chemare la interogator, cum şi acea de a se sus-
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Mai mult încă, nicio prescripţie comereială nu poate fi Strieta: inter- 
combătută prin jurământ, pentrucă art. 1906 este excep. Proere a art. 
ional şi, ca atare, de strietă înterpretare (1). - 

A fortiori, jurământul decizor nu poate fi deferit în 
privința preseripţiei de 10, 20 şi 30 de ani!?). 

Venim acum la jurământul aşa zis de credulitate sau Jurământul 
de credibilitate, pe care art. 1906 îl admite, după vechiul de “redulătate 
drept francez (5). Acest text dispune că, în caz de moartea „Bilitate, 
debitorului, jurământul poate fi deferit văduvei şi moşte- 
nitorilor săi, iar în caz de minoritate, el poate fi deferit 
tutorului său, pentru ea aceştia să aibă a declară dacă nu... mii 
ştiu că lucrul este încă datorit. o 

pendă judecata acțiunei cambiale pănă la rezolvirea aeţiunei 
în anularea eambiei, pe motiv că aceste excepţii nu sunt deo 
grabnică soluţie. Cas. S-a III, Bult. 1913, p. 207; C. Bu- 
cureşti, Cr. judiciar din 1896, No. 39, p. 313; Dreptul din : 
1913, No. 12, p. 91 şi din 1914, No. 3; Judecăt. ocol. I, 
Ploeşti, Cr. judiciar 1902, No. 51, p. 422 (cu nota d-lui C. N. 
Toneanu); Eft. Antonescu, op. cit., III, pag. 607, No. 30 şi 
p. 688, No. 127. — Debitorul unei cambii nu poate să de- 
fere nici jurământ purtătorului titlului, spre a dovedi libe- 
rarea sa (vezi tom. VII al Coment. noastre, pag. 368 şi Ef. 
Antonescu, op. cit., III, p. 637, No. 125 urm.; C. Bucureşti, 
Dreptul din 1893, No. 66, pag. 532, ete.). El nu poate, de 
asemenea, să ceară aducerea, registrelor adversarului său (vezi 
tom. VII al Comment. noastre, p. 368, text şi nota 3). Vezi şi 
Eft. Antonescu, op cit., III, p. 624, No. 91, ete. - Se 

S'a decis însă că instanţa de fond nu violează art. 349 C. Jurământul 
com., când admite complectarea începutului de probă scrisă . supletor. 
invocat de debitorul cambial, numai prin jurământul supletor. 
ca singur mijloc de grabnică soluţie ce poate complectă :această 
probă, înlăturând interogatorul. şi proba cu martori. Cas. 
S-a III, Bult. 1913, p. 838 şi Dreptul din 1913, No. 37. 

0) Vezi înfră, explic. art. 949 C. com., p. 446. Cpr. C. Vivante. 
Trattato di dirilio commerciale, IV, 2213, pag. 7187 (ed. 
a 3-a). „Nicio probă contrară nu se admite contra preserip- 
ţiilor cârmnuite de codul comercial, zice acest din urmă autor, 
pentrucă ele interesează ordinea publică (pereche operano nell' 
înteresse pubblico). Aceste pre:cripţii operează chiar când este 
cert că, ereanţa prescrisă n'a fost niciodată stinsă prin plată 
(Quando îl credito prescritto non fu estinto col pagamento). 

(2) Vezi tom. VII al Coment. noastre, p. 316, 367, 374 şi auto- 
rităţile citate. acolo. 

(6) Vezi supră, p. 310, nota, 4.
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Efectele jur. De câteori jurământul va fi deferit văduvei, moșteni- 
decredulitate. țorilor sau tutorului debitorului, ei vor seăpă de condam- 

nare, jurând că nu ştiu dacă lucrul se datorește. În adevăr, 
plata nefiind un fapt personal al lor, nu se poate cere dela 
ei o afirmare aşa de categorică, ca acea care se cere dela 
însuș debitorul (1). 

Jur. de cre- Jurământul de credulitate fiind excepţional, nu poate 
itat t . . . . 

de strietă in.fi aplicat prin analogie la alte cazuri neprevăzute de lege, 
terpretare. nici la, alte persoane decât acele prevăzute de art. 1906. 

Chestiunea, este cu toate acestea controversată (2). 
Tutorul unui : Se decide, în consecinţă, că acest jurământ nu poate 

interzis fi deferit decât tutorului unui minor, nu însă tutorului unui 
interzis (2). 
„Acest jurământ trebue să fie deferit şi prestat în ter- 

menii ceruţi de lege (4). | 
Cazul când In caz când jurământul sar deferi mamei tutoare a co- 

mama tutrice _: o. . . . . . este căsătorită Pilului ei minor (moștenitorul debitorului) şi ea va fi mă- 
de al doilea.ritată de al doilea, jurământul va, fi deferit atât ei cât și 

bărbatului ei cotutor, chiar dacă ar fi vorba de fapte an- 
terioare acestei căsătorii, pentrucă amândoi reprezintă pe 
minor, şi refuzul unuia din ei de a prestă, acest jurământ 
ar expune pe minor la, perderea procesului (5). 

() Vezi tom. VII al Coment. noastre, p. 378. Cpr. Baudry et 
Tissier, Prescription, "744, în fine, p. 585 (ed. a 3-a). 

dia de cre (2) Vezi tom. VII al Coment. noastre, p. 377, ad notam. Cpr. 
î du: ba Beltjens, VI, art. 2275, No. 13. — Rămâne însă bine înţeles 
tului văduv. că, vorbind de femeea văduză, legea n'a înţeles să exeludă pe 

bărbatul văduv, care sar găsi într'o situaţie analoagă, moti- 
vele fiind aceleaşi şi într'un caz şi înti'altul. In adevăr, când 
zicem că textul art. 1906 nu poate fi întins la alte persoane, 
înţelegem a zice că el nu poate fi întins la o altă categorie 
de persoane. Vezi în acest sens, P. E. Bensa, Traducerea ita- 
liană a Pandectelor lui Windscheid, nota dela p. 1137. lată 
propriile cuvinte ale acestui autor: „Quando la legge dice che 
îl giuramento si pub deferire alla vedova, .. tuiti sono d'ac- 
cordo che pud, secondo i casi, defirirsi anche al vedovo“. 

€) Trib. Bruges, Pasicrisie belge, 1901. 3. 192; Pană. belges, vo 
Prescription de courte durde, 319; Beltjens, VI, art. 2275, No. 13. 
— Vezi însă, Dalloz, Repert. vo Oblig., 5221. 

(*) Cpr. Baudry et Tissier, op. cât., AT; 7. Huc, XIV, 482, ete. 
(5) Vezi tom. VII al Coment. noastre, p. 378, text și nota 4- 

Cpr. Baudry et 'Lissier, op. cit., 745.
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Celelalte chestiuni relative la jurământul de credulitate 
sau de credibilitate, cetitorii le vor găsi în tom. VII, p. 373 
urm., unde acest text a mai fost odată explicat. 

Punctul de plecare al prescripţiilor scurte. 

După dreptul comun, preseripţia curgând îndată ce Art. 
dreptul există, ea va curge contra creditorului, în cazurile 1903—1905- 
art. 1903 şi 1904, îndată ce există un drept sau o datorie, 
chiar dacă prestațiile ar continuă înainte. În asemenea caz 
vor există atâtea preseripţii câte și creanţe (art. 1905) (1). 

Prineipiul art. 1905 trebue să fie combinat cu regula Art. 1885 $1. 
statornicită de art. 1885 $ 1, după care preseripţia unei 
creanţe cu termen nu începe a curge decât din momentul 
expirărei termenului (2). , 

În privinţa ospătătorilor, hangiilor şi găzduitorilor, Ospătătorii, 
preseripția va, începe a curge din ziua procurărei riutrirei Eton. 
şi a locuinţei, aşa că ei dobândesc în fiecare zi o ereanţă 
nouă, chiar când furnitura hranei şi a locuinţei continuă 
înainte (art. 1905 $ 1). Dacă a intervenit între părţi o 
convenţie, stabilindu-se, de exemplu, că călătorul va plăti 
atâta, pe lună, dreptul ospătătorului sau găzduitorului exis- 
tând în acest caz la expirarea termenului stipulat, preseripţia 
nu va începe a curge decât din acest moment (2). 

In privinţa maeștrilor şi institutorilor de ştiinţe sau de Maegtrii şi 
arte, pentru lecţiunile ce dau cu luna, preseripţia va începe sâtitorii- 
a curge dela împlinirea lunei în care ei şi-au prestat servi- 
ciile lor. 

In privinţa oamenilor care muncesc cu ziua, preseripția Oamenii care 
va, curge de îndată, ei dobândind în fiecare zi o creanță "e 
nouă (art. 1905 Ş 1). 

In privinţa medicilor, ehirurgilor, farmaciştilor, ete., ehes- Medicii, ră 
tiunea este, după cum ştim, controversată (4). maciştii, etc. 

In privinţa comercianților, pentru mărfurile vândute la Comercianţii. 

(!) Cpr. Beltjens, op. cit., VI, art. 2274, No. 1. 
(2) Beltjens, loco cit., No. 2; Baudry et Tissier, Prescription, 

1753, ete. | 
(5) Cpr. Beltjens, VI, art. 2271, No. 14 bis; Laurent, XXXII, 523. 
(£) Vezi supră, p. 296, nota 3.
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particularii care nu sunt comercianţi, prescripţia curge dela 
fiecare vânzare. afară. de cazul când părţile ar fi convenit 

fie în mod expres, fie în mod tacit, că furniturile de măr- 
furi vor fi plătite într'un termen oarecare, în care caz pres- 
eripţia va începe a, curge dela expirarea termenului (1). 

Direetorii de Ineât priveşte pe directorii de pensionate, pentru preţul 
Pi” pensiunei şeolarilor şi a altor maeştri, pentru preţul uce- 

niciei, preseripţia va curge din momentul în care preţul 
pensiunei sau uceniciei este exigibil după convenţia părţilor, 

„chiar dacă acest preţ ar fi fost fixat cu anul. Cât timp 
termenul statornicit de părţi nu este expirat, preseripţia nu 
curge. (art. 1885 $ 1)(). 

Servitorii care . Tot la termenul convenit de părţi, pentru plata sim- 
se toemesc. Driei, va începe a curge preseripţia în privinţa servitorilor 

care se toemese cu anul. Dreptul lor nu se deschide deci 
- la finele anului, ci la termenele stipulate de părţi pentru 

plata salarului lor (5). 

Despre prescripţia de cinci ani. 

Art. 1907. — Veniturile rentelor perpetue sau pe viaţă; 
prestaţiunile. periodice ale pensiunilor alimentare; chiriile 

caselor şi arenzile bunurilor rurale; 
"dobânzile sumelor împrumutate şi, în genere, tot ce se plă- 

teşte cu anul sau la termene periodice mai scurte, se preseriu prin 
cinei ani. (Art. 474, 523, 900, 1429 $ 2, 1587 urm., 1639 urm, 
1908 C. eiv. Art. 949 C. com. Art. 193, 195 şi 126 L. asupra compta- 
bilităţei publice a Statului, din 21 Martie 1903. Art. 9277 C. .). 

Caracterul şi temeiul acestei prescripții. 

Origina pre- Origina acestei preseripţii, necunoscută în dreptul nostru scripţiei de ani i 4 j F b j 
oiptiei de anterior (), şi care, în codul german, este fixată la patru ani 

0) Beltjens, op. cit., art. 2272, No. 33; Laurent, XXXII, 527. (2) Beltjens, op. cit., VI, art. 2272, No. 38; Laurent, SXXII, , 528; Baudry et 'Pissier,. Prescription, 153, ete. ' () Beltjens, op. cii., VI, art. 2272, No. 48; Laurent, XXII, 
„etc. 

(*) Vezi Cas. rom. Bult. S-a I, anul 1880 395 şi Dreptul 
)V 1 . p. 395 şi Dreptul din 1881, No. 19, p. 148 (ultimul considerent). In baza acestui
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(art. 197), iar în legea bulgară asupra preseripţiei dela 
1897/98, la, şase ani (*), se găseşte într'o ordonanţă celebră . 
a lui Ludovie al Xil-lea din 1510 (art. 72), relativă la 
veniturile rentelor constituite (2). 

  

principiu s'a decis, cu drept cuvânt, că prescripţia cineenală, 
statornicită de art. 1907 C. civil, nu poate fi aplicată la câş- 
tiuri de arendă, atunci când ultimul câştiu eră exigibil înainte 
de 1 Decembrie 1865, data punerei în lucrare a codului civil 
actual (art. 1913 modificat prin decretul lui Cuza-Vodă din 
30 lunie 1864) (vezi tom. IV, partea II, al Coment. noastre, 
p. l&, nota 3), căci legea nu poate să aibă efect retroactiv 
(art. 1). Cas. rom. S-a I], Bult. anul 1883, consid. dela p. 430. 

(|) lată cum se exprimă, în această privinţă, art. 46 al legei L. bulgară 
menţionate: „Se prescriu prin trecere de șase ani acţiunile asupra pre- 
pentru achitarea plăţilor periodice relative la rentele perpetue seripbiei 
sau pe viaţă; plăţilor periodice pentru alimente; chiriilor Pe 
caselor şi arenzilor bunurilor rurale şi, în genere, tot ceeace 
se plăteşte în termene periodice anuale sau mai scurte“. 

(2) lată textul acestei ordonanţe, care este origina prescripţiei 
statornicite de art. 1907: 

„La plupart de nos sujets, au temps present, usent d'achats Ordonanţa lui. 
et ventes de rentes, que les aucuns appellent rentes ă prix Ludovic al 
d'argent, les autres rentes volantes, pensions, hypoţh&ques ou „XI-lea din 
rentes ă rachat, ă e ause desquels contrats plusieurs sont 
mis ă pauvrete et destruetion pour les grands arrârages que 
les acheteurs laissent courir sur eux, qui montent souvent plus 
que le principal.. . Et aussi souvent les acheteurs perdent 
leur principal et arr€rages, pour ce que leur vendeur aupa- 
ravant avait vendu ă plusieurs autres semblables rentes, les 
payements desquels et des arrârages surmontent les biens du 
vendeur. . . . 

Pour ce nous, dâsirant pourvoir ă lindemnit€ de nos sujets, 

considârant tels et semblables contrats estre odieux et ă res- 

treindre, ordonnons que les acheteurs de telles rentes et hy pothă- 
ques ne pourront demander que les arrtrages de Cinq ans au 

moins, et si, outre iceux cinq ans, aucune annâe des arrerages 

&tait &chue, dont n'eussent fait question ne demande en juge- 

ment, ne seront regus ă le demander; ains (1) et seront d& 

boutâz par fin de non recevoir, et en ce ne sont comprises les 

rentes foncitres portant direete on censive“. 
Un vechiu autor, Henrys, comentând această ordonanță, ziceă: 

„C'est un fin de non-recevoir que le bien public et le soula- 

gement des d6biteurs ont introduite. „e erâancier ne peut 

demander des arrârages pour lesquels il n'a pas d'action. ]I 
  

(5) Cuvântul ains este un vechiu cuvânt francez (italieneşte anzi, iar: romă- 

neşte însă), care însemnează dar, din contra, etc,
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Intinsă la 1792 rentelor foneiare şi, apoi, în 1793, 
rentelor viagere datorite de Stat, aplicarea acestei dispoziţii 
a fost generalizată de ast. 2277 al codului francez. care 
a, trecut neschimbat în codul nostru (?). 

Ordonanţa din 1629, numită codul Michaud (dela nu- 
mele lui Michel de Marillac, ministru al justiţiei sub Lu- 
dovie al XIII-lea), pe care Pothier o numeşte la. belle or- 
donnance de 1629 (), se încerease a generaliză preseripția 
de cinci ani, aplicând-o prin art. său 150 la urice dobânzi, 
însă această ordonanță n'a fost adusă la îndeplinire, din 
cauza refuzului aproape unanim al Parlamentelor. 

„Le code civil a realis6, zice un autor(5), un progrăs que 
Michel de Marillace avait inutilement tente dans son ordonnance de 
1629, qui tomba sous l'opposition implacable des gens de justice“. 

Art. 1907 se întemeiază pe două motive: unul prin- 
cipal şi al doilea accesor. Motivul principal şi fundamental 
al legei este, după cum a zis oratorul guvernului, Bigot- 
Preameneu, în expunerea de motive, că, negligența, credito- 
rului, care a lăsat să se acumuleze mai mulţi ani prestaţiu- 
nile periqlice datorite de debitorul său, să nu aducă ruina 
acestui debitor, căci aceasta ar fi contrar interesului obştesc; 
iar motivul secundar este că, după toate probabilitățile, în 
urma expirărei termenului de cinci ani, ereditorul a trebuit 
să fie plătit; întrucât, în specie, este vorba de nişte venituri 
pe care el trebue să le încaseze treptat spre a putea, trăi. 
Preseripţia statornicită de art. 1907 nu se mai întemeiază 
deci, în mod exclusiv, pe o prezumpţie de plată, ca preserip- 
ţiile statornicite de art. 1903 şi 1904 (4). 
    

est mâme cens6 les avoir quittâs pour n'en avoir fait la de- 
mande“. Vezi Labbs, nota în Sirey, 70. 2. 221, dela, care au 
împrumutat aceste citaţii. Mai vezi Guillouard, Prescription. 
IL 654; Pand. fr, vo Prescription civile, 2321. Vezi şi „„ Pothier, Zr. du contrat de constit. de rente, II, 133, p. 487. 

() Vezi Vazeille, Prescription, 11, 609, pe 207 (ed. din 1832); 
Baudry et 'Tissier, Idem, 767; Guillouard, dem, LI, No. 654; Planiol, II, 638, ete. 

(2) Vezi Mareade, Prescription, No. 282, p. 319. 
() Planiol, IL, 638, in fine. Vezi şi Râpert. Sirey, v? Prescription 
(4 civile, 1688, Cpr. -iiroplong;, Prescription, IL, 1006. 
« pr.. baudry et Tissier, Prescription, A IL, 1978, 1979, te pom 168 Morlon, II
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Preseripţia statornieită, de art. 1907, zice foarte bine 
Curtea noastră de casaţie, nu se întemeiază numai pe o pre- 
zumpţie de plată, dar mai mult pe considerația de ordine 
publică şi de interes general de a împiedică ruina debito- 
rului, prin acumularea prestaţiilor periodice ce datoreşte, 
provenită din cauza negligenţei creditorilor de a le reclamă 
la exigibilitatea lor (1). 

Din acest caracter al preseripţiei de cinci ani rezultă 
două, consecinţe importante, pe care trebue să le semnalăm 
în treacăt: 

1% Această prescripţie, constituind un. mod de liberare 
independent de plata presupusă, debitorul poate so opune, 
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Consacrarea 
acestor prin- 
cipii de juris- 

prudenţă. 

Debitorul 
poate opune 

prescripţia cu 
cu toate că el ar recunoaşte că nu și-a plătit datoria, soluţie toate că el re- 
care eră, admisă şi în vechiul drept francez, după cum ne 
atestă Henrys și alţi autori (2). 

Dispoziţia art. 1907, neîntemeindu-se numai pe o pre- 
zampţie de plată, ci mai mult şi în mod principal pe un 
motiv de ordine publică care, în scopul de a împedică ruina 
debitorilor, pedepseşte în mod aspru negligenţa creditorilor, 
de aici rezultă că debitorul prestaţiunilor prevăzute de acest 
text, poate, chiar recunoscând că ele nau fost plătite un 
timp oarecare, să respingă prin preseripţia de cinci ani 
cererea lor de plată, afară de cazul când prin această măr- 
turisire el ar fi promis să le plătească (2). 

(1) Cas. rom. Bult. 1904, p. 1786. Vezi și Bult. 1911, ultimul 
considerent, p. 1581. Cpr. Cas. fr. Sirey, 33. 1. 29); Sirey, 
34. 1. 800; Sirey, 78. 1. 469; D. P. 78. 1. 168; D.P. 7. 
1. 71; Sirey, 79. 1. 301; Sirey, 84. 1.335; D.P. 8. 1. 30; 
C. Amiens, Sirey, 71. 2. 217; C. Gand, La Plandre judi- 
ciaire din 1892, No. 382, p. 497; Justiţia de pace din Gand, 
La Plandre judiciare din 1897, No. 22, p. 350, ete. 

(2) Baudry et Tissier, Prescription, 769; Guillouard, Idem, II, 655; 
Troplong, Jdem, II, 1036; Le Roux de Bretagne, dem, II, 
1234; Laurent, XXXII, 433; Beltjens, op. cit. VI, art. 2277, 
No. Î, în fine; Aubry et Rau, VIII, $ 774, pag. 433, text şi 
nota 16; T. Huc, XIV, 487; Pand. fr., vo Prescription civile, 
2332; Repert. Sirev, vo Prescription (matitre civile), 1695; 
Pand. belges, vo Prescription de courte durte, 19; Labb$, 
nota în Sirey, 70. 2. 221; Cas. rom. Bult. 1904, pag. 1787; 
C. Amiens, Sirey, 71. 2. 217, ete. — Contră: C. Rouen, Sirey, 
42. 2. 318. | 

(2) C. Gand, La Flandre judiciaire din 1892, No. 32, p. 497. 

cunoaşte că 
n'a plătit 
datvria.
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2% Creditorul, căruia se opune preseripția de cinci ani, 
nu poate să defere debitorului jurământul asupra punctului 
de a se şti dacă el a plătit datoria, pentrucă refuzul debi- 
torului de a prestă jurământul ar constitui din partea lui 
o mărturisire că datoria n'a fost plătită, şi am văzut că el 
poate să facă această mărturisire, fără a pierde beneficiul 
preseripţiei. Art. 1906 se aplică deci numai preseripţiei sta- 
tornicite de art. 1903 şi 1904, nu însă şi celei statornicite 
de art. 1907 (1). 

Din cele mai sus expuse rezultă că preseripţia de cinci 
ani, statornicită de art. 1907, se întemeiază pe consideraţii 
de interes public, ea şi preseripţia de 30 de ani (2). 

Preseripţia statornicită de art. 1907 C. civil, în pri- 
vinţa dobânzilor, pensiunelor alimentare, chiriilor şi rentelor, 

acestei pre- prin trecerea termenului de cinci ani, nefiind o preseripție 
întemeiată pe o prezumpţie legală de plată, zice foarte bine 
o carte de judecată a judecătoriei ocol. Câmpina, proba 
contrară cu acte, interogator, jurământ, ete. nu poate să facă 
să înceteze efectele ei. Ea fiind o prescripţie liberatorie, în- 
temeiată pe un motiv de ordine publică, împiedicarea ruinei 
debitorului prin acumularea de dobânzi, chirii, rente şi pen- 
siuni alimentare ce nu i-au fost cerute la timp, aduce ca, 
consecință că, în contra ei nu se poate administră niciun 
fel de probă. Prin urmare, din momentul ce ea este invo- 

. 

0) 

* Din împrejurarea că prescripţia statornicită de art. 1907 se 
întemeiază în mod principal pe consideraţii de ordine publică, 
care au de scop de a împedică ruina debitorului, s'a tras con- 
cluzia că acest text nu se aplică acţiunei în plată intentată 
de vânzător unui cumpărător, care 'ar fi fost împuternicit a 

'se liberă prin plăţi mensuale, datoria acestui din urmă fiind 
din capul locului certă şi lichidă şi neputând întru nimic fi 
mărită, oricare ar fi epoea la care s'ar fi cerut plata. Justiţia 
de pace din Gand, La Flandre judiciaire din 1897, No. 22, 
pag. 350. 
Pothier, Constit. de rente, III, 133, pag..487 (ed. Bugnet); 
Baudry et Tissier, Prescription, 1170; Guillouard, Idem, II, 
656; Troplong, idem, IL, 1035; Laurent, XXXII, 432; Belt- 
Jens, op. şi loco cit., No.2; T. Huc, XIV, 487; Repert. Sirey, 

“v cit., 1694; Pand. fr., Prescription civile, 2335; Pand. 
belges, 2? cit., 23; Cas. fr. D. P. 82. 1. 474; Sirey, 84. 1. 
22; Cas. rom. Bult. 1904, p. 1187, ete. 

(2) Baudry et 'Tissier, Prescription 171; Cas. fr. Sirey, 84, 1. 22.
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cată, însăş recunoaşterea datoriei făcută de debitor, n'ar mai 
putea fi de niciun folos pretențiunei reclamantului, pentrucă 
dreptul său fiind definitiv stins, el nu poate aveă nicio 
acţiune pentru realizarea unei creanţe ce nu mai există (1). 

Ea poate fi opusă în orice stare a pricinei, şi chiar “Opunerea 
pentru prima oară în apel (2), dacă debitorul n'a, renunțat osii petru | 
la ea. Faptul de a contestă datoria, de a invocă plata, şi -prima oară 
de a pretinde că chitanța a fost perdută, nu constitue o în 2Pel. 
renunțare (5). 

Ca şi preseripţia dreptului comun, preseripţia de cinci Aplice. art. 
ani nu poate fiinvocată de judecători din oficiu, nici chiar 18%1- 
în lipsa debitorului (art. 1841)(4). NE 

Ea nu poate, de asemenea, fi propusă de debitor pentru: de Casaţie. 
prima oară înaintea Curţei de casaţie (5). 

Preseripţia de cinei ani este supusă suspendărei şi în- Suspendarea 
treruperei, ca, orice preseripţie în genere (6) şi, în urma în- a ee 
treruperei ei, o nouă prescripţie de cinci ani va începea iei. 
curge, afară de cazul când datoria ar fi fost novată (7). 

Creanţele la care se aplică art. 1907. 

Legea enumără în 1907 câteva creanţe la. care se aplică Venituri pe 
preseripţia de cinci ani, adăogând în dispoziţia sa finală că  7ioice: 

  

(1) Judecăt. ocol Câmpina, Dieptul din 1902, No. 58, p. 479. 
(2) Pand. belges, vo Prescription de courte durce, 26; C. Litge, 

Cr. judiciar din 1914, No. 16, pag. 133; C. Lyon, Sirey, 
1911. 2. 122 şi. Or. judiciar din 1914, No. 30 (cu observ. 
noastră). Vezi şi supră, p. 72, ad notam. 

(6) Opr. Beltjens, op. cît. VI, art. 2277, No. 5; Laurent, XXXII, 
434; Baudry et Tissier, op. cit., 171 şi autorităţile citate; 
C. Bordeaux, D. P. 55. 2. 259, ete. 

(£) Beltjens, op. cit., VI, art. 2277, No. 4; Arntz, IV, 2007; 
- Baudry et Tissier, Prescription, 712; Guillouard, Idem, |, 
303 şi II, 693; Laurent, XXXII, 174; T. Huc, XIV, 487; 
Pand. belges, v Prescr. en general (matitre civile), 352 şi. 
Prescr. de courie duree, 30; Cas. belg., Cr. judiciar din 1914, 
No. 16, p. 184. Vezi supră, p; 68, nota 1. — Contră: Trib. 
Wissemburg, Sirey, 70. 2. 221 (cu nota lui Labb6). 

(5) Cas. fr. Sirey, 1900 1. 413; Cas. belg. Cr. judiciar din 1914, 
No. 16; Baudry et Tissier, op. cil., 772. Vezi supră, p. 72. 

(5) Adan, Cours de droit civil, II, 3575, p. 756. 
(7) Vezi infră, p. 837. 

12452 21
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această prescripţie se aplică, în genere, la tot ce se plătește 
cu anul sau În termene mai scurte, adecă la toate creanțele 
care nu au de obiect capitaluri, ci numai produse sau veni- 
turi periodice (1). 

Art. 1907 se În consecinţă, s'a decis că şi salariul lunar, care este 
aplică și să 0 plată periodică, intră în prevederile art. 1907 şi se pres- 
plătesc lunar. erie prin cinci ani, chiar în cazul când ereditorul ar puttă 

dovedi că prestațiile ce reclamă i se datorese, şi chiar dacă 
debitorul nu contestă datoria. In acest caz devine inutilă 
diseuţia asupra refuzului debitorului de a prestă jurământul 
deferit și asupra respingerei cererei de a i se face un inte- 
rogator, de oarece aceste moduri de probaţiune se referă la 
preseripţiile seurte din art. 1903 şi 1904, iar nu la pres- 
eripţia de cinei ani din art. 1907 (2). 

Chestie de Judecătorii fondului constată în mod suveran periodi- 
Pt: citatea prestaţiilor de natură a fi prescrise prin cinci ani, 

conform art. 1907 din codul civil (2). 
Scurtarea ter- Părţile, care sunt capabile, sunt libere de a, scurtă ter- 
nipiaiP menul legal al preseripţiei de cinei ani, statornicit de art. 1907; 
cinei ani. însă, în asemenea caz, dispoziţiile art. 1863 urm. nu mai 

sunt aplicabile, pentrucă atunei este vorba de o decădere 
stabilită prin convenţia părţilor (4). 

12 Veniturile rentelor perpetue sau pe viaţă. 

Veniturile Toate veniturile rentelor perpetue sau viagere, legate 
renteior per- ze .. . . petue său Chiar prin testament (5), fie aceste rente constituite asupra 

viagere. O 

(1) Cpr. Baudry et Tissier, Prescriplion, 113; 'Troplong, Idem, 
II, 1011; Laurent, XXXII, 435; 7. Huc, XIV, 486; Pand. 
fr., v0 Prescr. civile, 2340; Pand. belges, vo Prescription de 
courie duree, No. 34; C. Nancy, Sirey, 76. 2. 22; D. P. 77. 
1. 352 (sub Cas.), ete. ” 

(2) Cas. rom. Bult. 1904, p. 1785. Vezi şi supră, p. 320. 
(2) Pand. belges, vo Prescription de courte durte, No. 36; Cas. belg., Pasicrisie belge, 1897, p. 98. 
() Pand. belges, v0 cit., 31. Vezi, în privinţa, scurtărei termenului 

preseripţiei, în genere, supră, p. 54, 55. 
(6) Beltjens VI, art. 2277, No. 29 ter. — Preseripţia de einci ani 

se aplică veniturilor unor rente viagere, însă, preseripţia fie- cărui an de venituri nu începe a curge, după art, 1885, decât
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partieularilor sau asupra Statului, se prescriu prin cinci ani, 
pe când ştim că însăș renta /nomen Juris) se preserie prin 
30 de ani (?). 

Aceeaș soluţie se aplică şi veniturilor rentei în care ar Convertirea 
fi fost convertit preţul vânzărei unui imobil, prin contractul Pretului unei a, 2 

vânzări într'o de vânzare (?). rentă. 

2 Prestaţiunile periodice ale pensiunilor alimentare. 

Art. 1907 declară, în al doilea loc, preseriptibile prin Pensiuni ali- 
cinci ani: prestațiile periodice ale pensiunilor alimentare, fie  mentare. 
că ar fi legate prin testament, stabilite printi”o convenţie 
sau conferite printr'o hotărire judecătorească (5). 

din ziua seadenţei. Trib. Courtrai, Za Flandre judiciaire 
din 1890 (anul II), p. 225. i | 

() Vezi supră, p. 206. Cpr. Baudry et 'Lissier, op. ciț., 882, L. asupra 
621 şi 174. lată, în adevăr, cum se exprimă art. 126 din comptabili- 
legea asupra comptabilităţei publice a Statului dela 21 Martie făţei, publice 
1903: „Cupoanele obligaţiunilor sau titlurilor datoriei publice “Ax 126. 
se preseriu în termen de cinei ani dela data, seadenţei lor. 
Capitalul acestor obligaţii sau titluri se prescrie în termen 
de 30 de ani dela da'a eșirei lor la sorţi“. Această soluţie 
este aplicabilă tuturor titlurilor la purtător, emise nu numai 
de Stat, dar şi de comună sau societăţi particulare, precum 
sunt Creditul fonciar, rural sau urban, ete. Cpr. Cas. rom. 
Bult. 1899, p. 470; Bult. 1893, p. 804; Bult. 1901, p. 80, ete. 

42) Vezi Pand. fr., vo Prescription civile, 2351; Repert. Sirey, 
cod. w, 1735; Laurent, XXXII, 437; Beltjens, op. cit, VI, 
art. 2277, No. 20 ete. 

S'a decis însă că debitorul legatului unei rente viagere nu cazu când 
mai poate invocă preseripţia dobânzilor rentei, în virtutea debitorul ren- 
art. 1907 C. civil, atunci când el a recunoscut datoria şi s'atei a recunos- 
obligat a plăti ratele datorite, întrucât această recunoaştere şi sui. datoria 
obligaţie a sa transformă pentru viitor această datorie înti'o,, plăti ratele 
obligaţie ordinară, preseriptibilă numai prin 30 de ani, conform —datorite. 
dreptului comun (art. 1890). C. Bucureşti, Or. judiciar din 
1895, No. 28, p. 228 şi Dreptul din acelaş an, No. 52. 

5) Pand. belges, vo Prescription de courte durte, 58; C. Bucu- 
reşti, Dreptul din 1900, No. 59. —S'a decis că, dacă o pensie 
alimentară cerută în justiţie nu poate fi alocată decât dela 
data cererei, ratele arierate ale pensiunei, datorite în vir- 
tutea unei hotărîri rămasă definitivă, pot fi cerute timp 
de cinci ani, prin aplicarea art. 1907 C. civil, pentrucă ne- 
gligenţa titularului pensiunei nu poate să-l facă să piardă
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Art. 187. Art. 1907 C. civil se aplică şi pensiunilor alimentare 
datorite în virtutea art. 187 C. civil (?). 

Pensiile ser- 
vite de Stat. 

Curtea. de casaţie a decis că această preseripţie se aplică. 
şi pensiunilor servite de Stat (2), soluţie admisă şi în Bel- 
gia (5); însă legea asupra comptabilităţei publice a Statului 

() 

&) 

  

dreptul de a cere ratele din trecut. C. Lyon, Sirey, 1912. 2. 
167; Trib. Paris, Pand. Prtriod. 88. 2. 215. In acelaş sens 
T. Huc, II, 209, p. 231; Baudry et Foureade, Perssonnes, 
III, 2104. Chestiunea este însă controversată, şi unii decid că 
ereditorul, care n'a, cerut veniturile pensiei în momentul ajun- 
gerei lor la scadenţă, a dovedit că nu eră în lipsă, afară de 
cazul când ar fi trăit din împrumuturi şi, ca atare, obligaţia 
alimentară n'ar mai aveă cauză. Vezi în acest din urmă sens, 
Aubry et Rau, VI, $ 553, p. 112 (ed. a 4-a); Demolombe, 
IV, îl; C. Paris, Sirey, 34. 2. 47. Cpr. Cas. fr. Sirey, 84. 
1. 71 şi nota, 
Laurenţ, XXXII, 438; Beltjens, VI, art. 2277, No. 31. — 
Obligaţia impusă moștenitorului de a dă creştere şi întreţinere 
unui copil, neavând de obiect o prestație periodică. preseri pţia 
de cinci ani nu este aplicabilă în specie. C. Bucureşti, Dreptul 
din 1901, No. 46. Vezi înfră, p. 334. 
Vezi Bult. 1893, p. 582, 583; Bult. 1894, p. 1048. Vezi şi 
O. Bucureşti, Dreptul din 1882, No. 46. — Preseripţia de 
cinci ani, statornicită de art. 1907 C. civil, zice Curtea din 
Galaţi, se aplică și în materie de pensiuni ce se plătese de 
Stat cu luna, chiar atunci când se reclamă o sumă formată. 
din diferenţe reţinute pe fiecare lună. Şi repetatele reclamaţii: 
ce sar fi făcut la Minister sau la Parlament, nefiind făcute 
în forma preserisă'de art. 1865 CO. civil, nu pot aveă carac- 
terul legal de acte. întreruptive de prescripţie. Prin urmare, 
nu pot fi cerute în justiţie decât sumele reţinute pe nedrept 
din pensiune pe fiecare lună, pe ultimii cinei ani, socotiți 
înapoi dela data intentărei aeţiunei, plus sumele reţinute. în 
timpul procesului, pănă la încetarea din viață a pensiona- 
rului, care intentase acţiunea în restituire. C. Galaţi, Dreptul. 

"din 1904, No. 33, pag. 258. Vezi şi Cas. rom. Bult. 1904, 

(*) 

p. 1099. — Numai cererea de pensiune prin judecată întrerupe 
prescripția pentru cei cinei ani anteriori acestei cereri. Cas. 
rom. Bult 1892, p. 996. 
Vezi Pand. belges, 20 cit., 65; Lanrent, XAXII, 440. — Sia. 
decis că pensia, care urmează a fi plătită lunar, este supusă 
preseripției statornicite de art. 1907 C. civil, iar plângerile: 
reiterate făcute fie la Cameră, fie la guvern, nu au însuşirea. 
de a întrerupe prescripţia, dacă nu s'a intentat o acţiune ju- aeeătorească, conform art. 1865 C. civil. Cas. rom. Bult. 1904. 
p. 1100. Vezi nota, precedentă și supră, p. 150. |
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din 21 Martie 1903 dispune astăzi, în această privință, că 
prescripția este de trei ani, soluţie admisă şi în Franţa (?). 

lată, în adevăr, cum se exprimă art. 126 din legea 
suscitată : 

„Pensiunile de tot felul se vor şterge din registre, dacă nu 7, asupra, 
vor fi reclamate în termen de trei ani, socotiți dela întăia zi a comptabili- 
anului financiar, în care ar urmă a fi plătite. Ele se vor înscrie tăţei publice 
din nou, după cererea celor în drept, fără însă ea să se mai poată * Statului din 
reclamă plata pe trecut. Aceeaş decădere se aplică și moştenitorilor 126. 
pensionarilor, eare n'au produs justificarea drepturilor lor în termen 
de trei ani socotiți dela, încetarea din viaţă a autorului lor“ (2. 

Dar, dacă preseripţia de cinci ani se aplică tuturor Restituirea 
reţinerilor. 

(1) Vezi Baudry et TLissier, Prescription, 173. 
(2) Vezi şi art. 196 din Regul. legei generale de pensiuni, dela 

16 Martie 1902, modificat. în unele privinţe la 1906. 
Tot prin trei ani, dela ultima urmărire ce sar fi făcut, se Preserierea 

prescriu, în favoarea debitorilor Statului, toate contribuţiile contribuţiilor 
înscrise în rul, datorite de ei (art. 130 L. comptabilităţei Sta- înscrise în ro- 
tului din 1903). Vezi şi art. 21 al legei de urmăriri dela 24 uri. L. de nr 
Martie 1877, care are umătoarea cuprindere: „Contribuțiile " d i 
directe datorite Statului, judeţului şi comunei, şi care sunt 
înscrise în roluri, se prescriu prin trei ani dela ultimul act 
de urmărire ce sar fi făcut. Contribuțiile neînserise în roluri 
se preseriu după trei ani dela data de când agenţii fiseului 
au fost puşi în poziţiune a aşeză şi constată drepturile fis- 
cului, sau dela descoperirea actelor care au indus în eroare 
pe acei agenţi să omită de tot impunerea sau s'o facă greșit. 
“Toţi agenţii fiscului, din a căror vină san prescris sumele 
datorite, rămân răspunzători conform legei de comptabilitate“. 
— Sa decis, eu drept cuvânt, că art. suseitat din legea de ur- 
măriri se aplică numai la preseripţia contribuţiilor, nu însă 
şi la alte venituri datorite Statului. Cas. rom. Bult. 1889, 
consid. dela p. 1035. 

Incât priveşte preseripţia în privința contravenţiilor comise Contravenţiile 
la legea timbrului şi a înregistrărei, vezi art. 98 din legea tim- comise la 
brului dela 1900, modificat prin legea din 26 Februarie 1906. legea tim- 
Cpr. Cas. rom. Bult. 1913, pag. 1918 şi Jurisprudenţa ro- 

„mână din 1914, No. 3, p. 46, 47, No. curent 50. 
S'a decis că privilegiul Statului pe imobilele succesorale, Preserierea 

pentru împlinirea taxelor suecesorale în succesiunile direete, privilegiului 
se prescrie prin acelaş timp ca şi însăşi taxele, adecă prin tatului, 
zece ani. Cas. rom. S-a III, desizia No. 123 din 17 lunie 
1914. Jurisprudenţa română din 1914, No. 29, p. 461, 462, 
No. de ordine 477.
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prestaţiilor periodice datorite cu titlu de pensiune și, chiar 
lefilor funcţionarilor publiei, această prescripţie nu poate fi 
invocată de o comună, atunci când un funcţionar, care nu 
are drept la pensie, cere restituirea reţinerilor ce comuna i-a. 
făcut în acest scop (). 

Datoria unei Prestaţiunea lunară, datorită de primăria, unei comuni, 
"Some cu titlu de recompensă, fiind periodică şi determinată, se: 

preserie însă prin cinci ani (?). 

3 Chiriile caselor şi arenzile moșiilor. 

Chiriile şi Chiriile easelor şi arenzile bunurilor rurale se prescriu: 
amenzile tot prin cinci ani (8), 

Art. 1903. Sunt însă chirii care se preseriu prin șase luni. Astfel 
sunt chiriile apartamentelor închiriate de ospătători şi găz- 
duitori (art. 1903) (4). 

Prestaţiunile In denumirea de chirii şi arenzi intră și prestaţiunile: în natură im-a 2 .. , ITI . Ă . puse prin con- ÎN Natură, impuse prin contract, chiriașului sau arendaşului, 
eraet ehiria- cu titlu de sarcini accesurii, precum ar fi, de exemplu: im- 
asendaşelui. pozitele, care privese pe proprietar, prestaţiunile în natură, 

impuse uneori arendaşului ca, o sarcină servind a, complectă 
preţul arendei (5); despăgubirea datorită de locatar, în urma, 
rezilierei contractului, în timpul necesar reînehirierei; prima 
de asigurare, impusă prin contract chiriașului, ete. (6). Reparaţii lo- Nu pot, din contra, fi considerate ca formând elemente cat.ve., 

(1) Cas. rom. Bult. 1899, p. 1102. 
(2) Cas. rom. Bult. 1897, p. 1068. 
(5) Cpr. Cas. rom. Bult. 1594,.p. 651. — S'a decis că câştiurile datorite Statului pentru arendarea unui pod al său de pe riul Siret, câştiuri nereclamate în termen de cinei ani dela expi- rarea contractului de arendă ce le constată, se prescriu în fulosul fostului arendaş, conform art. 1907 din codul civil. Trib. Roman, Dreptul din 1905, No. 34. 
(*) Cpr. Guillouard, Prescription, II, 666; 7. Huc, XIV, 489; __ Laurent, Supplement, VLI, No. 314, p. 431, lit. B, ete. 6) Cpr. Planiol, II, 639, 1%; Pand. belges, vo Prescription de courie dure, 173 urm. 
(5) 7. Hue. XVI, 491; Baudry et Tissier, Prescription, "117; Pand. fr., vo Basil en general, 1679 urm., 1691 urm. şi vO Prescriplion, civile, 2362; Beltjens, VI, art. 2277, No. 50; Pand. belges, ve Prescription de courte duree, No. 76 urm., ete.
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ale preţului, supuse preseripţiei de cinei ani, despăgubirile 
datorite de locatar, care rămân în folosința lucrului, în urma, 
expirărei contractului, sau care sunt datorite de el pentru 
degradări ori reparaţii locative (1). 

Sa, decis, de asemenea, că preseripţia de cinei ani,.sta- Sumele ce nu 
tornicită de art. 1907, nu se aplică sumelor care nu for- ae pe 
mează preţul unei închirieri sau arendări, ci un folos indi- ehirieri eau 
rect ce rezultă dintrun contract de locaţiune, și care dă loe arendări- 
la o cerere de raport între comoştenitori (2). 

Sa mai decis că chiriile datorite de un locatar, în mâ-  Poprire. 
nile căruia s'a făcut o poprire, nu sunt prescriptibile prin 
cinei ani, în baza art. 1907 (3). 

Dar, dacă datoriile provenite din chiriile caselor sau Cazul când 
arenzile moșiilor se preseriu prin cinci ani, totuşi de câteori „datoria chi- 
o asemenea datorie a fost recunoscută de debitor printrun cunoscută 
osebit înscris, ea constitue o nouă obligaţie prescriptibilă printr un aet 
după dreptul comun şi, în specie, nu mai poate fi vorba 
de preseripţia, de cinci ani (4). 

Tot prin 30 de ani se va prescrie şi acţiunea în re- Act. terţiului 
petiție exercitată de un terţiu, care a plătit pentru locatar ie e Piru 

„chiria datorită de acest din urmă, preseripţia de cinci ani, locatar. 
opozabilă proprietarului, neputând fi opusă terţiului (5). 

4 Dobânzile sumelor datorite. 

Deși legea nu vorbeşte decât de dobânzile sumelor îm- Dobânzile _le- 
prumutate, udecă de dobânzile convenţionale, atât doctrina, Ele, judiciare 

() 'P. Hue, loco cit.; Bandey et Tissier, op. cit., 779; Guillonard, 
Idem, II, 660; Duvergier, Louage, II, 455; Repert. Sirey, 
vo Prescription, 1156; Beltjens, VI, art. 2277, No. 46 bis, 
pag. 850; C. Orleans, Sirey, 89. 2. 57; D. P. 90. 2. 221.— 
Contră: Laurent, XXXII, 443; Le Roux de Bretagne, Pres- 
cription, Il, 1237. C. Orleans, Sirey, 89. 2. 57 (în notă). 
Vezi Laurent, Supplement, VIII, No. 314, lit. E, p. 431. 

(2) 'Trib. Audenarde, Le Plandre judiciaire din 1889, p. 338. 
(2) Pand. belges, vo Prescriptions de courte durte, 86 şi deei- 

ziile citate acolo. 
(*) Cas. rom. Bult. 1896, p. 1307; Cas. (secţii unite), Bult. 1898, 

p. 1253 şi Dreptul din 1898, No. 74, p. 621 (cu nota d-lui 
St. Cihoski); C. Bucureşti, Or. judiciar din 1895, No. 28 și 
Dreplul din acelaş an, No. 52, ete. Vezi înfră, p. 387. 

(5) Beltjens, VI, art. 2277, No. 48, p. 850 (ed. a 3-a); C. Liăge,
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cât şi jurisprudenţa recunosc că toate dobânzile, adecă cele 
convenţionale (1), legale, judiciare sau moratorii, şi chiar do- 
bânzile preţului vânzărei unui lueru producător de venit, se 
preseriu prin cinci ani, pentrucă acumularea tuturor do- 
bânzilor, oricare ar fi origina lor, ar puteă deveni o cauză de 
ruină pentru debitor, după cum eră în vechiul drept francez, 
unde datoriile accesorii întreceau de multeori capitalul (2). 

4) 

pitalului dotal : 
datorit de 

bărbat. 

Soţul condam- 
nat a restitui 
dota, nu poate 

să invoace 
art. 1907. 

Primirea unor 
sumi de rea 

credinţă, 

&) 

Pasicrisie belge, anul 1871, 2, p. 376; Belgigue judiciaire 
din 1871, p. 811, ete. 
C.. Amiens, Sirey, 71. 2. 217. — Astfel, sa decis, de Curtea 
din Galaţi, că preseripţia de cinci ani se aplică dobânzilor 
unei dote promise prin contractul de căsătorie. Dreptul din 
1899, No. 83. Vezi şi Beltjens, VI, art. 2277, No. 36; Mourlon, 
IN, 1981; Pand. fr., v cit., 2370; Repert. Sirey, eod. 6, 
1794 şi vo Dot, 251 urm.; Mass6-Verg6, V, $ 859, p. 832, 
nota (7, în fine. Vezi şi tom. VIII al Coment. noastre, p. 185 
şi 337, nota 2. — Contră: Bellot des Minieres, Tr. du con- 
trot de mariage, IV, p. 55 urm. (Poitiers, 1852), 

S'a decis, de asemenea, că dobânzile la capitalul dotal, 
datorite de bărbat după desfacerea căsătoriei, luate, fie ca 
dobânzii moratorii legale, fie ca dobânzi moratorii judiciare, 
sunt supuse preseripţiei de cinci ani, statornicite de art. 1907 
C. civil. Trib. Ilfov, Dreptul din 1901, No. 45. 

Soţul condamnat să restitue dota, cu dobânda ei legală dela 
desfacerea căsătoriei, este de rea credinţă când dela această 
dată percepe cupoanele capitalului dotal şi, ca atare, nu poate 
să invoace preseripţia de cinci ani, când soţia îl urmăreşte - 
pentru plata, dobânzilor. C. Bucureşti, Cr. judiciar din 1901, 
No. 79. 

In fine, s'a decis că prescripţia statornicită de art. 1907 
C. civil nu se aplică la dobânzile sumelor supuse restituirei, 
atunci când aceste sume au fost primite cu rea credinţă de 
către acela căruia nu-i erau datorite. Cas. rom. Bult. 1902, 
p. 1021. 
Vezi în acest sens, Cas. rom. Bult. 1892, p. 71; Trib. Ilfov 
şi C. Bucureşti, Dreptul din 1887, No. 47 şi din 1891, No. 62; 
Pand. fr., vo Prescription civile, 2367 urm.; Râpert. Sirey, 
eod. »0, 1190 urm.; Beltjens, VI, art. 2277, No. 59, 59 ter 
urm.; Baudry et Tissier, Prescription, 781 urm., 784 urm.; 
Maread$, Idem, No. 284, p. 321 urm.; Guillouard, Idem, IL, 668; 
Arntz, IV, 2067, 2068; Laurent, XXXII, 448 urm.; Thirvy, 
IV, 641; Colmet de Santerre, VIII, 385 bis II; Planiol, II, 639; Mourlon, III, 1981; T. Huc, XIV, 494; Aubry et Rau, VIII, $ 774, p. 434 urm. —Contră: Duranton, XVI, 342 şi XXI, 433, 484; Mass6-Verge, V, $ 859, p. 331 (text) (în
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Sa decis, cu drept cuvânt, că preseripţia de cinci ani, Creanţele care 
prevăzută de art. 1907 din codul civil, se aplică şi crean- îşi au fi 
țelor care-și au cauza lor în lege (?), precum sunt: zeeimile ii 
judeţene, aceleași raţiuni ale legei existând ȘI pentru pres- 
cripţia acestor creanţe, ca şi pentru cele convenţionale, şi 
anume: că, pe deoparte, să se pedepsească negligența ere- 
ditorului care a stat în inacţiune, iar pe de altă parte, să 
se împedice ruina debitorului prin acumularea prestaţiunilor 
periodice datorite, care eonstituese mai mult o sarcină a 
venitului decât a capitalului (2). 

Tot preseripţia de cinci ani se aplică şi dobânzei sumelor Art. 552 c. 
datorite, de uzufructuar, nudului proprietar, în baza art. 552 civil. 
0. civil, dacă acesta a avansat capitalul necesar plăţei da- 
toriilor, care apasă asupra fondului supus uzufructului. 
Art. 552 impunând, în adevăr, uzufructuarului plata, acestor 
dobânzi, nudul proprietar, a cărui titlu emană dela lege, este 
în culpă că nu le-a cerut dela uzufruetuar (5). 

In fine, tot prescripţia, eincenală este aplicabilă şi do- Capitalul ră- 
bânzilor capitalului rămas în mâna nudului proprietar, pe 
care uzufruetuarul a neglijat de a le cere (). | 

Preseripţia de cinei ani nu se aplică însă dobânzilor unor Datorii. nede- 
datorii, al căror cuantum nu este încă determinat, pentrucă. terminate. 
creditorul nu are acţiune spre a cere aceste dobânzi (5). 

privinţa dobânzilor preţului unei vânzări de imobile şi a 
dobânzilor moratorii). Această din urmă soluţie a fost ad- 
misă în privinţa dobânzilor moratorii, de Judecăt. ocol. urban 
din Craiova. Vezi Dreptul din 1912, No. 70, p. 502. Baudry et 
Tissier (op. cit., 785) dovedese însă cu un lux de argumen- 
tare că dobânzile moratorii, ca şi cele legale, sunt supuse 
prescripţiei cincenale statornieite. de art. 1907. Vezi şi Mour- 
lon, III, 1981, text şi nota 2; 

() Cpr. C. Amiens, Sirey, 71. 2. 217. 
"(2) Cas. rom. Bolt. 1911, p. 1578. | _ 

(2) Guillouard, op. cit., II, 682; Beltjens, VI, art. 2277, No. 57; 
Laurent. XXII, 446; T. Hue, XIV, 49, p. 627; C. Tou- 
louse, Sirey, 84. 2. 362 şi Repert. Dalloz, v0 Uaufruit, 412, ete. 

(*) Guillouard, loco cit.; Paudry et Tissier, Prescription, 192; 
Repert. Sirey, v? Prescription (maticre civile), 1167.— Contră: 
Laurent, XXXII, 467; Le Roux de Bretagne, Prescription, 
II, 779, nota 2; Beltjens, VI, art. 2277, No. 98. , , 

(6) Thiry, IV, 641, p. 556; Arntz, IV, 2069); Beltjens, VI, 
art. 2277, No. 104, p. 858; Pand. belges, vo Prescription 
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Restituirea 
fructelor da- 
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de courte duree (Interâts), 80; Baudry et Tissier, Prescription, 
793; Guillouard, Idem, IL, 669; Pand. fr.. vo Prescription 
civile, 2382; Cas. fr. D. P. 86. 1. 404; Sirey, 8). 1. 31]; 
Pand. Period. 98. 1. 102, ete. Astfel, s'a decis ca prescripţia 
de cinci ani nu se aplică la restituirea fructelor percepute 
de un posesor de rea credinţă, înainte de pronunţarea hotă- 
rirei care ordonă restituirea lor, de oarece pănă la pronunţarea 
unei asemenea hotărîri, eotitatea fructelor nu este determi- 
nată şi creditorul nu posedă un titlu pe care să-l poată exe- 
cută. Cas. rom. Bult. 189%, p. 187. — Prescripţia de einei ani 
se aplică însă la restituirea, fructelor percepute de un posesor 
de rea credinţă, cu începere dela hotărîrea definitivă, care 
determină cotitatea lor şi le transformă într'o condamnare 
bănească anuală; căci dela acea dată cotitatea creanţei fiind 
determinată şi creditorul având un titlu executor, el devine 
culpabil de a nu fi urmărit veniturile sale periodice şi de a. 
fi provocat, printr'o negligenţă prelungită, ruina debitorului 
său. Cas. rom. Bult. 1896, pag. 787. — Vezi însă Zacharie 
(ed. Mass6-Verg6), V, $ 859, p. 332, text şi nota 18, care, 
fără nicio distincţie, zice că art. 1907 nu se aplică fruetelor 
ce un posesor de rea credinţă este obligat să restitue în urma 
unei acțiuni în revendicare, căci posesorul de rea credință 
fiind obligat, în baza art. 485 C. civil, a restitui fructele 
împreună cu lucrul, proprietarului care îl revendică, aceste 
fruete formează, împreună cu principalul, o singură datorie, 
care nu poate fi supusă decât preseripţiei ordinare de 30 de 
ani (art. 1890). Vezi şi Zacharia (ed. germ. Anschiitz), Hand- 
buch des franzăsischen Civilrechts, IV, $ 174 d, p. 509, 510. 

O altă decizie a Curţei de Casaţie pune în principiu că 
preseripţia de cinci ani nu poate fi invocată de către pose- 
sorul de rea credință, căruia i s'ar cere a restitui proprie- 
tarului adevărat fruetele ce ax fi primit pe nedrept; o ase- 
menea obligaţie nefiind susceptibilă de termene periodice, nu 
poate fi preserisă decăt prin prescripţia cea mai lungă, adecă 
prin prescripţia, de 30 de ani (art. 1890). Vezi Bult. 1897, 
p. 590. Cpr. Beltjens, VI, art. 2277, No. 88; Baudry et 
Tissier, Prescription, 1791; Guiliouard, Jdem, IL, 657; Le 
Roux de Bretagne, Idem, II, 1248, ete. 

Art. 1907 este, de asemenea, neaplicabil dobânzilor sumelor 
supuse restituirei, atunci când aceste sume au fost primite 
cu rea credință de către acela căruia nu-i erau datorite 
(art. 994). Cas. rom. Bult. 1902, p. 1021. Cpr. Trib. Bruges, Le Plandre judiciaire din 1904, No. 30, p. 478 şi Dreptul 
din „1909, No. 9, p. 72 (cu observ. noastră); Baudry et 
Tissier, Prescription, 791; Guillouard, Idem, II. 687; Le Roux de Bretagne, Idem, Il, 1248; Aubry et Rau, VIII, 
$ 774, p. 438 (ed. a 4-a), ete. 

n fine, prescripţia de cinci ani nu se aplică de câteori
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Această preseripţie nu se aplică nici dobânzilor care Dobânzi şi sunt exigibile odată cu capitalul (î). capital, Ea nu se aplică, deci, dobânzilor unui cont curent, Cont curent. : a : - A : : Eşire dintr'un existent între comerei ' i i reianţi, cât timp contul curent n'a fost loc înfundat, lichidat (2); nici dobânzilor datorite de o societate, unuia etc. din asociaţi, cât timp această sumă n'a, fost determinată (5); 
nici despăgubirei anuale datorite în baza art. 616 C. civil, 
pentru eşirea dintr'un loc înfundat, fiecare indemnitate pres- 
eriindu-se prin 30 de ani (4); nici dobânzilor eare curg în 

legea face ea, însăşi să curgă dobânda, din cauza unui delict 
sau quasi-deliet. Astfel, dobânda datorită de mandatar, în baza 
art. 1544 C. civil, pentru sumele întrebuințate în folosul său 
personal, nu se prescriu prin cinci ani, ei prin 30 de ani 
(art. 1890). T. Huc, XIV, 499, în fine, p. 631, 632, ete. 

() Pand. belges, vo Prescriplion de courte duree (Interes), 69 
(7); Guillouard, Prescription, II, 689, în fine şi deciziile ci- 
tate de acest autor, p. 127 nota 2; Baudry et Tissier, Pre- 
scriplion, 690, în fine; T. Huc, XIV, 492; Laurent, XXXII, 
460; Beltjens, VI, art. 2277, No. 83 bis; C. Bucureşti, Dreptul 
din 1891, No. 49 şi 82, considerate dela, p. 392 şi 656, ete. 

Aceasta lasă a se presupune că este validă convenţia prin Validitatea 
care sar stipulă că dobânzile sumelor împrumutate nu vor „COnY: E 
fi exigibile decât odată eu capitalul, şi aceasta chiar dacă js resti- 
sar fixă un termen mai lung de cinei ani pentru plata tuirea dobân- 
acestui capital şi a dobânzilor, zicându-se, de exeniplu, căzilor odată eu 
suma împrumutată nu va fi restituită, împreună cu dobânda capitalul. 
ce va produce, decât după zece ani şi că, în fiecare an, do- 
bânda se va capitaliză. Această chestie este însă, după cum 
ştim, foarte controversată. Vezi asupra acestei controverse, au- 
torităţile citate pro şi contră în tom. VI al Coment. noastre, 
p. 420, nota 1. Mai vezi, în sensul nulităţei acestei convenţii, 
C. Nancy, Sirey, 81. 2. 135; D. P. 82. 2. 140; iar în sensul 
validităţei ei, Guillouard, Prescription, II, 688, ete. 

() Arntz, IV, 2069; Beltjens, VI, art. 2277, No. 111; T. Hue, 
XIV, 492; Pană. belges, v0 Prescription de courte durte 
(Interăis), 84 urm. şi vo Compte-courant, 341 urm.; Pand. 
în. vo Compte-courant, 856 urm.; Baudry et 'Tissier, Pre- 
scription, 193; Guillonard, Idem, II, 670; Le Roux de Bre- 
tagne, Idem, II, 1252; Troplong, Idem, II, 1029; Aubry et Rau, 
VIII, $ 774, p. 437; Cas. fr. Pand. Period. 9%. 1. 102, ete. 

6) T. Huc, XIV, 492; Cas. fr. D.P.71.1. 300.— S'a decis însă 
că, preseripţia, de cinci ani este, din contra, aplicabilă dobânzei 
sumelor datorite societăţei de câtre an asociat, pentru miza 
sa socială. Cas. fr. Sirey, 69. 1. 256. i , 

(*) Vezi Adan, Cours de i roit civil, IL, 8574, p. 756; Trib.



332 

Art. 619 C. 

civil. 

Când se soco- 
teşte locul 
înfundat. 

Nimene nu se 
poate înfundă 
prin faptul 

său. 

COD. CIV.—CARTEA III.—TIT, XX, — CAPIT. IV.— S-a IV.—ART, 1907. 

timpul unei instanţe judecătoreşti, pentrucă o instanță ju- 
decătorească, fiind o cerere perpetuă în restituire, preseripţia 
este întreruptă la, fiecare moment (1). 

Bordeaux, Cr. judiciar din 1914, No. 63 (cu observ. noastră). 
Și acţiunea pentru determinarea despăgubirei ce aparţine 

vecinului, din cauza daunei produse prin trecerea pe fondul 
său, se prescrie tot prin 30 de ani (art. 619 C. civ.), numai 
dreptul proprietarului înfundat de a reclamă o eşire pe fondul 
vecinului său fiind nepreseriptibil. Vezi supră, 86, 87 şi 89, 
precum şi tom. III, partea I, al Coment. noastre, p. 785 (ed.a 2-a). 

S'a decis, cu drept cuvânt, că facultatea de a cere trecerea 
prevăzută de art. 616 şi urm. C. civ., fiind creată în inte- 
resul şi pentru exploatarea fondului înfundat, trebue să se 
considere ea atare, după cum dispune anume atât noul text 
francez, modificat prin legea din 26 August 1881, cât şi 
art. 593 din codul italian, nu numai locul care nu are nici 
o eşire la calea publică, dar şi acela care nu are decâto 
eşire insuficientă, iar chestiunea de a se şti dacă eşirea, este 
sau nu suficientă, aparţine judecătorilor fondului, fără ca 
decizia lor să poată, în această privinţă, fi supusă censurei 
Curţei de casaţie. Cas. rom., S-a I, decizia No. 181 din 27 
Februarie 1913. Bult. 1913, p. 346; Or. judiciar din 1913, 
No. 32, p. 383 (rezumate) şi Jurisprudenţa română din 1913, 
No. 16, p. 245, No. de ordine 317, precunr şi Dreptul din 
1913, No. 39. Vezi şi tom. III suscitat, p. 776, nota 4. 

In fine, trebue să mai menţionăm că, pentru ca art. 616 
urm. să fie aplicabil, se cere ea origina înfundărei să fie 
necunoscută, sau ca locul să fi fost înfundat prin caz fortuit 
ori forță majoră, de exemplu: prin surparea pământului, 
năvălirea apelor, schimbarea de albie a unui râu, strămu- 
tarea sau îndreptarea unui drum, ete., căci nimene nu se 
poate înfundă prin însuşi faptul său, după cum dispune anume 
art. 918 din codul german. Cas. rom. Bult. 1911, p. 114%: 
Trib. Carpentras, Cr. judiciar din 1913, No. 77, pag. 815 
(eu observ. noastră). De câteori, deci, un loc a fost închis 
sau înfundat prin faptul proprietarului, de exemplu: prin ri- 
diearea unei clădiri de-a curmezişul drumului (epr. Cas fr. D. 
P. 70. 1. 421.), printr'o vânzare sau împărţeală (Cas. rom. 
S-a 1, 18 Decembrie 1913; Jurisprudența română din 1914, 
No. 7, p. 98, 99, No. de ordine 101), printr'un sehimb, etc. 
de atâteaori servitntea legală nu va ave loc, ci trecerea va 
trebui să fie procurată, după cum dispune anume art. 595 
din codul italian, de către părţile contractante, pe locurile lor 
neînfundate, şi aceasta fără nicio despăgubire. (Opr. art. 918 
$ 2 O. german). Vezi tom. III, partea, ], p. 781, 782 (ed. a 2-a). 

(1) Zacharite (ed. Mass6-Verge, V, $ 859, p. 332, text şi nota 19,
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Pentru aceleaşi motive, art. 1907 nu se aplică dobân- Dobânzile su- 
zilor sumelor cu care tutorul a rămas dator minorului sau elor „ou care 
interzisului, în baza art. 420 C. civil, cât timp el n'a, mas dator 
predat socotelile definitive şi cât timp acele socoteli n'au minorului. 
fost aprobate (?). 

Nu sunt, de asemenea, supuse prescripției cineinale Dobânzile su- ae , _ 4: a Lipa . 2 ta mMelor plătite dobânzile sumelor plătite, în contul debitorului, de către 199% plătite 
un codebitor, un fidejusor, un mandatar sau un negotiorum bitor, fide- 
gestor, în privinţa recursului ce toţi aceștia au în contra jus0r ete- 
debitorului, pe care ei l-au descăreat (2). 

Doctrina, şi juresprudenţa mai declară art. 1907 ina- Cazul cână 
plicabil, de câteori o cauză legitimă a împiedecat pe debitor Sica 
de a cere dobânda. Astfel ar fi, de exemplu, cazul în care acţiunea ere-- 
debitorul ar fi împiedecat acţiunea creditorului (2), ditorului. 

In fine, preseripţia cincenală nu se aplică datoriei Neaplie. art. 
- . Sta , . . » 1907 datoriei unui capital, plătitor cu anul, sau la termene periodice mai unui capital 

scurte; de exemplu: capitalul de 12000 este plătitor câte plătitor cu 
un sfert pe fiecare an. Art. 1907 nu se aplică la cazul de 2: 
faţă, pentrucă, el n'a fost făcut decât pentru datoriile care 
se acumulează şi pot aduce ruina debitorului (4). 

Vezi şi Zacharie, Handbuch des fr. Civilrechts, LV, $ 1115 b, 
p. 510 (ed. Ansehiitz). 

() Beltjens, VI, art. 2277, No. 110; Laurent, XXXII, 471; 
Baudry et 'Pissier, Prescription, 1793; Guillouard, Jdem, II, 
671; Mareads, Idem, No. 289, p. 351; Troplong, Jdem, II, 
1027; Le Roux de Bretagne, Idem, II, 1252; Anpbry et Rau, 
VIII, $ 774, p. 437; Râpert. Sirey, v Prescription (matitre 
civile), 1831 şi autorităţile citate acolo; C. Grenoble, D. P. 
1902. 2. 469; Sirey, 1908. 2. 106, ete. 

(2) Mourlon, III, 3980; Laurent, XXXII, 461; Aubry et Rau, 
VIII, $ 774, p. 437, ete. 

(2) Vezi Beltjens, Encyclopedie du droit civil belge, VI, art. 2277, 
No. 103 şi 112; Laurent, XXXII, 473, 474; Le Roux de 
Bretagne, Prescription, II, 1253; Guillouard, Idem, II, 674; 
Troplong, Jdem, II, 101V; Zacharie, Handbuch des fr. Ci- 
vilrechis, IV, $ 7174 d, p. 510 (ed. Ansehiitz); Dalloz, Repert., 
Supplement, v0 Prescription civile, 636; Cas. fr. D. P. 58. 
1. 413. — Vezi însă Baudry et Tissier, Prescription, 804; T. 
Hue, XIV, 500, ete. i 

(%) 'Thiry. IV, 641, p. 556; Mourlon, III, 1980; Laurent, XXXII, 
435, 459; T. Huc, XIV, 499; Beltjens, op. cit., VI, art. 2277, 
No. 83 quinquies; Baudry et 'Lissier, op. cit., 789. Cpr. C. 
Galaţi, Dreptul din 1896, No. 43, ete.
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5” Tot ce se plăteşte cu anul sau la termene periodice mai scurte. 

Enumerarea In fine, art. 1907 adaogă că toate prestațiile care se 
art 1907 este plătesc cu anul, sau la termene periodice mai scurte, se 

prescriu tot prin cinci ani, ceeace dovedeşte că enumerarea 
făcută de acest text este enunciativă, iar nu limitativă, (1). 

Preserierea, Aceşti termeni ai legei cuprind, în generalitatea lor, 
pariului toate creanţele de natura celor enumerate în art. 1907, 

publici.  adecă toate acele creanţe care nu au de obiect capitaluri, 
ci produse sau venituri periodice. Astfel, se decide, cu drept 
cuvânt, că, în baza ultimei dispoziţii a art. 1907, salariul 
funcționarilor publici se preserie prin cinci ani (2). 

Plata bezma- In baza acestor principii s'a, decis că, într'o acțiune 
nului. exercitată pentru plata bezmanului, adecă pentru o anui- 

tate, chiar dacă cererea a fost făcută pentru o sumă globală, 
reprezentând despăgubirea pentru toată folosinţa pe trecut, 
acest mod de a exercită acțiunea nu schimbă natura drep- 
tului, care axe de obiect o anuitate oarecare, şi nu poate 
aveă, de efeci de a pune pe pâriît în imposibilitate de a 
invocă, preseripția cincenală, ereată de lege pentru toate da- 
toriile de anuități; aşa că, în asemenea caz, debitorul nu 
poate fi condamnat decât la plata celor din urmă einci ani, 
datoria pentru anii anteriori fiind preserisă (5). 

“Cregterea și Sa decis însă că obligaţia impusă moștenitorului prin 
mnui copil. testament de a dă creştere şi întreţinere unui copil, neavând 

de obiect o prestație periodică, prescripţia de cinei ani, sta- 
tornieită de art. 1907 C. civil, nu este aplicabilă în specie (4). 

() Această dispoziţie, ca şi celelalte ale art, 1907, se aplică 
chiar atunei când debitorul este Statul. 'Trib. Ilfov, Dreptul 
din 1892, No. 24, p. 187. Această sentinţă pune în principiu 
că orice sume (bine înţeles plătitoare în mod periodic) reţinute 
de Stat dela funcţionari sau particulari, fie în virtutea unei 
legi, fie din altă cauză, se preseriu prin cinci ani, socotiți 
dela închiderea ultimului exerciţiu budgetar. 

(2) Cpr. Baudry et Tissier, Prescriplion, 176; Repert. Sirey, 
eod. v0, 1247. — Vezi însă Laurent, XXII, 441, care asi- 
milează salariul funcţionarilor, unei pensii alimentare, asimi- 
lare care, în unele puncte, este inexactă, 

6) Cas rom. Bult. 1907, p. 37. Vezi şi Cas. Bult. 1893, p. 15. După codul Caragea, plata embaticului se preserieă prin trei 
ani. Cas rom. Bult. 1893, loco cit. 

(*) C. Bucureşti, Dreptul din 1901, No. 48, p. 880. Vezi şi supră,
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Tot astfel, în asigurările mutuale, cotizaţiile mutualiş- Asigurări mu- 
tilor nu sunt, în genere, supuse preseripţiei cincenale sta- — tuale- 
tornicită de art. 1907 C. civil, din cauza earacterului lor 
variabil și eventual. Cu toate acestea, în asigurările mu- 
tuale cu prime fixe, aceste cotizaţii sunt supuse preseripţiei 
de cinci ani, din cauza îndoitului lor caracter de fixitate 
şi de periodicitate (?). 

Am examinat în puţine cuvinte cazurile la care se aplică, Compleetarea 
şi la care nu se aplică preseripţia cincenală statornicită de coment art. 
art. 1907 C. civil. Ne-a mai rămas, spre a complectă co- 
mentariile acestui text. să arătăm punctul de plecare al 
acestei preseripţii, modul cum ea operează şi când ea în- 
cetează de a curge. 

Calcularea termenului prescripţiei statornicită 
de art. 1907 C. civil. 

Pentru calcularea celor cinci ani ai prescripţiei stator- Punctal de 
nicite de art. 1907, trebue a se lui ca punet de plecare escripției. 
cererea în judecată sau actul întreruptiv al preseripţiei (2). « 

Astfel, dacă cereditorul cere dobânda eu începere dela Exemplu. 
1 lanuar 1910, vom numără, suindu-ne pănă la 1 lanuar 
1205; debitorul datoreşte dobânda, dela 1 Ianuar 1905, pu- 
tând opune preseripţia pentru dobânzile datorite înainte. 

p. 824, nota I. Această decizie pune în principiu că un testator 
putând să oblige pe moștenitorul său a face nn lucru oarecare 
(vezi tom. IV, partea II, al Coment. noastre, p. 281), dispo- 
ziţia prin care se impune acestui moştenitor obligaţia, de-a se 
îngriji de creşterea, şi îutreţinerea unui copil, este valabilă și 
trebue adusă la îndeplinire. Dacă moștenitorul nu îngrijește de 
creşterea, şi întreţinerea copilului, la care el fusese obligat de 
testator, obligaţia se preface în daune, conform principiului 
înscris în art. 1075 C. civil. C. Bucureşti, Dreptul loco supra cil. 

() Cas. fr. D. P. 1913. 1. 364. 
(2) Vezi Cas. rom. şi C. Bucureşti, Bult. 1892, p. 999 şi Bult. 

1393, p. 583, 584; Dreptul din 1891, No. 82; C. Bordeaux, 
Sirey, 38. 2. 255; Arntz, IV, 2070; Beltjens, VI, art. 2277, 
No. 11; T. Huc, XIV, 487; Thiry, IV, GA41, în fine, p. 556; 
Guillouard, Prescription, LI, 689; Baudry et TTissier, Idem; 
199; Le Roux de Bretagne, Idem, II. 1235; Troplong, dem, 
II, 1003; -Laurert, XXXII, 475; Pand. belges, vo Intcrâis
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Cazul când 

dobânzile sau 
veniturile au 
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„Considerând, zice foarte bine Curtea noastră de Casaţie, că 
deşi art. 1907 nu lămurește ce sunt acei cinci ani şi de când ei 
încep a curge, totuşi însă ţinând seamă de cauzele de întrerupere 
civilă precum sunt definite şi regulate prin art. 1865 din codul 
civil, trebue să zicem că pentru calcularea celor cinci ani trebue 
a se admite ca punet de plecare cererea în judecată sau actul în- 
treruptiv al preseripţiei, conform art. 1865 C. civil; că, prin urmare, 
debitorul nu poate opune preseripţia dobânzilor sau prestaţiunilor 
periodice cuvenite pentru cei cinei ani înainte de cererea în jude- 
cată, ci pentru timpul anterior celor cinci ani“ (1). 

Această soluţie se aplică chiar atunei când dobânzile 
sau veniturile au încetat de a fi datorite. Astfel, moartea 

încetat de a fi titularului unei rente nu împiedică pe debitorul rentei de 
datorite. 

Intreruperea 
preseriptiei. 

Suspendarea, 
preseripţiei. 

a opune preseripţia de cinei ani cererei ce sar face pentru 
plata, veniturilor acelei rente devenite exigibile înaintea morţei 
rentierului (2). 

Preseripţia, statornieită de art. 1907 este supusă cau- 
zelor ordinare de întrerupere ale preseripţiei (2) şi, în urma, 
întreruperei ei, o nouă prescripţie de cinei ani începe a curge. 

(Prescription des-), 102; Re&pert. Dalloz, Supplement, vo Pre- 
scription civile, 639; Aubry et Rau, VIII, Ş 74, p. 438.— 
Contră: Duranton, XXI, 429. 
Cas. rom. Bult. 1894, p. 1050; Bult. 1893, p. 583, 584. — 
În privinţa chiriilor caselor și a arenzelor bunurilor rurale, 
preseripţia de cinci ani curge dela exgibilitatea fiecărui câştiu 
(Cas. rom. Bult. S-a 1, 18%, p. 467), iar în privinţa cu- 
poanelor titlurilor la purtător, dela data scadenţei lor. Ca- 
pitalul acestor titluri se prescrie, după cum ştim, prin 30 

___de ani dela eşirea lor la sorţi. Vezi supră, p. 323, nota 1. 
(2) Vezi autorii citați p. 335, nota 2.—OContra: C. Paris, Râpert. 

Dalloz, Prescription, 1057. Această decizie ii ea, punct de 
plecare a celor cinci ani moartea titularului rentei, însă Mar- 
cad6 (Prescription, art. 2277, No. 283, p. 821) arată foarte 
bine eroarea Curţei, întrebând-o în ce text de lege a văzut 
că moartea întrerupe prescripţia. Moartea creditorului stinge 
în adevăr, renta, făcând ca veniturile ei să nu mai fie da” 
torite; pentru cele trecute prescripţia continuă însă a curge, 
cât timp nu este întreruptă. 

(2) Ea este, de asemenea, supusă cauzelor ordinare de suspen- 
dare (art, 1874 urm.), afară de excepţia statornicită prin 
art. 1908, Preseripţia de cinei ani curge în contra absenţilor 
(Cas. fe. Sirey, 69. 1. 407), însă nu curge între soţi (Cas. fr. 
Sirey, 1902. 1. 328). Opr. T. Hue, XIV, 501; Baudry et 
Tissier, Prescription, 803; Gnuillouard, Jdem, II, 792, ete. 

—
 (
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Intreruperea, care rezultă dintr'o cerere în judecată, Intreruperea 
(art. 1865), ţine tot timpul cât durează instanţa, preseripţia printe o cerere 
nereîncepând a curge decât în urma pronunţărei hotărîrei, i 
pe care ereditorul negligează de a o execută, urmărind do- 
bânzile ce i-au fost alocate (1). | 

Condamnarea va aveă deci de obiect cei cinei aniObieetul con- 
dinaintea, cererei în judecată şi dobânda care a curs în damnărei. 
timpul instanţei (?). | 

Intreruperea prescripţiei cincenale nu modifică natura Novaţiunea 
acestei preseripţii şi n'o schimbă în preseripţie de 30 de creantei- 
ani, decât atunci când creanţa este novată. Deci, dacă 
creanţa nu este novată, o nouă prescripţie de cinci ani va, 
începe a curge în urma întreruperei preseripţiei primitive (2), 

Dacă debitorul şi-a recunoscut datoria, o atare recu- Recunoaşterea 
noaștere ar atrage novaţiunea ereanţei, în caz când aceasta a, datoriei. 
fost intenţia părţilor (%). 

Reguli comune tuturor prescripțiilor cuprinse în 
art. 1903—1910. 

Art. 1908. -— Prescripţiunile prezentei secţiuni curg în contra 
minorilor şi interzişilor, rămânând acestora, recurs în contra tuto- 
rilor lor. (Art. 390, 454, 1160, 1376, 1876 C. civ Art. 946 C. 
com. Art. 568 Pr. civ. Art. 2278 C. fr.). 

() Laurent, XXXII, 476; Baudry et Tissier, Prescription, 801; 
Guillouard, dem, II, 680, ete. 

() Baudry et Tissier, Prescription, 542 şi 801; Guillouard, 
idem, II, 680; Arntz, IV, 2068; Laurent, XXXII, 476; 
Beltjens, VI, art. 2277, No. 12; Aubry et Rau, VIII, $ 774, 
p. 437, nota 23, ete. 

(2) Este deci inexactă și, în orice caz, prea generală, soluţia admisă 
de Curtea din București, care a pus în principiu că pre- 
seripţia scurtă, odată întreruptă, îşi pierde caracterul său pri- 
mitiv, şi noua prescripţie care începe a curge în urma, în- 
treruperei, nu mai este o prescripţie de scurtă durată, ci o 
prescripţie nouă de 30 de ani (vezi Dreptul din 1892, No. 24, 
p. 187), căei acest principiu nu este adevărat decât atunei când 
faptul întreruptiv al preseripţiei cuprinde o novaţiune a 
creanţei. Cas. rom. Bult. 1893, consid. dela p. 25. _ 

() T. Huc, XIV, 487; Laurent, XXXII, 480; Beltjens, VI, 
art. 22717, No. 17; Baudry et Tissier, Prescription, 800,p. 633 
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Exespţia sta- După dreptul comun, preseripţia de 10 şi 30 de ani 
bmniciti de nu curge în contra minorilor şi interzişilor (axt. 1876). Prin art. 1908 în 

privința mi- excepție, art. 1908 declară însă preseripţiile scurte prevă- 
norilor şi in- 

terzişilor. zute în secţia de faţă, adecă în art. 1903—1910, prin ur- 
mare și prescripţia de cinci ani, opozabile minorilor şi in- 
terzişilor, ca şi preseripțiile comerciale (art. 946 C. eom.), 
rămânându-le recurs în contra tutorilor, soluţie care eră ad- 
misă, şi în vechiul drept francez. Iată, în adevăr, cum se ex- 
primă, în această privinţă, Lovsel: 

„Loute prescription annale, ou moindre coutumitre, court 
contre les absents et mineurs, sans espârânce de restitution“ (1). 

Motivele 
acestei ex- 

cepţii. 

Motivele acestei dispoziţii se întemeiază pe împrejurarea 
că calitatea de crediţor nu slăbeşte prezumpţiile de plată care 
rezultă din preseripţiile scurte; apoi, preseripţiile seurte, sta- 
tornicite de art. 1903 uumn., fiind admise contra unor per- 
soane care exercită profesia de servitori, lucrători, comer- 
cianţi, ete. şi minorul lucrător sau comerciant fiind consi- 
derat ca un major în privinţa comerţului sau profesiunei 
sale (art. 1160), este logic de a declară preseripţia apli- 
cabilă contra lui, ea şi contra unui major, pentru acțiunea 
ce izvorăşte din aceste contracte. Cât pentru  preseripţia 
cincenală privitoare la prestațiile periodice (art. 1907), uti- 
litatea publică trasă din situaţia, debitorului a. fost pusă mai 
presus decât interesul incapabililor, din cauză că tutorii mi- 
norilor şi interzişilor sunt responsabili de reaua, lor gestiune 
(art. 390) (2). 

(ed. a 3-a); Guillouard, Jdem, II, 691; 'Troplong, Idem, II, 
687; Le Roux de Bretagne, /dem, ], 519; Aubry et Rau, VIII, 
$ 774, p. 438. Cpr. Cas. rom. Bult. 1896, p. 1307 şi Bult. 
1898, p. 1253; C. Bucureşti, Or. Judiciar din 1895, No. 28 
şi Dreptul din acelaş an, No. 52. Vezi supră, p. 3821, text 
şi nota 4. 
Loysel, Institutes coutumires, II, p. 123, No. 721 (ed. Dupin et Laboulaye din 1846). Mai vezi Pothier, Oblig., II, 717, p. 394 şi Tr. du contrat de constitution de rente, III, 139, p. 489 (ed. Bugnet). 
Cpr. Thiry, IV, 642; Planiol, II, 683; Beltjens, VI, art. 2278, No. 2; Arntz IV, 2072; Laurent, XXXII, 538; T. Hue, XIV, 501; Baudry et 'Tissier, Prescription, 813; Guillouară, 
dem, IL, 682; Berriat St. Prix, Notes clement. sur le code civil, III, 9355, ete.
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Prescripţia acţiunei în revendicare a bunurilor imobiliare 
vândute prin licitaţie publică. 

Art. 568 Pr. civ. — Orice cerere de evicţiune, totală sau parțială, a bunului adjudecat, se prescrie în termen de cinci ani din momentul executărei ordunanţei de adjudecare. 
Această prescripţie va curge şi în contra, absenţilor, nevârstni- cilor, interzişilor şi celor puşi sub consiliu judiciar (|). 
Dacă cererea de evecţiune se va face înainte de îm părţeala 

preţului adjudecărei, tribunalul va puteă, după cererea adjudeca- 
tarului, găsind cererea de evicţiune serioasă, să, suspende, cu sau 
tără cauţiune, împărțeala preţului pănă la judecarea definitivă a 
cererei în revendicare. 

Când cererea în revendicare va fi făcută după împărţeala, 
prețului adjudecărei, se va urmă după dreptul comun. 

Preseripţiile incepute la epoca publicărei acestui codice, se 
vor regulă după legile cele vechi. 

Cu toate acestea, preseripţiile 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 
trecerea de cinci ani, cu începere dela data punerei în executare 
a legei de faţă. (Art. 1907, 1908, 1911 C. civil. Art. 966 C. com.). 

Inaintea modificărei codului de procedură civilă prin _Pr. veche. 
legea. din 1900, acţiunea în revendicare a imobilelor cum - Fetăeripţia de 
părate la mezat public se preseriă prin 30 de ani (2). 

Astăzi, după art. 568 Pr. civ., astfel cum a fost modificat br. actual, în 
prin legea menţionată, acţiunea în revendicare se prescrie prin că 

"einci ani din momentul executărei ordonanţei de adjudecare, Pr. civ. 
adecă din momentul punerei adjudecatarului în posesiunea 
imobilului adjudecat (3). 

  

(1) Vezi, în această privinţă, observaţia făcută în tom. X al 
Coment. noastre, pag. 728, nota 3, unde sa mai vorbit de 
art. 568 Pr. civ., cu ocazia purgărei care rezultă din vânzările 
silite. 

(5) Vezi tom. III, partea I-a, al Coment. noastre, nota 3 dela 
p. 272, 273 (ed. a 2-a). 

(2) Sa decis, în adevăr, că preseripţia statornicită de art. 568 
Pr. civ. începe să curgă dela data procesului-verbal de 
punere în posesiune a portărelului, iar nu dela data, încheerei 
tribunalului care constată săvârşirea executărei ordonanţei de 
adjudecare. Cas. rom. Bult. 1910, p. 1400 şi Dreptul din 
1911, No. 5, pag. 36 (cu observ. noastră). S'a mai decis că 
termenul prescripţiei începe a curge din momentul executărei
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Scopul art. Prin acest text, zice foarte bine Curtea noastră de 
568 Pr. civ- casaţie, legiuitorul din 1900 a voit, în interesul cireulărei 

bunurilor şi a înlesnirei creditului privat, ca acela care 
cumpără un imobil la licitaţie publică să nu mai poată fi 
expus, după trecerea, de cinci ani dela executarea, ordonanţei 
de adjudecare, să piardă proprietatea asupra acelui imobil, 
întreg sau parţial, sau o desmembrare a acelei proprietăţi, 
în urma acţiunei prin care terţii ar pretinde vreun drept. 
real asupra acelui imobil. 

Neaplie. art. Aşa dar, această dispoziţie constitue o măsură de 
eri: protecţie a drepturilor dobândite de adjudecatar asupra. 
active ce se bunului adjudecat, iar nu un mod de a dobândi drepturi 
tiu de pe care nu le aveă niei debitorul urmărit în momentul 

judecat  adjudecărei; căci la aceasta se opune în mod formal art. 565 
supra fiti din procedura civilă. Prin urmare, art. 568 Pr. civ. nu se 

poate aplică în privinţa servituţilor active, adecă care se 
exercită de către imobilul adjudecat asupra altui imobil. 
Im consecinţă, instanţa de fond interpretă şi aplică în mod 
greşit art. 568 Pr. eiv., violând şi art. 623 din codul civil, 
când hotărăşte că partea care a cumpărat la licitaţie un 
imobil, a putut să dobândească o servitute de vedere asupra 
fondului vecin prin trecerea de cinci ani dela executarea. 
ordonanţei de adjudecare (1). 

Art. 568 pr "Tot în aceeaşi ordine de idei sa mai decis că, în 
Toma drep. conformitatea, art. 568 Pr. civ., nu pot fi declarate preserise, 
gurilor ce după trecerea de cinci ani dela executarea ordonanţei de 
voarea imobi. Adljudecare, decât drepturile ce existau în favoarea imo- 
poli adie bilului adjudecat, în momentul adjudecărei, de oarece este 
ment] adju- inadmisibil ca, ordonanța de adjudecare să constitue -un 

decărei. titlu pentru dobândirea unor drepturi ce n'au fost transmise 

ordonanţei de adjudecare, şi aceasta indiferent dacă executarea 
a avut loe prin portărei, cu îndeplinirea unor anumite forme, 
sau dacă părţile au procedat la o punere în posesiune de bună. 
voe, adecă dacă debitorul urmărit a delăsat imobilul şi adju-: 
decatarul a intrat în posesiunea lui, întrucât formalităţile: 
pentru punerea în posesiune nu sunt solemne şi întrucât 
legea nu face nicio deosebire între executarea, de bună voe şi 
cea silită prin portărei. C. Bucureşti, Dreptul din 1914, No. 14, 
p. 110; Cas. rom. Jurisprudenţa română din 1914, No. 26, 
p. 405, No. de ordine 414 8. 

(2) Cas. rom. Bult. 1912, p. 1647, 1648.
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prin efectul adjudecărei (art. 565 Pr. civ.), și care sau 
născut, din fapte posterioare acestei operaţii juridice. Prin 
urmare, dacă instanța de fond constată că fereastra, a cărei 
desființare o cere reclamantul, nu există când sa dat or- 
donanța de adjudecare aşa cum există astăzi, dar că există 
un ochiu mie pentru fum, care s'a transformat în fereastră, 
nu poate să respingă acţiunea pentru desființarea acelei 
ferestre, pe motiv că intimaţii ar fi câștigat acel drept de 
servitute prin preseripţia de cinci ani, conform art. 568 
Pr. civ.; căci, hotărînd astfel, instanţa de fond comite un 
exces de putere și violează art. 565 şi 568 Pr. eiv.(!). 

Art. 568 din procedura, civilă are deci de scop intro- 
ducerea unei prescripţii scurte, spre a, înlesni creditul și 
cireulaţia bunurilor, după cum se exprimă Curtea de ca- 
sație prin decizia din 1912, de care am vorbit mai sus. 
Chestiunea este de a se şti dacă este vorba, în specie, de 
o prescripţie achizitivă sau de o prescripţie liberatorie. 
Sistemul prescripţiei achizitive își axe partizanii săi, şi chiar 
Curtea de casație sa pronunțat uneori în acest sens: 

„Considerând, zice Inalta Curte, că art. 568 Pr. civ. nu 
este o decădere a dreptului de proprietate a terţiilor persoane 
numai -prin simpla lipsă de revendicare a acelui drept, în cursul 
celor cinci ani, dela, executarea ordonanţei de adjudecare; căci cu 
ocazia, votărei acelui text sa propus un amandament pentru a se 
prevedeă expres asemenea, decădere, dar acel amandament a fost 
respins; de unde rezultă că şi această prescripţie specială trebue 
să îndeplinească, condiţiile cerute de art. 1847 şi 1895 C. civ,, 
adecă că adjudecatarul şi urmaşii lui să fi avut, în cursul celor 
cinci ani, o posesiune continuă, neîntreruptă, netulburată, publică, 
sub nume de proprietar şi cu bună credință, aşa că numai în 
asemenea condiţii să poată invocă această preseripţie contra reven- 
dicărilor sau altor pretenţiuni ce s'ar face de către terțiile persoane, 
după expirarea celor cinei ani (2). 

Sistemul preseripţiei liberatorii, la care sa reîntors şi 
Curtea, de casaţie, ne pare însă astăzi, după matură reflexie, 
mult mai juridic: 

(1) Cas. rom., S-a I, decizia No. 482 din 13 Septembrie 1913, Ju- 
risprudența română din 1913, No. 32, p. 502, No. curent 634 
(decizie nereprodusă în Bult. Curţei). 

() Cas. rom. Built. 1909, p. 359. Vezi în acelaș sens C. Bu- 
cureşti şi Trib. Bacău, Dreptul din 1911, No. 51, p. 403; 
Dreptul din 1912, No. 14, p. 108 (cu observ. noastră), ete. 
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Neaplie. art. 
568 Pr. civ. 
ordon. de ad- 
judecare, prin 
care sa adju- 
decat un pă- 
mânt rural. 

C. C. —CART, III. — TIP. XX. — CAP. IV. —S-a IV. — ART. 568 PR. CIV. 

„Considerând, zice Curtea de casaţie, că atât din art. 568 
Pr. civ. cât şi din lucrările pregătitoare ale codului de procedură 
civilă din 1900, rezultă că, în scopul de a dă mai multă siguranţă 
şi stabilitate proprietăţei imobiliare, legiuitorul a edictat o pres- 
cripţie liberatorie în favoarea adjudeeatarului, contra oricărei 
evicţiuni, dacă a avut grija să execute ordonanța de adjudecare și 
va fi trecut termenul de cinci ani din momentul acestei executări; 
că, prin urmare, instanța de judecată, chemată a se pronunţă 
asupra mijlocului de apărare întemeiat pe preseripţia din art. 568 
Pr. civ., este datoare de a verifică numai dacă adjudecatarul a 
fost pus în posesiune efectivă, și dacă din momentul punerei sale 
în posesiune au trecut cinci ani pănă în momentul evicţiunei; că, 
în speţă, tribunalul confundând o prescripţie liberatorie cu o 
prescripţie achizitivă, după ce pune principiul greşit că preseri pția 
statornieită de art. 568 Pr. civ. este întemeiată pe posesiune, apoi 
controlează în fapt dacă recurentul şi autorii lui au avut pose- 
siunea imobilului în litigiu şi, pe baza acestor constatări, respinge 
ca neîntemeiată preseripţia opusă de reclamant; că, judecând astfel, 
tribun. a dat o greşită interpretare art. 568 Pr. civ. Și, prin 
urmare, motivul de casare este întemeiat, ete.* (). 

Orieum ar fi, preseripția statornicită de art. 568 
Pr. civ. nu poate fi aplicată ordonanţelor de adjudecare 
prin care sar fi adjudecat un pământ rural, de oarece nici din 
scopul care a determinat redactarea acestui text, nici din 
textul lui nu rezultă că legiuitorul din 1900 ar fi voit să 
calce principiul constituţional, după care pământurile date 
sătenilor sunt inalienabile și inpreseriptibile (2). 

Acssta este art. 568 Pr. civ. Ministrul Justiției jus- 
tifică, în expunerea, de motive, modificarea adusă prin acest 
text, zicând că el este o dispoziţie proteguitoare acelor ce 
cumpără la vânzări publice şi că această, dispoziţie  înles- 
neşte cireulația bunurilor, asigură creditul privat şi înche- 
ierea tranzacţiunilor (3). 

  

(1) Vezi Bult. 1911, p. 1186; Cr. judiciar din 1911, No. 81 şi Dreptul din 1912, No. >, p. 16. Tot în acest din urmă 
„sens sa pronunţat şi o altă decizie recentă a Curţei de ca- saţie S-a l-a, din.19 Martie 1914. Vezi Jurisprudența română din 1914, No. 20, p. 312. Vezi şi supră, p. 50, text şi n. ]. (2) Cas. rom. Bult. 1909, p. 1270 şi Or. judiciar din 1910, No. 36, p. 317, 318. — Ştim, în adevăr, că pământurile elă- cășeşti sunt alienabile şi -prescriptibile numai între săteni. Vezi supră, pag. 18, nota ? şi p. 84. Cpr. Cas. rom. Bult. 1910, p .147. Vezi şi tom. X al Coment. noastre, p. 728, nota 2. (2) Vezi tom. X al Coment. noastre, p. 728.
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Prescripţia instantanee în privinţa mobilelor 
şi revendicarea lor (1). 

Art. 1909. — Lucrurile mişcătoare se prescriu prin faptul pose- 
siunei lor, fără să fie trebuinţă de vreo curgere de timp. 

Cu toate acestea, cel ce a pierdut sau cel căruia sa furat un 
lucru, poate să-l revendice în curs de trei ani din ziua când l-a 
pierdut sau când i s'a furat, dela cel la care îl găseşte, rămânând 
acestuia recurs în contra celui dela care îl are. (Art. 472 urm. 
485 urm. 972, 998, 1156, 1598, 1607, 1696, 1730, 50, 1800, 
1910 C. civ. Art. 58 C. com. Art. 306 urm. C. pen. L. din 1883 
pentru titlurile la purtător pierdute, furate, ete. Art. 2279 C. fr. 
modificat în partea I-a). 

Art. 1910. — Dacă posesorul actual al lucrului furat sau 
pierdut l-a cumpărat la un bâlciu sau târg, sau la o vindere pu- 
blică, sau dela un neguțător care vinde asemenea lucruri, proprie- 
tarul originar nu poate să iă lucrul înapoi decât întorcând po- 
sesorului preţul ce l-a costat. (Art. 1909 C. ci. Art. 58 C. com. 
Art. 21 1. menţionată din 1883. Art. 2280 C: f-.). 

Art. 58 C. com. $ ultim. — Revendicarea titlurilor la purtător 
pierdute sau furate, nu se admite decât contra aceluia care le-a 
găsit sau furat şi contra acelora care le-au primit cu orice titlu, 
cunoscând viciul cauzei posesiunei. (Art. 1910 C. civ. Art. 57 
C. com. ital.) (2). 

(1) Vezi asupra acestei importante materii, Daniel de Folleville, 
Essai sur la possession des meubles et sur la revendication 
des titres au porteur perdus ou voles (ed. a 2-a, 1873); Ort- 
lieb, Des efets de la mpossession des meubles; Jobbe-Duval, 
Etude historique sur la revendication des meubles en droit 
francais (1880); Raymond Poincar& (astăzi prezident al 
Repubilicei franceze), De la possesion des meubles en droit 
romain et de la 'revendication des meubles en droit franțais 
(teză pentru doctorat foarte remareabilă, Paris, 1883); Sa- 
leilles, De la possession des meubles, inde de droit allemand 
et de droit franţais (Paris, 1901); Bufnoir, Propritic et 
contrai, p. 343 urm.; A. Colin et H. Capitant, Cours element. 
de droit civil francais, 1, p. 903 urm. (Paris, 1914), ete. 
Se mai poate consultă cu folos asupra acestei materii, o mo- 
nografie scrisă în limba germană de un profesor al Univer- 
sităţei din Berna, Renaud, şi analizată de M. V. Chauftour în 
Revue de legislation et de jurisprudence, tom. |, p. 371 urm. 
şi tom. II, p. 281 urm.: L'art. 2279 du code Napelton înter- 
pret par ses originns germănigues. 
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(2) Vezi asupra acestui text, Eft. Antonescu, Ordul comercial ad-



344 

Dr. roman. 

Interdiete. 

Origina 
art. 1909. 

C. Calimach. 
Art. 1923. 

C. Calimaech 
Art. 1939. 

Dr. vechiu 
român. 

COD. CIV.—CART. III. — TIT. XX. —CAP.IV.— S-a 1V.— ART. 1909. 

Origina şi motivele regulei statornicite de art. 1909. 

La Romani, mobilele erau supuse aceloraşi reguli ca 
şi imobilele; ele puteau fi uzucapiate, sub Justinian, prin 
trei ani, eu titlu just şi bună credință, soluţie admisă şi în 
codul Calimach (î). „Et îded constitutionem super hoc pro- 
mulgavimus, qua cautum est ut res guidem mobiles per 
triennium, immobiles vero per longi, 'temporis possessionem 
(îd est, inter proesentes decennio, inter absentes viginti, amnis) 
usucapiantur“ (2). 

Posesiunea, mobilelor eră, înainte de Justinian, ca și 
cea a imobilelor, apărată prin interdiete (interdietul utrubi) (5). 

Proprietatea mobilelor eră apărată prin aceleaşi acţiuni 

notat, |, p. 416 urm.; M. A. Dumitrescu, Codul de comerț 
comentat, Î, p. 531 urm,., ete. 
»Dritul proprietăţei unui lucru mişcător se dobândeşte le- 
giuit prin stăpânirea cu bună credinţă, urmată în curgere 
de trei ani“, zice art. 1923 din codul Calimach (1466 C. 
austriac). Mai vezi art. 482, 483 din acelaş cod (367 C. aus- 
triac). Cpr. art. 532 C. portughez. Vezi infră, p. 364, nota 2. 

Cât pentru lucrurile pierdute sau furate, ele se preserieau, 
după art. 1939 din codul Calimach (1476 C. austriac), prin 
6 ani. Vezi infră, nota 3 dela p. 373, 374. 
Instit. Pr., în fine, De usucapionibus et longi temporis pos- 
sessionibus, II, 6; L. 12, Cod, De prescriptione longi temporis, 
ete. 7, 33. Vezi Du Caurroy, Institutes de Justinien nousel- 
lement expliqutes, 11, 462, p. 368.— In dreptul vechiu roman, 
mobilele se dobândeau printr'o posesiune de un an exercitată 
cu bună credinţă, şi această posesiune conferea uzucapiunea. 
care eră un mod de a dobândi proprietatea civilă. (Gaius, 
Instit., Coment. II, 46). Această achiziţie se îndeplinea foarte 
greu, fiindcă uzucapiunea lucrurilor furate eră oprită: „nam 
furtivarum rerum lex Duodecim Tabulavum et lex Atinia 
înhebent usucapionem“ (Instit. Justinian, De usucapionibus, ete. 
II, 6 Ş 2); iar pe de altă parte, există furt de câteori lucrul 
străin eră mutat din loc cu ştiinţă și în mod fraudulos. 
Astfel, vânzarea robului altuia, fără ştiinţa proprietarului, se 
consideră ca un furt: cum illicita venditione furtum, contrac- 
tum sit (L. 1, Cod, De usucapioze, pro emptore vel pro 
iramsactione, 7, 26; L. 2, Cod, De usucapione pro donalo, 
1, 21), ete. Cpr. Troplong, Prescription, ÎL, 1040; Marcad€, 
Idem, No. 306, p. 362, ete. 

(5) Vezi Foincart, Possession et revendication des meubles, p. 48 
ȘI p. 72, 

( 
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ca și acea a imobilelor, iar proprietarul puteă să reven- 
dice luerurile mişcătoare dela orice detentor. Regula stator- 
nicită de art. 1909 este deci străină de dreptul roman. Ea 
își are origina sa în vechiul drept german (legea salică şi 
legea Ripuarilor (Lo; des Ripuaires) (1). Ea eră consacrată 
mai cu seamă în practică. Cel care cu voință se lepădase 
de un lucru mobil, nu aveă decât o acţiune personală în 
restituție contra celui care-l primise, fără a-l puteă reven- 
dică dela. posesorul lui, căci posesiunea eră pentru terţiul 
posesor un titlu ce el puteă opune proprietarului lucrului. 
„Les meubles mont pas de suite“, ziceă vechiul drept francez, 
adecă, nu pot fi revendicate (2). | 

Pe de altă parte, acţiunile posesorii nu erau admise Dr. vechin 
în materie mobiliară (6), iar, după cele mai multe cutume, fr. 
mobilele nu puteau fi ipotecate. 

»Meubles nont point de suite par hapoteque“, zicei, 
Loysel (*); iar un alt autor, Loyseau, exprimă aceeaşi idee 
zicând: 

„En Prance ces une vieille regle du droit coutumier et 
comme un proverbe de pratique, que meuble n'a point de suite 
par hypotheque: (5). 

Formula, textului francez; En fait de meubles posses- Modific. for- 
sion vaul titre“, pe care textul nostru a schimbat-o în ur- Ulei codului 
mătoarea: „Lucrurile mişcătoare se prescriu prin faptul 

() „Pour simples meubles on ne peut întenter complainte; mais Dr. vechiu 
en îceuz, €chet aveu et contre-aveu“, ziceă, Loysel (Institutes francez. 
coutumidres, II, p. 143, No. 754 (ed. Dupin et Laboulaye 
din 1846). „Avouer un meuble, cest le reclamer, le revendi- 
quer“, zice 'Troplong (Prescription, Il, 1042). Vezi şi Jobb& 
Duval, Etude historique sur la vevendication des meubles en 
droit franțais, p. 192, nota 2 şi p. 198. Vezi asupra nead- 
miterei acţiunilor posesorii în privința mobilelor, Poincar€, 
Revendication des meubles, p. 14%, 145. 

(2) Vezi Jobb&Duval, Etude historigue sur la revendication des 
meubles, p. 165 urm. şi 188 urm. 

(2) Vezi Jobbe-Duval, op. cit., p. 1& urm. | _ 
(*) Vezi tom. X al Coment. noastre, p. 447, text şi nota 5. 
(5) Vezi tom. X suscitat, p. 554, nota 3. Vezi asupra principiului 

que „meubles m'ont point de suite par hypothegue“, Poincar6 
Revendication des meubles, p. 145 urm.; Jobb&-Duval, op. cit., 
p. 18% şi 211. Cpr. art. 1751 C. civil actual.
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posesiunei lor, fără să fie trebuinţă de vreo curgere de 
timp“, a fost împrumutată dela Bourjon, jurisconsult din 
secolul al X VIII-lea, care, în comentariile sale asupra cu- 
tumei Parisului, intitulate: Le droit commun de la France 
(1747), ziceă că, în privința mobilelor, simpla lor posesiune 
produce efectul unui titlu perfect ŞI că posesiunea unui 
lucru mobil, oricât de scurtă ar fi, echivalează cu un titlu 
de proprietate (1). | 

ta Ptr „A Vegard des meubles, zice acest autor, la simple C. francez POssesston produit tout lefet d'un titre parfait, et la pos- dela Burjon. session d'un meuble, ne  fiit-elle que d'un jour, vaut titre 
de propritit“ ; şi, ca concluzie, Bourjon adaogă: „En fait 
de meubles, possession vaut Hitre; la surete du commerce 
lexige ainsi“ (2). 

Motivele lată cum un autor explică motivele acestei dispoziţii „art. 1909. 

  

(1) Vezi asupra formărei istorice a regulei: fn fait de meubles pos- session vaut titre, Colin et Capitant, Cours climent. de droit civil franţais, L, p. 906 urm.; Baudry et Tissier, Prescription, 812 urm.; Planiol, |, 2461 urm.; Jobbâ-Duval, Revendication des meubles en droit Jranțais, p. 14 urm., care studiază ches- tiunea din timpurile cele mai depărtate, începând cu secolul al V-lea, 
Planiol (1, 2473) consideră, cu toate acestea, atribuirea acestei regule lui Bourjon ca o eroare, însă Acollas (III, op. cil. pag. 902, 903), dovedeşte foarte bine contrariul. Vezi şi Baudry et 'Tissier, Prescription, 821, p. 656 (ed. a 3-a). Iată cum se exprimă, în această privință, Jobbâ-Duval: ( Revendi- cation des meubles en droit franțais, Introduction, p. 12): „La maxime En fait de meubles possession vaut titre, însârte par Bourjon dans son Droit commun, de ia France, fit peu a peu fortune et, en 1789, elle ctait reproduite par beaucoup de praticiens. C'est aux ouvrages des derniers jurisconsultes coutu miers que les auteurs du code civil lemprunttrent“. Şi mai departe acelaş autor adaogă: „Dans son droit commun de la Fuance, Bourjon se servit des Jugements qu'il avait vu rendre au Châtelet de Paris, et faisant Euvre de juriseon- sulte, il formula des principes et deduisit des consequences. Le travail personnel de cet avoeat au Parlement eut en râa- lit6 une influence .notable sur la formation de notre droit mnoderne, et la lecture de son livre est indispensable pour com- prendre plusieurs articles du code civil, et notamment les ar- tieles 2102, 20, 22179, 2280 du code civil, ete.“. (Jobb&Duval, op. cil, p. 235)... 

(2 
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tradiţionale, care din zi în zi dobândeşte o însemnătate mai 
mare din cauza dezvoltărei valorilor mobiliare: 

„Les ehoses mobilitres corporelles sont celles qui ont la, 
propri6t€ de satisfaire aux besoins si nombreux et si variâs de la 
vie; pour cette cause, elles passent frequemment d'une main dans 
une autre, elles sont lobjet de transmissions multiplies se suced- 
dant ă de eourts intervalles; elles forment la matiăre du ecommerce. 
Il eit 6t6 absurde d'exiger, pour leur acquisition, les mâmes for- 
malites lentes et coâteuses que pour celle des immeubles. En le 
faisant, on ett rendu le commeree impossible; il fallait adopter le 
mode de transmission le plus simple, la tradition. Dan autre câte, 
lidentit€ des meubles est souvent difficile ă constater, ă cause de 
leur similitude avec d'autres du meme genre; on ne pouvait des 
lors admettre, ă leur Egard, le droit de suite ni, par consequent, 
le droit d'hypoth&que. D'ailleurs, Pexereice de action en revendi- 
cation ou de laction hypotheaire eussent 6t6 des entraves mor- 
telles pour le nâgoce. Done, le principe qu'en fait de meubles la 
possession vaut titre, celui que les meubles ne sont pas suscep- 
tibles d'hypothegque, ces principes, avec leurs cons6quences, decoulent 
logiquement de la nature des choses; leur absence dans la l6gisla- 
tion nuirait gravement ă VPinterât general“ (1). 

Fundamentul juridic a! acestei regule. 

Fundamentul juridic sau principiul de drept cure ser- 
veşte de bază regulei statornicite de art. 1909, a dat loc, 
în Franţa, la discuţii și la mai multe sisteme (şapte), eare 
se pot vedeă, expuse pe larg în Codul adnotat al lui Dalloz(?); 
îusă această controversă nu are nicio utilitate practică, după 
cum foarte bine observă un autor (2). 

Q) Phiry, La revision du code civil en Belgigue, p. 18 urm. 
Vezi şi Thiry, Cours de droit civil, LV, 644, p. 559. Cpr. Lau- 
vent, XXXII, 540 în fine; Mourlon, III, 1986, 1987. 
Maxima statornicită de art. 1909 C. civil se întemeiază pe 
un motiv de echitate și de ordine publică, zice acest din urmă 
autor, iar Curtea noastră de casaţie zice că art. 1909 din 
codul civil a fost statornicit în vederea unui înteres social, 
acela de a înlesni tranzacţiunile comerciale și de a asigură, 
temeinicia lor. Vezi Bult. Cas. 1902, p. 1154. 

(2) Nouveau code civil annoi, LV, axt. 2219, No. 6 urm. 
(?) Vezi Geny, Methode d'interpretation et sources en droit prive 

positif, 12, p. 142. Vezi asupra acestei controverse pur teo- 
retice, Pand. fr., vo Prescription civile, 2493. urm. 

347. 

Dr. francez. 
Controversă.



348 

Dr. nostru, 
Preseripţia 
instantanee. 

Combaterea 
sistemului 
prescri pţiei 
instantanee. 

Justificarea 

acestei teorii. 
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La noi, sa admis sistemul susţinut de Mareade al 
prescripţiei instantanee, căci textul nostru dispune că mo- 
bilele, se înţelege acele corporale, se prescriu prin faptul 
posestunei, lor, fără să fie nevoe de vreo curgere de timp: 

„Pour les meubles î7 n'est pas besoin de prescrire, zice Mar- 
cad6, c'est ă dire de posstder pendant un temps quelcongue, attendu 
que le tiers acqulreur en devient propriâtaire ă l'instant mâme de 
son aequisition“ (1). 

() Marcad6, Prescription, art. 22179, 2280, No. 300, p. 349, 350: 
Mourlon, III, 1985; Demolombe, IX, 622; Acollas, Manuel 
de droit civil, III, p. 902; Baudry Laecantinerie, 1, 1490, 
p. 828 (ed. a 9-a); Cas. rom. Bult. 1894, p. 953 şi Dreptul 
din 1894, No. 71; Bult. 1902, p. 1152; Trib. Ilfov şi C. Cra- 
iova, Dreptul din 1896, No. 33 şi Cr. judiciar din 1901, 
No. 2; Alex. Degrâ, Dreptul din 1889, No. 14. Vezi şi supră, 
p. 100, 101. Mai vezi tom. III, partea I-a, al Coment. noastre, 
tabla analitică, vo Prescription înstantamnce. 

Autorii francezi şi italieni combat teoria prescripţiei in- 
stantanee, sub cuvânt că aceste cuvinte ar fi contradictorii şi sar exclude unul pe altul, căci cine zice prescripţie zice şi trecerea unui timp oarecare. „Nu poate să existe prescripţie fără un timp oarecare, zic A. Colin şi H. Capitant (op. cit., I, p. 909), după cum nu poate să existe un contract fără voinţă, un termen imediat, o căsătorie fără soți, ete.“ Cpr. Planiol, I, 2494; 'Thiry, IV, 645, p. 560; Aubry et Rau, II, $ 183, nota 3 dela p. 144, 145 (ed. a 5-a); Zacharia, Handbuch des fr. Civilrechts, |, $ 215 a, text in principio, p. 536 (ed. Ansehiitz); Laurent, Dr. cip. international, VIII, 228; Poincar6, Revendication des meubles, p. 212; Baudry et Tissier, Prescription, 831, p. 662 (ed. a 3-a), care, şi cu această 
ocazie, citează Tratatul nostru în limba, franceză. Vezi şi tom. III, 
partea II-a, al Coment. noastre, nota 3 dela p. 801, 802, unde din eroare Baudry et Tissier sunt trecuţi ca partizani ai pre- 
seripţiei instantanee. Un autor italian se exprimă, în această privință, în termenii următori: „E certo che non € vero quello che dicevano certi antichi scrittori.: la presunzione fondarsi sull' effetio di una prescrizione instantanea, perche non pud esservi prescrizione senza un Possesso piu o meno lungo“. (Galdi, Deila prescrizione, LV, 146, p. 202). Iată cum un autor răspunde argumentului invocat de autorii de mai sus: 

„On nous oppose qu'il est impossible de com prendre Lidee , LES | . A d'une prescription instantanâe er que cette expression mâme est contradictoire, car toute prescription, en temps quw'elle est “ne usucapion, implique, dit-on, un usage d'une certaine durce. Plaisants argu mentateurs que ceux qui raisonnent ainsi.
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Prin urmare, în dreptul nostru, art. 1909 cuprinde o Preseripţie 
prescripţie achizitivă. Posesorul luerului a devenit proprie- a*bizitivă- 
tarul lui prin prescripţie, fără nicio curgere de timp, dacă 
posesiunea lui întrunește condiţiile ce vom expune mai la 
vale, şi lucrul nu va puteă fi revendicat; decât în mod ex- 
cepţional, atunci când a fost pierdut sau furat. Acesta este 
sensul primului paragraf al art. 1909 (1). 

Deci, dacă vechiul proprietar al lucrului îl revendică 
dela posesorul actual, acesta va putea să respingă acţiunea, 
în revendicare, opunându-i pur şi simplu posesiunea sa (?). 

In materie imobiliară posesiunea nu constitue un titlu Deoseb. intre 
de proprietate, ci face numai să se nască o prezumpţie de mobile și imo- 
proprietate în favoarea posesorului; de aceea posesorul trebue 
să, restitue lucrul îndată ce revendicantul dovedeşte că este 
proprietar. În materie mobiliară, din contra, vechiul pro- 
prietar în zadar şi-ar dovedi proprietatea sa, pentrucă nicio 
probă nu poate să distrugă proprietatea posesorului actual (3). 

Condiţiile cerute pentru ca art. 1909 să poată fi aplicat. 

Pentru ca art. 1909 să poată fi invocat se cere: 10 ea, Posesiunea ca 
i . : ianătopr 8% : - „titlu de pro- posesiunea lucrului mișcător să fie cu titlu de proprietaa prietar. 

Comment n'ont-ils pas vu, ces logiciens de la basoche, que 
si la loi a la, puissance de changer une possession de plusieurs 
annâes ou de plussieurs si&eles en propriât6, il n'y a pas plus 
de difficultes ă lui attribuer la puissance de changer en pro- 
priât6 une possession meme dun seul instant? Est-ce que dans 
le domaine de larbitraire et de labsurde, toutes les hypo- 
theses ne sont pas de mise?“ (Acollas, Manuel de droit civil, 
III, p. 904, nota 1). 

(1) S'a decis, însă fără cuvânt, că art. 1909 din codul civil sta- 
bileşte o simplă prezumpţie de proprietate, nu însă o pre- 
zumpţie juris et de jure, care scuteşte de orice probă, ei o 
prezumpţie susceptibilă de proba contrară. 'Trib. laşi, Dreptul 
din 1907, No. 29, p. 233. Cpr. Pand. fr., v0 Prescription 
câvile, 2502 şi numeroasele decizii citate acolo. 

Sentința menţionată a tribun. lași mai pune în principiu 
că art. 1909 apără pe posesorul de bună credinţă contra ac- 
ţiunei în revendicare a proprietarului, fără a apără însă pe 
debitori, de acţiunile personale de care sunt ţinuţi. 

(2) Vezi înfră, p. 363, text şi nota 4. 
(2) Cpr. Planiol, I, 2286.
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(animo domini) (1). Deci, dacă posesorul este acţionat în 
baza unei acţiuni personale, de exemplu: în baza unui con- 
tract, unui quasi-contract, unui delictsau unui quasi-deliet, 
care îl obligă la restituirea luerului, art. 1909 nu mai este 
aplicabil (2). 

Precariştii nu Astfel, locatarul, depozitarul, comodatarul şi toţi acei pot invocă care deţin luerul eu titlu precâr, nu pot invocă ast. 1909 (3), 
pentrucă ei nu pot prescrie nu numai în mod instantaneu, dar nici chiar per mille annos (4). 

Găsitorul lu- Niei acel care a găsit un lucru nu poate să pretindă eur Pale” că a devenit proprietarul lui prin prescripţia instantanee. 30 de ani. EI este obligat la restituirea luerului printr'o acţiune per- sonală ex delicto, cât timp n'a preseris proprietatea lui, şi preseripţia, în specie, nu poate fi decât acea de 30 de ani (art. 1890)(5). Cu toate acestea unii aplică, în specie, pres- eripţia de trei ani (6), 

(1) Cas. rom. Bult. 1902, p. 1152; Bult. 1907, p.193. . (2) Thiry, IV, 645; Beltjens, VI, art. 2219, No. 15; Laurent, XĂXII, 551; Pana. belges, v0 Possession des meubles, 73; Baudry et 'Lissier, op. cil., 837, ete. 
(6) Thiry, IV, 645; Beltjens, VI, art. 2279, No. 3; Arntz, IV, 2806; Laurent, XXXII, 544; Pana. belges, v? Possession des meubles, 13 urm.; Baudry et Tissier, Prescription, 837, 851 urm.; Guillouard, Idem, II, 863 urm.; Le Roux de Bretagne, Idem, IL, 1316; D. de Folleville, Possession des meubles, No. 32; T. Huc, XIV, 509; Mourlon, III, 1995, 1996: A. Colin et H. Capitant, Cours cltment. de droit civil, 1, p. 910; Pand. fr., vo Prescription civile, 2557 urm.; Râpert. Sirey, 0 Pos- session, 300 urm.; Adan, Cours de droit civil, II, 3586, ete. Aplie. (*) Uzufructuarul unui mobil, care a primit acest mobil cu bună ete 1908 uzu- credinţă, poate să invoace art. 1909, căci el nu este detentor anui acru cu titlu precar decât față cu cel care i-a eoncedat uzufruetul. mobil. Faţă de terţii, uzufructuarul, ca şi ereditorul gapist, de care vom vorbi mai la vale, are, în privința uzufructului, o pose- sune cu titlu de proprietar; de unde rezultă ce el poate să invoace art. 1909 faţă de terţii. Vezi Baudry et Tissier, Pre- scription, 867; Guillouard, Zdem, II, 869; Laurent, XXXII, __ 515, în fine; Beltjens, VI, art. 2219, No. 45 bis, ete. - (9) Bauary et Tissier, Prescription, 837, pag. 669 (ed. a 3-a); Marcad6, Idem, 306, p. 361. Cp. Planiol, L, 2586.— Vezi însă Planiol, L, 2484. Vezi şi înfră, p. 372. (€) Vezi tom. III, partea, JI, al Coment. noastre, unde se arată atât controversa, cât şi dreptul nostru anterior în această privință.
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Jurisprudenţa şi o mare parte din doctrină decid însă — Invoc. 
că creditorul gagist care, de bună credință, a primit în gaj 244909 Se 
dela un detentor precar un lueru mobiliar sau un titlu la gist Cont 
purtător, poate să invoace art. 1909, pentru a respinge,  Versă- 
pănă la plata creanţei sale, acţiunea în revendicare a pro- 
prietavului acestui lucru sau acestui titlu (1). | 

Tot controversată este şi chestiunea de a se şti dacă Aplie. art. 
creditorul gagist, a cărui situaţie este determinată de art. 1910 ei eredito- 
0. civil, poate sau nu să invoace art. 1910, adecă să ceară Contre rasă 
dela proprietarul, care-și revendică lucrul pierdut sau furat 
şi primit în gaj, suma împrumutată, atunci când ereditorul 
gagist se găsește în condiţiile statornicite de acest text. Ne- 
gativa este admisă în genere, după cum vom vede mai la 
vale (2). 

S'a decis însă că ereditorul gagist nu se poate opune Dreptul celor- 
la urmărirea lucrului amanetat ce sar face de către ceilalţi lalţi ereditori 
creditori ai debitorului. Aceştia conservă, în adevăr, dreptul Luerul ama- 
de a urmări orice avere a debitorului lor, rămănând ca ere-  hetat- 

() Cas. fr. D. P. 1906. 1. 7; Sirey, 1906. 1. 40; Pand. Ptriod. 
1906. 1. 37; D. P. 1907. 1. 342; Sirey, 1901. 1. 305 (eu 
nota lui I.yon-Caen); Cas. rom. Bult. 1912, p. 1757; Cr. 
judiciar din 1914, No. 13, p. 100. Vezi şi C: Galaţi, Cr. 
judiciar din 1894, No. 19. Mai vezi supră, pag. 101. Vezi 
în acelaș sens, Aubry et Rau, Il, $ 183, in fine, p. 159, 160, 
text şi nota 36; Laurent, XXXII, 575; Thiry, 1V, 283, p. 254; 
Planiol, II, 2398; Beudant, Sâretes persunnelles et rcelles, 1, 
194; Baudry et Loynes, Privil. et hypotheques, 1, 3l şi nota 4 
în D. P. 1909. 1. 57; Valette, Idem, 49, p. 53; Baudry et 
Saignat, Vente, 632; Beltjens, Encyclopedie du droit civil 
belge, VI, art. 2279, No. 43; Pand. fe. yo (rage, 96 urm.; 
Râpert. Sirey, vo Possession, 373; Daniel de Folleville, Pos- 
session des meubles, 36; Poincar6, Du droit de sărett dans la 
propricte mobilitre, pag. 143. şi Revendication des meubles, 
p. 210; Goillouard, Prescription, II, 878; Bufnoir, Propridte 
et contrat, p. 381; Lyon-Caen et Renault, Try. de droit com- 

„ mercial, Il, 290. Vezi tom. X al Coment. noastre, p. 239, 
text şi nota 4.—Contră: Cas. fr. Sirey, 47. 1. 641; Pothier, 
Nantissement, V, 27; p. 400, 401; Grenier, Tr. des hapothâques, 
II, 314, p. 22 (ed. belg. din 1833); Baudry et Tissier, Pre- 
scription, 810 şi nota în Sirey, 98. 1. 481. Cpr. T. Hue, XIV, 
509, ete, i 

„) Vezi Trib. com... Bruxelles, .D. .P..1911..2. 209 şi nota lui 
P. de Lovnes. LINII ae
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ditorul gagist să-şi exercite privilegiul asupra preţului lu- 
cerului vândut la licitaţie, şi să. uzeze de dreptul său de 
retenţie chiar în contra adjudecatarului, pănă la plata defi- 
nitivă a ereanței sale (1) 

Toleranţa nu Toleranţa sau familiaritatea nu constitue, de asemenea, 
clu” de oct. un titlu de posesiune, ci un titlu precar, în baza căruia nu 

siune. se poate invocă dispoziţia art. 1909 din codul civil (2). 
eee Astfel, cel care ocupă, fără a plăti nicio chirie Şi prin 

„simpla toleranță a proprietarului, un apartament în casa. 
acestui din urmă, trebue să dovedească că mobilele află- 
toare în apartamentul său, sunt ale lui şi că au fost aduse 
acolo de el (2). | 

Servitorii, pot Cât pentru servitori, nu se poate zice că ei sunt găz- 
art. 1909. duiţi cu titlul de simplă familiaritate la stăpânul lor; ei pot 

deei să invoace benefieiul art. 1909, dacă din împrejurările 
cauzei rezultă că au posesiunea, exclusivă, şi cu titlu de pro- 
prietar a unor lueruri mobile aflătoare la domieiliul stăpâ- 
nului, care este şi domieilul lor (art. 94 C. civil) (%). 

Par manual, Acel care se găseşte în posesiunea unor valori, ce pre- tradiţiei lu- tinde că i-au fost dăruite dela mână la mână (dar manual), cralui- nu are nicio probă de făcut, posesiunea acestor valori cons- tituind pentru dânsul un titlu de proprietate. Faptul tradi- ţiei valorilor dăruite poate fi dovedit prin orice mijloace (5). Ce trebue să Cei care, în prezenţa alegaţiunei unui dar manual, cei care con- CONtestă acest dar, revendicând luerurile pretinse dăruite, testă pretinsul pot să conteste regularitatea, posesiunei pretinsului donatar, dar manual. je j . . . IRI . stabilind că, posesiunea, lui este echivocă şi clandestină (6). 

  

(1) Cas. rom. Bult. 1903, p. 650. 
() Trib. Ilfov, Dreptul din 1896, No. 33, p. 289; Beltjens, VI, art. 2279, No. 13; Laurent, XXXII, 549; Pand. belges, Yo Possession des meubles, 48 urm., ete. €) Peltjeus, Laurent, loco cit.; Rpert. Sirey, vo Possession, „ete. 
(*) Vezi autorii citați în nota precedentă. Cpr. Repert. Sirey, ___ Possession, 335. 

” (5) Cpr. Beltjens, VI, art. 2279, No. 7. Vezi tom, IV, partea I-a, al Coment. noastre, p. 279, text şi nota 3 şi p. 286 urm. (în privinţa dovedirei darului manual). Cpr. C. Nancy, D. P. 92. 2. 441 (cu nota lui Planiol). (?) Cas. fr. D. P. 1908. 1. 440. Vezi şi tom. IV, partea I-a, al Coment. noastre, p. 280 urm.
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Din cele mai sus expuse rezultă că mobilele sunt, în Proprietatea regulă generală, considerate ca, aparținând acelui care ocupă,  Pobilelor. localul unde ele se găsesc (1). 
De câteori însă mai multe persoane locuese sub acelaş Cazul unei Acoperemânt, posesiunea mobilelor, care garnisese  loealul Pia ocupat de acele persoane, are un carseter echivoc, care face Chestie de ca una din acele persoane să nu poată invocă dispoziţia fapt: art. 1909 din codul civil. «Judecătorii vor decide, în ase- menea caz, în fapt, cine este posesorul de bună credinţă ŞI, deci, proprietarul acelor mobile (2), 
Acel care posedă un lueru mişcător nu are nevoe să Revendiean-. dovedească că îl posedă cu titlu de proprietar, reelaman-(tui incumbă tului incumbând sarcina de a stabili că pâritul este de rea dovedi preca- credință sau posedă în baza, unui titlu care-l obligă la res- *itatea pose- tituire (2), sau cu titlu precar (*). 
Dovada precarităţei sau a, toleranței se va face după xegulele dreptului comun (5). 
Astfel, de câteori Imerul revendicat are o valoare mai Aplie. ârep- mare de 150 lei, şi revendicantul susține că, lucrul a fogţ tului comun. dat în depozit, în loeaţiune, cu împrumut, ete., sau că pose- sorul îl deţine în virtutea oricărei alte convenții la care 

() Cas. fr. D. P. 1900. 1. 281 (cu nota lui Poncet); Cas. rom. Bult. 1904, p. 745; C. Orleans, Sirey, 1910. 2. 115.— Astfel, dacă cu ocazia urmărirei unor lueruri mobiliare, care se află în posesiunea debitorului, se face contestaţie de o a treia per- soană, aceasta din urmă este obligată a dovedi că suszisele mo- bile sunt proprietatea sa, iar nu a debitorului” urmărit. Cas. rom. Bult. 1904, p. 745, 746. 
(2) Cpr. C. Paris, D. P. 1907. 2. 8. 
(*) Pand. belges, Possession des meubles, 11 urm.; 'Thiry, IV, 645, p. 561. T. Huc, XIV, 509; Beltjens, VI, art. 2279, No. 4 şi toţi autorii. 
(*) Beltjens, VI, art. 22179, No. 14; Colmet de Santerre, VIII, 387 bis VI. „Posesorul fiind presupus că posedă pentru sine, sub nume de proprietar şi cu bună credință, zice Curtea de casaţie, de aici rezultă că, în ochii legei, posesorul luerurilor mişcătoare este proprietarul lor, şi cel ce revendică este dator să dovedească precaritatea posesiunei detentorului. Bult. 1902, 

p. 1154. Vezi şi C. Galaţi, Dreptul din 1905, No. 85, p. 699. () T. Huc, loco cit.; Beltjens, loco ciț., No. 14 bis; Pand. belges, 
v” Possession des meubles, 63 urm., etc. Vezi tom. IV, 
partea I-a, al Coment. noastre, p. 281. 

12452 
23
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revendicantul sau autorul lui a -consimţit, proba acestor 
cauze juridice, de unde ar decurge precuritatea posesiunei 
detentorului, nu poate rezultă decât din acte serise. Din 
contra, reclamantul este în drept a recurge la proba testi- 
monială sau la prezumpţiuni (art. 1203), când el ar fi 
pierdut lucrul reclamat, ar fi fost victima unui delict. sau 
sar găsi în cazurile excepţionale statornicite de art. 1198 
C. civil (1). 

2% A doua condiţie cerută pentru aplicarea art. 1909, 
Buna credințăeste buna, credinţă a posesorului lucrului, după cum dispune 
a. posesorului. 
Controversă,. 

Dr. străin. 

anume ait. 707 din codul italian (2). Chestiunea este, ce e 
rept, controversată, însă soluţia de mai sus este singură 

juridică: 10 pentrucă, în dreptul vechiu francez, de-unde am 
văzut că ne vine art. 1909, se cereă buna credinţă, după 

cum ne atestă Bourjon, Duplessis şi Brodeau; 2% apoi această 
soluţie rezultă din art. 972, care, după cum ştim, nu este 
decât o aplicare art. 1909 (5). Această soluţie este mai cu 

(1) Cas. rom. Bult. 1902, p. 1154, î15. 
(2) „Il possesso produce a favore dei terzi di bona fede l'efetto 

stesso del titolo“. Cpr. art. 932 C. german, art. 532 C. portu- 
ghez, art. 464 C. spaniol, ete. 

(9) Vezi tom. V al Coment. noastre, p. 174 şi tom. III, partea, ÎI-a, 
, p. 746, nota | (ed. a 2-a). Vezi în sensul necesităţei bunei 

credințe, Maread6, Prescription, 302, p. 353; Baudry et Tis- 
sier, Prescription, 871; Guillouard, Idem, IL, 874; Le Roux 
de Bretagne, Prescription, II, 1823; 'Troplong, Idem, II, 
1061; Laurent, XXXII, 559; Planiol, 1, 2479, 20, 2743, 9; 
Acollas, III, p. 903; 'Thiry, IV, 646; Adan, op. cit., II, 3586, 
p. 162; Arntz, IV, 2093, Beltjens, VI, art. 2219, No. 9 şi 28; 
Demolombe, IX, 622; Mourlon, III, 1993; D. de Follerille, 
Possession des meubles, 27, 29; Colmet de Santerre, VIII, 
387 bis VII; Mass6-Verg6, V, $ 849, p. 306, nota 3; Pana. 
belges, v* Possession des meubles, 94; Pand. î., vo Prescrip- 
tion civile, 2595 urm.; Râpert. Sirey, vo Possession, 307; 
Colin et Capitant, op. cit., |, p. Sil; Bufnoir, Propricte ei 
conirat, p. 365; C. Nancy, D.P. 92. 2. 241 (cn nota lui 
Planiol); Cas. fr. Sirey, 1900. 1. 80 şi 205; Pand. Period. 
1906. 1. 281; D. P.1911. 1. 465 şi Or. judiciar din 1912, 
No. 61, p. 717 urm. (eu observ. noastră); Cas. rom. Rult. 
1907, p. 193; Bult. 1902, p. 1152. —Contră: Aubry et Rau, 
II, $ 183, p. 156, 157, nota 29 (ed. a 5-a); Zacharie, Hand- 
buch des fr. Civilrechis, |, Ş 122, p. 335, nota 2 (ed. Crome); 
Ortlieb, Des effels de la possession des meubles, 83; Poincare
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seamă ădmisibilă, zice un autor (1), în teoria celor pentru 
care art. 1909 nu este altăceva decât o prescripţie instan- 
tanee, ceeace este tocmai, după cum știm, în legea noastră. 

Aşa, dar, posesorul de rea credinţă nu este garantat 
prin posesiunea sa contra, reclamaţiilor terţiilor (2). | 

Dar, dacă buna credinţă este necesară celui care a Cazul eână 
dobândit în mod direct luerul mișecător dela detentorul precar, „posesorul na 
ea nu mai este necesară aceluia care ar fi dobândit lucrul dela bună er edintă 
un terțiu ce și el l-ar fi dobândit de bună credință dela acelaş 
detentor precar. Posesorul actual poate, în asemenea caz, 
chiar dacă ar fi de vea credinţă, să invoace art. 1909, nu 
în numele lui propriu, ei în numele autorului său (2). 

Când trebue să existe buna credință? Chestiunea este Momentul 
şi de astădată controversată, însă părerea cea mai juridică gnă trebue 
este, de bună seamă, acea care pune în principiu că buna credință. 
credinţă, trebue să existe în momentul când începe posesiunea, 
pentrucă posesiunea îl face pe posesor proprietar prin pres- 
eripţie. Nu este deci suficient ea buna credință să fi existat în 
momentul contractului, căci posesorul ar fi de bună credinţă 
chiar dacă puţin după începerea. posesiunei el ar fi aflat 
că lucrul aparţine altuia (4). 

Posesorul este presupus de bună credinţă pănă la do- Art 960, 
vada, contrară (art. 960, 1899 $ 2)6). 1899 $ 2. 

Revendication des meubles, p. 186 urm.; T. Huc, XIV, 514. 
() Vezi T. Huc, XIV, 515, p 651. 
(2) Beltjens, VI, art. 2279, No. 30.— In consecinţă, sa decis că 

achizitorii obiectelor mobiliare nu sunt apăraţi de lege, decât 
numai atunci când nicio împrejurare va fost de natură să 
deştepte într'înşii bănuiala asupra legitimităţei posesiunei per- 
soanei care le-a, transmis aceste obiecte. C. Bucureşti, Dreptul 
din 1909, No. 67, p. 532. 

(3) Colmet de Santerre, VIII, 387 bis XIII; Pand. fr., vo Pres- 
cription civile, 2599. | 

(4) Laurent, XXXII, 561; Guillouard, Prescription, II, 815; 
Bandry et Tissier, Idem, 87%; D. de Folleville, Possession des 
meubles, 28 urm.; Gourmont, Etude sur la possession des 
meubles, 255, ete. — Contră: Colmet de Santerre, VIII, 387 
bis XII; Larombizre, Oblig., |, art. 1141, No. 6 şi 16. 
Vezi asupra acestei controverse, Dalloz, Nouveau code civil 
annote, 1V, art. 2279, No. 70 urm.; Pand. fe., v? Prescription 
civile, 2603 urm.; R&pert. Sirey, v Possession, 308, 309, ete. 

(5) Baudry et Tissier, op. cit., 875; D. de Folleville, op. cit., 27;
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Chestie de .. Dacă posesorul este sau nu de bună credință, aceasta. 
fapt. este o chestie de fapt, care se apreciează în mod suveran 

de instanțele de fond (1). 
O. german. Pentru ca posesorul să fie de rea credință, el trebue să. 

Art. 92 $ 2.fi dobândit lucrul a non domino, ştiind că vânzătorul nu 
eră, proprietar (art. 1898) (2). „Achiztorul nu este de bună, 
credință, zice art. 932 $ 2 din codul german, dacă el ştieă. 
sau nu ştieă din cauza unei negligenţe grave, că lucrul nu 
aparțineă vânzătorului, zvenn îhm bekannt oder în Folge 
grober Fahrlăssigheit unbekannt ist, dass die Sache nicht 
dem Verăusserer gehări“. 

Exist. unui Unii mai cer, osebit de buna credință, ca, posesorul să 
îtlu just. aibă un titlu Just, adecă o cauză legală de achiziţie, precum: Controversă. A . , , , vânzarea, schimbul, donaţiunea, succesiunea, ete. (3). 

Mobilele la care se aplică art. 1909. 

Mobilele cor- Prescripţia, instantanee statornicită de art. 1909 C. civil porale- se aplică numai imobilelor corporale, care singure sunt sus- ceptibile de o detenţiune materială (€), nu însă și celor incor- 

C. portughez, Pand. fr. 2 cit., 2605; Cas. fr. D. P. 1907. 1. 842. „Justul Art, 532 $ 2. titlu şi buna credinţă, (a boa fe) sunt în totdeauna presu puse _(sempre se presumem), zice art. 532 Ş 2 din C. portughez. () Bandry et Tissier, Prescription, 873 în fine; Guillouavă, Idem, II, 583; Dalloz, Nouveau code civil annott, IV, art. 2279, No. 77; Cas. fr. Pand. Ptriod. 1906. 1. 37 şi 281; D.P. 1908. 1. 31; D. P. 98.1. 309, etc. 
(2) Cpr. Râpert, Sirey, vo Possession, 367. 
(9) Vezi Mareadg, Prescription, 303, p. 353; Acollas, III, p. 903; Demolombe, IX, 622 și XXIV, 469. — Contră: Baudry et Pissier, Prescription, 317; Laurent, XXXII, 553; Bufnoir, Propricte et contrat, p. 365; T. Huc, XIV, 516; Beltjens, op. cit., VI, ast, 2219, No. 29, ete. 
(*) Legea a voit, în adevăr, să înlesnească tranzacţiile, care se fac repede, dela mână la mână, fără niciun act seris. Vezi Adan, Cours de droit civil, IL, 3586, p. 762; Planiol, I, 2488; Thiry, IV, 646; Laurent, XĂXII, 566; Arntz, IV, 2087; Beltjens, VI, art. 2279, No. 22 bis; Colin et Capitant, Cours element. de droit civil Framțais, |, p. 905; Aubry et Raw, IL, $ 183, p. 152, text şi nota 20 (ed. a 5-a), Zacharie, Handbuch des fr. Civilrechis, |, $ 215 a, p. 537, text şi nota (ed. Anschiitz), $ 122, p. 336 (ed. Crome); Mass6-Verg6, V,
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porale (1), afară de titlurile la purtător (2) sau cupoanele lor (2 ) și de biletele sau obligaţiile la infăţişător (4), care se transmit de mână la mână, (5), admițând, bine înțeles, că, 

() 

$ 849, p. 307, text şi nota 6; T. Hue, XIV, 506; Colmet de Santerre, VIII, 388 bis III; Larombizre, Oblig., |, art. 1141, No. 2; Chardon, Du dol et de la Jraude, 43, p. 24 (ed. belg. din 1835); Daniel de Folleville, Possession des meubles, 6]; Pand. belges, vo Possession des meubles, 104; Baudry et TTissier. Prescription, 840; Guillouard, Idem, ÎI, 824; 'Troplong, Idem, II, 1065; Le Roux de Bretagne, IJdem, II, 1328; Marcad6, Idem, art. 2279, 2280, No. 305, p. 359; C. Paris, Sirey, 1905. 2. 121, ete. 
S'a decis, cu drept cuvânt, că un pavilion mobil, fiind con- Aplic. art, siderat, ca un lucru mobiliar, cade sub aplicarea art. 1909. 1909 unui pa- C. Gand, 28 Iulie 1904, decizie citată de Beltjens, op. şi loco Yilion mobil. supră cil., No. 32 ter. 
Art, 1909 se aplică, de asemenea, animalelor, care sunt Aplice. acestui mobile prin natura lor, ce se mişcă dela sine (moventia), text anima- mutate, zice pravila lui Matei Basarab (vezi tom. III, partea, I-a, lelor. al Coment. noastre, p. 187, ed. a 2-a). Cpr. Galdi, Della prescrizione, IV, 144, p. 200. 

Mobilele incorporale, precum creanțele, nu cad deci sub apli-  Neaplic. carea art. 1909, fiindcă ele nu se transmit dela mână la mână, art. 1909 cesiunea lor trebuind a fi notificată conform art. 1398 C. civ, creanţelor. In privința creanţelor, posesiunea titlului nu atrage deci pose- siunea creanței, nici dreptul de a cere plata lor. Adan, op. cit., II, 3586, p.'782; Laurent, Droit civil international, VIII, 242; Pand. fr., yo Prescription civile, 2518; C. Lyon, D. P. 90. 2. 216. (2) Cas rom. Bult. 1912, 1957 şi Dreptul 1912, No.59. Art. 707 din C. italian. 

€) 

codul italian este expres în privinţa titlurilor la purtător (a4- guardo ai beni mobili per loro natura cd ai titoli al portatore). tuillouard, Prescription, II, 846; Beltjens, op. c., VI, 
art. 2280. No. 11; Laurent, XĂXII, 598; Pand. belges, vo 
Possession des meubles, 186, ete. Vezi şi înfră, p. 387. 

(*) Vezi Râpert. Sirey, vo Billet au porteur, 37 urm.; Ruben de Couder, Dictionn. de droit commercial, vo Billei au porteur, 
Ne. 18; Ortlieb, Bet de la possession des meubles, 13, ete. 
Deei, dacă biletul la înfăţişător a fost pierdut sau furat, pro- 
prietarul deposedat va puteă să-l revendice timp de trei ani 
dela terţiul purtător, fie acest terțiu chiar de bună credinţă (art. 1909 $ 2). Vezi Râpert. Sirey, v0 cit., 39. 

(5) Laurent, XXXII, 568 urm.; Arntz, IV, 2087; Beltjens, op. 
cit., VI, art. 2279, No. 37; Adan, Cours de droit civil, LI, 3586, p. 762; Pana. belges, vo Poss. des meubles, 103 urm. Pand. 
fr., v0 Prescription civile, 2523 urm.: Aubry et Rau, loco cil. 
text şi nota 21; Zachariz, Handhuch des fr. Ciwilrechts, LV,
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Neaplic. 
art. 1909 uni- 
versalităţilor 
juridice de 

mobile. 

Neaplie. 
art. 1909 fon- 

durilor de 
comerţ. 

C. italian. 
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aceste titluri ar puteă fi constituite sub codul actual, ceeace 
este foarte îndoelnie, după cum vom vedeă înfră, p. 389 urm. 

Și încă şi în privința mobilelor corporale, art. 1909 
nu se aplică universalităţilor. juridice (umiversitas Juris), 

precum ar fi: o succesiune compusă numai din mobile, după 
cum dispune anume art. 707 din codul italian (î) şi art. 35 
din legea bulgară asupra preseripţiei, dela 1897/98 (2). Dacă 
o asemenea succesiune ar fi posedată de un moştenitor 
aparent, moştenitorul adevărat ar putei deci să exercite timp 
de 30 de ani acţiunea în petiție de ereditate (2). 

Curtea din Paris declarase, la 1830 că vânzarea unei 
universalițăţi de mobile, făcută unui terţiu de către un moş- 

$ 215 a, p. 537, nota 5 (ed. Ansehiitz) şi I, $ 122, p. 336, 
nota 5 (ed. Crome); Mass6-Vergă, V, $ 849, p. 307, nota 6; 
Planiol, 1, 2489; Baudry et Tissier, Prescription, 840, 841; 
Troplong, dem, II, 1065; Guillouard, Jdem, IL. 825; Le Roux 
de Bretagne, Idem, II, 1328; T. Huc, XIV, 506; Poineare, 
Revendication des meubles, p. 225; Thiry, 1V, 646; Thaller, 
Tr. element. de droit commercial, 900, p. 460 (ed. a 4-a, 1910); 
D. de Follevilie, Possession des meubles, 61 bis; A. Colin et 

„E. Capitant, Cowrs £lement. de droit civil Jr. IL, p. 905; Cas. fr. 
D. P. 91. 1. 388; Sirey, 91. 1. 469; Sirey, 92. 1. 244; Cas. 
rom. Bult. 1912, p. 1047 şi Dreptul din 1912, No. 59; Cr. 
judiciar din 1913, No. 6; C. Bucureşti, Dreptul din 1883, 

0. 13. 
S'a decis însă că art. 1909 nu se aplică fondurilor de 

comerţ, care, necontestat, sunt mobile incorporale. C. Paris, 
Sirey, 1905. 2. 121 (cu nota lui Al. Wabl). Cpr. A. Colin 
et H. Capitant, op. şi loco supră cit; Baudry et Tissier, 
Prescription, 843 bis; Pand fr., vo Fonds de commerce, LI4l; 
Galdi, Della prescrizione, IV, 145, p. 201, 202, care citează 
în acest sens o decizie a Curţei de apel din Veneţia. 
„Questa disposizione non si applica alluniversalită, di mo- 
bile“, zice acest text. 
Vezi supră, p. 100. 
Aubry et Rau, II, $ 183, p. 152, text şi nota 18 (ed.a 5-a); Zacharis, Handbuch des fr. Civilrechis, 1, $ 215 a, p. 537 (ed. Ansehiitz) şi $ 122, p. 347 (ed. Crome); T. Huc, XIV, 506; Thiry, IV, 646, p. 562; Planiol, Î, 2488; Arntz, IV, 2087; La- urent, X XXII, 565 şi Dr. internaţional, VIII, 243; Beltjens, 
loco cit., No. 36; Dalloz, R&pert. Supplement, v? Prescr. civile, 
156; Pand. belges, Possession des meubles, 122, 123; Baudery et 
Tissier, Prescription, 839; Troplong, Jdem, II, 1066; Guillouară, 
Idem, Il, 821; Le Roux de Bretagne, Jdem, II, 1328; Colin et 
Capitant, op. cit, p. 906; Pand. fr., 20 câţ, 2516, 2517, ete.
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tenitor aparent, este garantată de art. 1909, însă această 
decizie a fost eu drept cuvânt casată (26 August 1833) (4). 

Rămâne însă bine înţeles că art. 1909 este inaplicabil Universalită- 
numai universalităţilor de drept, precum ar fi, de exemplu, îile de drept. 
o succesiune compusă exelusiv din lucruri mobile. 

Cât pentru universalităţile de fapt, precum- ar fi de Aplice. 
. “LI: 3 mă : A : art. 1909 uni- exemplu: o bibliotecă, o turmă de oi, un cârd de vaci sau versalităilor 

de boi, ete., acestea fiind numai o întrunire sau o grupare de de fapt. 
mobile, nimic nu se opune ca art. 1909 să le fie aplicabil (2). 

Art. 1909 nu se aplică, de asemenea, vaselor sau 00- Art. 493 C. 
răbiilor, care nu pot fi înstrăinate decât printr'un act scris 002 
(art. 493 C. com.)(5). (Vezi înfră, p. 424). | 

Chestiunea de a se şti dacă actul seris se cere, în Actul scris ad 
: . . a __ probationem. specie, ad solemniiatem sau ad probationem, este contro opta ora. 

versată. Părerea generală este, atât în Franţa cât şi în Italia, 
că legea preserie actul seris numai ad probationem (+). 

In eaz când sar revendică un imobil în care sar găsi Mobilele care 
mai multe mobile, art. 1909 este neaplicabil acestor din se, găsese în 
urmă, fiindcă, în asemenea caz, mobilele sunt accesoriile 
imobilului. Mobilele vor puteă însă fi revendicate (5). 

(1) Vezi Poincar6, Revendication des meubles, p. 222, nota |. 
(2) Poincar€, op, cit., p. 222; Galdi, Della prescrizione, IV, 144, 

p. 200, 201, ete. 
(2) Vezi A. Colin et H. Capitant, Cours €lâment. de droit civil 

franţais, I, p. 906; Beltjens, oco cit., No. 41; Laurent, XX XII, 
573; T. Huc, XIV, 508; Lyon-Caen et Renault, Tr. de droit 
comm. V, 84 şi 161; Bonlay-Paty, Droit maritime, |, 351; 
De Valroger, Idem, 1, 77; Desjardins, Idem, |, 57; Baudry 
et Tissier, Prescription, 845; Guillouard, dem, II, 831; Le 
Roux de Bretagne, Jdem, II, 1328; Dailoz, Râpert. Supplt- 
ment, vo Prescription civile, 16%; Poinear6. op. cit., p. 293; 
Pand. fr., v Prescription civile, 2553; Râpert. Sirey, vo Na- 
vire, 10 urm. şi v0 Possession, 287; Mortara, JI Codice di 
commercio îtaliano commentato, VIII, 164, p. 207, ete. 

(5) Vezi tom. IV, partea I, al Coment. noastre p. 212, nota 2 şi 
mai ales tom. VIII, p. 545, text şi nota 2. 

Tot ad probationem este cerut actul seris şi în materie de 'Tranzacţie. 
tranzacţie (art. 1705). Vezi tom. X al Coment. noastre, p. 204. 
In acelaș sens Cas. rom. Bult. 19it, p. 523 şi Or. judiciar 
din 1911, No. 43 (eu observ. noastră). 

(2) Aubry et Rau, II, $ 183, pag. 152 (ed. a 5-a); Beltjens, 
art. 2279, No. 34; T. Huc, XIV, 508; D. de Folleville, 
Possession des meubles, 64; Baudry et Tissier, op. cit., 846;
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Mobilele ce Acest text nu se aplică, de asemenea, mobilelor care fac parte din | - : : . f . d emeniul tace parte din domeniul public, precum ar fi, de exemplu : 
poblic. cărţile sau manuscrisele din bibliotecile publice, obiectele 

de artă (tablourile, statuele) dint”'un muzeu public, ete. (1), 
nici acelor care şi-au perdut individualitatea prin incorpo- 
varea lor la un imobil (2). 

Mobilele care, Regula art. 1909 va fi însă aplicată mobilelor care, fiind incorpo- a; : - .. . A RI e. rate unu. fiind incorporate unui imobil, au fost mai în urmă deslipite 
imobil, au fost de acest imobil. Dobânditorul acestor lucruri, devenite mo- 
aeslipile de bile prin deslipirea. lor de fondul la care fusese incor- 

porate, va fi apărat de regula art. 1909, și aceasta fără 
a se distinge dacă lucrurile dobândite de el erau imobile 
prin destinaţie sau incorporaţie, înainte de a fi separate de 

| fondul la care erau incorporate (5). 
Cazurile când In fine, art. 1909 nu se aplică la cazul când un imobil e aplică art. a: . . "482 C. eis “fiind revendicat, posesorul lui urmează a conservă sau res- 

titui fructele percepute de el. hegulele de urmat sunt, în 
asemenea caz, acele ale art. 485, iar nu ale art. 1909 (4). Neaplic. art, În rezumat, art. 1909 nu garantează pe posesorul unui acțiu- . . bă . . A . . ilor stuc. mobil corporal şi individual decât în contra acțiunilor în 

iate pe o revendicare întemeiate pe un drept real, iar nu contra celor oblig. contrac- "fi înt : . - tată de po- Ce Al intemeiate pe o obligaţie contractată de posesor, sesor. precum ar fi, de exemplu, acelea care ar rezultă dintriun 
contract de închiriere, dintr'un comodat, ete. (5). 

Guillouard, dem, II, 822; Poincară, op. cit., pag. 223. () Poincarâ, Revendication des meubles, p. 222; Planiol, I, 2490; Aubry et Rau, II, $ 183, p. 154 (ed. a 5-a); Dalloz, Nou- veau code civil annoit, IV, ast. 2219, No. 231; Pana. fr w cit. 2552.— Este, în adevăr, de principiu că chiar mobilele corporale, considerate în individualitatea lor, spre a cădeă sub aplicarea art. 1909, trebue să fie în comerţ, prin urmare, să nu facă parte din domeniul publice al Statului, comunelor, ete. Poincară, op. şi loco supTă cât. (2) T. Huc, XIV, 508; Beltjens, op. cit.. VI, art. 2279, No. 39. (5) Guillouard, Prescription, IL, 827; Baudry et Tissier, Idem, 846; Beltjens, op. cit, VI, art. 2279, No. 35; Laurent, XXĂXII, 564; D. de Folleville, Possession des meubles, 65.— Vezi însă Pand. belges, w0 Possession des meubles, 109.. (*) Baudry et Tissier, op. cii., 847, p. 676 (ed. a 3-a); Pand. „fn. vo Prescription civile, 2545, ete. (5) Zacharie, Handbuch des Jr. Civilrechis, I, $ 215a, p. 538 (ed. Anschiitz); Mass6-Verge, V, $ 849, p. 308, ete.
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Creditorii posesorului pot să opue proprietarului reven- Art. 974. dicant, posesiunea exercitată de debitorul lor, fiind vorba în specie, de un interes bănese (art. 974) (1). Judecătorii nu pot însă să aplice din oficiu regula statornicită de art. 1909 (2). Manuscrisele fiind considerate ca lucruri mobile, cad Manuserise. ca atare sub” aplicarea art. 1909; de aceea ştim că, ele pot face obiectul unui dar manual (5). | 
Posesiunea unui manuscris nu conferă însă dreptul de a-l publică, care rămâne în afară de art. 1909 (4). 
De aceea am şi văzut, cu toată controversa ee există Dreptul de a asupra acestui punet, că darul manual al unui manuseris publică mar nu transmite proprietatea, literară a acestui manuscris, adecă Controversă. dreptul de a-l dă publicităței, pentrucă această proprietate nefiind un lucru corporal, ei un drept intelectual, asemenea drepturi nu pot fi date dela mână la mână (5). 
Și o scrisoare misivă, poate fi considerată ca un lueru Scrisoare mi- mobil, din punctul de vedere al aplicărei art. 1909; însă după 5ivă- cum foarte bine observă Poinear€, aceasta, nu rezolvă ches- tiunea, foarte controversată a proprietăţei acestor serisori (6). 
Dota  mobiliară fiind, după cum ştim, alienabilă Alienab, dotei 

momuare. 

  

() Zacharia, Handbuch des Jr. Civilrechis; Mass6-Verge, loco supră, cit.; Adan, Cours de droit civil, II, 3586, p. 762. (2) Adan, op. şi loco supră cul. Baudry et Tissier, Prescrip- tion, 836. Vezi şi înfră, p. 363. 
() Vezi tom. IV, partea ], al Coment. noastre, pag. 274 urm. (ed. a II-a). | () Vezi în acest sens, Poincar$, Op. cil., p. 224, care combate foarte bine părerea contrară susținută de Dalloz. In acelaş sens, Beltjens, VI, art. 2279, No. 38; Laurent, XII, 283 şi 

XXXII, 570; Aubry et Rau, II, $ 183, p. 154, 155 (ed.a 5-a); T. Huc, XIV, 507; Pana. belges, Droits d'auteurs, 316 
urm.: Baudry et Tissier, Prescription, 843; Guillouard, Idem, II, 826; Ricci, Corso teorico-pratico di dirilto civile, V, 139, pag. 250, ete. 

(*) Vezi numeroasele autorităţi citate în tom. IV, partea I, al 
Coment. noastre, p. 275, nota 2. Na (6) Poineare, op. cil. p. 224. Vezi asupra proprietăţei scrisorilor Proprietatea, confidenţiale, tom. II], partea I, al Coment. noastre, p. 251, scrisorilor 252. Vezi asupra serisorilor confidenţiale, studiul d-lui 1. Dra- Ga dentiale. gomirescu, publicat în Dreptul din 1910, No. 73, precum şi 
studiul foarte conştiincios al d-lui Siliu Rădulescu, publicat 
în Dreptul din 1911, No. 46. Mai vezi C. Toulouse, Dreptul 
din 1910, No. 9, p. 72 (eu nota d-lui $. Răduleseu).
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(art. 1249) (1), sa decis, eu drept cuvânt, că achizitorul de 
bună credinţă al unor mobile corporale, ce compun o ase- 
menea dotă, este apărat prin dispoziţia art. 1909 din codul 
civil 

care 
(2), fără a i se pute opune clauza de inalienabilitate 
ar rezultă din convenţia părţilor (2). 
Ne-a mai rămas a semnală o ipoteză asupra căreia a, 

avut a se pronunţă o Curte de apel din Italia. Iată despre 
Meaplicarea ce este vorba. Cineva cumpără de bună credință, a non 

domino, o casă spre a fi dărâmată, vânzarea având de obiect 
materialul care va proveni din dărâmarea casei. Adevăratul 
proprietar prinzând de veste, revendică materialul casei; 
poate cumpărătorul să-i respingă această revendicare, invo- 

(1) Vezi supră, p. 19 şi tom. VIII al Coment. noastre, p. 220, 

) 

() 

221 şi 336, 337. Vezi şi Trib. Corbeil (Dreptul din 1914, 
No. 58 cu observ. noastră), care a admis acum de curând 
aceea soluţie şi în Franţa, cu toate că acolo jurisprudenţa 
proclamă în mod constant de aproape 100 de ani, inaliena- 
bilitatea dotei mobiliare. 
Cas. rom. Bult. 1903, p. 1525; Cr. judiciar din 1904, No. 12 
(eu observ. noastră) și Dreptul din acelaş an, No. 35. 
Această soluţie lasă a se presupune că dota mobiliară care, 
în principiu, este alienabilă, poate fi declarată inalienabilă 

“prin convenţia părţilor şi, în adevăr, această soluţie rezultă 
din principiul libertăţei convențiilor matrimoniale (art. 1224 
C. givil). Vezi, în acest sens, C. Bucureşti, Dreptul din 1876, 
No. 18; Cas. rom. (decizia citată în nota precedentă); Trib. 
Vaslui, Or. judiciar din 1908, No. 27, pag. 214; Judecăt. 
ocol. INI Bucureşti, 'Or. judiciar din 1904, No. 12, p. 10; 
Trib. Corbeil, Dreptul din 1914, No. 58 (cu observ. noastră). 
Vezi tom. VIII al Coment. noastre, p. 193, nota 3, p. 221 
şi 276, precum şi supră, p. 79. — Contră: 'Trib. Ilfov, Cr. 
judiciar din 1904, No. 12, p. L00, 101 (sentinţă casată). 

Dacă dota, mobiliară a fost declarată inalienabilă prin con- 
venţia părţilor, ea nu poate fi urmărită pentru datorii eon- 
tractate în timpul căsătoriei, şi niei chiar în urma desfacerei 
căsătoriei, pentrucă viciile care lovese bunurile inalienabile 
în timpul căsătoriei, nu dispa în urma desfacerei ei. Cas. 
rom., decizia, citată supră, nota 2, Dota, mobiliară, care 
na fost declarată inalienabilă prin contractul de căsătorie, 
poate, din contra, fi urmărită pentru datorii contractate în 
timpul căsătoriei, fiindcă ea este alienabilă după art. 1249 
O. civ. Cas. rom. Bult. 1907, pag. 17/8 şi Cr. judiciar din 
1908, No. 27, p. 213. Vezi şi tom. VIII al Coment. noastre, 
p. 221 şi 337 dea l-a).
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când art. 1909 din codul civil? Negativa este singură ad- 
misibilă, pentrucă deşi vânzarea unei case spre a fi dărâ- 
mată, ca şi vânzarea unei păduri spre a fi tăiată, constitue, 
în intenţia părţilor contractante, o vânzare mobiliară (?), 
totuşi adevăratul proprietar este străin de această, convenție 
şi, în privința lui, obiectul vânzărei nu eră materialul, adecă 
nişte lucruri mobile, ci însăş casa care urmă a fi dărâmată. 

adecă un imobil. Prin urmare, art. 1909, care, precum ştim, 

se aplică numai la mobilele corporale, nu-i este opozabi! (2). 

Efectele regulei statornicite de art. 1909. 

Efectul regulei statornicite de art. 1909 C. civil este 

de a exelude, în principiu, revendicarea mobilelor (5). Pose- 

sorul de bună credinţă a unui lueru mişcător poate deci să 

respingă revendicarea, exercitată de terții contra lui, invo- 
când numai posesiunea lucrului (*). 

Art. 1909 nu poate însă fi propus pentru prima oară 

în casaţie, ca, şi orice prescripţie în genere (5), după cum 

el nu poate fi invocat de judecători din oficiu (art. 1841) (6). 

(1) Vezi tom. III, partea I, al Coment. noastre, nota 3 dela 

p. 146, 147. Cpr. C. Craiova şi Cas. rom. Cr. judiciar din 

1911, No. 85, p. 710 (cu observ. d-lui loeot. &. D. Danielopol); 

Cr. judiciar din 1913, No. 5%, p. 627 (rezumate). 

(2) Vezi Ricci, Corso teorico-pratico di diritio civile, V, 139, 

p. 248 urm., care reproduce nişte considerente foarte temei- 
pice şi bine motivate ale unei decizii a Curţei de apel din 

Leca. 
(£) Art. 1909 exclude nu numai revendicarea, ci şi acţiunea, con- 

fesorie de uzufruct (acţiune tot reală). Deci, dacă mobilul 

posedat de un achizitor de bună credinţă este grevat de un 

drept de uzufruet, uzufructuarul nu va puteă să evingă pe 

acest achizitor. Fie vorba de uzufruet sau de proprietate, 

acţiunile sunt tot reale și art. 1909 le exclude. Cpr. Planiol, 

1, 2481; Poincare, Revendication des meubles, pag. 226, ete. 

(4) Vezi supră, p. 349. Cpr. Laurent, XXXII, 540; Aubry et 

Rau, II, $ 183, p. 158 (ed. a 5-a); Baudry et Tissier, Pre- 

scription» 836, 819; Guillouard, Jdem, II, 879; Pand. fr., vo 

Prescription civile, 2617; Râpert. Sirey, v0 Possession, 374, 

375; Poincar6, op. şi loco supră cil. 

(6) Cas. rom. S-a II, Bult. 1873, p. 113. 
(6) Vezi supră, p. 361. 

Nerevendi- 
carea mobi-., 

Jelor. 

Art, 1841. 

Acţ. confe- 
sorie în ma- 
terie de uzu- 

fruct.
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Act. pauliană, Știm însă că acest text este străin de acţiunile perso- nale îndreptate contra posesorului. Astfel, art. 1909 nu 
poate fi opus acţiunei pauliene, care este o acţiune personală. 
EI nu face, de asemenea, ea luerul mișcător să fie la adă- postul viciilor, care pot să aducă anularea sau desființarea, titlului, în baza căruia el a fost dobândit (1). 

Excepţii dela regula statornicită de art. 1909, în caz de 
„ pierderea sau furarea lucrului. 

Neadmiterea Am văzut că, după $ 1 al ant. 1909, proprietatea acţ. în reven- : , , A - Ă i . _ dicare contra MObilelor corporale se dobândeşte prin preseripţia instan unui posesor tanee, atunci când posesiunea este de bună credință, şi că Si ppană unui Posesorul, care a devenit astfel proprietar, nu poate fi atins lucru mobil prin acțiunea, în revendicare ci numai printr”o acţiune per- “orporal-  sonală, şi aceasta numai atunci când el are obligaţia de a restitui lucrul. Revendicarea mobilelor corporale, posedate în mod individual, nu este deei admisă, când sunt posedate cu titlu de proprietar şi cu bună credință. Acesta este principiul modern, care rezultă din art. 1909 Ş 1, principiu admis prin cele mai multe legiuiri străine (2), Excepţii dela La regula că revendicarea nu este admisă contra, pose- regula de maisorului de bună credinţă al unui lucru corporal, legea aduce când lucrul a două excepţii, care, ca toate excepţiile, sunt de strictă in- fost pierdut terpretare, şi anume: 10 când lucrul a fost pierdut; și 29 "când el a fost furat, în care cazuri lucrurile pierdute sau furate pot fi revendicate în curs de trei ani din ziua, pierderei sau furărei lor, dela cel la care aceste lucruri se găsese (?). 
(1) Baudry et Tissier, op. cit., 836 urn., 880. Dr. străin. (2) Vezi, de exemplu, art. 707 C. italian; art. 932 C. german; art. 932, 933 C. civil elveţian din 1907; art. 2014 C. olandez.— Vezi însă art. 464 şi 1955 C. spaniol, art. 532 urm. C. pur- tughez, art. 1466 C. austriac, reprodus în art. 1923 C. Cali- mach, citat textual supră, p. 344, nota 1. Mai vezi art. 1939 „CO. Calimaeh (1476 0. austriac), ete. L. bulgară (2) Aceeaş soluţie este admisă şi prin art. 35 $ 2 al legei bul- din 1897/98. găre asupra preseripţiei, din 1897/98. lată, în adevăr, cum Art. 55 8 2. se exprimă acest text: „Acela care a pierdut un lucru sau dela care lucrul a fost furat, poate, în curs de trei ani dela pierderea, sau furarea lui, să-l revendice dela acela în mânile 
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10 Lucruri pierdute. — Prin lucruri pierdute legea în- Lucrurile . axe - . IE | ; pierdute prim țelege nu numai cele rătăcite prin negligența, proprietaa ului, pcgligen ţa sau dar, a fortiori, şi cele de care el a, fost lipsit printi”un forţă majoră.. eveniment de forță majoră, precum ar fi, de exemplu: o 
inundație, răsboiul sau mobilizarea în interesul apărărei 
țărei, etc.. 

Tot ca pierdute se consideră şi lucrurile -rătăcite din Trimiterea 
unui lucru - 

sub o adresă, 
falşă. 

  

căruia se găseşte, cu rezerva pentru acest din urmă de a cere 
daune în contra aceluia dela care l-a, primit“. 

Această lege asupra preseripţiei a regatului vecin, de care Legislaţia am vorbit de mai multe ori în studiul de față, este foarte Bulgariei. importantă. Ea, se deosebeşte în prea puţine punete de legis- 
laţia noastră şi de cea franceză. In Bulgaria, există un cod 
de procedură civilă şi de procedură, penală, precum şi un 
cod de comerţ, toate acestea bine alcătuite. Un cod civil 
complect, aşa cum este al nostru, nu există însă, ci există mai 
multe legi speciale și deosebite care, întrunite toate la un 
loc, formează legislaţia civilă a Bulgariei. Intre legile cele 
mai importante, care au fost votate și promulgate pănă acum, 
pe lângă legea asupra prescripţiei (davnost), de care am 
vorbit mai sus, vom menţionă legea asupra tutelei din 28 
Noembrie 1889 (zakon za nastoinilșesivo), legea asupra sue- 
cesiunilor din 17 Decembrie 1889 (zakon za nasledstvoto ), 
legea obligaţiilor și contractelor din 3 Decembrie 1892 (zakon 
za zadeljeniata i dagovorite), ete. Toate aceste legi se tradue 
actualmente în româneşte la Ministerul justiţiei, şi multe din 
ele sunt şi traduse, însă câteodată întrun stil care lasă de 
dorit. Se vede că traducătorul nu este om de legi. Aşa, de 
exemplu, în art. 35 Ş 1 al legei asupra preseripţiei, reprodus 
supră, p. 100, se vorbeşte de hârtiile de valoare la purtător, 
în loc de titlurile la purtător. Am puteă înmulți exemplele. 

Oricum ar fi, toate legile bulgare în vigoare la 27 Iulie 
1913 vor fi în curând traduse în românește. Numai de nu sar 
întâmplă ca, toemai atunci când vom termină traducerea lor, 
să restituim Cadrilaterul, perzând poate şi gurile Dunărei (?!), 
din cauza, tulburărilor create de răsboiul european, care este 
pe atât de cumplit şi de îngrijitor, pe cât eră de neaşteptat 
şi care, în mare parte, se datorește intransigenţei Germaniei 
şi, în special, grandomaniei împăratului Wilhelm. Deşi am 
auzit cu urechile noastre mai multe persoane sus puse din 
străinătate, zicând că dobândirea Cadrilaterului nu este decât 
rezultatul unei primblări militare, totuși ar fi păcat ca tra- 
tatul din Bucureşti să nu rămâe în picioare, căci această 
primblare, dacă este so numim astfel, ne-a costat destule 
sacrificii.
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dicarea lor 

ani. 

Sustracţie 

COD. Civ. — CART. III. — TIT. XX, — CAP. IV. — S-a IV. — ART. 1909. 

cauza trimeterei lor sub o adresă falşă, puţin importă dacă 
eroarea provine dela comisionar sau dela expeditor (1). 

20 Lucruri furate. A doua excepţie, care eră admisă 
de Bourjon şi în vechiul drept francez, are loc în caz de 

timp de trei furt. Legea permite, în asemenea caz, timp de trei ani, re- 

vendicarea contra terţiilor posesori ai lucrului furat, pentrucă 
acela care a fost victima unui furt nu poate, în genere, 
să-şi impute nicio culpă; dacă legea sar fi mulțumit a-i 
conferi o acţiune în daune în contra autorului furtului, 
această acţiune ar fi fost de cele mai multe ori iluzorie. 
In fine, interesul social a impus această soluţie, pentrucă 
dacă legea n'ar fi admis revendicarea lucrurilor furate, 
furtul ar fi fost nu numai înlesnit, dar şi încurajat. Cumpără- 
torii, chiar de bună credință, fiind expuşi la acţiunea în 
revendicare, vor cercetă mai de aproape origina lucrurilor 
ce vor cumpără. Soluţia admisă de lege este deci nu se 
poate mai logică şi mai morală în acelaș timp. De aceea 
ea este consacrată în mai toate legiuirile străine. 

Furtul consistând astăzi în sustracţia frauduloasă a 

“ravâuloasă. juerului mișcător al altuia, cu cuget de a şi-l însuşi pe 
nedrept (art. 306 O. pen.) (2), excepţia statornicită de lege 

Furtul elea- 
tricităţei, 

  

0) 

) 

Thiry, IV, 647; Beltjens, VI, art. 2279, No. 49; Laurent, 
XXXII, 581; Arntz, IV, 2088; Pand. belges, v” Possession 
des meubles, 132; Pand. fr., vo Prescription civile, 2626, 
2627; Râpert. Sirey, 0 Possession, 381; Baudry et TTissier, 
Prescription, 896; Guillouard, dem, UI, 833; D. de Folleville, 
Possesion des meubles, 105; Dalloz, Nouveau code civil annolt, 
1V, art. 2279, No. 293 urm.; Aubry et Rau, II, $ 183, p. 146, 
147. — Contră: Van Bemmelen, Propritte mobilitre, p. 398 
(în privinţa lucrurilor rătăcite din cauza expedierei lor la o 
adresă falşă). 
Vezi încât priveşte elementele furtului, tom. VII al Coment. 
noastre, nota 3 dela p. 621, 622. 

S'a decis că şi electricitatea poate face obiectul unui furt 
sau unui abuz de încredere. Trib. Dolj, Or. judiciar din 
1902, No. 79 (cu observ. noastră); Cas. Roma şi C. Tou- 
louse, Pand. Period. 1900, 5. pag. 17 şi Or. judiciar din 
1900, No. 59; Sirey, 1902. 2. 185; C. Lyon, Dreptul din 
1913, No. 4, p, 82 (eu nota d-lui S. Rădulescu). Vezi şi tom. VII 
al Coment. noastre, p. 622, ad notam. Cpr. Gavraud, Tr. 
ihtorique ei pratique du droit penal franţais, V, 2090, p. 
383 (ed. a 2-a). Vezi şi V. Erbiceanu, Energia naturei din 
punctul de vedere juridic, Cr. judiciar din 1902, No. 86 şi
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nu va fi admisă, de câteori nu există sustracţie frauduloasă. 
Revendicarea fiind, în adevăr, o excepţie dela regula sta- 
tornicită de art. 1909, această excepţie nu poate fi întinsă. 
la alte delicte, oricare ar fi analogia ce ele ar prezentă cu 
furtul. Fzceptiones suni strictissima interpretationis. 

falş (1), printw'un abus de încredere, printr”o eserocherie sau 
prin violarea unui depozit (deliet civil), nu poate să re- depozit, ete. 
vendice dela posesor lucrul de care este lipsit; căei, în 
asemenea caz, el n'a fost victima unei sustracţii frauduloase, 
  

() 

367 

“Astfel, proprietarul deposedat de lucrul său printrun Falş, abuz de 
încredere, 

violarea unui 

din 1903, No. 3.— Aceeaş soluţie este admisibilă în privinţa Furtul produ- 
celorlalte produse, care se distribuese la domiciliul persoanelor, selor distri- 
prin canalizare, precum: apa, gazul aerian, ete. Vezi Cas. fr. 
Pand. Period. 1888. 1. 21 (în privinţa apei); Pand. Period. 
1900,.1. 161 (în privința gazului aerian), etc. 

Sa decis că şi coproprietarul unei păduri, care tae pe 
sub ascuns lemne din pădure, comite un furt, fiindcă îşi 
însușește bunul altuia în măsura în care el aparţine și celor- 
lalţi coproprietari. Cas. rom., S-a II, decizia penală, No. 1362 
din 19 Mai 1914. Jurisprudența română din 1914, No. 25, 
p. 395, No. de ordine 406. Este, în adevăr, de obşte recunoscut 
că sustragerea frauduloasă a lucrului comun, comisă de către 
un comunist, constitue un furt, Vezi în acest sens, Cas. fr. 
Sirey, 49. 1.671; Garraud, Tr. theorigue et pratique du droit 
perial francais, V, 2098, p. 404 (ed. a 2 a). Vezi şi tom. III, 
partea II, al Coment. noastre, p. 29, 30 (ed. a2 a);tom. IX, 
p. 540; tom. X, p. 72, ete. 

In fine, trebue să menţionăm, în materie de furt, -o decizie 
recentă a Curţei de Casaţie, care pune, cu drept cuvânt, în 
principiu că împrejurarea personală autorului furtului: că se 
găseşte în grad de înrndire cu reclamantul, pentru care 
art. 307 din codul penal nu pedepsește furtul, nu poate folosi 
întru nimic tăinuitorului al cărui fapt constitue un delict eu 
totul independent de acel al furtului. Cas. rom. Bult. 1913, 
p. 436. 

Tot Curtea de Casaţie a decis, cu drept cuvânt, că un 
nepot de frate nu poate invocă beneficiul imunităţei stabilit 
de art. 307 C. penal, pentru a se sustrage dela pedeapsa 
furtului comis de el în averea unchiului său, întrucât nu se 
găseşte în categoria rudelor prevăzute de acest text, care 
este o excepţie dela dreptul comun. Cas. rom. Bult. 1913, 

922. 
Cpr. C. Chambâry, D. P. 95. 2. 342; Justiţia de pace din 
Mazamet, Dreptul din 1914, No. 34, p. 272 (cu nota d-lui 
$. Rădulescu). 

buite la domi- . 
ciliu prin ea- 

nalizare. 

Furtul comis 
de către co- 
proprietarul 
ansi păduri. 

Art, 307 C. 
penal. 

Art. 307 C. 
penal.
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ci sa desezisat el însuş cu voința de lucrul său, încredin- țându-l unui depozitar neeredincios. Făcând aceasta el a „comis o culpă sau cel puţin o imprudență, şi terţii posesori 

“Escrocherie. 

Controversă. 

Elementele 

înşălăciunei. 
Vânzarea ace- 
luiaş imobil la, 
două persoane 

succesive, 

de bună credinţă nu pot fi victima acestei culpe sau impru- denţe (*). 
Este adevărat că unii se pronunță în sens contrar, în' privința escroeheriei (2). Adevărul este însă că, atât în caz de abuz de încredere cât şi în caz de escrocherie sau înşă- lăciune (2), acel care, de bună voe, a îneredinţat lucrului său 

  

(0) Thiry, 1V, 648, Planiol, 1, 2469; Beltjens, VI, art. 2279, No. 51; Laurent, XXXII, 594, 595; 7. Huc, X1V, 517; Colmet de Santerre, VIII, 387 bis XV; Aubry et Rau, II, Ş 183, p. 141, 148, text şi nota 9 (ed. a 5-a); Zacharie, Handbuch des fr. Civilrechis, 1, Ş 215 a, p. 538, nota 9 (ed. Anschiitz), $ 122, p. 338, nota 9 (ed. Crome); Mass€-Verg€, V, $ 849, p. 308, nota 10; Moourion, III, 2001, 2002; Poincar6, Reven- dication des meubles, p. 242 urm.; Dalloz, Nouveau code civil annotă, IV, art. 2219, No. 343 urm. şi R6pert. Sup- plement, vo Prescription civile, 163 urm.; Pand. fr., eod. , 2633; Repert. Sirey, v? Possession, 396 urm.; D. de!Folleville, Possession des meubles, 117 urm.; Ortlieb, Idem, 58; De Gourinont, Jdem, 455 urm.; Buehere, Tr. des valeur mobi- lidres, 925 şi 1097, 1099; Baudry- et 'Lissier, Prescription, 897, 898; Gnillouard, Idem, ÎI, 835; 'Troplong, Idem, II, 1070; Le Roux de Bretagne, Idem, II, 1330; Colin et Capi- tant, Cours 6lement. de droit civil, L, p. 915; Cas. fi. D. P. 99. l. 372; Pand. Period. 99. 1. 519; Sirey, 1900. 1. 86; C. Donai, D. P. 92. 2. 375;0r. Judiciar din 1913, No. 59, p. 667 (cu observ. noastră), ete, 
Vezi 'Troplong, „Prescription, II, 1069; C. Paris, Dijon şi Bordeaux, Sirey, 34. 2. 91; Sirey, 57, 2. 993; Sirey, 59. 2. 452, etc. Această chestiune este controversată și în Italia. Vezi deciziile italiene. citate într'un sens şi într'altul, în Ricci, Corso teerico-pratico di diriito civile, V, p. 259, nota 1 (ed. din 1907). 

(£) Vezi în privinţa, elementelor înșălăciunei tom. V al Coment. noastre, p. 70, nota 1, 
Sa decis că, pentru ca să existe delictul de înşălăciune, prevăzut de art, 332 C. penal (Betrug, după denumirea, ger- mană), nu este suficient ca să se constate numai existenţa intențiunei de a înşălă şi prejudiciul cauzat, adecă un fapt ilicit, din care s'a, cauzat cuiva o pagubă; căci, într'un asemenea, caz, înșălăciunea s'ar confundă, cu dolul civil, ei trebue dovedit mai întăi întrebuinţarea de manopere frauduloase sau amăgi- toare în vederea de a împărtăși folos, Prin manopere frau- 

—
 (2 

.
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altuia, nu are în contra acestui din urmă o acţiune reală 

duloase sau viclene, se înţelege nu simple alegaţiuni mincinoase 
sau reticențe, ci. nişte fapte combinate eu oarecare dibăcie, o 
machinaţiune pregătită în așa fel, încât să poată surprinde 
buna, credinţa a terţiilor. Astfel, reticenţele și fraudele care 
consistă din partea unui contractant, numai în ascunderea 
adevărului celeilalte părţi, prin omitere de a-i relevă fapte, 
ce l-ar fi împiedicat de a cădeă în eroare şi l-ar fi făcut, 
dacă le-ar fi cunoscut sau dacă ar fi fost deligent, să îă infor- 
mațiuni și să nu contracteze, nu au caracterul de manopere 
frauduloase, pe cât timp nu sunt însoţite de oarecare fapte 
externe sau acte materiale. Prin urmare, instanţa de fond, 
când impută cuiva faptul că a vândut un imobil unei persoane, 
după ce-l vânduse mai întăi altnia, omiţând de a aduce celui 
de al doilea cumpărător această împrejurare la, cunoştinţă, trebue 
să constate ce anume manopere a întrebuințat vânzătorul spre a fi 
produs eroarea în care a căzut cumpărătorul, ceeace este esenţial 
pentru ca faptul să cadă sub aplicarea art. 332 din codul 
penal. Cas. rom. S-a II, decizia No. 759 din 2 Aprilie 1913, 
prin care s'a casat o decizie a Curţii de apel din Craiova. 
Cr. judiciar din 19183, No. 45, p. 540 (rezumate) şi Bult. 
Cas. 1913, p. 912. | 

S'a mai decis, tot cu privire la delictul de înşălăciune, că, L. pentru 
din diferitele dispoziţii ale legei pentru aplicarea. serviciului aplicarea sis- 
metrie de măsuri şi greutăţi, cum şi din acele ale regulamen- tenului me- 
tului acestei legi, reesă, că verificatorii de măsuri şi greutăţi ” 
pot constată delictul de înşălăciune, prevăzut de art. 332 C. 
penal, consistând într'o măsurătoare inexactă, în afară de 
orice falşificare a măsurilor întrebuințate. Şi delictul de în- 
şălăciune este consumat din momentul în care lemnele au fost 
vândute cu lipsă de căntar, individualizându-se lucrul vândut, 
şi sa, convenit asupra preţului; nu se poate zice că ar fi fost 
o simplă tentativă, de delict, dacă mai înainte de a se descăreă 
lemnele la casa cumpărătorului, făcându-se verificarea, sa 
descoporit lipsa la cântar. Cas. rom. S-a II, decizia No. 158 
din 2 Aprilie 1913. Or. judiciar din 1913, No. 45,p. 539 
(rezumate) şi Bult. Cas. 1913, p. 907. 

Și fiindeă vorbim de înşălăciune, vom menţionă că art. D4 LL. pentru 
..Ă A o . 4 înstrăinarea din legea pentru înstrăinarea bunurilor Statului în Dobrogea n ie Sta 

dela 1889, pedepseşte ca eseroci, conform art. 334 din tului în Do- 
codul penal, pe cei care, în vederea vreunui folos, se fac brogea. 
inijlocitori, promițând locuitorilor să-i facă a obţine pămân- Art. 54. 
turi prin influenţa lor sau prin orice alte mijloace. Dispo- 
ziţiile acestui text fiind generale, se aplică deopotrivă atât la 
împroprietăriri, cât şi la redobândirea pământurilor pierdute 
prin deposedare, nefiind nicio rațiune a se distinge între 

72452 24
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(rei vindicatioj, ci o acţiune personală (1). „Wo man stinen 
Glauben gellassen hat, da muss man îhn wieder suchen“, 
zice o veche maximă germană. (Acolo unde ţi-ai lăsat 
credința, trebue să te duci so.-cauţi) (?). 

Curtea din Paris, printi”o confuzie regretabilă, asimi- 
lase furtul cu eserocheria, sau înşălăciunea (13 Ianuarie 1834), 
snb cuvânt că acest deliet conduce la, acelaş rezultat la, care 
conduce şi furtul, însă această decizie a fost cu drept 
cuvânt casată: 

„Considerând, zice foarte bine Curtea de Casaţie, că excep- iunile sunt de drept strict şi că aplicarea lor trebue să fie restrânsă în sensul riguros al termenilor întrebuinţaţi de legiuitor; că furtul nu poate fi confundat cu eserocheria, fiindcă în materie de escrocherie, individul eserocat a urmat credinţa celui care l-a înşelat, ete.“. 

Şi Curtea din Rouen, ca instanță de trimetere, a admis 
aceeaș soluție, pentru următoarele motive: 

» Văzând că furtul şi esehrocheria sunt două delicte deosebite; că ele se deosebesc întru aceasta că furtul se comite în neştiinţa proprietarului lucrului furat (art. 306 C. penal); pe când eserocheria se comite "en concursul sau cu oarecare participare a lui; că 

mijloeitorii care intervin pentru ca locuitorii să fie împroprie- tăriţi şi între acei care intervin pentru ca locuitorii să redo- bândeacă pământurile asupra cărora au fost împroprietăriți şi apoi deposedaţi. Art. 54 din legea suseitată cuprinde în el toate elementele delictului pedepsit de lege, așa că nu avem a căută elementele acestei escrocherii în alte dispoziţii de lege; iar ca elemente ale delietului de escrocherie, textul de mai sus prevede simpla mijlocire efectuată în vederea unui folos, cu promisiune către locuitori de a-i face să, obţină pă- mânturi prin influenţa lor; numai pentru aplicarea pedepsei acest text ne trimite la codul penal. Cas. rom. Bult. 1913, p. 1l4 urm. 
() Vezi autorii citați p. 368, nota 1 şi R&pert. Sirey, v? Posses- sion, 402; Pand. fr, vo Escroguerie, 641 şi Prescription civile, 2635 urm.; Thiry, IV, 648; Arntz, IV, 20927 Mass6- Vergâ, V, $ 849, p. 808, nota 10; Maread6, Prescription, No. 306, p. 362 urm.; Poincar6, op. cit., p. 243 urm., care diseută pe larg chestiunea şi combate foarte bine părerea lui Troplong, în care eserocheria este asimilată cu furtul. Mai vezi Pand. belges, vo Possession des meubles, 145; Guillouard, Pre- seription, II, 836, ete. 
(2) Cpr. Aubry et Rau, loco cit. p. 147, nota 8 (ed. a 5-a).
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acesta cunoaște sau a putut să-şi procure mijloacele de a cunoaşte 
pe acela ale cărui uneltiri l-au indus în eroare, etc, * (1). 

Aşa dar, conform adevăratelor principii, revendicarea Exereit. ac- 
trebue să fie mărginită numai la lucrurile furate. Reven- pei porso 
-dicarea, pe care legea, o conferă în contra posesorilor de bună proprietarul o 
credință, timp de trei ani, conform teoriei lui Bourjon, nu ie 
-exelude însă acţiunea, personală pe care proprietarul lucrului - Luerului. 
0 are contra posesorului de rea credinţă, care a dobândit 
lucrul dela autorul furtului sau dela găsitorul lui (2). 

Cât pentru autorul furtului, el poate fi urmărit trei- Urmărirea 
zeci de ani, însă acţiunea ce se poate exercită în contra amoru i fur 
lui după cei trei ani, este o acţiune personală în restituire — versă. 
(art. 998, 1890). In adevăr, după ce interzice, în termeni 
generali, revendicarea mobilelor, art. 1909 o permite în mod 
excepţional, timp de trei ani, în anumite împrejurări strict 
determinate de lege. In afară de aceste împrejurări şi în 
urma expirărei termenului de trei ani, revendicarea ne mai 
fiind permisă, regula art. 1909 își reii puterea sa, lăsând 
şi de astădată să subziste acțiunea personală. Această so- 
luţie este însă contestată de unii, sub cuvânt că acţiunea civilă 
prescriindu-se prin acelaș timp, prin care se preserie şi ac- 
țiunea publică, adecă prin cinci ani, fiindcă este vorba de 
un furt, adecă de un delict (art. 594 Pr. pen.), în urma 
expirărei acestui termen, acţiunea, civilă fiind preserisă, nu 
mai poate fi exercitată contra autorului furtului. La aceasta, 

«se răspunde însă că acţiunea în restituire este deosebită 
«de acţiunea civilă şi că ea nu-și are sorgintea ei în însăș 
infracţiunea, ci isvoreşte ex delicto (art. 998, 999). Recla- 
mantul nu va invocă furtul, care eră preseris, ei reaua 
credinţă a posesorului; altfel furul ar fi tratat mai bine 
decât posesorul de rea credință, ceeace este inadmisibil (3). 
  

(1) Sirey, 35. 1. 321 şi Sirey, 36. 2, 193. Vezi Poincar€, op. cit., 
nota 1 dela p. 245, 246. 

(2) Poinear€, op. cit., p. 246; Baudry et Tissier, Prescription, 
893; Colmet de Santerre, VIII, 387 bis XVII; Pand. fe. 
w0 Prescription civile, 2849, ete. | 

“(2) Poinear€, op. cit., p. 246, 247; Maread6, Prescription, 306, 
p. 362; Baudry et 'Tissier, Jdem, 638 şi 885; Aubry et Rau, 
II, $ 183, p. 157 nota 29 (ed. a ba) şi 1V, $ 445, p. 753, 
text şi nota 24 (ed. a 4-a); Zacharie, Handbuch des fr. Civil-
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Dr. vechiu Această teorie eră admisă în dreptul vechiu francez, de Dunod 
francez de Oharnage (!). Ea poate deci fi considerată ea tradițională, 

Lucrurile, gă- Soluţia de mai sus se aplică şi acelui care a găsit 
Site uerul altuia şi care este obligat a-l restitui, obligaţia sa 

isvorând din delict (art. 998 C. civ., 828 CO. penal) 2). 
Cazul când Revendicarea pentru cauză de furt, în termenul deter- 
autorul fur minat de art, 1909, este admisibilă chiar dacă autorul tului. este din 
acei care, furtului, din cauza înrudirei sale cu partea lezată, ar fi din 
aa acei care, după lege, nu se pedepsesc, faptul lor fiind calificat 
Art. 307 C. ea tainică luare şi dând lce numai la despăgubiri civile 

P* (art. 807). Motivul acestei dispoziţii este că faptul, deşi nu 
„se pedepseşte, tot furt rămâne, dovadă că coautorii unui 

asemnea fapt se pedepsesc, dacă nu sunt rude în gradul 
prevăzut de lege eu victima sustragerei frauduloase (9). 

  

rechis, |, $ 122, p. 339, nota 10 (ed. Crome); Planiol, |, 
2483, 2484; Bufnois, Propritte ei contrat, p. 389.— Contră: 
Le Roux de Bretagne, Prescription, II, 1336; Vazeille, Idem, 
II, 589, p. 181, 182 (ed. din 1832), ete. 

(1) Zr. des prescriptions, p. 191 (ed. din 1765). 
() Baudry et 'Tissier, op. căt, 885, p. 705, 706.— Contrâ: 

Planiol, I, 2484.—Vezi însă Planiol, 1, 2586. Vezi şi supră, 
p. . . 

(9) Aubry et Rau, II, $ 183, p. 148 text şi nota 10; Beltjens, „VI, art. 2279, No. 55;T. Huc, XIV, 517; Laurent, XX XII, 581; Pand. belges, vo Possession des meubles, 142; Pand. 
fr., yo Prescription civile, 2637; Baudry et Tissier, Pres- cription, 900; Guillouara, Idem, II, 831; Repert. Dalloz, Supplement, vo Prescription civile, 110, ete. — Cu toate 
acestea, s'a decis că acţiunea în revendicare a unui mobil 
furat, nu poate fi exercitată contra terţiului achizitor al 
acestui lucru, atunci când autorul furtului este fiul recla-- mantului. Just. de pace din Tirlemont. Vezi Beltjens, loco supră cil. şi Pand. belges, 20 ciţ., 166. Art. 307 C. Şi fiindcă vorbim de art. 307 din codul penal, vom pen. menţionă o decizie recentă a Curţei de Casaţie, care pune în principiu că codul penal, neconsiderând ca delict tainicile 
luări comise de soţie spre paguba bărbatului său, urmează. 
că acei care au ajutat sau asistat pe femee la săvârşirea unei asemenea fapt, nu pot fi consideraţi ca culpabili de complicitate, întrucât pentru aceasta trebue, conform art. 50 din codul penal, ca faptul principal să constitue o crimă, sau un delict. Cas. rom. Belt. 1911, p. 1496. Opr. şi Judecăt. ocol, Zătreni (Vâlcea), Dreptul din 1914, No. 28, p. 221 (judecător C. 8. Ballan).



REVENDICAREA LUCRURILOR PIERDUTE SAU FURATE. — ART. 1909. 373 

Prada luată dela vrăjmaş (prada bellica) în timp de Prada luată 
răsboiu, fiind considerată ca o proprietate legitimă (!), nu dela vrăjmaș 
poate fi revendicată ca. lucrul furat, dela terţiul posesor. rechiziţionate 
Aceeaș soluţie este admisă, în genere, şi în privinţa lucrurilor de inamie. 
rechiziţionate de inamie, chiar dacă rechiziţiile ar fi fost 
neregulate (2). 

Acţiunea în revendicare a unui lucru pierdut sau furat Revendicarea 
poate fi exercitată contra oricărui posesor, puţin importă, o 
titlul în baza căruia el posedă lucrul: vânzare, donaţiune, ete. - furate. 
Ea trebue să fie exercitată în curs de trei ani din ziua pier- 
derei sau furărei lucrului, iar nu din ziua de când a început 
posesiunea, terţiului (2). 

O altă decizie tot a Curţei de Casaţie mai pune în prin- Art. 307 Cc. 
eipiu că dispoziţia art. 307 din codul penal, care nu socoteşte pen. 
ca furturi tainicile luări urmate de către fraţi şi surori 
între ei, sunt personale numai fraţilor şi: surorilor; prin 
urmare, ceilalți coautori nu pot beneficiă de această dispoziţie, 
creată numai în vederea persoanelor anume pvevăzute de 
lege. Vezi Bult. Cas. 1912, p. 81. Vezi şi cartea de judecată 
mai sus citată a judecăt. ocol. Zătreni. 

Decizia de mai sus a Curţei de casaţie admite, cu drept — Afnii. 
cuvânt, că beneficiul imunităţei penale, statornieit de art. 307 
din codul penal, în ceeace priveşte pe afini, nu se aplică 
decât afinilor din linie ascendentă sau descendentă, cum ar 
fi, de exemplu, ginerii față de socri, nu însă şi afinilor din 
linia, colaterală, cum ar fi cumnaţii între ei. In adevăr, 
art. 307 din codul penal, după ce se ocupă de tainicile luări 
urmate între rudele de sus sau de jos, menţionează pe afinii 
de aceaş linie, adecă din linie ascendentă sau descendentă, 
iar după ce se ocupă de fraţi şi surori, nu mai adaogă și pe 
afinii în linie colaterală; de unde rezultă că sustracţiunea să- 
vârgită între afinii din linie colaterală, nu intră în excepţia. 
statornieită de art. 307 C. penal. Vezi Bult. 1912, p.:81. 

(1) Vezi tom. III, partea II, al Coment. noastre, p. 32, 33. 
() Laurent, XXXII, 596; Beltjens, VI, art. 2279, No. 5; 

Pand. belges, vo Possession des meubles, 148; Repert. Sirey, 
v0 Possession, 3888; — Contră: Dalloz, Nouveau code cinil 
annoie, IV, art. 2279, No. 355; Guillouard, Prescription, II, 
838; O. Besancon, D. P. 73. 2. 147. Asupra acestei chestiuni 
Beltjens are mai multe citaţii, însă toate sunt inexacte, Ieru, 
de altfel, foarte comun la acest autor, nu ne putem împiedică 
de a o spune. A 

(5) Art. 2146 din codul italian reduce acest termen la dai ani, Dr. străin. 
iar art. 1939 din codul Calimach (1476 C. austriac) îl urcă,
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Preseripţie Li- In specie fiind vorba de o prescripţie scurtă şi libera- 
oeliisea ci torie, care curge contra, minorilor şi interzişilor (art. 1908), 
peste termenul iar nu de o preseripţie achizitivă, nici de un termen fix, 
de dnei ani- această prescripţie nu poate fi prelungită peste trei ani (!). 

Din împrejurarea că, în specie, este vorba de o pre- 
scripţie liberatorie, iar nu de o prescripţie achizitivă, re- 
zultă că posesorul poate so învoace, chiar dacă mar posedă, 
decâi de un scurt timp, dacă stabileşte că pierderea luerului 
sau furarea, lui datează de mai bine de trei ani (2). 

Intreruperea Apoi, dacă este vorba de o preseripţie extinctivă, 
şi suspendarea 

  

preseripţiei. această,  preseripţie este supusă regulelor ordinare de intre- 

, din contra, la sase ani. Cpr. art. 1955 C. spaniol din 1889. 
C, Calimach. Vezi supră, p. 344, nota Î. „Acel ce au luat un lucru mişcător 

dela un stăpânitor prihănit sau cu rea credinţă, ori acel ce 
nu poate arătă pe avutorul de mai înainte, zice art. 1939 
din codul Calimach (1476 C. austriac), nu poate să-l dobân- 
dească prin obișnuita uzucapiune, ci în termen de șase ani“. 
Prescripţia lucrurilor furate este desființată prin art. 1007 
din. codul german. 

() Laurent, XXXII, 583; Planiol, Î, 2485; Mourlon, Il1, 1909; 
Beltjens, VI, art. 2279, No. 56, p. 870. — Majoritatea autorilor 
văd însă în art. 1909 o decădere, o fine 46 neprimire ce se 

„opune unei acţiuni neexereitată într'un termen fix, iar nu o 
preseri pţie liberatorie. Aubry et Rau, II, $ 183, p. 151, nota 17; 
Le Roux de Bretagne, Prescription, II, 1331; Baudry et Tis- 
sier, Idem, 891; Guillouard, Idem, Il, 844; Colmet de Santerre, 
VIII, 387 dis XVII; Repert. Sirey, v0 Possession, 419; Pand. 
fr., vo Prescription civile, 2642; Colin et Capitant., Cours 
de droil civil. IL, p. 915; Poinear6, op. cit., p. 247; Ortlieb, 
Effets de la possession des meubles, 64; D. de Folleville, 
Possession des meubles, 124; T. Huc, XIV, 517, p.655; Planck, Die Lehre von der Verjăhrung, p. 24, ete. Trib. Paris, D. P. 96. 2. 255. Această sentință, pune în principiu că termenul de trei ani nefiind un soroe de prescripţie, ci un termen fix, nu este susceptibil de întrerupere. Chestiunea este controversată, și în Italia. Vezi Galdi, Della prescrizione, IV, 146, p. 202 urm. In orice caz, toţi autorii sunt unanimi spre a decide că, în specie, nu poate fi vorba de o prescripţie achizitivă statornieită în folosul terţiilor achizitori, căci art, 1909 nu cere nicio condiţie din acele necesare preseripţiei achizitive (art. 1846 urm.). Vezi Poincare, Revendication des “meubles, p. 247; Renaud, Lari. 2279 du 0. Napolton interprete par ses origines germaniques, traducere de Chauffour, în Revue de legislation , et de jurisprudence, tom. l, anul 1845, p. 375, ete. () Mourlon, III, 1999; Poincarţ, op. cit., p. 248.
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rupere şi de suspendare, afară de cea prevăzută de art. 1876, 
cu privire la minori şi interzişi, pentrucă după art. 1908, 
preseripţiile scurte curg în contra minorilor şi interzişilor (*). 

Reclamantul: în revendicare nu este obligat a-şi dovedi Neaplie., în 
dreptul de proprietate, fiind suficient ca el să dovedească e aa 
pierderea sau furtul luerului revendicat, ceeace impiică, do- Dovedirea po- 
vedirea, posesiunei pe care el a pierdut-o. Neavând a dovedi edi 
proprietatea, art. 972 nu este aplicabil în specie, iar reven-  tulni. 
dicantul va stabili posesiunea sa prin martori și prezumpții, - 
fiindcă, posesiunea, nu este un fapt juridie, ci un fapt mate- 
rial (2). Dovedind posesiunea sa, el își va, dovedi în acelaşi timp 
proprietatea, fiindcă, posesiunea, în. privința mobilelor eor- 
porale şi a titlurilor la purtător, conduce la proprietate prin 
prescripția instantanee (art. 1909, ab snitio). 

Revendicantul nu are însă nevoe de a dovedi cine este 
autorul delictului (3). 

Posesorul revendicant va mai trebui să, dovedească, ŞI“ Dovedirea 
furtul. „Lveftet mobilier furtif peut âtre revendiqu6 mâme  fartuli- 
des mains de laequcreur de bonne foi, pourtu que le 
furie soit constate“, ziceă Bourjon. Pothier voiă, de ase- 
menea, ca cel care revendică un lucru mobil dela un terţiu, 
să dovedească că a pierdut această posesiune prin efectul 
unui furt (%) | 

Nu este însă nevoe ca furtul să fie constatat printr”o Cum se dove- 
hotărîre definitivă, el putând fi stabilit prinu”un proces- deste nr] 
verbal al autorităţilor polițienești, și chiar prin alte dovezi (5). 

Dacă cel care a cumpărat un lueru pierdut sau furat Cazul când 
l-a vândut și el, la rândul lui, altuia, revendicarea nu va Ceea 
fi îndreptată contra, lui, ei contra cumpărătorului, posesor lucru furat, 
actual al lucrului. Vânzătorul nu va fi responsabil către [2 vândut: 

(1) După cei care văd în art. 1909 un termen fix, iar nu o 
„prescripţie extinctivă sau liberatorie, cauzele de suspendare 
n'ar fi aplicabile în specie. Vezi Colin et Capitant, |, op. cit., 
„915. 

() [ Hue, XIV, 517; Thiry, IV, 650; Aubry et Rau, II, $ 183, 
p. 149; Beltjens, VI, art. 2279, No. 57; Laurent, XăXII, 
584; Baudry et Tissier, Prescription, 887; Guilluuard, dem, 
II, 839, ete. Vezi şi supră, p. 9%. 

(€) T. Huc, XIV, 517, p. 655; C. Paris, Sirey, 68. 2. 42, ete. 
(*) Cpr. Troplong, Prescription, II, 1068. Na 
(5) Beltjens, VI, art, 2279, No. 55 bis şi deciziile citate acolo.
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proprietarul lucrului decât atunci când vânzând lucrul, a 
comis o culpă, în care caz el va puteă fi acţionat printr'o 
acţiune în daune, după ce reclamantul va stabili culpa (1). 

Consumarea Dacă acel care a cumpărat luerul pierdut sau furat 
iuerultă our Ia, consumat de rea credință, el va plăti revendicantului 

valoarea lucrului; la, caz de a-l fi consumat de bună ere- 
dinţă, el nu va datori despăgubiri decât în marginile îna- 
vuţirei sale, guatenus locupletior factus est (?), 

Acţ. recur- Când vechiul posesor revendică lucrul pierdut sau furat 
oului ta dela posesorul actual, acesta, la caz de evingere, are o 

evului.“ acțiune recursorie contra celui dela care el deţine lucrul 
(art. 1909, în fine). | 

Baza acţ. re- Acest recurs se întemeiază pe echitate şi pe buna 
“sie evedință. S'a decis însă că detentorul de lucruri mişcătoare 

pierdute sau furate, revendicate de către proprietarul lor, 
nu poate să aibă recurs contra, posesorului de bună ere- 
dinţă, dela care el deţine lucrul, decât întru atâta întrucât 
dauna ce el sufere nu este rezultatul culpei sau negligenţei 
sale (3). | 

Art. 1910 c. Am terminat cu art. 1909. Venim acum la art. 1910. 
bi Acel eare. revendică, chiar dela un terţiu, posesor 

de bună credinţă, un lucru pierdut sau furat (£), nu este 

Q) Beltjens, op.cit, VL art. 2279, No. 58; Guillouard, Prescription, 
II, 845; Pand. belges, v? Possession des meubles, 160; Laurent, 
XXXII, 585; T. Huc, XIV, 517, în fine; C. Paris, Sirey, 
81. 2. 157; D. P. 82. 2. 180, ete. 

(2) Beltjens, VI, loco cit., No. 58; Pand. belges, vo Possession „des meubles, 161; Laurent, XXXII, 585, în” fine. Şi aici am 
constatat că unele din eitaţiile făcute de Beltjens sunt greşite. 
Se vede că autorul n'a adunat singur materialul necesar la o operă atât de importantă, ci s'a servit şi de ajutorul altora, 
care au fost negligenţi. 

(8) Cas. fr. D. P. 74. 1.291. Vezi şi Beltjens, VI, art. 2279, No. 59. 
— Vezi însă Laurent (XXXII, 589), care arată că chestiunea 
este îndoelnică, Cc 1 A 4 _ A y. . ._. y . . “1. azul când  (*) Este, în adevăr, de prineipiu că proprietarul unui lucru mobiliar, posesorul lu-. crului este de furat sau pierdut, îl poate revendică timp de trei ani dela bună credință. acel ce-l deţine, chiar când acesta ar fi de bună credinţă. Art, 585 ultim Trib. Ilfov, Dreptul din 1882, No. 49, p. 439. — Vezi însă com, art. 58 $ ultim C. com. eare, în privinţa titlurilor la purtător, pierdute sau furate, inărgineşte acţiunea în revendicare contra celui care a Şăsit lucrul sau l-a furat, şi contra celora car
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în genere, obligat a restitui preţul plătit de acest terţiu. 
Regula de mai sus încetează însă de a fi aplicată în 
cazul prevăzut de art. 1910, care dispune că, dacă po- 
sesorul actual al luerului furat sau pierdut l-a cumpărat 
la un bâlciu sau la un târg (iarmaroc) sau la o vindere 

“publică, sau la un neguţător care vinde asemenea lucruri, 
proprietarul primitiv nu poate să iă lucrul înapoi decât 
întorcând posesorului preţul ce l-a costat (1). 

371 

Tot astfel, se decide în Franţa, că lucrurile amanetate Lucrurile 
la Muntele de pietate (casele de împrumut pe amanet) (2), nu Apenetate la 
pot fi revendicate, pentru cauză de furt sau pierdere, de pietate. 
către acela care se pretinde proprietarul acestor lucruri, 
decât plătind capitalul și dobânzile pentru care aceste 
lucruri au fost amanetate, mai cu seamă dacă, împrumutul 
a fost eontraetat conform legei şi regulamentelor în fiinţă (5). 

l-au dobândit cu orice titlu, cunoscând viciul cauzei posesiunei 
autorului lor. Vezi şi înfră, p. 386, text şi nota. 

Dacă terţiul a dobândit lucrul de rea credinţă, adecă ştiind Cazul când 
că vânzătorul nu eră proprietarul luerului cumpărat de dânsul, Posesorul este 
el nu va mai fi apărat prin preseripţia excepţioanală de trei 
ani, statornicită de art. 1909, ei prin prescripţia ordinară de 

de rea cre- 
dinţă, 

30 de ani. Cpr. Planiol, I, 2487. Codul Caliinach are, în C. Calimaeh. 
această privință, următoarea dispoziţie: „Cel cea furat oria Art. 
răpit eu putere un lueru străin, niciodată nu-l poate dobândi; 
cum nici cel ce cu orice chip l-a luat dela răpitor sau fur, : 
dacă a știut furarea sau răpirea lui; iar cel ce cu bună ere- 
dinţă şi cu titlu drept a luat lucrul dela răpitor, îl dobân- 
deşte legiuit prin stăpânirea necurmată în termen de treizeci, 
de ani“ (art. 1931). Vezi supră, p. 1& şi 15. 

(1) Cpr. Cas. rom. Bult. 1912, p. 1047. 
(2) Vezi L. din 23 Februarie 1906 pentru înfiinţarea, caselor de 

împrumut pe amanet în România (Muntele de. pietate). 

1931. 

0) Vezi Aubry et Rau, II, $ 183, p. 150, text şi nota 16.—S'a, Responsabili 
decis că Muntele de pietate nu este responsabil către proprie- tatea Mun- 
tarul obiectelor furate şi obligat la restituirea, lor, în virtutea felui 
art. 1909 $ 2, decât în caz când agenţii suszisei instituţii ar 
fi fost eulpabili chiar de o simplă negligenţă. C. Amiens, 
Sirey, 81. 2. 168; D. P. 88. 2. 51. Vezi Repert. Sirey, v 
Mont-de-pitte, No. 153. — In legea noastră asupra caselor de 
amanet pe împrumut (Muntele de pietate), nu se zice nimie 
în această privinţă, ci numai că nu se pot amanetă obiectele 
despre care se ştie sau se presupune că sunt furate (art. 8 
lit. 4, Li. din 23 Februarie 1906). Vezi în cât priveşte cazurile 

de pie- 
tate,
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Recursul în Proprietarul, care a plătit posesorului evins preţul ce-l 
Sita coastă lucrul revendicat, are recurs contra acelui care a comis 
lui lucrului. furtul sau a găsit lucrul. 
Restituirea Pentru ea proprietarul, al cărui lucru a fost pierdut sau 
pretuli h- furat, să fie obligat a restitui posesorului actual preţul plătit 

de acest din urmă, trebue ca el să-l fi cumpărat de 
bună credință la un bâlciu, târg sau iarmaroe, la o liei- 
tație publică, sau la un neguţător care vinde asemenea lucruri. 

Motivele „dis- Motivul acestei dispoziţii, împrumutată dela dreptul 
dispre ai. vechiu francez, este lesne de priceput. „Cumpărătorul nu-şi 
tuirea preţu- poate impută nicio culpă, întrucât el n'a comis nicio iImpru- 
pile SA denţă. Nimie nu putea, în adevăr, să-l facă să bănuiască 
bună credinţă. că lucrul cumpărat de dânsul eră pierdut sau furat. (1). Cât 

pentru adevăratul proprietar, el ar fi putut, dacă ar fi fost 
mai diligent, să: înlăture pierderea sau să împiedice furarea 
lucrului. Din două interese puse în aceeaş cumpănă, cel 
dintăi trebue să prepondereze (2). In fine, se poate zice 
că această soluţie este cerută în mod imperios în interesul 
comerţului, eare altfel ax fi fost periclitat (2). 

Bursele de Bursele de comereiu, pentru titlurile la purtător ce se 
“valia ami Degociază în ele, trebue să fie asimilate eu târgurile publice, 

zaraf, ete. nu însă prăvălia sau contuarul unui zaraf, în privința cum- 
părăturilor de efecte ce-i pot fi oferite. Titlurile pierdute sau 
furate, cumpărate de el în prăvălia sa, care este un stabi- 
liment privat, iar nu un local publie, pot deci fi revendi- 
cate, fără ca el să poată invocă, beneficiul art. 1910. Za-   

  

de responsabilitate ale Muntelui de pietate, art. 18 şi 19 din 
legea, suscitată, 

Cazul când (1) Legea, presupune pe posesorul evins de bună credinţă. Deci, posesorul lu- dacă, : > x > : aq Calu mu aia că el a știut că lucrul ce a cumpărat eră pierdut sau 
drept la resti- furat, el. nu va aveă drept la restituirea preţului, chiar dacă tuirea prețu- ar fi cumpărat lucrul în condiţiile cerute de art. 1910. Legea lui lucrului a voit, în adevăr, să apere pe cumpărătorul cinstit, iar nu pe cumpărat cel de rea credință. Nemo auditur propriam turpitudinem 

allegans. Vezi Beltjens, VI, art. 2280, No. 5; Pand. belges, vo 
Possessions des meubles, 178; Laurent, XXXIL, 592; 7. Huc, 
XIY, 519; Baudry et Tissier, Prescription, 904; Guillouard. 
Idem, IL, 849. Cpr. C. Paris şi Cas. fr. D.P. 3.1. 393; 
D. P. 73. 1. 481, ete. 

(?) Vezi Colin et Capitant, op. cit. 1, p. 915, 916; Baudry et Tis- 
sier, Prescription, 903, ete. 

(0) Vezi Pand. bclges, +0 Possession des meubles, 168. 

de e].
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raful (le changeur) este, în adevăr, dator să se informeze de 
moralitatea, acelor care-i propun vânzarea unor titluri la 
purtător şi de proveniența acelor titluri (1). 

Acelaş contuar va fi însă considerat ca prăvălia unui Cumpărare:u 
neguțător, în care se vând asemenea lucruri, în privinţa făoută. de 
cumpăăturilor făcute de terţii (2). IN 

Soluţia va fi însă cu totul alta în privinţa operaţiilor Prăvătia unui 
făcute în prăvălia unui banehier, care nu este, în genere, Panchier- 
considerat ca vânzător de titluri la purtător (9). 

Posesorul evins al unui lueru, cumpărat dela un ne- Cumpărarea 
guțător, .nu poate cere restituirea preţului, ce el a plătit. a dala 
decât atunci când l-a cumpărat dela un neguţător care care vinde 
vinde asemenea, lucruri. De exemplu: el a cumpărat un ornie %menea lu- 
dela un ceasornicar, un inel dela, un juvaergiu, ete. Numai 
această împrejurare îi dă drept la restituirea prețului plătit, 

() Cpr. T. Hue, XIV, 519; Thiry, IV, 650; Colin et Capitant, 
op. cil, L, p. 9IG; Aubry et Rau, II, $ 183, p. 149, nota 14; 
Baudry et Tissier, Prescription, 905; Guillouard, Idem, II, 
851; Lie Roux de Bretagne, Jdem, II, 1333; Laurent, XXII, 
590; Pand. belges, vo Possession des meubles, 115; Cas. fer. 
D. P. 78.1. 124; Sirey, 78. 1. 407; Trib. Ilfov, Dreptul din 
1382, No. 44, p. 899. „Considerând, zice această din urmă. 
sentință, că art. 1910 C. eivil, pe care partea intimată îl 
invoacă (în specie eră vorbă de o casă de bancă, care cum- 
părase în eontuarul ei un titlu la purtător furat), spre a se 
apără de restituirea bonului în chestiune, nu are nicio apli- * 
care în speţă, de oarece cumpărarea făcută întrun bâleiu sau 
târg, sau lao vindere publică,, nu poate fi asimilată cu vân- 
zarea, făcută în contuarul unde în speţă s'a efectuat vânzarea 
bonului. In adevăr, în cele dintăi locuri vânzările se fae 
public, aşa că poliţia şi păgubaşul pot să vegheze şi furul să 
fie surprins; în contuarul unui bancher, nici poliţia nici păgu- 
başul nu pot însă străbate, iar furul n'are a se teme de nicio 
supraveghere. Nu asemenea vânzări a putut, dar, aveă în vedere 
legiuitorul, când a edictat ar. 1910 din codal eivil, ete.&. 

(2) T. Huc, loco cit.; Laurent, XXXII, 591; Aubry et Rau, 
loco cil.; Al. Wabhl, Titres au porteur, II, 1424; Guillouard, 
Prescription, II, 852. — Contră: Baudry et Tissier, Prescrip- 
tion, 905; Poincar6, Revendication des meubles, p. 262 urm.; 
Ortlieb, Efets de la possession . des meubles, 68: C. Paris, 
Sirey, 64. 2. 283; Sirey, 97. 2. 305, ete. 

(2) Aubry et Rau, /oco cit., p. 150, nota 14, în fine (ed.a 5-a); 
T. Hue, XIV, 519, p..657; Guillouard, Prescription, II, 852, 
în fine, p. 2175; C. Paris, D. P. 85. 216, etc. 
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pentrucă numai atunci el este presupus de bună credință. 
In consecință, s'a decis că posesorul unui lueru furat nu 
poate să invoace dispoziţiile art. 1910, atunci când ela 
cumpărat acest lueru dela un necunoscut, fără prezența 
vreunui martor şi fără să poată stabili că vânzătorul eră 
neguțător de asemenea lucruri (?). 

Cazul când . Se poate întâmplă ea cineva să fi cumpărat un lucru 
Yânză torul un dela un neguţător care nu aveă decât un singur lucru de 
singur ineru speța, acelui vândut. De exemplu: o persoană cumpără un 
ae ceasornic dela un vânzător de antichităţi sau de curiozităţi 

(brocanteur, fripier). Art, 1910 este aplicabil, fiindcă, prin 
asemenea lucruri se înțelege lucruri de acelaş gen, iar nu 
de aceeaș speţă (?). 

Ce trebue să Posesorul este acela care trebue să dovedească că vân- 
AM zătorul dela, care a cumpărat lucrul, eră, neguţător de asemenea 

lueruri. N'ar fi suficient să se stabilească că vânzătorul 
avea acte din care se constată că el eră neguţător de ase- 
menea lucruri (8). 

Ce trebue să Restituirea la care are drept posesorul actual, dela, care 
cuprindă ia se revendică lucrul, cuprinde preţul cumpărăturei, cheltue- 
care posesorul ile necesare şi chiar cele utile, în marginea plus-valutei 3 

axe drept. dobândite de lucru (4). 
Pvoprietarul care-şi revendică lucrul său, nu este obligat 

a restitui posesorului actual al luerului decât ceeace acesta 
“a plătit cu titlu de preţ sau ca accesoriu al preţului. „Subrogarea Proprietarul care n'a izbutit în acţiunea, sa contra, deten- garanție con. torului lucrului, decât restitaindu-i preţul achizițiunei sale în ferit de at condiţiile ari. 1910. nu poate să pretindă a, fi subrogat 

relui depo- LECuIsului în garanţie conferit de art. 1909 detentorului de- sedat. — posedat al lucrului pierdut sau furat, contra, celui dela care 
el a dobândit acest lueru, pentru a cere dela un detentor 
intermediar suma ce ela restituit. E] poate numai să exer- 
cite contra acestui detentor intermediar acţiunea în respon- 
sabilitate, conferită de dreptul comun (art. 998, 999), dacă 

(1) Just. de pace din Diest (Belgia), Beltjens, VI, art. 2279, No. 6; | Pand. belges, vo Possession des meubles, 169, ete. &) T. Hue, XIV, 419, p. 657. 
(6) T. Hue, Zoco supră, cil. p. 657; Pand. belges, v0 Possesston des meubles, 170; - (*) T. Hue, loco cit. 
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acest din urmă a comis vreo culpă. Cel puţin, în acest 
sens se pronunță majoritatea autorilor (1). 

Despre titlurile la purtător pierdute, distruse, 
furate, etc. (2). 

» 

Prin titluri la purtător se înţelege nişte acte serise, care 
constată o datorie plătitoare în mânile posesorului titlului, 
oricare ar fi el, şi fără a-i cere vreo justificare. Biletele de 
bancă sunt titluri la purtător în toată puterea cuvântului (3). 

Aceste titluri sunt, după cum ştim, asimilate mobilelor 
corporale, pentrucă titlul, eare este un obiect tangibil, cons- 
titue însăş creanța (4). Titlurile la purtător, pierdute sau 

0) 'T. Hue, XIV, 520, p. 658; Baudry et Tissier, Prescription, 907; 
Guillouard, /dem, II, 854; Pand. belges, vo Possession des 
meubles, 113; C. Lyon, D. P. 88.2. 41; Sirey, 88. 2. 228.— 
Vezi însă Laurent, XXXII, 589. Cpr. Aubry et Rau, II, 
$ 183, p. 150, nota 15 (ed. a 5-a), ete. 

(2) Vezi asupra acestei materii, Al. Wabl, Zr. theorigue et pra- 
tique des titres au porteur franţais et ctrangers (2 vol. Paris, 
1891); Colin et Capitant, Cours element. de droit civil frangais, 
I, p. 917 urm.; Beltjens, Encyclopedie du droit civil beige, 

"VI, art. 2280, No. li urm.; Pand. belges, vo Possession des 
meubles, 185 urm.; Guillouard, Prescription, II, 882 urm., 
p. 307 urm., care are un studiu complect asupra materiei. 

(2) Vezi Planiol, 1, 2489, nota 1, p. 803 (ed. a 5-a).—Art. 1909 
se aplică deci biletelor de bancă, dacă se dovedeşte identitatea 
biletului sustras sau pierdut. Revendicarea nu este însă cu 
putință contra unui posesor de bună credinţă. Cpr. Pand. fr., 
v? Prescription civile, 2529; Lyon-Caen et Renault, Pr. de 
droit commercial, IV, 764, p. bl5 (ed. a 2-a), ete. 

(*) Serisurile funciare, infiinţate de societăţile Creditelor, sunt 
titluri la purtător şi pot circulă liber din mână în mână (art. 106 
din statutele Creditului funciar român dela 6 Aprilie 1873). 

Sa, decis că şi biletele de loterie sunt, prin natura lor, ade- 
vărate titluri la purtător, căci numele beneficiarului nu este 
înscris în ele, iar trecerea în registre pe numele cumpărăto- 
rilor este o simplă măsură de precauţiune luată în interesul 
posesorilor acelor bilete. Adevărata debitoare a câştigurilor 
este societatea. loteriei de Stat, iar colectorii şi sub-eolectorii 
sunt prepușşii acestei societăţi. Așa fiind lucrurile, detentorul 
unui bilet de loterie trebue să fie considerat ca şi jucătorul, 
şi loteria fiind obligată a-i plăti câştigul la prezentarea bile- 
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furate, pot deci fi revendicate, în condiţiile preserise de 
art. 1909 şi 1910, pentrucă numărul lor le individualizează 
şi permite de a, le distinge de alte titluri. 

'Cupoanele ti- Aceeaş soluție este admisă şi în privinţa cupoanelor 
urilor la detașate de titlu, şi rău și fără eale unii au voit a le asi- 
09 milă cu moneda curentă (1). 

L. din 1883 Titlurile la purtător putând uşor să fie pierdute, lo Ta mu. distruse şi chiar furate, legea a trebuit să iă măsuri pentru tător pierdute, a, garantă pe proprietarii lor. În acest scop, legea din 21 distruse, fu- Ei . Ă . , . o... , A ei rate, îi.  lanuarie 1883 introduce oarecare dispoziţii, spre a împiedică Art. 1.  negoeiarea titlurilor pierdute sau furate şi plata capitalu- 
rilor şi a. eupoanelor ajunse la scadență, cele dintăi prin 
eşirea la sorţi, iar cel de al doilea prin sosirea termenului 
de plată. Graţie acestor măsuri proteguitoare, care înainte 
de 1883 nu-și aveau ființă, proprietarul deposedat va, putea 
să revendice titlul pierdut sau sustras, să încaseze venitu- 
rile lui şi, la nevoe, să ohţie chiar un duplicat al titlului 
distrus, pierdut sau furat (art. 1 L. din 1883). Art. 2 L. din Proprietarul unor asemenea, titluri trebue să facă, prin 

1883. portărei, către debitori, opunere la plata capitalului ȘI a procentelor sau dividendelor, trecute sau viitoare, menţionând în această opunere indicările prescrise de art. 2 din legea menționată, dela 1883. : Art. 3 din Oponentul este dator a publică notificarea de opoziţie această lege. — 
| 

tului, ea nu se poate opune la plată decât dovedind că unul din agenţii săi a achitat pentru ea câştigul, sau în caz de fraudă dovedită. De asemenea, nu poate să fie vorba, în specie, de compensaţia ce sar puteă operă între societate şi colec- torul căruia, s'a încredinţat biletul, compensație ce nu poate privi pe posesorul biletului. Cas. rom. S-a III, decizia No. 140, din 28 Aprilie 1914. Jurisprudența română din 1914, No. 33, p. 364, No. de ordine 378 şi Or. judiciar din 1914, No. 50, p. 412 (rezumate). Vezi, în acelaș sens, C. Bucureşti, Dreptul din 1908, No. 45.—Tot Curtea din Bucureşti a decis însă, că biletele de loterie nefiind nişte titluri la purtător, direcţia generală a loteriei regale de Stat este în drept să refuze pur- tătorului plata lozului eşit la sorţi, când din registrele colee- torilor rezultă că, acest loz aparţine unei alte persoane, de oarece proprietatea acestui loz nu aparţine purtătorului, ci jucătorului. C. Bucureşti, Dreptul din 1909, No. 67, p. 532. Vezi tom. X al Coment. noastre, nota 5 dela p. 87, 8. (1) Vezi Pand. belges, v0 Possession des meubles, 186. 
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prin Monitorul oficial şi în alte două ziare, apărând unul 
în judeţul domiciliului debitorului, iar celălalt în judeţul 
domiciliului oponentului (art. 3 L. din 188 ). 

După doi ani dela publicarea opoziţiunei, tribunalul Art. + L. din 
domiciliului debitorului poate să-l-condamne a plăti, în mâ- 1883. 
nile oponentului, dobânzile sau dividendele trecute şi viitoare. | 

După trecere de 10 ani dela publicarea poprirei, tribu- Art. 6 L. din nalul poate încuviință ca, să se libereze oponentului, cu a, 1883. 
sa cheltuială, alte titluri în locul celor declarate pierdute, 
distruse sau furate. “Titlurile liberate din nou vor purtă 
menţiunea de duplicate, având aceleaşi drepturi ca. şi titlurile 
primitive (art. 6 L. din 1883). | 

Sentinţele tribunalului se pronunţă fără drept de 0po- ast. 11 L. din 
ziţie, însă cu drept de apel pentru partea nemulțumită, în 1888. 
termen de 10 zile libere dela pronunțare (art. 11 L. din 1883 (0). 

Deciziile Curţei de apel se dau fără drept de opoziţie am. aL. 
sau revizuire, dar pot fi atăcate pe cale de vecurs în casație, menţionată. 
în termen de trei zile libere dela pronunţarea lor (2). Nieio 
sentință sau decizie nu se poate pronunţă în asemenea ma- . 
terie fără concluziile minist. publie (art. 11 L. din 1883). 

In orice instanţă,. debitorul este în drept a cere ca aer 
oponentul să afirme, prin prestare de jurământ, veracitatea, menţionată. 
alegațiunilor sale (art. 12 L. din 1883). 

Dacă, înainte de liberarea debitorului, se prezintă deten- a. 13 L. 
torul titlurilor sau cupoanelor declarate pierdute, distruse menţionată. 
ori furate, debitorul este dator, pe de o parte, să le reţină 
în schimbul unei recipise ce va, liberă prezentatorului lor, 
iar pe de altă parte, să îneunoştiinţeze pe oponent la domi- 
ciliul ales. In acest caz, efectele opoziţiilor sau ale hotări- 
rilor definitive sunt suspendate pănă ce justiţia se va, pro- 
nunţă între prezentatorul titlurilor şi oponent. Dacă, în mo- 
mentul prezentărei titlurilor sau cupoanelor, acţiunea inten- 
tată de oponent în contra debitorului nu eră definitiv jude- 
cată, procedura se va suspendă pănă la soluţiunea dife- 

  

  

(5) Cpr. C. Bucureşti, Dreptul din 1903, No. 11, p. 9%. | 
(2) S'a decis că această regulă de procedură are efect retroactiv 

şi se aplică la cazurile instruite şi judecate după dreptul 
comun, dacă n'au luat sfârşit pănă la promulgarea acestei 
legi. Cas. rom. Bult. S-a I, 1884, p. 218 şi Dreptul din 1884, 
No. 40, p. 313.
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vendului dintre oponent şi detentor (art. 13 din L. dela 
1883). | 

Art. 14 L. din Dispozitivul sentințelor sau deciziunilor irevocabile, prin 
1883. care se autoriză sau se respinge liberarea duplieatelor sau 

plata, fie a.capitalului, fie a dobânzilor sau dividendelor, 
se va publică în Monitorul oficial prin îngrijirea părtei 
interesate, şi cu cheltuiala oponentului (art. 14 L. din 1883). 

Art. 15 L. Pe lângă primul număr al Monitorului oficial, care 
menţionată. începe fiecare trimestru, se va publică, prin îngrijirea debi- 

torilor, cărora li sa notificat opoziţia, un buletin conţinând 
lista tuturor titlurilor, a căror plată sau negociare a fost 
poprită. Inserţiunile în acest buletin sunt gratuite (art. 15 
L. din 1883). | 

Art. 16 L. Toate valorile, a căror plată este poprită, se vor repro- 
menţionată. guce în buletin, în timp de 10 ani dela prima publicaţiune 

a opozițiunei, afară numai dacă poprirea va fi ridicată după 
cererea oponentului, sau printr'o hotărtre judecătorească ire- 
voeabilă (art. 16 L. din 1883). 

"Amt, 17 L, Oponentul, care a redobândit posesiunea, titlurilor pier- 
menţionată dute sau sustrase, este dator să înştiințeze despre aceasta pe u strase, es r să înştiinţeze despre aceasta p 

debitor şi să facă publieaţiuni în. Monitorul oficial, sub 
pedeapsă de daune interese (art. 17 L. din 1883). 

Ant 18 L Cei ce cu știință vor fi făcut o poprire neîntemeiată, 
Honată se vor pedepsi cu o închisoare dela 6 luni pănă la 5 ani 

şi cu o amendă de 200 pănă la 300 de lei. Preseripţia 
aețiunei publice va curge în acest caz numai din momentul 
descoperirei delictului (art. 18 L. din 1883). 

At. 19 L. Mijlocitorii de sehimb şi casele sau institutele de bancă menţionată. “a. a a N : sunt obiigate a înscrie în registrele lor: a) numele tuturor 
titlurilor la purtător ce cumpără, vând, primese ea amanet 
Şi, în genere, toate titlurile asupra cărora fac o operaţie 
oarecare; b) numele, locuinţa şi profesiunea persoanelor cu 
care au tratat; c) data operaţiunei (art. 19 L. din 1883). 

Contravenienţii vor fi pedepsiţi eu amendă dela. 50 pănă 
la 800 de lei, fixată de tribunal în prima şi ultima, instanță, 
fără prejudiciul pedepselor prevăzute pentru falş, şi al repa- 
raţiunei daunelor cauzate celor interesaţi (art. 19 L. din 1883). 

Proprietarii titlurilor pierdute sau sustrase pot să le 
revendice, în timp de 10 ani dela publicarea opoziţiei în 
Monitorul oficial; cu toate acestea, detentorii acestor titluri 

Art. 20 L. 
menţionată.
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au dreptul să nu le restitue decât în contra plăței “costului lor, dacă le posedă de bună credință, în virtutea, unei nego- 
ciații făcute printrun mijlocitor de sehimb sau unei case 
ori institut de bancă, înainte de publicarea opoziţiei în Mo- 
nitorul oficia]. In aceleaşi cazuri, mijlocitorii de schimb şi 
casele sau institutele de bancă, ce au servit ca, intermediari, 
sunt scutiţi de orice răspundere, dacă au îndeplinit dispo- 
ziţiile art. precedent și dacă justifică că au luat toate mă- 
surile necesare pentru a se asigură de identitatea, persoa- 
nelor cu care au tratat (art. 20 L. din 1883) (1). 

/ 
Orice cumpărare, vânzare, schimb, amanetare sau report 

de titluri la purtător, efectuate în „urma  publicaţiunei 
poprirei, sunt nule în privința oponentului (art. 21 L. din 1883) (2). 

() Sa decis că, după legea titlurilor la purtător, din 20 Ianuarie 
1883, de câteori un titlu furat sau pierdut sa negociat de 
bună credinţă, înainte de publicarea opoziţiei în Monitorul 
oficial, mijlocitorii de schimb şi casele sau institutele de bancă 
ce au servit de intermediari, sunt scutiţi, ca şi detentorul 
acestui titlu, de orice răspundere, dacă au îndeplinit dispozi- 
țiile art. 19 din citata lege și dacă justifică că au luat toate 
măsurile necesare spre a se asigură de identitatea, persoanei 
cu care an tratat. Cas. rom. Bult. 1906, p. 1545. — Această 
decizie mai pune în principiu că dacă, după art. 1909 din 
codul civil, proprietatea lucrurilor mobile se prescrie prin 
faptul posesiunei lor, şi dacă proprietatea titlurilor la, pur- 
tător se transferă prin simpla tradiţie a titlului, în toate aceste 
cazuri buna credinţă este presupusă pănă la proba contrară; 
însă de câteori este vorba de vânzarea unui titlu la purtător 
furat sau pierdut, şi care vânzare sa făcut mai înainte de 
publicarea opoziţiei în Monitorul oficial, şi printr'o casă de 
bancă, legea titlurilor la purtător din 1883, prin art. 20 $2, 
pune în culpă şi face răspunzător pe un asemenea interme- 
diar, dacă el nu sa conformat art. 19 şi 20 din citata lege 
şi, prin urmare, cu drept cuvânt, instanţa de fond condamnă 
pe intermediar la daune, întemeindu-se pe art. 998 din codul 

. civil, întrucât din sentinţa, corecțională, care constată că titlul 
în chestiune a fost furat, se vede că proprietarul acestui titlu 
n'a fost despăgubit de valoarea titlului furat. o j 

(2) Rămâne însă bine înţeles că terţiul, care a dobândit de bună 
credință aceste titluri, are, conform dreptului comun, recurs 
contra vânzătorului său, pentru a fi despăgubit de dauna, sufe- 
rită prin cumpărarea acestor titluri. Aceeaş soluţie este ad- 
misă şi în Franţa prin legea din 15 Iunie 1872. Vezi asupra 

12452 25 

Art. 21 L. 
din 1883.
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Casele sau institutele de bancă şi mijlocitorii de sehimb 
sunt responsabili de toate operaţiile făcute prin intermediul 
lor, după publicaţia făcută în Monitorul oficial (art. 22 
L. din 1883). | 

Dispoziţiile legei de față nu se aplică biletelor de bancă 
(art. 23 L. din 1883). (Vezi supră, p. 381, text şi nota 3 
şi înfră, p. 887). 

Acestea sunt dispoziţiile legei noastre asupra titlurilor 
la purtător pierdute, distruse, furate, ete. 

Art. 58 $ ultim din codul de comerţ mai dispune că, 
în privinţa titlurilor la purtător, pierdute sau furate, reven- 
diearea nu se admite decât contra aceluia care le-a găsit 
sau furat şi contra, aceloră care le-av primit cu orice titlu, 
cunoscând viciul cauzei posesiunei. 

Acest text consacră o derogare - importantă dela legea 
din 1883, de oarece el interzice orice revendicare dela, pose- 
sorii de bună credință; pe când, după legea din 1883, pro- 
prietarii titlurilor pierdute sau sustrase pot să le revendice 
chiar dela detentorii de bună credinţă, sub îndatorirea de a 
restitui acestor din urmă preţul dobândirei acestor titluri (*). 

Despre titlurile la purtător pierdute sau furate se mai 
ocupă art. 48 din legea burselor dela 9 Maiu 1904. 

Art. 48 L. burselor din 1904. — 'Pitlurile la purtător pierdute 
sau furate nu se vor puteă revendică decât în condițiile mai jos 
  

economiei acestei legi, dela care legea, noastră a împru- 
mutat mai multe dispoziţii şi care, în unele privinţe, este cri- 
ticată, Thaller, Pr. flement. de droit commercial, 902 urm., 
p. 452 urm. (ed. a 4-a, 1910).— Legea italiană nu admite, din 
contra, revendicarea titlurilor la purtător pierdute sau furate 
decât în contra acelui care le-a găsit sau le-a furat şi în 
contra celor care le-au primit sub un titlu Oarecare, cunos- 
când însă viciul şi cauza posesiunei acestor detentori. Vezi 
P. Fiore, Le droit international priv (ed. a 4-a, trad. Ch. 
Antoine, 1907), II, 816, în fine, p. 369. Vezi şi art. 58 $ 
ultim din codul nostru comereia], citat supră, p. 376, nota 4 şi la pag. prezentă. Din cauza acestei diversități de legislații, pierderea. sau furarea titlurilor la purtător poate dă loc la con- 
flicte în dreptul internaţional privat, asupra cărora vezi autorul 
supră citat, II, 817 urm., p. 369 urm. Vezi şi înfră, p. 400 urm. 

0) Cp M. A. Dumitrescu, Codul de comerciu comentat, I, 1039, p. 591.
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prevăzute, dacă operaţiunea a fost făcută prin intermediul mijloci- torilor oficiali. 
Dacă negoeiarea s'a făcut înainte de a se fi publicat pierderea sau furarea, partea păgubită poate urmări valoarea acelor efecte dela acel care le-a vândut prin intermediul mijlocitorului oficial. Acesta, declarând, pe vânzător, este descărcat de răspundere, Dacă negociarea s'a făcut după publicare, mijlocitor oficialului este dator a restitui valoarea acelor titluri, 
Pentru efectele de comerţ, mijlocitorul care a făcut negociarea, este răspunzător civilmente numai de veritatea ultimei semnături din acele efecte, întrucât va fi declarat chiar în efect că a lucrat în calitate de mijlocitor şi numai pentru negociarea efectului. In acest caz, el nu are răspunderile girantului“ (). 

In fine, textul de mai sus are un ultim alineat foarte 
important, în următoarea cuprindere : 

„Jocul de bursă este interzis“ (2). 

Legea din 1883 se aplică nu numai titlurilor defi- Titluri provi- 
nitive, dar şi celor provizorii (5). Zorn. 

Ea se aplică şi eupoanelor detașate de titlurile lor Cupoanele _ti- : la) (ay tlurilor. (argument din art. 13) (5). 
Ea nu se aplică însă biletelor de bancă (art. 23), nici Biletele de 

biletelor de loterie sau de drum de fer (5). bancă, ete. 
Legea din 1883 se aplică însă numai titlurilor la purtător Aplie. L. din 

[ , 1883 numai create în Homâmia (ant. 1), fie că aceste titluri sunt pose- 
date de Români sau de străini, pentrucă această lege este create în Ro- 
o lege de siguranță publică. menită a apără pe posesorii Mânia 
titlurilor româneşti, oricare ar fi naționalitatea lor (6). 

(9) Vezi şi art. 158— 161 din regulamentul legei asupra burselor 
de comerţ, din anul 1913, publicat în Monitorul oficial No. 220 
din 2 Ianuarie 1914. 

(2) Orice convenţie, fiind presupusă serioasă pănă la proba con- 
trară, partea care susține că vânzarea, ce a consimţit ascunde 
în ea o speculă asupra diferenţei de preţ, este datoare să 
facă, această probă (art. 1169 C. eiv.). Cpr. Trib. Brăila, 
Dreptul din 1884, No. 40, p. 318. , 

(2) Cpr. Gnillouard, Prescription, II, 961. | _ 
(&) Cpr. Guillouard, op. cât., IL, 960. Vezi şi supră, p. 357, unde 

am văzut că şi art. 1909 se aplică cupoanelor titlurilor la 
purtător. | , 

(2) Cpr. Guillouard, op. cit., II, 961. Vezi şi supră, p. 381 şi 386. 
(0) Cpr. Guillouard, op. cât., II, 964; Lyon-Caen et Renault, 

Tr..de droit commercial, II, 651 urm., etc.
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Titlurile „Ea nu se aplică însă titlurilor străine negociate în Ro- 
Ja purtător mânia, niei celor străine negociate în străinătate. In privinţa 

acestor titluri se vor aplică deci în totul art. 1909 şi 1910 
din codul civil. Aceasta rezultă din art. 1 al legei suscitate, 
care nu vorbeşte decât de proprietarii titlurilor la purtător 
create în România (|). 

Cambiile pier- In privinţa cambiilor pierdute sau furate avem art. 354— 

dute sau fa- 357 C. com. Părerea dominantă în Italia, zice d-l M. A. 
Dumitrescu, este că aceste texte se aplică şi la cekuri, indife- 
rent dacă sunt emise la purtător, sau dacă sunt la ordin. 
In acest sens, adaogă autorul de mai sus, avem art. 366 
C. eom., care nu distinge. O asemenea, distincţie o găsim 
în art. 565 C. com. relativ la poliţa de încărcare; nu o 
găsim însă la scrisoarea de cărat (?). 

Legea din Sa decis că legea de mai sus, asupra titlurilor la pur- 
atu tător, este o lege de apărare pentru proprietarul titlurilor 
titlului furat, furate, când furtul n'a fost descoperit şi nu se ştie nimic 
Sind ful de soarta acestor titluri, iar publicațiile prevăzute de aut. 1 

coperit. şi 2 din acea lege nu sunt prescrise decât în scopul de a 
conservă, faţă de debitor, drepturile celor ale căror titluri 
au fost furate, distruse sau pierdute, iar nu pentru exerei- 
tavea, acţiunei în revendicare, contra, detentorilor care, în 

mod neregulat, ax deveni posesorii unor asemenea, titluri. 
Revendicarea Astfel, dacă un titlu la purtător (în specie un seris 
tata cca funciar rural), ce fusese furat, a fost dat în gaj cuiva, fără 
form art. 1909 borderou şi de o persoană ce nu-i eră cuncseută, împreju- 
Cc e rări din care instanța de fond îşi poate formă convingerea, 
opune lipsa Că creditorul gagist cunoşteă viciul posesiunei detentorului, 
publicaţiilor. în momentul depunerei acestui titlu în gaj, proprietarul 

acelui titlu poate să-l revendice pe ealea unei acţiuni prin- 
eipale, conform dreptului comun (art. 1909 C. civ.), fără 

() Vezi, în privinţa soluţiei admise asupra acestei chestiuni în 
Franţa, Guillouard, op. cit., IL, 965 urm.; Lyon-Caen et 
Renault, op. cit., II, 651 urm,., ete. i 

(2) M. A. Dumitrescu, op. cit., IL, 1040, p. 591. Vezi asupra 
art. 354 urm. din codul comereial, Eft. Antonescu, Codul co- 
mercial adnotat, III, p. 686 urm. Această lucrare, foarte com- 
plectă şi foarte sistematică, este de mare folos. Ar fi de dorit 
ca autorul so termine cât mai curând. Aşteptăm celelalte 
volume cu mare nerăbdare.
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ai se pute opune lipsa, publicaţiilor prevăzute de art. 1 şi 2 
din legea dela 1883 asupra titlurilor la purtător pierdute, 
distruse, furate, ete. (1). 

Acestea. sunt dispoziţiile legei noastre asupra titlurilor L. fe. din 15 
la purtător, pierdute sau furate. Legea din 18 Ianuarie 1888, Imnie 1872. 
de care am vorbit mai sus, este o imitație a, legei franceze 
din 15 lunie 1872 (2). 

Codul civil german apără pe orice posesor de bună Cc. german“ 
credinţă al titlurilor la purtător, chiar furate sau pierdute, în Art: 985 $ 2. 
contra, revendicărei proprietarului deposedat (art. 935 Ş 2)(). 

Aceiaş soluţie este admisă şi prin noul cod civil elve- C. elveţian. 
țian. lată, în adevăr, cum se exprimă art. 935 din acest cod: Îrt 935. 

»Moneda şi titlurile la purtător nu pot fi revendicate dela 
achizitorul de bună credință, chiar dacă posesorul a fost deposedat 
de ele în contra voinţei sale“ (4). 

Materia titlurilor la purtător a dat loc la o eontro- Emiterea de 
versă, pe care trebue so menţionăm aci, deşi am atins-o în e 
beacăt în tom. X al Coment. noastre, p. 325 ad notam. înfăţișător. 
Chestiunea este de a se ști dacă, astăzi, se pot emite Centroversă. 
obligaţiuni sau bilete comerciale ori civile la înfăţişător (5). 
Atât Curtea din Bucureşti cât şi cea din Iaşi au decis 

  

(1) Cas. rom. Bult. 1912, p. 1047; Dreptul din 1912, No. 59 şi 
Cr. judiciar din 1913, No. 6. Vezi şi Ef. Antonescu, Codul 
comercial adnotat, III, p. 691, No. 12. 

(2) Cpr. art. 547 urm., din codul de comerţ spaniol. 
() Vezi însă art. 1003 urm. din Pr. civ. germană, care organi- 

zează măsuri de apărare în privinţă proprietarilor deposedaţi. 
(%) Incât privește şi alte dispoziţii din legile străine, relative la Alie dispoziţii 

titlurile la purtător, vezi Brifaut, Comment. de la loi du 8 din esile 
Ptvmier 1902, p. 287 urm.; Al. Wahl, Tr. îh. et pratigue des străine. 
titres au porteur frangais et ctrangers, 1298 urm., şi 1433 
urm.; Baudry et 'issier, Prescription, 947 guater, ete. , 

(6) Prin bilet sau obligaţie la înfăţişător se înţelege un act scris, Biletele Ia în- 
fie autentic, fie sub semnătură privată (vezi nota următoare), fătisător sau 

a purtător. prin care o persoană promite de a plăti o sumă de bani, nu Definiţie, 
unei persoane determinate, nici la ordinul alteia, ci la purtător, 
adecă aceluia care va fi detentorul titlului în momentul sea- 
denţei sale, fără ca, acest detentor să aibă nevoe de a justi- 
fică drepturile sale asupra titlului în chestiune print: un nou 
act, sau altfel. Cpr. Boistel, Precis de droit comercial, 853, 
p. 586 (ed. a 3-a); Rânert. Sirer, v0 Billet au porteur, No. 1.
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C. german. 
Art. 793 urm. 

Dr. roman. 
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chestiunea în mod afirmativ. Obligaţiunile chirografare (1), 

(1) În teoria acelor care admit asemenea obligaţii, ele pot fi 
constituite nu numai prin acte sub semnătură privată, dar şi 
prin acte autentice. Cas. fr. Sirey, 78. 1. 292; Sirey, 97. 1. 
161 (cu nota lui Albert Tissier). 

Incât priveşte obligaţiile la înfăţişător sau la partător în 
codul civil german (Schuldverschreibung auf den Inhaber) 
(art. 793 urm.), vezi Saleilles, Etude de la theorie gentrale 
de l'obligation, d'apres le projet du code civil pour Vempire 
allemand, 267 urm., p. 297 urm. 

Savigny, ocupându-se de crearea unor atare obligaţiuni în 
dreptul roman, astfel cum se aplică altădată în Prusia (des 
heutigen romischen Rechts), se pronunţă, pentru nulitatea lor. 
lată în adevăr, cum se exprimă acest autor: 

„Die einfachste Form besteht darin, dass der Sehuldschein 
zwar einen bestimmten Schuldner ausdriickt, aber keinen Glau- 
biger, so dass der Schuldner sich verpflichtet, gegen Jeden 
Imhaber zu leisten. Es ist einleuehtend, dass hier von einer 
Cession und dem Beweise derselben gar nicht die Rede sein 
kann, dass vielmebhr die Absicht des Schuldners darauf geriehtet 
ist, jeden Inha.ber als Glaubiger anzuerkennen. Es fragt sich nur, 
ob ein solehes Rechtsgeschăft giiltig ist. Manche Schriftsteller 
erklâren es fiihr giiltig, andere dagegen, und zwar die be- 
wâhrteren, halten es fir ungiiltig, und nach der oben aujf- 
gestellten Regel muss îch mich gleichfalls fiir die Ungiăltighei 
ausprechen. Auch die Praxis der Gerichte, oder etwa, ein 
erhebliches Interesse des Verkehrs, kann fir ein solches Reehts- 
geschiift in dieser Abstraction gewiss nicht geltend gemacht 
werden“. (Das Obligationenrecht als Theil des heutigen ră- 
mischen Rechts, II, $ 63, p. 101 (Berlin, 1853). 

lată acum şi traducerea rândurilor de mai sus: 

„Forma cea mai simplă (a obligaţiilor la purtător) con- 
sistă întrun titlu arătând un debitor determinat, Însă niciun 
creditor; prin acesta, debitorul se obligă a plăti purtătorului, 
oricare ar fi el. Este evident că, în specie, nu poate să fie 
vorba nici de o cesiune, nici de dovedirea, ei, întrucât debi- 
torul a manifestat, din contra, intenţia de a recunoaşte de 
creditor pe purtător, oricine ar fi. Chestiunea este însă de a 
se şti dacă o atare operaţie juridică este validă. Mai mulţi 
autori recunosc validitatea ei (de ex. Gliick); alţii, din contra, 
şi din cei mai autorizaţi, o declară nulă (de ex. Miihlenbruch); 
ŞI eu însumi trebue să mă pronunţ în favoarea nulităței, 
după regula stabilită mai sus. Niei practica jurisprudenţei, 
nici interesul afacerilor, oricât de considerabil ar fi, nu pot,
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subserise în alb, fără ordin, sau la purtător, sunt valabile, 
zice Curtea din Bucureşti, pentrucă deși convenţiunile nu-şi 
produc efectul lor decât între părțile contractante, totuși 
din faptul că ordinul a fost lăsat în alb şi complectat mai 
în urmă, nu se poate trage concluzia că ereditorul este 
incert (1). 

Tot în acest sens sa, pronunțat şi Curtea din Iaşi, în Motivele unei 
majoritate. lată care sunt motivele Curţei. Deşi, pentru Ge 2 
existența unei convenţii, legea cere, între alte condiţii, şi aşi. 
acordul voinței părţilor contractante, totuşi nicio dispoziţie 
a legei, cu excepţie însă a acelor eare privesc ordinea pu- 
blică şi bunele moravuri, nerestrângând libertatea contrac- 
tanților cu privire la modul cum ei înțeleg a se obligă şi 
a-şi execută obligaţiile lor, iar convențiile legal făcute având 
putere de lege între părţile contractante, în baza prinei- 
piului libertăţei convențiilor (art. 969 $ 1); de aci rezultă 
că obligaţiile la purtător sau la, înfățişător pot în mod valid 
fi constituite şi astăzi, fără arătarea numelui creditorului. 
Validitatea obligaţiilor la purtător sau înfăţişător este cu 
atât mai admisibilă în legea noastră cu cât, după codul 
Calimaeh (art. 1842), ale cărui dispoziţii au rămas în vi- 
goare în tot ce nu sunt contrare regulelor codului actual 
(art. 1912 C. civil), sinetele -la înfăţişător erau valide şi de 
o practică obișnuită, fără a se face vreo deosebire între 
datoriile decurgând din toemala împrumutului şi constatate 
prin aete scrise şi datoriile derivând din alte cauze, precum 
şi cele neconstatate prin acte scrise; iar strămutarea lor se 
făceă prin singura lor trădare (art. 1842 C. Calimaeh) (2). 
  

  

în adevăr, să facă să se declare validă această operaţie, din 
punctul de vedere abstract“. 

() C. Bucureşti, Or. judiciar din 1903, No. 37, p. 314 (eu nota 
d-lui C. N. “Toneanu în sens contrar). 

(2) Iată cum se exprimă art. 1842 din codul Calimach: „Sine- c. Calimach. 
turile de datorie, cedate de către ceduitorul pe numele înfăţi- Art. 1842, 
şătorului lor, se mută prin singură trădarea lor“; iar art. 
corespunzător din codul austriac (art. 1393, partea finală) 
dispune că: „titlurile de creanţă la purtător se strămută numai 
prin tradiţie, necerând nicio altă dovadă a cesiunei decât acea, 
care rezultă din posesiunea lor“. „Schuldscehine, die auf den 
Ueberbringer lauten, werden schon dureh die Uebergabe ab- 
getrelen, und bediirfen nebst dem Besitze keines andern Be-
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Garanţiile vo- 
lante.! 

rate 
C. com. 
vechiu. 

Mai mult încă, legiuirile vechi permiteau garanţiile 
sau ipotecile așa zise volante, care, în realitate, erau adevă- 

obligaţii ipotecare la purtător (1). 
Apoi, nici vechiul cod comereial nu ridică validitatea 

poliţei sau biletelor la ordin în care nu este menţionat numele 
ereditorului. 

€.:eom. ae- 
- tual.: 

Cât pentru codul comereial actual, legiuitorul, prin 
modificarea adusă la 1900, art. 278, a înţeles a face o 
derogare dela principiul general al libertăţei convențiunilor, 
numai în privința efectelor speciale ale cambiei, care, deși 
nu poate fi emisă la purtător, totuși poate, prin facultatea 
ce conferă art. 279 CO. com., de a se umple girul în alb, 
deveni în urmă la purtător; de unde rezultă că obligaţiile 
la purtător sau la înfăţișător, admise de legiuirea, veche, 
care, în această privință, a rămas în vigoare și neoprită de 
codul comercial, trebue să fie considerate ca valide şi astăzi, 
când legiuitorul a crezut necesar de a ridică, prin dispo- 
ziţii exprese, efectele speciale ale cambiei acelor lipsite de 
numele primitorului, lăsând însă caracterul de titlu la pur- 
tător cekului și poliţei de încărcare (art. 365, 5650. com.). 

Efectele Sta- 
tului şi ale 

Osebit, de aceasta, legislaţia noastră, recunoscând ca 
societăţilor titluri la purtător efectele Statului și ale societăţilor de 
de ceredit.. eredit, nicio lege nu mărginește, în favoarea Statului sau a 

numitelor societăţi, dreptul de a emite obligaţiuni la purtător. 

weises der Abtretung“. Va să zică, titlurile de creanţă la pur- 
tător sunt valide în codul austriac, ca, şi în codul Calimach. 
Vezi Stubenrauch, Commentar zum Gsterreichischen allgemeinen biirgerlichen Gesetabuche, II, pag. 809 (ed. a 8-a); Mattei, ] 
paragraf, del codici civile austriaco avvicinati dalle leggi romane, francesi e sarde, IV, p. 944, No. 14 (Veneţia, 1854). 
lată cum se exprimă acest din urmă autor: „1 vagha al 
presentatore sono validi, se anche non contengono îl nome del creditore, non essendo soggeiti alle Jformalită del $ 1901 Codice civile. Fu perd anche giudicato che se i vaglia al pre- sentatore contengono un muluo, devono essere forniti  degh estremi del Ş 1001 Codice civile“. 
Vezi asupra acestor garanţii volante, care au multă asemă- 
nare cu: ţidulele ipotecare, admise altădată şi în Franţa, prin decretul din 9 Messidor anul III, tom. X al Coment. noastre, 
nota 4 dela p. 324, 325. Vezi şi Planiol, II, 2651, care se 
referă la Tratatul nostru în limba, franceză. Mai vezi consi- 
derentele trib. Iaşi, reproduse înfră, p. 396.
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In fine, dispoziţia preserisă de art. 1393 C. civil, în Derogare dela 
scopul de a garantă pe debitorul cesionat, precum şi pe î* 1898 C. 
terții interesaţi (alţi cesionari ai creanţei sau ereditori ama- 
netari ai cedentului), nefiind de ordine publică, părţile pot 
să deroage dela ea, debitorul consimţind a acceptă de mai 
înainte, ca, singur proprietar al creanței, pe acela care i-o 
va înfăţoșă de bună credință, fără a pretinde altă formali- 
tate decât prezentarea titlului, a cărui proprietate va, fi fost 
transmisă purtătorului prin tradiţie, ca. şi proprietatea ori- 
cărui lucru mobil în genere (art. 1842 O. Calimaeh). 

Această consecinţă legală a. obligaţiilor la purtător de- Oblig. civile 
curgând din forma titlului, iar nu din caracterul său, nu ciala În tt 
este nicio deosebire de făcut, în această. privinţă, între obli- — ţişător. 
gațiile civile şi cele comerciale; căci, civile sau comerciale, 
obligaţiile formate pe numele unei persoane determinate vor 
trebui să fie notificate, conform art. 1393 C. civil, iar cele 
la ordin sau la purtător, fie că se referă la acte comer- 
ciale sau necomereiale, că sunt subscrise de comercianţi sau 
necomercianţi, se vor transmite, cele dintăi, prin gir, iar 
cele de al doilea prin tradiţie. 

Acestea sunt, în rezumat, motivele invoeate de majo- 
ritatea Curţei de Iaşi pentru a ajunge la soluţia. de mai 
sus (1). Cu toată temeinicia, lor aparentă, nu putem admite 
această. soluție pentru următoarele motive: 

  

(1) Vezi Dreptul din 1901, No. 69, pag. 678 urm. (cu observ. 
noastră critică). Vezi, în acelaş sens, M. A. Dumitrescu, Codul 
de comerț comentat, 1, 1046, p. 593. Tot în acest sens se 
pronunţă, în mare parte, şi doctrina italiană. Vezi, de exemplu, 
Giorgio Giorgi, Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno 
italiano, VI, 255 urm., p. 322 urm. (ed. a d-a); Galuppi, 
Titoli al portatore, 147 şi urm.; Tartufari, Del possesso, |, 
p. 18 urm.; Papa d'Amico, Dei tiloli di credilo, pag. 194; 
Ajetto, Filangieri, anul 1882, 2, 187 urm.; Marghieri, Traitato 
di diritto commerciale, V, 2301; Cogliolo, Monitori dei tribu- 
nali, anul 1891, p. 869; Serafini, în revista: Diritto commer- 
ciale, anul 1891, pag. 497 urm.; Cesare Vivante, Trattato 
di diritto commerciale, II, 857 şi 912 (ed. a 3-a); Vidari, 
Corso di diriilo commereiale, III, 2083 urm, p. 8 urm. 
(ed. a 4-a); Bruschettini, Pratiato dei titoli ai portatore, 494 
şi urm. — Vezi însă Gabba, în revista: J? Foro italiano, anul 
1892, col. 844. Autorii francezi împărtăşesc şi ei, în mare 
parte, părerea de mai sus. Cpr. Aubry et Rau, II, $ 183, p. 152,
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Combaterea Mai întăi, încât priveşte argumentul tras din codul Cali- 
argumentului maeh, pe care Curtea - îl consideră ca neabrogat, în baza 
Calimaeh. art. 1912 C. civil, el ni se pare inadmisibil. În adevăr, în 

vechiul cod al Moldovei, neexistând nicio publicitate menită 
a garantă dreptul terţiilor, uşor se poate explică, dispoziţia 
art. 1842, de care sa vorbit mai sus. Legiuitorul modern 
înființând însă o publicitate, deşi im perfectă, o recunoaștem, 
în materie de cesiune de creanţe, pentru a garantă atât pe 
debitorul cedat, cât şi pe terţii interesaţi, adeeă pe diferiţii 
cesionari ai aceleiaș creanţe şi pe creditorii cedentului, care 
at vol să poprească ereanţa în mânile debitorului, nu se 
poate reînviă dispoziţiile dintr'un cod în eare totul eră ocult 
şi clandestin. Codul Calimach este deci abrogat ca fiind 
contrar codului actual şi argumentul: Curţei cade. In sis- 
temul care consideră, în această privinţă, leile vechi ea 
neabrogate, sar reînviă şi ipotecile sau garanţiile volante, 
pe care practica judecătorească le admisese altă dată fără 
niciun text de lege, ceace este inadmisibil. | 

Combaterea Tot inadmisibil este şi al doilea argument, pe care 
te ai tun Curtea îl trage din. diferitele texte ale codului comercial 
tele codului actual, care admite unele creanţe la purtător sau la înfă- 

” ţişător. În adevăr, deşi cambia, poate deveni un titlu la pur- 
tător prin complectarea girului în alb (art. 279 $ ultim 
CO. com.); deși cekul şi poliţa de încărcare pot fi emise la 
înfățișător (art. 365 şi 565 C. com.); deși recipisele maga- 
zinelor generale sau docurilor şi warantele sunt, în genere, 
  

text şi nota 21 (ed. a 5-a); Laurent, XXXII, 568; Lyon-Caen 
et Renault, Pr. de droit commercial, IV, 771 urm.; Rivitre, 
Repăt. €crites sur le code de commerce, p. 400 (ed. a 5-a); 
Bâdarride, De la lettre de change, des billeis â ordre et de la 
Prescription, II, 646 (ed. a 2-a); Boistel, Precis de droit com- 
mercial, 853, 854, p. 586 urm. (ed. a 3-a); Pavdessus, Cours 
de droit commercial, 1, 483 (ed. a 6-a); Nonguier, Le/tres de 
change et effeis de commerce, II, 1565 urm. (ed. a 4-a); Ruben de Couder, Dictionn. de droit commercial, industriel ei 
maritime, v0 Bilet au porteur, 12; Guillouard, Vente, II, 193; Baudry et Saignat, Idem, 801; Râpert. Sirey, v? Bile 
au porteur, 23 bis; F. Herman, C. civil annote, art. 1690, No. 221; C. Pau, D. P. 86.2. 230; Sirey, 88. 2. 14; Ca. 
fr. Sirey, 78. 1. 29%; Sirey, 97. 1. 161 (cu nota lui Al. Tissier); Cas. Turin şi Cas. Roma, Sirey, 99. 4, 13; C. de apel din 
Veneţia, Dreptul din î914, No. '69 (cu observ. noastră), ete.
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la purtător, simpla semnătură în dosul recipisei sau a wa- 
rantului constituind un gir (art. 5 L. din 28 Iunie 1881), 
şi deşi acest gir este suficient pentru a transmite dreptul 
de amanet şi de proprietate asupra mărfurilor depuse în 
magaziile docurilor, fără a mai fi nevoe de îndeplinirea 
formalităţilor notificărei cerute de dreptul comun (1); deşi 
titlurile de rentă în contra Statului și ale diferitelor socie- 
tăți de credit, precum şi acţiunile societăţilor comerciale 
sunt la purtător (art. 166, 171 C. com.), totuşi aceste toate 
sunt adevărate excepţii și derogări dela, dreptul comun, 
care nu pot fi întinse prin analogie la alte cazuri nepre- 
văzute de lege. Pentru a proclamă principiul validităței obli- 
gaţiilor la purtător, nu ajunge, după cum spune Curtea, ca 
niciun text de lege să nu le oprească, ci ar trebui un text 
expres care să le încuviințeze. 

Cât pentru ultimul argument, pe care îl invoacă Curtea, 
şi care consistă în a zice că formalităţile preserise de art. 1393 
C. civil nu interesează ordinea publică, părţile fiind libere 
de a renunţă la aceste formalităţi, el este şi mai slab; căci 
dacă debitorul poate, în ceeace îl priveşte, să renunțe la 
notificare, asemenea renunțare totuși nu poate să producă 
niciun efect în privinţa terţiilor, pe care legea a voit să-i 
apere pentru consideraţii analoage cu acele care au deter- 
minat transcrierea în materie imobiliară. Or, de sigur, în 
materie de vânzări imobiliare, nimene n'ar îndrăzni să susţie 
validitatea; unei clauze care ar declară vânzarea opozabilă, 
terţiilor fără transcriere. Orice publicitate, zice Laurent (2), 
fie cât de imperfectă, este de interes general, pentrucă so- 
cietatea are interes ca siguranţa cea mai deplină să dom- 
nească în tranzacţiile omenești. Părţile nu pot deci să de- 

„Yoage, prin convenţia lor, dela dispoziţiile edictate în interesul 
terțiilor, care, ca atare, interesează ordinea publică. Acestea. 
sunt foarte pe scurt motivele care ne fac a respinge soluţia. 
consacrată de Curtea din laşi, și în acest sens se pronunță, 
unii autori și în Franţa (5). 

(1) Cpr. Cas. rom. Bult. 1894, p. 1246. 
(2) Laurent, Droit civil international, VII, 230. , 
(5) Vezi T. Huc, X, 217 şi Tr. thcorique et pratique de la ces- 

sion et de la transmission des crtances, 1, 322; Vavasseur, 
Tr. des socittes civiles et commerciales, |, 474. Cpr. Laurent, 

Combaterea 
argumentului 

tras din 
art, 1393 C. 

civil.
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Tot în acest sens sa pronunțat şi tribunalul Iaşi, care 
a admis în totul modul nostru de a vedea. lată conside- 
ventele foarte temeinice ale tribunalului: , 

„Considerând că, în susţinerea ideei că obligaţiile la purtător 
ar fi admise şi astăzi, se invoacă oarecare dispoziţii din codul Cali- 
mach, şi anume: dispoziţiile relative la așa numitele garanţii vo- 
lante şi cele prevăzute de'art. 1842. Mai întăi, din garanţiile ro- 
lante de sub legea veche, nu se poate deduce nimic astăzi, căci 
aceste garanţii se făceau în modul următor: debitorul provocă prin 
tribunal o expertiză a averei sale imobiliare, şi pe temeiul rapor- 
tului expertului, se dădeă proprietarului o însemnare scrisă din 
partea tribunalului, prin care se atestă, că petiţionarul se bucură 
de o avere eventuală în suma de... , în imobile: cu această în- 
semnare, proprietarul se prezentă la orice licitaţii de întreprinderi 
şi o puneă garanţie, şi dacă efectuă bine antrepriza. sau dacă exe- 
cată contractul în totul, garanţia i se restituiă; la din contra, ga- 
ranţia sa răspundeă, de neexecutarea contractului. Cei de al treilea 
puteau să ştie dacă un proprietar de imobile a recurs sau nu la 
așa numitele garanţii volante, întrucât aceste garanţii se treceau în 
tribunalul circumseripţiei imobilului, întrun registru special pre- 
văzut de anexa lit. T a Regulamentului organic. Aceste garanţii 
volante nn aveau niciodată loe asupra averei mobiliare. Ele au în- 
cetat odată cu punerea în lucrare a noului cod civil, care a făcut 
din ipotecă un contract solemn (art. 1772), şi tribunalele desfiin- 
țează astăzi în mod constant, în camera de consiliu, după cererea 
proprietarului, toate garanţiile volante ce au rămas pe ici pe colea, 
ca sareini asupra imobilelor; aşa fiind, din garanţiile volante ale 
leginirei trecute (1), nu se poate trage niciun argument în favoarea 
obligaţiilor la purtător în codul civil actual, întrucât garanţiile vo- 
lante nu mai au astăzi nicio valoare, afară de acea istorică. 

In ce privește argumentul tras din art. 1842 C. Calimach, se 

XXIV, 498. Mai multe Curți de apel s'au pronunţat tot în 
acest sens. Vezi Sirey, 31. 2. 238; Sirey, 35. 2. 240; Sirey, 
46. 2. 282; D. P. 4f. 2. 37. Mai vezi Sirey, 79. 1. 103; D. 
P. 79. 1. 14, etc. Ă 

(1) Aceste garanţii imobiliare erau adevărate ipoteci asupra sa 
însuş. Vezi asupra acestei ipoteci, pe care codul german o 
numeşte poteca proprietarului (Eigenthiimerhypolhek], şi care 
a fost introdusă în Prusia prin legea din 5 Maiu 1872, tom. X 
al Coment. noastre, p. 822, precum şi G. Q. Stoicescu, De 
Vhypothegue sur soi-mâme, considerte comme instrument de 
credit (teză pentru doctorat, Paris, 1909), p. 117 urm. Mai 
vezi Ernst Barre, Biirgerliches Gesetzbuch, und Code civil, ver- 
gleichende Darstellung des deutschen und franzăsischen Ge- 
setabuchs, $ 65, p. 9i urm.
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poate răspunde tot eu un argument tras din art. 1339 C. Calimach, 
după care persoana împrumutatului şi a împrumutătorului trebue 
să fie arătate în mod lămurit în sinetul de datorie, aşa că, în faţa 
acestor două texte de lege, nu putem trage o concluzie neîndoel- 
nică, care să aibă putere legală sub imperiul codului eivil actual, 
în favoarea obligaţiilor sau biletelor la purtător; că chestiunea de 
faţă nu poate deci fi dezlegată prin dispoziţiile codului Calimah, 
care nu mai pot aveă decât o însemnătate istorică, după cum 
sa zis mai sus; că, în legea noastră actuală, principiul libertăţei 
convenţiunilor, proclamat de legiuitorul actual (art. 969 $ 1), trebue 
a îi înţeles că el se referă la persoanele capabile şi care pot con- 
veni eu libertatea, de consimţimânt, fără dol şi fără violenţă; că, 
deşi ideea obligaţiilor la purtător poate ar fi un progres al tim- 
pului, totuşi nu judecătorul are a ţine seamă de acest progres în- 
doelnie, ci legiuitorul, care are o sferă de apreciere mult mai mare 
decât judecătorul; lui îi ineumbă, în adevăr, datoria de a fi la ni- 
velul progresului, iar judecătorului îi incumbă sarcina de a aplică 
legea; 

Considerând că din economia generală a codului civil în vi- 
goare rezultă că trebue un text de lege, care să permită existenţa 
acestor titluri; căci nu din tăcerea legei putem trage un principiu 
aşa de mare ca acesta, după cum se voeşte în părerea contrară, 
care poate veni în disecordanță cu principiile relative la dol, la vio- 
lență şi la celelalte mijloace de viciare ale consimţimântului; 

Considerând că contractul de împrumut presupune neapărat, 
chiar din momentul contractărei, existența a două persoane deter- 
minate: a împrumutătorului şi a împrumutatului, aşa cum cere şi 
art. 1339 din codul Calimach; 

Considerând că, în obligaţia de faţă, persoana împrumutăto- 
rului este nedeterminată, fiind arătată sub denumirea generică de 
înfățișător sau purtător; , 

Că împrumutatul nu poate opune înfăţişătorului excepţia do- 
lului; căci din inoment ce se admite că această excepţie poate fi 
opusă înfățișătorului, însemnează că obligaţiile la, purtător sunt inu- 
tile; şi cum împrumutatul va puteă oare dovedi că primul pur- 
tător al titlului i-a smuls obligaţia prin dol, violență, ameninţare, 
ete., atunei când primul purtător este necunoscut aceluia ce se pre- 
zintă cu titlul spre încasarea lui ? 

Ce se va face cu buna eredinţă a aceluia ce are titlul în po- 
sesiunea, sa, venit dela un al 6-lea saual 1-lea transmiţător ? Dar 
în acest sistem se poate chiar încurajă reaua credință, căci debi- 
torul nu are decât să se înţeleagă cu cineva, pe care să-l arăte de 
prim înfăţişător san purtător şi cu care să însceneze o dovadă a 
dolului sau violenţei. „ 

Din momentul, dar, ce se poate dovedi viciile de consimţi- 
mânt în persoana primului purtător, obligaţiile la înfăţişător nn 
mai au nicio utilitate, iar dacă nu se adimnite a se dovedi vieiul de 

391



398 C. C.—CART. III.— TIT, XX.—CAP. 1V.— S-a IV.— PRESCRIP. IN DR. INTERN. 

eonsimțimânt la aceste obligaţii la purtător, atunci unde este textul 
care opreşte această dovadă? 

Niciun text de lege, absolut niciunul. Şi, în specie, nu este 
chestinne de dificultatea probei, ci de admisibilitatea ei. 

Un alt argument în contra obligaţiilor la purtător se trage 
din regulele codului civil, relative la notificarea cesiunei. Că se 
poate renunţă la notificarea cesiunei este prea adevărat; dar această 
renunțare constitue un drept, şi renunţarea la un drept trebue ex- 
primată în mod sigur și neîndoelnie, iar nu dedusă din conjecturi 
întemeiate pe un uz nestatornie şi necunoscut în mod general de 
constant în ţara noastră, | 

Argumentul ce se trage din împrejurare că există oarecare 
titluri la purtător în legea actuală, vine tocmai în favoarea, tezei 
noastre, adecă, că, pentru a admite asemenea titluri trebuesc texte 
speciale de lege; că, în afară de aceste texte excepţionale, titlurile 
la purtător sau întăţișător nu sunt admise de codul nostru civil şi 
nici de codul comercial, decât în două cazuri excepţionale, şi anume: 
cekul şi polița de încărcare (art. 365 şi 565 C. com.), ete.* (1). 

Precum vedem, sunt motive puternice în favoarea, tezei 
ce susţinem şi motivele date de Tribun. Iaşi, pe care le-am 
reprodus mai sus, sunt de natură a convinge pe oricine. 

Prescripţia în dreptui internaţional privat. 

Străinii pot Inainte de a semnală dificultăţile la care preseripția a 
seria Esi dat loe în dreptul internaţional privat, trebue să, menţionăm 

în privința Un principiu incontestabil, și anume: că preseripţia poate fi 
bunurilor "*- invocată de străini în România, cel puţin în privința bu- 

nurilor urbane. În acest sens se poate zice că ea aparţine 
dreptului natural sau dreptului ginţilor. „Es kann daher 
auch ein Fremder ersitzen und verjăhren“, zice Zacharie (2). 

(0) Vezi Or. judiciar din 1903, No. 31, p. 254, 255 (eu observ. 
noastră). 

() Handbuch des fr. Civilrechts, I, Ş 210, p. 525, text şi nota 2 (ed. Anschiitz); Aubry et Rau, 1, $ 78, p. 507, 508, nota 39 
(ed. a 5-a); Baudry ct 'Tissier, Prescription, 383 şi 966; Guil- louard, Idem, I, 362; Troplong, Idem, I, 33; P: Fiore, Le droit înlernational priut, 1, 807, p. 360 (trad, Antoine, ed. a 4-a); Phiry, IV, 597; Laurent, XXXII, 12; Colmet de Santerre, 
VIII, 326 dis VII; Demolombe, 1, 243; Mass6, Le droit com- mercial dans ses rapports avec le droit des gens 'et le droit civil, |, 511, p. 432 urm. (cd. a 3-a); Pand. fe., vo Preserip-
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Încât priveşte uzucapiunea sau preseripţia achizitivă,, meât priveşte 
fie vorba de imobile sau de servituţi, se va aplică legea „64 mii lege 
situațiunei imobilelor (lea res site), chiar dacă ele ar fi situaţiei imo- 
posedate de străini, pentrucă uzucapiunea, interesând organi- bilelor: 
zarea proprietăţei, este, ca atare, de ordine publică. Sta- 
tutul real va fi deci în orice caz aplieabil în specie, fie că 
ar fi vorba de indigeni sau de străini (1). Această soluţie 
este tradiţională. Ea, eră susținută de D'Argentre, Dumoulin 
(Molineus), Pothier, Dunod, ete. 

„Il n'y a pas de doute, zice Dunod (2), que pour juger de la 
prescription des immeubles et de actions râelles et hypothâeaires, on 
doive suive les lois et les coutumes des lieux oi les choses sont si- 
tuces: Leges enim feruniur territorio, et les coutumes sont râelles€. 

Astfel, legea situaţiunei este aplicabilă în privința tira- Timpul ne- 
pului necesar spre a prescrie; în privința titlului şi bunei presorie. oxis- 
credințe; în privința distineţiunei între lucrurile preseri pti- tonţa unui 
bile și cele nepreseriptibile; în privinţa punctului de plecare pi, 22 
al preseripţiei; în privinţa preseripţiei extinetive a acţiu- dinţe, ete. 
nilor reale; în privinţa cauzelor de întrerupere şi de. sus- 
pendare ale preseripţiei, etc. (3). 

Acecaş regulă este aplicabilă şi mobilelor considerate Art. 1909, 
în individualitatea lor. Astfel, art. 1909 şi 1910 sunt 
aplicabile atât străinilor cât şi indigenilor (*). 

tion civile; 2544; Pand. belges, vo Prescription (mat. civile) 
(droit intern. priv€), No. 1 şi toţi autorii. 

() Pand. fr., vo Prescription civile, 3546 urm.; Pand. belges, ve 
Prescription (mat. civile) (dr. întern. priv€), 3L uvm.; Râpert. 
Sirey, cod. vo, 2523; 'Thiry, IV, 597; P. Huc, 1, 120 urm, 
130 urm. şi XIV, 542; P. Fiore, op. cit., II, 790, 791, 
p. 314 urm.; Baudry et Tissier, Prescription, 987 urm;; 
Weiss, Zr. thcorique et pratique de droit international privt, 1V, 
p. 199. Vezi tom. I, al Coment. noastre, p. 124, n. 2 (ed. a 2-a). 

() Dunod, Pr. des prescriptions, p. 113, 114 (ed. din 1765). 
(€) Pand. fe., 2 cit, 3548 urm.; R6pert. Sirey, cod. 2, 2524; 

Baudry et Lissier, op. cil., 968 urm., ete. 
(*) Repert. Sirey, 20 cât., 2528; Pand. fr., eod. 0, 3552; P. Fiore, op. 

cit. II, 818, p. 370 urm. (ed. a 4-a); Despagnet, Precis de droit 
international privt, 420, p. 1186 (ed. a B-a, 1910); T.Hue, 
XIV, 543; Baudry et Tissier, op. cit., 969, 970; Savigny, System 
des heutigen rămischen Rechis, VIII, $ 366, p. 169 urm. (Berlin, 
1849); Cas. fr. Sirey, 72. 1. 238; D.P. 74. 1. 465. — Această 
soluţie este contrară acelei admisă de Pothier, care voiă ca 

—
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»Aul statutum disponii de prescriptione vel usucapione 
rerum, stive mobilium sive îmmobilium, et tunc inspicitur 
andistincte locus ubi res est“, ziceă Dumoulin (1). 

Schimb. situa- 
ției mobilelor. 

In caz când situația mobilelor sar schimbă, se ad- 
mite, în genere, că se va aveă în vedere situațiunea cea mai 
recentă, adecă care va există în momentul litigiului (2). 

Art. 1909. În caz când un lucru mobil, dobândit în străinătate, 
ar fi fost adus în România, posesorul lui este autorizat a 
invocă aut. 1909 C. civil, eu toatecă în ţara de unde 
lucrul ar fi fost adus, posesiunea unită cu buna credință 
n'ar fi fost suficientă pentru a face să se dobândească pro- 
prietatea, lui. Posesiunea este, în adevăr, esențialmente teri- 
torială și prescripţia instantanee, statornicită de art. 1909, 
apără, pe toţi posesorii de mobile corporale, între care intră, 
după eum ştim, și titlurile Ja, purtător (2). Acest sistem este 
eu atât mai admisibil la noi eu cât, după textul nostru, po- 
sesiunea mobilelor este asimilată preseripţiei achizitive, fiindcă 
art. 1909 din codul nostru consacră în termeni expreşi 
teoria prescripţiei instantanee (4). 

Revendie. lu- 
cerurilor pier- 
dute sau fu- rate 

Chestiunea, de a se şti dacă lucrurile pierdute sau fu- 
pot fi revendicate, cât timp şi sub ce restricţii, va fi 

rate.“ cârmuită tot de legea țărei unde ele se găsesc în momentul 
acţiunei (5). 

q) 

() 

49) 

(5 
6) 

In baza acestor principii s'a decis că proprietarul 

mobilele să fie cârmuite de legea proprietarului lor (Pothier, 
Prescriphion, LX, 251, p. 407, ed. Bugnet). 
Citaţie împrumutată dela Masse, op. cit., L, 558, p. 490 (ed. 
a 3-a). Vezi şi Weiss, op. cit., IV, p. 199, nota |. 
Baudry et 'Tissier, op. cit., 970; Rpert. Sirey, 20 cit., 2529; 
Pand. fr., eod. 2, 3553 urm.; Surville et Arthuys, Cours 
element. de droit international prive, 114, p. 230 (ed. a 5-a, 
1910), ete. 
Baudry et Tissier, op. cit., 971; Rolin, Principes de droit 
international privă, III, 1505, p. 544, 545; Râpert. Sirey, « 
cil. 2530; Surville et Artuys, op. ciţ., 174, p. 229; Despagnet, 
op. şi loco cit., p. 1186, 1187; Weiss, Tr. thtorigue et pra- 
tique de droit international prive, IV, p. 202, 203. — Contră: 
P. Fiore, op. cit., II, 819, p. 372 urm. Cpr. Pillet, Principes 
de droit international priv, 313, p. 563. 
Vezi supră, p. 348, 349. 
Rolin, op. cit., III, 1506, p. 545, 546; Baudry et Tissier, 
Prescription, 912; Pand. belges, po ciţ., 54, ete.
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fiancez al unor titluri la, purtător, emise de o societate fran- ceză, furate în Franţa, vândute în Italia, şi reîntoarse în Franţa de către un cumpărător străin de bună credință, spre a fi din nou negociate acolo, este în drept a le re- vendică timp de trei ani, conform art. 2279 C. fe. (al nostru 1909), dela un achizitor de bună credință, cu toatecă, legea, țărei unde ele au fost vândute (Italia) nu admite revendi- 
carea decât în contra autorului furtului sau în contra unui terțiu purtător de rea eredinţă (1); pentrucă legea de achizi- 
țiune nu este opozabilă, în specie, cumpărătorului, întrucât 
valorile mobiliare, considerate în individualitatea. lor, sunt, 
în ceace priveşte posesiunea, cârmuite de legea, situaţiunei 
lor actuale (2). 

Pănă acum am vorbit numai de prescripția achizitivă.. 
Ce trebue să decidem în privinţa prescripţiei extinctive sau 
liberatorii? Dacă este vorba de o acțiune reală san ipote- 
cară, ori de drepturi reale, prescripţia lor va fi eârmuită, 
de legea situaţiunei luerului, acţiunea neputând fi deosebită 
de luerul la care ea se aplică. Şi, în specie, este vorba de 
acţiunile reale care au de obiect atât mobilele cât şi imo- 
bilele, cu această deosebire că, în privința imobilelor, si- 
tuația lor este în totdeauna aceeaș, pe când în privința 
mobilelor, ea urmează domiciliul proprietarului sau pose- 
sorului contra căruia se exercită acţiunea, dacă situaţiunea 
lor nu este determinată printr'o împrejurare particulară care 
o fixează întrun loe oarecare (2). 

Dar, dacă autorii sunt de acord asupra  prescrierei 
acţiunilor reale şi drepturilor reale în genere, chestiunea 
este foarte controversată în privinţa stingerei prin pres- 
cripţie a acţiunilor personale. 

(1) Vezi supră, p. 386, ad notam. o 
() C. Chambery, J. Olunet anul 1910, p. 898 şi Sirey, 1910. 

2. 225 (eu nota lui Al. Wagner). 
(5) Mass€, Le droit commercial dans ses rapporis avec le droit 

des gens et le droit civil, L, 558, p. 490, 491 (ed. a 3-a); T. 
Huc, XIV, 542; Pand. belges, vo Prescription (dr. interna- 
tional priv€), 57 urm.; Laurent, Droit civii international, VIII, 
241; Vincent et Pânaud, Dictionn. de droit international 
prive, v Prescription, No. &; Maread6, Prescription, art. 2219, 
No. 9, p. 12 şi 13. Vezi şi tom. L al Coment. noastre, p. 124, 
nota 2 (ed. a 2-a). 

12452 

401 

Preseripţia li- 
beratorie. Ac- 
tiunile reale 

sau drepturile 
reale. 

Acţiunile per- 
sonale. 

Controversă.
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10 După un prim sistem, care pare a fi acel al lui 
Pothier (1), deşi părerea acestui autor nu este toemai lămu- 
rită (2), preseripţia liberatorie sau extinctivă a unei acţiuni 
personale, care nu are alt obiect dicât plata unei obligaţii, 
ar atârnă de legea domiciliului creditorului; 

2% După un alt sistem, care, în Franţa se consideră ca 
tradiţional, ar trebui să se aplice în specie legea domiciliului 
debitorului (5); 

3% Un al treilea sistem, consacrat de jurisprudenţă în 
Englitera şi în America septentrională, aplică, în specie, 
legea locului unde se judecă procesul (lex fori), pentru 
motivul că prescripţia ar fi mai mult privitoare la executarea 
contractului decât la validitatea și substanţa lui. Acest 
sistem consideră termenul prescripţiei ca o chestie de pro- 

(1) Pothier, Prescription, LX, 251, p. 407 (ed. Bugnet). 
(2) Vezi tom. I al Coment. noastre, nota 2 dela p. 124, 195. 
(5) Vezi numeroasele autorităţi citate în tom. I al Coment. 

noastre, pag. 125 ad notam, la care trebue să adăogăx, 
Thiry, 1V, 597; Maread6, Prescription, art. 2219, No. 10 şi 
11, p. 13 urm.; Surville et Arthuys, Cours €lement. de droit 
international prive, 271, p. 317 urm. (ed. a 5-a, 1910); 
Vareielles-Sommiăres, Synthese du droit international privă, 
I, p. 255; Pand. fr, wo Prescription câvile, 3557 urm.; Pand. 
belges, vo Prescription (droit international prize), 66 urm.; 
ete. Cpr. Pillet. Principes de droit international. privd, p. 451, 
ad notam. 

lată cum un autor combate acest sistem: „Credem că, 
deşi preseripţia liberatorie este un modus tollendi obligationem 
în favoarea debitorului, totuşi nu se poate admite ca termenul 
prescripţiei să fie fixat după legea domiciliului său. Ar stă, 
în adevăr, în putinţa debiturului de a scurtă termenul 
preseripțici printr'o strămutare a domiciliului său. Rațiunea 
lucrurilor cere ca termenul preseripţiei să fie cert şi determinat, 
iar nu schimbător după voința uneia, din părți şi în dauna 
celeilalte“. (Pasquale Fiore, Le droit international prive, 
I, 161, p, 195, 196, ed.a 4-a, traduc. Antoine). Tot astfel 
se exprimă şi Aubry et Rau (1, $ 31, p. 166, ed. a 5-a, 
nota 68, în fine). „Această doctrină, zic autorii de mai sus, 
este contestabilă. In adevăr, convențiile m'ar mai aveă nicio 
stabilitate, dacă termenul prescripţiei ar atârnă de domiciliul 
debitorului, domiciliu pe care el poate în totdeauna să-l 
schimbe. Prin admiterea acestui sistem, dreptul ce aparţine 
uneia, din părţi ar fi lăsat la discreţia celeilalte părţi“. -Mai 
vezi W'aiss, Dr. €lement. de droit international prive, p. 044.
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cedură, ale cărei regule se determină de legea ţărei în eare acţiunea. este exercitată (1); 
40 Al patrulea sistem aplică legea locului unde obli- gaţia trebue să fie executată (lex loci esrecutionis) (2); 
5 In fine, ultimul sistem, care ni se pare cel mai juridie, este acel care pune în principiu că preseripţia se îndeplineşte după legea, care cârmueșşte însuş contractul, şi care este legea naţională a părţilor, când ele au aceeaş naționalitate, san legea locului unde s'a încheiat contractul (lex loci contractus) în caz contrar, pentrucă, creditorul fiind 

obligat a-şi exercită întrun termen oarecare dreptul său, sub pedeapsă de a-l pierde, cu drept cuvânt se poate con- sideră preseripţia, ca referindu-se la o modalitate a creanţei. 
„Nu este oare tradiţional de a se crede, zice un autor, că s'a convenit în mod tacit că acţiunea nu va puteă fi exercitată decât un timp oarecare, determinat de legea ţărei în care această ac- iune a luat naştere? Dacă am contractat cu un Englez în Engli- tera, unde presupun că obligaţiile se preseriu prin 20 de ani, nu este oare ca şi cum aș fi zis debitorului că va trebui să-l urmă- resc în termen de 20 de ani?“ (3). 

  

(1) Vezi, în acest sens, autorităţile citate în tom. I al Coment. 
noastre, p. 125 ad notam, la care trebue să adăogăm, C. 
Alger şi 'Trib. Paris, Sirey, 89. 2. 104; Pand. Period. 9. 
5. 18 şi J. Clumet, 1892, p. 712. Mai vezi R6pert. Sirey, v? 
Prescription civile, 2553 urm.; Pand. fr., eod. » 3576 urm.; 
Pand. belges, 20 cit., 77 urm.; Mittermaye, Archiv fir 
civilistische Prazis, tom. XIII, p. 307. “Contra, acestui sistem, 
zice Pasquale Fiore, militează tot motivele invocate în con- . 
tra, sistemului precedent al legei domiciliului. In adevăr, 
acţiunea exereitându-se, în genere, la domiciliul debitorului, 
ereditorul nu are în toate cazurile facultatea de a alege locul 
unde trebue să se exercite această aeţiune, fiindcă acest loe 
atârnă, în fapt, de debitor. Prin admiterea unui asemenea, 

„sistem sar puteă deci compromite dreptul ereditorului“. (P. 
Fiore, op. cat., I, 163, în fine, p. 197). Vezi asupra acestui 
sistem Baudry et 'Tissier, op. cit., 980—982. 
Vezi autorităţile citate în tom. al Coment. -noastre, p. 125, 
126, ad notam, la care trebue să adăogăm, Baudry et Tissier, 
op. cil., 983; Pand. fr., 2% cit, 3516; Repert, Sirey, 20 cit., 
2552, ete. Vezi combaterea acestui sistem într'o notă a lui 
Labbe, publicată în Sirey, 69. 1. 49. urm. şi în P: Fiore, 
op. cit., Î, 164, p. 197, 198 (ed.a 4-a, traduce. Ch. Antoine). 

(5) Demangeat, Condition des ctrangers, p. 358. 

—
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Acest sistem, consacrat şi de jurisprudenţa noastră, are 
marele avantaj de a fixă timpul preseripţiei întrun mod, 
neschimbător şi de a nu permite creditorului sau debito- 
rului să schimbe termenul ei după voinţa lor (?). 

„Considerând, zice Curtea noastră de casaţie, că numai pentru 
procedura de judecată se aplică legea locului unde se judecă 
procesul, căci fiecare ţară înţelege şi are dreptul de a aplică 
formele ce crede mai nemerite pentru menţinerea ordinei publice 
în împărţirea justiţiei la cei ce vin s'o ceară şi dovedesc căoau; 

Considerând că stingerea dreptului de reclamaţiune prin 
prescripţie, fiind întemeiată pe prezumpţia că partea, interesată a 
înţeles a renunţă la dreptul ce credeă că-l are, prin abţinerea sa 
de a-l reclamă într'un timp determinat, urmează că şi pentru 
aplicarea, acestui principiu părţile s'au referit la legea locului unde 
au contractat, ca o condiţie a menţinerei acelui drept, iar nu la 
legea oricărei alte ţări, unde împrejurările ar face ca să aibă loe 
Judecata între ele, pentru executarea contractului; că, prin urmare, 
chestiunea relativă la îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor 
necesare pentru prescripţie, atinge direct fondul dreptului ce 
părțile înțeleg să aibă după contract, iar nu o formă de procedură 
relativă la modul de judecată, ete.“ (2). 

Ne-a mai rămas de zis câteva cuvinte despre preserip- 

(1) Vezi, în aeest sens, numeroasele autorităţi citate în tom. Lat 
Coment. noastre, p. 126, 127, ad notam, la care trebue să 
adăogăm, Pand. fr., 20 cit., 3578 urm.; Pand. belges, 20 cif., 
86; Râpert. Sirey, eod. 0, 2540; Laurent, Droit civil înterna- 
tionai, VIII, 234 şi Avant-projet de revision du code civil, 
I, No. 31; P. Fiore, op. ci., Î, 166, p. 199, 200; Savieny, 
System des heutigen rămischen Rechis, VIII, Ş 3814 III, 
p. 273 urm. (ed. germană, 1849), p. 270 urm. a tradue. 
Guenoux; Vincent et Pânaud, op. cit., vo Prescription, 26; 
Trib. imperiului german (Reichsgericht, C. de casație din 
Leipzig), Sirey, 1902, 4. 16 şi Or. judiciar din 1903, No. 16 
(cu observ. noastră). Vezi asupra acestui sistem, Baudry et 
Tissier, Prescription, 984, 985, ete. 
Cas. rom. Bolt. 1893, p. 1051. Tot în acelaş sens sa 
pronunţat de mai multe ori şi Trib. Ilfov. Vezi Dreptul din 
1896, No. 16 (en nota d-lui Em. Mieleseu); Dreptul din 
1903, No. 11 şi din 1907, No. 81, precum şi observaţia ce 
am publicat asupra acestei din urmă sentinţe, în Dreplul 
din 1908, No. 6; Trib. Marseille, Pand. Period. 1907. 5. 
p. 4l, 42 şi Dreptul din 1908, No. 6, p. 48. Sentința tribun. 
Ilfov din 1895, publicată în Dreptul din 1896, No. 16, a fost 
publicată de două ori în J. Olumnet, anul 1897, pag. 879 și anul 1899, p. 424. Mai bine de două ori decât niciodată! 

( N
 
—
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țiile scurte, statornicite de art. 1903 şi 1904, care se în- temeiază pe o prezumpţie de plată. Aceste prescripţii seurte interesează întrucâtva, ordinea publică, fiindcă, după părerea, generală, debitorul nu poate să renunțe de mai înainte la ele (art. 1838). De aici nu rezultă însă că numai lex fori este aplicabilă în specie, căci se va, aplică, legea care câr- muește contractul, în virtutea voinței părţilor contractante, şi această lege va fi de multe ori legea, locului contractului ; iar în caz când va fi vorba de vânzări făcute de un co- merciant unui necomerciant, se va, aplică legea locului unde cel dintăi îşi exereită comerţul său, lege care, de cele mai multe ori, se va confundă cu legea, locului unde s'a încheiat contractul. Nici întrun caz nu se va aplică deci preserip- ţiilor seurte, întemeiate pe o prezumpţie de plată, legea do- miciliului debitorului (4). 

(1) Vezi Rolin, Principes de droit international prive, III, 1497 
urm., p. 535 urm. 

 



PARTEA A DOUA 

PRESCRIPŢIA IN MATERIE COMERCIALĂ. 
Codul francez nu admite o preseripţie specială în ma- 0. francez. 

terie eomereială. In principiu, deci, datoriile comereiale . se 
preseriu în Franţa, ca şi cele civile, tot prin 30 de ani, 
afară de cazurile excepţionale în care legea. a admis o pre- 
seripţie mai scurtă (1). 

Excepţiile admise, în această privinţă, de codul civil, Bxeepţiile aa- 
se aplică însă şi în materie comercială. Astfel, acţiunile în Pise de codul 
nulitate a contractelor comerciale, se prescriu prin 10 ani, 
conform art. 18304 din codul francez (al nostru 1900). 

Există însă mai multe cazuri în care legea, comercială Art. 64, 108, 
franceză admite preseripţii mai scurte. Astfel sunt, de exemplu, 169 452, 435 
art. 64, 108, 189, 432, 433 din codul comereial francez, ete. - 

Această, legislaţie este defectuoasă şi autorii o critică cu 
drept cuvânt. 

„Este obşteşte recunoscut, zie Lyon-Caen et Renault, că cu critica co- 
uşurinţa actuală a căilor de comunicaţie, prescripţia de 30 de ani, dului francez. 
care constitue regula, generală, e mult prea lungă. Ea eră exage- 
rată chiar în momentul confecţionărei codului civil. Inconvenientele 
acestei preseripţii lungi sunt mari, mai cu seamă în materie co- 
mercială, în care socotelile trebue să fie repede regulate, iar con- 
testaţiile repede judecate. De aceea sa şi cerut adeseori ca, cel 
puțin în materie comercială, prescripţia să fie, în principiu, redusă, 
la 10 sau la, 5 ani. Este de observat că legea nu obligă pe comer- 
cianţi a-şi conservă registrele lor decât timp de 10 ani (art. 11 
C. com. fr., 16 C. com. belg.) (2). Aceasta lasă ase presupune că, 

() Vezi Lyon-Caen et Renault, Pr. de droit commercial, , 286; 
* Guillonari, Prescription, II, 645; Pand. fr., vo Prescription 

civile, 1982, 2096, ete. , 
(2) Registrele comercianților trebue să fie păstrate în timp de Art 30 0. 

„+ Yom,
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în gândul redactorilor codului comereial, procesele comereiale nu 
se prea ivese după 10 ani.(). 

Apoi, acești autori arată că codul italian şi cel român 
au scurtat termenul prescripţiei în materie comercială, apro- 
bând această inovaţie (2). Un autor italian, Cesare Vivante, zice 
însă că nicio parte a codului n'a rămas mai plină de lu- 
ceruri improprii şi de inexactităţi. Este o adevărată muncă 
pentru cel care voeşte să stabilească construcţia juridică a 
acestei instituţii, zice acest autor. lată propriile sale cuvinte: 
» Perd mnessuna, parte del Codice € riescita tanto piena d'in- 
congruenze e diinesattezze gquanto questa, che € composta 
di tanti detriti guanti ne lasciava, per via o0gni istitulo; 
€ un vero tormento per la costruzione giuridica  dellisti- 
tuto“ (3). 

Prin urmare, bine a făcut legiuitorul nostru de a. redus 
la 10 ani termenul preseripţiei în materie comercială. Iată, 
în adevăr, cum se exprimă art. 947 din codul de comerţ 

Art. 947 C. com.— Prescripţiunea ordinară în materie co- 
mereială este de zece ani în toate cazurile în care, prin acest codice 
sau prin alte legi, nu s'a stabilit o preseri pţiune mai scurtă. (Art. 948, 
996 C. Com. Art. 1903 C. eiv. Art. 917 C. com. ital.). 

prescripţia Preseripţia ordinară, şi cea mai lungă, în materie co- 
mercială, este astăzi de 10 ani, afară de cazurile când codul 
de comerţ, sau o altă lege admite o preseripţie mai scurtă (4) ; 
  

10 ani şi după codul nostru (art. 30 C. com.). — S'a decis că 
registrele comercianților pot face credință despre cele cu- 
prinse în ele şi în urma expirărei termenului de 10 ani, cât 
timp comercianții sunt obligaţi a le păstră. Primirea, dovezei 
lor nu poate fi respinsă din cauză că acela căruia ele sunt 
opuse nu şi-a păstrat propriile sale registre. Trib. com. din 
Gand, 1 Febr. 1879 şi 14 Aprilie 1913. Belgique judiciaire 
din 1880, p. 1279 şi Cr. judiciar din 1914, No. 33. Vezi 
asupra art. 30 din codui nostru comercial, M. A. Dumitrescu, 
Codul de comerciu comentat, I, p. 383 urm.; Eft. Antonescu, 
Codul comercial adnotat, |, p. 251, 252, ete. 

() Lyon-Caen et Renault, Tr. de droit commercial, Il, 44, p. 42, 48. Vezi de aceiaşi autori şi tom. IV, 421, p. 292. 
(2) Vezi consideraţiile care motivează, în mod imperios, scurtarea 

termenului preseripţiei în materie comercială, în Cesare V ivante. T'rattato di diritto commerciale, IV, 2209, p. 784 (ed. a 3-a), (9) Cesare Vivante, op. cil., 2208, în fine, p. 1783, 784. (*) Cpr. Caz. rom. Bult. 1911, p. 829. Vezi şi supră, p. 287.
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Această prescripţie se aplică afacerilor comerciale numai Cazurile în cât timp n'a urmat o hotărire judecătorească; îndată ce părțile prosozipție a sau judecat şi s'a dat o hotărtre definitivă, această hotărîre 30 de ani. nu-și pierde efectele sale decât prin neexecutare timp de untervenirea 30 de ani de când a rămas definitivă (1). „Za sentenza non defnitive. 
€ mai un atto commerciale, anche gquando pronuncia in 
materia commerciela, zice Cesare Vivante (2); e perci le 
azioni che ne derivano non sono soggelte alla prescrizione 
commerciale, ma a quella ordinaria civile“. 

Se susţine însă, de unii, în Italia, că o hotărîre de eon- 
damnare comercială necomunicată, bine înțeles în cazurile 
în care o asemenea hotărîre este supusă comunicărei (art. 904, 
905 C. com.), se preserie prin 10 ani (5). 

După cum executarea hotăririlor pronunţate în ma-  Aplie. 
terie eomereială, se preserie prin 30 de ani (art. 404 Pr. at. 091 în 
civ.), tot astfel o instanţă comercială, începută şi lăsată în  mereială. 
părăsire, se prescrie tot prin 30 de ani, conform art. 1891 
C. civil, iar nu prin 10 ani, întrucât în legea. comereiulă 
nu există niciun text de lege care să deroage dela această 
regulă de drept comun (+). 

Preseripţia, eomereială este, ea ŞI cea, civilă, achizitivă (5) 
şi liberatorie,. 

  

() Vezi supră, p. 158, 222 şi infră, p. 446. Vezi însă supră, Art. 111 L, 
p. 158 şi 223, 224, explie. art. 111 din legea judecăt. de ocoale Pudecăt., de 
dela, 1907, după care cărţile de judecată şi sentințele tribun. date 1907. 
asupra, lor, fie în apel, fie în recurs, nu se mai prescriu astăzi 
prin 30 de ani, ei prin 10 ani de când au rămas definitive. 

(2) Op. cit., IV, 2221, ab initio, p. 1797. 
(6) Vezi Galdi, Delia prescrizione, III, 5, p. 75 urm. | 
(6) Cas. rom. Bult. 1905, p. 1477 şi Bult. 1906, p. 1472; Or. ju- 

diciar din 1905, No.77 şi din 1906, No. 60; Bult. 1910, p. UL 
(soluţie implicită); Trib. laşi (în majoritate), Cr. Judiciar 
din 1903, No. 4 (eu nota lui Gr. Maniu); C. N. Toneanu 
Cr. judiciar din 1903, No. 23, p. 186, 187.——Contră.: C. Galaţi 
şi Irib. Covurlui, Cr. Judiciar din 1904, No. 35 şi din 1905 
No. 12; Legea din 1907, No. 13.; Trib. Făleiu,, Dreptul din 
1908, No. 27, p. 215 (en observ. noastră). Vezi asupra 
acestei chestiuni, studiul d-lui Anibal 'Teodoreseu, publicat 
în Or. judiciar din 1906, No. 63, precum și al d-lui C. N. 
Toneanu, publicat în Or. judiciar din 1903, No. 23. Vezi şi 
supă, p. 221, nota 1, precum şi înfră, p. 446, 447. 

(9) Vezi un caz de prescripţie achizitivă în art. 948 C. com.
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Este însă de observat că preseripţiile comerciale nu sunt 
relative la uzucapiunea imobilelor, nici la, drepturile reale con- 
stituite asupra lor. „Le norme generali date dal Codice di com- 
mercio non concernono lusucapione degli immobili e dei 
diritti reali sovra î medesimi“, zice Cesare Vivante (). 

Și fiindeă preseripţia de 10 ani înlocueşte în materie 
comereială, pe acea civilă de 30 de ani. ea nu cere niei titlu, 
nici bună credinţă. Art. 948 din codul comereial face apli- 
carea acestui prineipiu în privința preseripției proprietăţei 
unui vas (2). | 

Efectul preseripţiei comereiale este de a stinge cu 
desăvârşire acţiunea, comercială, fără a lăsă să su praveţuiască 
o acţiune civilă, și lucrul este aşa de adevărat. încât art. 947 
din codul comercial nu vorbeşte de prescripţia acțiunei co- 
merciale, ci de preseripţie în materie comercială, pentru a 
arătă și mai bine că ea stinge orice acţiune la care poate 
să deă loc un act comercial. lată, în adevăr, cum se ex- 
primă, în această privinţă, un autor: 

Larticolo 917 (al nostru 947) reca: „La prescrizione ordinaria 
în materia comerciale si compie col decorso di dieci anni, ete“. La 
legge non parla di preserizione de/l'azione commerciale, ma di pre- 
crizione în materia commerciale, togliendo censi oggni dubio sul 
proprio intendimento di spegnere gualsivoglia azione che ad un 
atto comimereiale potesse supporsi pertinente“ (2), 

Aplicarea prescripţiei comerciale chiar în caz când actul nu 
este comercial decât pentru una din părţi: 

Art. 945 C. com. — Acţiunile derivând din acte care sunt 
comerciale chiar numai pentru una din părți, se prescriu pentru 
toate părţile contractante în conformitate cu dispoziţiile legei co- 
mereiale (*). (Art. 3 urm., 56, 893, 895 C. com. Art. 915 C. com. ital.). 

() Frattato di diritto commerciale, IV, 2220, în fine, p. 197. (2) Vezi Galdi, Della prescrizione, I, 151, p. 266. 
(2) Mortara, I/ Codice di commereio italiano commentato, VIII, 156, p. 193 (ed. din 1891). 
(*) Deşi textul se referă la acțiunile de origină contractuală, 

totuşi cuvântul act, care se găseşte la începutul textului, do- 
vedeşte că el a înţeles a se referi nu numai la acţiunile ce îs- 
vorăse din contracte, dar şi la cele care derivă din quasi-con-
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Se poate întâmplă ca un act să fie comereial pentru Art, 56 C. 
una din părţi şi necomercial pentru cealaltă. Pentru acest “m: caz art. 56 din codul comereial dispune că toate părţile 
contractante sunt supuse, încât priveşte acest act, legei co- 
mereiale, afară de dispoziţiile privitoare la persoana comer- 
cianților (1) şi de cazurile în care legea ar fi dispus altfel. 

În baza, acestui principiu se decide că este suficient ca Admiterea 
actul să fie comercial numai faţă de una din părţi, pentru Probei testi- 
ca proba testimonială să fie admisibilă chiar în privinţa caz când actul 
părței al cărei act nu este comereial, fiindeă, în asemenea eg merea) 
caz, toate părţile contractante sunt supuse, încât priveşte una din părţi. 
acest act, legei comerciale Şi, prin urmare, sistemului de 
probaţiune admis în materie comercială (2). 

  

tracte, delicte, quasi-delicte şi chiar din lege. Prin urmare, 
regula art. 945 trebue să fie formulată în modul următor: Pre- 
seripţia comercială se aplică de câteori există o obligaţie co- 
mercială, puţin importă, izvorul acestei obligaţiuni. „Possiamo 
concludere, zice Cesare Virante (op. cit., IV, 2211, p. 786), 
che dovungque esiste un' obbligazione commerciale le sta sopra, 
la prescrizione commerciale*. - 

(1) Aceasta însemnează că, partea care nu e comereiantă nu este Consecinţile 
obligată a ţine registre, nu poate fi declarată în stare de care rezultă 
faliment, ete. Cpr. M. A. Dumitresen, Codul de comerciu din at. 56 C. 
comentat, I, 1008, p. 571, 572. Partea necomereiantă poate vinta juie, 
însă, fi trasă de către partea, comereiantă înaintea instanţelor dieţiei comer- 
comerciale. Astfel, s'a, decis, cu drept cuvânt, că deşi vânzarea iale. 
recoltei de pe o moşie, făcută de proprietarul sau arendaşul 
acestei moşii, constitue pentru aceştia un act de natură civilă, 
totuşi atunci când cel ce a cumpărat produetele este un co- 
merciant, care face în mod obişnuit asemenea cumpărări de 
recolte, actul de vindere-cumpărare fiind comercial pentru el, 
afacerea devine comereială şi, deci, urmează a fi supusă 
jurisdicției “comerciale pentru ambele părţi. C. Bucureşti, 
Dreptul din 1914, No. 29, p. 231. Vezi şi alte speţe citate 
de Eft. Antonescu, Codul comercial adnotat, I, p. 405 urm. 

Aceeaș soluţie ar fi aplicabilă chiar atunci când actul mixt Cazul când 
ar fi avut loc sub legea veche, pentrucă, în specie, fiind: vorba, actul pixt a 
de o lege de procedură, această lege trebue să aibă efect MA e ao 
retroactiv. Vezi M. A. Dumitreseu, op. cit., L, 1609, p. 573. ” 
Vezi asupra principiului necontestat că legile de procedură 
şi de competență au efect retroactiv, tom. |. al Coment. 
noastre, p. 86, 87. Cpr. Judecăt. ocol. Craiova, Pagini juridice 
„din 1908, No. 33, p. 258 (cu nota d-lui D. D. Stoenesen).. 

(2) Vezi tom. VII, pag. 270 şi Eft. Antonescu, Codul comercial
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Tot în baza principiilor de mai sus art. 893 din codul 
comercial dispune că, chiar în caz când actul este comer- 
cial numai pentru una din părţi, acţiunile ce derivă dintr'însul 
sunt de competența jurisdicției comerciale (1). 

In fine, art. 945 din codul comercial face aplicarea, 
principiilor de mai sus când declară că, atunei când actul 
juridic este comercial numai pentru una dir părţi, pres- 
eripţia comercială se aplică tuturor părţilor, chiar şi celor 
necomereiante (2). 

(| 

Art. 945 din codul comercial a dat loc la o eontro- 

adnotat, I, p. 407, No. 11, eare reproduce atât textul cât și 
citaţiile noastre absolut fără nicio schimbare, trimeţând însă 
la lucrarea noastră. 

) S'a decis că, cu toatecă art. 893 din codul comercial pre- 
vede că numai atunci când un act este comercial pentru una 
din părţi, acţiunile ce derivă din el sunt de competența ju- 
risdieţiei comerciale, totuşi prin cuvântul act se înţelege nu 
numai contractele, ci orice fapt juridie capabil de a erei, 
obligaţii, deci şi delietele sau quasi-delictele (art. 998, 999 
C. civ.), aşa că atunci când delictul sau quasi-delictul este 
comereial pentru una din părţi, acţiunile ce isvorăse din el 
sunt de competenţa jurisdieţiei comerciale. Trib. Ilfov, Dreptul 
din 1914, No. 27, p. 215 şi Jurisprudenţa în fişe, revistă de 
drept care apare la Craiova, sub direcţia noastră şi sub 
îngrijirea, d-lui D. Călineseu, adnot. 1 asupra art. 893 C. com. 

Principiul admis de legea noastră este admis şi în Bul- 
garia. Astfel, Curtea din Constanţa a decis, eu drept cuvânt 
(8 Octombrie 1914), că, potrivit art. 286 din codul de co- 
merț bulgar, când un act este comercial chiar numai pentru 
una din părţi, acţiunea ce derivă din acest act este comer- 
cială şi de competenţa, jurisdieţiei comersiale, iar în caz de 
îndoială asupra naturei afacerei, ea trebue considerată ca 
comereială şi supusă acestei jurisdicții. Vezi Dreptul din 1914, 
No. 65, p. 518. 

Această importantă decizie mai pune în principiu că drep. 
turile private anterior câştigate de locuitorii unui teritoriu 
anexat, rămân intacte și cârmuite de legea, sub care au luat 
naștere, afară numai de legile de procedură şi de competenţă, 
în privinţa cărora părțile nu pot invocă un drept câştigat, 
întrucât formele de procedură şi instanţele de jarisdieţiune 
nu sunt create în vederea unui interes privat, ci într'un in- teres de ordine publică. Vezi Dreptul, loco cit. Vezi şi tom. 
I al Coment. noaste, p. 78 (ed. a 2-a). 

() Cpr. Cas. rom. Bult. 1904, p. 430; Trib. llfov, Or. judiciar 
din 1905, No. 31, p. 247, ete.
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versă în Italia, asupra cărei trebue să zicem câteva cuvinte. lată, în adevăr despre ce este vorba. După art. 1904 Ş1 
din codul civil, acţiunea, comercianților, pentru mărfurile ce vând la, partieularii necomercianţi, se prescrie printrun an. 
Or, art. 945 din codul comereial dispunând că acţiunile de- 
rivând din acte comerciale, chiar numai pentru una din 
părți, se preseriu pentru toate părţile contractante în con- 
formitate cu legea comercială, adecă prin 10 ani (art. 947), 
se naşte întrebarea: ce prescripţie se va, aplică în specie: 
cea de un an, prevăzută de art. 1904. C. civil, sau. cea de 
10 ani, prevăzută de art. 945 şi 947 din codul comer- 
cial? In Italia, chestiunea este foarte controversată (1) şi 
aceeaş controversă există şi la noi, textele noastre fiind iden- 
tice cu cele italiene. | 

Curtea din Craiova a decis că, pentru plata preţului 
unor mărfuri cumpărate dela un comerciant, particularul 
necomereiant, eare le-a cumpărat, nu poate invocă decât pres- 
cripţia de 10 ani prevăzută de codul comercial, iar nu cea: 
de un an, statornicită de art. 1904 din codul civil. 

„Considerând, zice această decizie, că singurul mijloc pe care 
se intemeiază apelanţii este prescripţia de un an, prezăzută de 
art. 1904 C. eivil; având în vedere atât art. 937 din codul co- 
mereial dela, 1887, cât şi art. 945 din actualul cod comereial, care 
sunt identice, şi din care rezultă că acţiunile derivând din acte 
ce sunt comerciale numai pentru una din părţi, se preseriu pentru 
toate părţile contractante în conformitate cu dispoziţiile legei co- 
mereiale; că, astfel fiind, unor asemenea, acțiuni nu li se poate 
aplică niciodată prescripţia prevăzută de codul civil, de oarece 
legiuitorul, după acest text, le declară preseriptibile conform dispo- 
ziţiilor legei comerciale; că, după codul comercial, asemenea acţiuni 
sunt preseriptibile după 10 ani; că, neexistând în codul comereial 
nicio altă dispoziţie, care să supună, aceste acțiuni la 0 preseripţie 
mai scurtă, apoi, ele ceată să fie supuse acestei prescripţii de 10 
ani; că, deşi în partea finală a art. 947 C. com., se vorbeşte de o 
prescripţie mai scurtă, prevăzută de acest cod sau de alte legi, această, 
dispoziție nu este aplicabilă în specie; de oarece, din art. 947 C, 
com. rezultă că acţiunea derivând din acte ce sunt comerciale 
chiar numai pentru una, din părţi, este supusă preseripţiei comer- 
ciale, iar nici de cum unei altei prescripţii; că acţiunea de faţă 
fiind o acţiune din acele prevăzute de art. 945 LU. com., nui se 
poate aplică altă preseripţie decât cea de 10 ani, ete.“ (2). 

(1) Vezi Galdi, Della prescrizione, I. 152, p. 266 urm. 
(?) O. Craiova, Dreptul din 1896, No. 12, p. 92.
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După această teorie, codul comercial ar fi abrogat din 
art. 1904 al codului civil paragraful relativ la vânzările 
de mărfuri făcute de comercianţi, necomereianţilor. Nu ad- 
nitem acest mod de a vedeă, pentrucă din însuş art. 947 
C. com. rezultă că preseripţia de 10 ani se aplică numai 
atunei când alte legi nu prevăd o prescripţie mai scurtă. 
Or, toemai art. 1904 din codul civil prevede o prescripţie 
de un an, deci, o preseripție mai scurtă. Art. 1904 din 
codul civil nu este deci contrar art 945 şi 947 din codul 
comereial şi, ea atare, a rămas în vigoare (î). 

Fiind însă că, în speeie, se aplică prescripţia de un 
an, statornieită de art. 1904 C. civil, de sigur că comer- 
ciantul, căruia cumpărătorul de mărfuri i-ar opune preseripţia, 
va puteă să-i defere jurimântul, conform art. 1906 C. civ. (2), 
care se aplică numai preseripţiilor scurte statornieite de 
art. 1903, 1904 C. civil, nu însă şi preseripţiilor stabilite 
de codul comereial. (Vezi supră, p. 313 şi înfră, p. 446). 

Persoanele contra cărora curge prescripția comercială 
şi întreruperea ei. 

Art. 946. — Prescripţiunea comercială curge chiar contra mili- 
tarilor în serviciul activ, în timp de răsboiu, în contra femeei 
măritate, în contra minorilor chiar neemancipaţi şi a interzişilor, 
cu rezerva dreptului lor contra tutorului. 

Intreruperea preseripţiunei se regulează după dispoziţiile co- 
dului civil (5). 

(1) Vezi Vidari, Corso di diritto commerciale, IX, 9086, p. 493 
(ed. a 4-a), care nici nu discută chestiunea, atât o găseşte de 
evidentă. Vezi şi supră, p. 300, text şi nota 3. 

() Vezi Judecăt. ocol. Focşani, Or. Judiciar din 1905, No. 8, 
p. 438. Cpr. Cesare Vivante, IV, 2215, p. 788, 789 (ed. a 3-a). 
Vezi şi Vidari, op. cit., LX, 9092, p. 498, 499 (ed. a 4-a). (6) N'ar trebui să credem că numai regulele relative la între- 
ruperea, prescripţiei se aplică în materie comercială, căci 
principiile codului civil cârmuesc, în genere, şi legea, comer- 
cială. Art. 946 din codul de comerţ trimete, încât priveşte 
întreruperea prescripţie, la codul civil, pentru a semnală 
derogarea, importantă dela, acest principiu ce paragraful ultim 
al art. 946 face în privinţa cambiilor. Vezi Cesare Vivante, Traitato di diritto commercial, IV, 2210, pag. 785.
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Cu toate acestea, în obligațiunile cambiale, actele întreruptive de prescripţiune făcute în persoana unuia din coobligaţi nu pro- duc niciun efect faţă cu ceilalţi coobligaţi. (Art. 1039, 1045, 1863 urin., 1870 urm., 1874 urm., 1876 urm., 1908 C. civ. L. pentru suspendarea preseripţiei pe timp de răboiu din 27 Aprilie 1877. Art. 42 C. com. Art. 562 Pr. civ. Art. 916 C. com. ital.). 

În privința preseripţiei comerciale se aplică regulele Art. 1 C. com. statornicite de codul comercial. De câteori însă acest cod este mut asupra chestiunei, se vor aplică, dispoziţiile codului 7 civil (art. 1 C. com.) (?). 

() Vezi Galdi, Della prescrizione, Il, 106, în fine, p. 108 şi: 
toi autorii, 

Art. 1 din codul de comerţ italian stabileşte că, în materie Deoseb. între comercială, se au în vedere legile comerciale şi, acolo unde ant 1 din C. acestea nu dispun, se observă obiceiurile comerciale, cuvinte ss. i 0. cod. care nau mai fost reproduse. de legiuitorul român; de unde "român. urmează că instanța de fond violează art. | din codul de 
comerţ atunei când declară că, în puterea unui uz, o convenţie 
comercială a fost desfiinţată dintre părţi. , 

„Considerând, zice foarte bine Curtea noastră de casaţie, 
că, după art. 1 din codul comereial, în comerţ se aplică legea 
comercială, și acolo unde ea nu dispune, se aplică codul civil; 
că leginitorul codului comercial, căruia i-a servit ca normă 
codul italian, în redactarea acestui text sa depărtat de le- 
giuitorul italian, care, prin art. | stabileşte că, în materie 
comereială, se au în vedere legile comerciale, şi unde acestea, 
nu dispun se observă obiceiurile comerciale; că intenția, le- 
giuitorului român de a nu dă putere de lege uzurilor comerciale, 
reesă în mod învederat atât din faptul că redactarea art. | 
din codul comercial a suprimat alin. corespunzător al art. 1 
din codul comercial italian, cât şi din desbaterile ce au avut 
loe în parlamentul ţărei cu ocazia votărei acestui cod, din 
care rezultă că comerțul țărei noastre fiind de dată recentă 
şi neavând uzuri constante, ar fi un adevărat pericol admiterea 
lor cu putere de lege; că, deşi prin art. 970 și 980 C. eivil, 
se poate admite obiceiul, uzul pentru interpretarea, unei con- 
venţii, când acel uz este constatat, totuşi criteriul care distinge 
uzurile comerciale cu caracter interpretativ, la care se poate 
recurge pentru interpretarea unei convenţii, conform regulei 
pusă în codul civil, este că de câteori e vorba de un uz, care 
cuprinde o regulă de drept, este vorba de un uz legisltativ 
admis în alte părţi, dar neadmis la noi, şi de câteori este 
vorba de interpretarea unei convenţii, atunci se pot aplică 
uzurile, însă numai ca mijloc de interpretare a acelor con- 
venţii, ete“. Cas. rom. (13 Decembrie 1913), Dreptul din 1914,
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Art, 1875 şi In baza acestui principiu trebue să decidem că, în 
1886 C. civil. rivinţa, caleulărei termenului preseripţiei, se vor aplică 

art. 1886 urm. din codul civil, iar preseripţia comercială, ca şi 
„cea civilă, curge în contra oricărei persoane, care n'ar puteă 
invocă o excepţie anume statornicită de lege (art. 1875 
C. civil) (4). 

Militarii în Astfel, răsboiul nefiind o cauză de întrerupere a cursului 
servieta astiv- preseripţiei, art. 946 C. com. pune în principiu că preseripţia 

comercială curge contra militarilor în activitate de serviciu, 
în timp de răsboiu, soluţie admisă şi în privința preseripţiei 
civile (2), afară de cazul când contrariul ar fi admis printr'o 
lege specială (2). - 

Femeile mări- Ea curge în contra femeilor măritate (epr. art. 1877 
tate niinorii, urm. O. civ.) (4), în contra minorilor, chiar neemaneipați, şi 

interzişilor (5), cu rezerva dreptului contra tutorilor lor. 
Excepţie dela Excepţia, pe care legea, o face de astădată dela codul 

6. civil: civil (art. 1876), în privința minorilor şi interzişilor, se 
justifică prin siguranța şi eficacitatea ce trebue să aibă 
tranzacţiile comerciale. 

Forţa majoră. Chestiunea de a se şti dacă falimentul debitorului sau 
alt caz de forţă - majoră suspendă cursul preseripţiei, este 
controversată (6), 

Absenţii, Sta- Preseripţia comereială, ca și cea civilă, curge însă în 
tul, comunele, : A . za : ete. "contra absenţilor, ea și în contra prezenţilor, contra Statului, 

comunelor, judeţelor, ete., bine înțeles numai în privinţa. 
domeniului lor privat, nu însă și în privința domeniului 
lor publie (7). 

Persoanele Ea curge în contra stabilimentelor publice sau persoa- 
morale. 2 4 nelor morale în genere (art. 1875), în contra persoanelor 

informate de cursul preseripţiei, ca şi contra celor care-l 

No. 12 şi Cr. judiciar din acelaş an, No. 21, p. 178, precum 
şi Jurisprudența în fie, adn. 1 asupra art. 970 C. civil. — 
Art. Î din codul com. bulgar, numai în lipsă de obiceiuri. 
se referă la legea civilă. 

(1) Vezi supră, p. 172 urm. 
(2) Vezi supră, p. 174. 
(5) Vezi supră, p. 173. 
(4) Vezi supră, p. 186. 
(5) Vezi supră, p. 177. 
(6) Vezi supră, p. 175. 
() Vezi supră, p. 174.
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ignorează (1). Asupra tuturor acestor puncte nu mai insistă, 
fiindcă ele au fost discutate sub art. 1875 C. civil, supră, 
p. 173 urm. 

Am văzut că, după art. 946 C. com., preseripţia curge Preseripţia 
contra, femeei măritate. Curge ea însă și în contra bărba- e ata 
tului? Cu alte cuvinte, preseripţia comercială, curge ea între soţi. 
soţi, prin derogarea, dela ant. 1881? Afirmativa este gene- Controversa. 
ralmente admisă în Italia. Iată cum se exprimă, în această 
privință, un autor: 

„Dart. 916 C. com. (al nostru 946) ba dato materia a discus- 
sione non lieve in quanto ha stabilito che „la, prescrizione commer- 
ciale corre eziandio contro la moglie“, perchă in esso si rileva che 
la eccezione non 8 fatta a favore della moglie contro il marito. 
Certo il testo di legge, interpretato alla parola, non pu generare 
dubio aleuno; esso dice, con chiarezza: la prescrizione corre contro 
Ja moglie, e non si pud aggiungere corre contro il maritot, 

Acest autor adaugă însă imediat: 

„Ma questa imperfezione di linguaggio produce una disparită 
di trattamento tra marito e moglie, che non ha potuto essere nella 
mente del legislatore“ (2). 

Un alt autor italian zice, de asemenea, că art. 916 
din codul de comerţ italian deroasă dela art. 2119 C. civil 
(al nostra 1881), pentru a nu avantajă condiţiunea femeei 
în contra altor creditori ai bărbatului: 

„Questo articolo (916 C. com.) contenga un'assoluta, deroga 
al art. 2119 C. civ., per non avvantaggiare la condizione della 
moglie sopra gli altri creditori del marito“. 

Și mai departe acelaș autor adaogă: 
„A rigor di logica, se la preserizione commerciale non & 

sospesa a favore della moglie contro il marito, non pud rimaner 
sospeso a favore del marito contro la moglie; pur il codice com- 
merciale non lo dice, e apre l'adito se non m'inganno, ad una con- 
tradizione. Ci pare pertanto, che la disposizione dell'art. 916 sia 
in questa parte mal ponderata, e non coordinata con le disposi- 
zioni del codice civele“ (3). 

În fine, un alt autor observă, de asemenea, că art. 916 

(1) Vezi supră, p. 174, 175. 
(2) Vezi Galdi, Della prescriaione, II, 108, p. 106, 107. 
(6) Giorgio Giorgi, Teoria delle obbligazioni nel dirilto moderno 

italiano, VIII, 257, p. 365 (ed. a 3-a). 
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din codul de comerț italian este incomplect, fiindcă el nu 

face să curgă preseripţia acţiunilor bărbatului contra femeei, 
pe când; din contra, el face să curgă acţiunile femeei contra 
bărbatului. 

»Osserviamo che Vart. 916 & incompleto, pereche non fa correre 
la preserizione delle azioni del marito contro la moglie, e la fa 
correre per le azioni della moglie contro il marito, nt & eoordinato 
coll'art. 2119 C. civ.“. 

Și acelaş autor adăogă: 

„Non & possibile che il legislatore abbia voluto ereare la pii 
iniqua disparită fra i coniugi, calcando sul piu debole e favorendo 
il piu forte“ (1). 

Să ne ierte cetitorii dacă am reprodus aceste citaţii în 
frumoasa, limbă italiană. Aceasta am făcut-o anume pentru 
ca fiecare să poată vedea în original argumentele ce adue 
autorii italieni pentru a ajunge la concluzia, inadmisibilă după 
noi, deși această concluzie este admisă de unii şi în Franţa (?), 
şi anume: că legea comercială a înțeles a pune mai presus 
interesul bănesc al soţilor decât pacea şi liniştea în familie. 
Autorii de mai sus, oricare ar fi autoritatea și puterea. argu- 
mentărei lor, nu ne-au putut convinge. În adevăr, sunt cu- 
noseuțe motivele pentru care art. 1881 din codul civil a 
suspendat preseripţia, dintre soţi. Oratorul guvernului, Bigot- 
Preameneu a spus-o în termeni elocinţi, în expunerea de 
motive a acestui text. lată propriile sale cuvinte: 

„Qnant aux €poux, îl ne peut y avoir de prescription entre 
eux. Îl serait contraire ă la nature de la sociâts du mariage que 
les droits de chacun ne fussent pas Pun ă legard de l'autre respectes 
et conservâs. L/union intime qui fait leur bonheur est en me&me 
temps si necessaire ă, l'harmonie de la sociât6, que toute oceasion 
de la troubler est &eartâe par la loi. Il ne peut y avoir de pre- 
scription quand il ne.peut mâme pas y avoir d'action pour 'inter- 
rompre“ ($), 

  

(1) Pugliese, La prescrizione estintiva, II, 210 (ed. a 2-a). 
() Vezi Colmet de Santerre, VIII, 359 bis XV. Vezi şi Pand. 

belges, v? Prescription en gentral (mal. cîvile), unde se zice 
că art, 2253 din codul francez (al nostru 1881) nu se aplică 
prescripţiilor statornieite de codul comercial. 

(2) Vezi 'Troplong, Prescription, II, 142, care reproduce aceste 
cuvinte ale lui Bigot-Preameneu.
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Preseripţia dintre soţi doarme, după cum zice Giorgio 
Giorgi, pentrucă între bărbat şi femee trebue să doarmă 
şi cauzele de discordie la eare poate dă loe conflictul de 
interese comune. Dar să ne fie permis de a reproduce şi 
aei înseşi cuvintele frumoase ale citatului autor italian: 

ie
] 

„La prescrizione dorme fra coniugi, affincht tra marito e 
moglie dormano almeno le cause di discordia derivanti dal conflitto 
degli interessi. Onesto serupulo dei moderni legislatori civili, che 
non a per altro formato i compilatori dell'ultimo codice di com- 
mereio italiano. La legge civile non volle, che un coniuge si trovasse 
mai nella necesită di aecostarsi all'altro con le mani | 

Di citatorie piene e di libelii, 
D'esamine, di carte e di procure (1), 

Or, dacă aceste sunt motivele pentru care preseripția 
civilă nu curge şi nu trebue să curgă între soți, aceleaşi 
motive nu există oare şi în materie comercială? Răspunsul 
nu poate fi decât afirmativ. Ca argument de text vom 
observă, că legea comercială nu zice că prescripţia curge 
între soți, sau între bărbat şi femee, după cum ar fi zis de 
sigur dacă ar fi înţeles a derogă dela legea, civilă (2). Art. 946 
din codul nostru comereial, ca şi art 916 din codul italian. 
zice că preseripţia comercială curge în contra femeei,. mă- 
ritate, veferindu-se, de buna seamă, la acțiunile ce ea ar 
avea în contra terţilor, iar nu la acţiunile dintre soţi. 
Art. 946 din codul nostru comercial n'a înţeles, deci, să 
deroage dela art. 1881 din codul civil, ci numai dela art. 1876, 
care opreşte cursul preseripţiei în contra minorilor şi in- 
terzişilor (5). Codul comercial neavând nicio dispoziţie asupra 

(1) Giorgio Giorgi, op. cit., VIII, 256, p. 364. Cele două versuri 
reproduse de acest autor sunt din.Âriosto, Orlando Jurioso, 
cant. XIV, stanza 74 (nella personificazione della discordia). 

(2) Opr. Vidari, Corso di diritto commerciale, IX, 9074, p. 483 
(ed. a 4-a). N 

(5) „Suspendarea preseripţiei este cârmuită de dreptul civil în 
cât: priveşte raporturile dintre soţi, cu toate că, în art. 916 
C. com. (al nostru 946), cetim că preseripţia curge chiar în 
contra. femeei“, zice Cesare Vivante. „La sospensione dellai 
prescrizione va regolata secondo îl dirilto civile eziandio ne 
rapporti fra coniugi, sebbene si legga nellari. 916 che la 
“prescrizione corre anche contro la mogolie“. (Tratiato di 
diritto commerciale, IV, 2220, p. 795). Cpr. Carlo Fadda în 

419
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preseripţiei dintre soţi, cade argumentul acelor care susțin 
că din art. 916 ar rezultă că bărbatul poate preserie în 
contra soţiei sale, facultate pe care femeea n'ar ave-o în 

Intreruperea 
prescripţiei 
comerciale. 

Intreruperea 
preseripţiei în 
materie de 

cambii şi ce- 
kuri. 

Art. 949,2 
C. com. 

contra bărbatului, ceeace ar fi nedrept, una mostruosissima 
conseguenza, după expresia unui autor (1). Codul comereial 
fiind deci mut asupra prescripţiei dintre soţi, trebue, con- 
form principiilor mai sus expuse, să aplicăm în specie codul 
civil, adecă art. 1881; căci după art. 1 din codul comereial, 
în toate cazurile neprevăzute de codul de comerţ se aplică 
codul civil. Suspendarea preseripţiei dintre soţi fiind regula 
dreptului comun, curgerea prescripţiei între ei este o excepție, 
şi orice excepţie cere un text expres de lege, iar nu argu- 
mente ca cele pe care le dau autorii italieni. Autorii, pe 
care i-am reprodus mai sus sunt greşiți în concluzia lor, 
fiindcă pleacă dela un punct greșit, şi anume: că bărbatul 
poate prescrie în contra femeei, iar femeea nu poate în 
contra. bărbatului, ceeace, după părerea noastră, nu este 
adevărat. Conehidem deci că art. 946 din codul comereial 
este străin de preseripţia dintre soţi. Chiar dacă am rămâneă, 
singur de această părere, nu putem urmă doctrina italiană. 
pe calea pe care a apucat-o. 

Pănă acum am vorbit numai de suspendarea preseripţiei. 
Incât priveşte întreruperea ei, ea se regulează după dispo- 
zițiile codului civil (2). 

traducerea italiană a Pandectelor lui Windseheid, I, p. 1136 
(ed. din 1902). — Coniră: Nota lui P. E. Bensa în aceeaș. 
traducere, I, p. 1137. 

Q) Vezi Mortara, Il Codice di commercio italiano commentato, 
VIII, 157, p. 197 (ed. din 1891). 

(2) Cpr. Cas. rom. Bult. 1910, pag. 1li; Jurisprudența română. 
din 1914, No. 15, p. 241, lit. b (vezi înfră, p. 455, nota 3); 
Trib. Iaşi şi C. Bucureşti, Cr. judiciar din 1903, No. 4 şi 
Dreptul Gin 1903, No. 59. 

Astfel, s'a decis în Franţa, că preseripţia cincenală stator- 
nicită de art. 949, 20 C. com., în materie de cambii şi cekuri, 
poate fi întreruptă printr'o cerere de declarare în stare de 
faliment emanată dela unul din creditori. Dar, dacă această 
cerere este respinsă, efectul întreruptiv, ce ea a produs deo 
camdată, este şters, conform art. 1868 C. civil, dela care 
art. 949 C. com. nu deroagă, şi la care, din contra, ne trimete 
art. 946 Ş 2 din codul comercial. Cas. fr. D. P. 80. 1. 145 
(cu nota lui A. Boistel) şi Dreptul din 1879, No. 34.
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Intreruperea preseripţiei comerciale este deci naturală Art. 1864, 
(art. 1864) și civilă (art. 1865 urm.) (1). 1865 C, civil. 

Art. 1865 din codul civil, care prevede modurile de Intreruperea 
întrerupere civile ale preseripţiei, fiind aplicabil şi în ma- presoripției în 
terie cambială, în lipsa vreunui alt text în această materie, sa — bială. 
decis că întreruperea cursului preseripţiei nu se poate operă î7t: 94 2. 
nici în privinţa preseripției cambiale de cinei ani, statorni- 
cită de ast. 949, 20 C. com., decât numai în cazurile pre- 
văzute de art. 1865 C. civil; de unde rezultă că simpla 
cerere de a fi înseris întrun tablou de creditori cu o ereanţă 
rezultând dintr'o cambie, neconstatată însă şi nelichidată 
printr'o hotărîre judecătorească, neavând caracterul unui act 
începător de executare, conform art. 378 Pr. civ., o ase- 
menea cerere nu poate să opereze întreruperea preseripţiei 
cambiale, conform art. 1865 Ş 2 C. eivil(?). 

Sa mai decis că regula statornicită de art. 1868 Ş 2 A pliarea , 
art. a 0. civil, după care, în materie de întrerupere de prescripţie, în 158 5 

nicio preseripţie nu poate curge dela formarea cererei în cambială, 
Judecată şi pănă la pronunţarea unei hotărîri de nerevoca- 
bilă autoritate, se aplică şi în materie cambială, întrucât 
nu există o dispoziţie contrară în codul de comerţ (3). 

Ultimul paragraf al art. 946, relativ la obligaţiile cam- Derogare dela 
biale, deroagă dela regulele statornicite de codul civil în „ArePtul o 
privinţa întreruperei civile. In adevăr, coobligaţii unei cambii  $ ultim. 

() Vezi supră, p. 144 urm. şi 149 urm. Vezi, în privinţa diver- 
selor cauze de întrerupere admise de lege, Mortara, Il! Codice 
di commercio italiano commentato, VIII, 159 urm., p. 200 urm. 

(2) Cas. rom. Bult. 1911, p. 1737; Or. judiciar din 1912, No. 3, 
p. 36, No. 3 (rezumate) şi Dreptul din 1912, No. 15, p. 115. 

Această importantă decizie mai pune în principiu că art. 349 Dreptul de 
C. com., ridicând dreptul de opoziţie în materie cambială opoziţie la Ca- 
numai la prima instanţă şi în apel, nu se poate dedute des- e 
fiinţarea acestui drept, pe cale de analogie și în lipsa unei 
dispoziţii exprese, şi înaintea Curţei de casaţie. Bult. 1911, 
loco supră cit. , 

Curtea, de casaţie admite astăzi aceeaş soluţie în privința Dr. de opoziţie 
legei asupra drepturilor proprietarilor, după ce a admis altă la Casaţie, în 
dată soluţia contrară. In această materie specială, există dreptul „204 roprie- 
de opoziţie la Curtea, de casaţie, zice Inalta Curte, întrucât * ţaritor. 
acest drept nu este ridicat părţilor decât la instanţele de fond. 
Cas. rom. Bult. 1912, p. 1879. Vezi supră, p. 288, nota 2. 

(2) C. Bucureşti, Dreptul din 1911, No. 14, p. 109.
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fiind solidari, dacă sar fi aplicat regulele dreptului civil, 
întreruperea. civilă a prescripţiei făcută în contra unuia din 
coobligaţii cambiei, ar fi întrerupt preseripţia şi în privinţa, 

“celorlalţi debitori, în baza art. 1872 C. civil, pentrucă debi- 

Motivele 
acestei. dero- 

gări. 

torii solidari se consideră ca având mandat unii dela alţii 
în actele care au de efect stingerea sau împuţinarea obli- 
gaţiei lor (art. 1056) (î). 

Or, paragraful ultim al art. 946 C. com. deroagă dela. 
acest principiu, dispunând că în obligaţiile cambiale, actele: 
întreruptive de prescripţie, făcute în persoana, unuia din coobli- 
gați, nu produe niciun efect faţă cu ceilalți. 

In materie cambială, întreruperea, preseripției are deci 
efect numai în persoana obligatului, față de care a avut loe 
actul întreruptiv, deşi avem a face cu obligaţiuni solidare 
(art. 42 C. eom.). Art. 946 $Ş 3 face, în adevăr, excepţie, 
în această privinţă, dela dreptul comun, în materie de so- 
lidaritate, şi revine la regula generală cunoscută sub forma 
„4 persona ad personam non fit interruptio nec active, nec 
passive“, pentru motive spzeiale actelor şi operaţiunilor co- 
merciale. 

Din punetul de vedere teoretic, soluţia acestui text este 
consecința, necesară a naturei obligaţiilor ce derivă dintro 
cambie. În adevăr, deşi persoanele obligate printr'o eambie, 
oricât de numeroase ar fi, sunt obligate în mod solidar, 
totuşi obligațiile lor sunt independente una de alta, fiecare 
din ele având valoare prin ea însăşi, independent de va- 
loarea, ce poate aveă obligaţia precedentă sau posterioară. 
Aceasta face ca, spre deosebire de codul civil, coobligaţii 
solidari dintro cambie să nu fie consideraţi ca, reprezentân- 
du-se unii pe alţii, căci aceste prineipii nu sar fi putut con- 
ciliă nici întun chip cu efectul general al întreruperei pres- 
eripţiei efectuate numai în persoana unuia din debitorii 
cambiali; de aci și dispoziţia art. 946 $ 3 din codul co- 
mercial. 

Pe de altă parte, legiuitorul comercial a avut în ve- 
dere şi o consideraţie de ordine practică. In adevăr, dreptul 
cambial este mult mai striet şi mai sever decât dreptul civil. 
Eră deci just să se acorde debitorului un temperament echi- 

  

(1) Vezi supră, p. 169.
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tabil față de această rigoare a legei. Un debitor cambial 
ar fi putut să fie expus la urmăriri un timp indefinit, prin 
acte întreruptive de prescripţie, realizate în persoana altui 
debitor al cambiei, dacă întreruperea preseripţiei ar fi avut 
un efect general. Lucrul w'ar fi fost echitabil, întrucât de- 
hitorul poate să nu cunoască seria celorlalţi debitori sue- 
cesivi ai ecambiei, care ar fi putut fi girată de mai multe 
ori; şi, ca atare, el nici n'ar fi fost în stare să verifice dacă 
preseripția fusese sau nu întreruptă. Ca, consecință a acestei 
stări de lucruri, sar fi adus atingere seopului pe care îl are 
dreptul cambial, din punctul de vedere al siguranţei, cele- 
rităței şi simplicităţei proprii operaţiilor cambiale. De aci 
decurge necesitatea, şi din punctul de vedere practic, 
a dispoziţiei cuprinse în art. 946 $ 3 al codului co- 
mereial (1). 

Soluţia admisă de textul de mai sus se aplică, pentru Cekuri, poliţe 
identitate de motive, şi celorlalte titluri transmisibile prin de încărcare, 
gir, precum: cekurile, poliţile de încărcare, recipisele maga- 
ziilor generale sau docurilor, warantele, ete. (2). 

Ea se mai aplică şi raporturilor dintre debitorul cam- — Aval. 
bial și dătătorul de aval (art. 296 urm. C. eom.), pentrucă, 
avalul este o obligație cambială de sine stătătoare (3). 

(1) Vezi Mortara, JI! Codice di commercio italiano commentato, 
VIII, No. 161, p. 203 urm. (ed. din 1891). 

(2) Mortara, op. şi loco cit., 161, p. 204. 
(2) Mortara, loco supră cit. Vezi asupra avalului, care nu este 

decât o garanţie dată în forma cambială, Al. Capitolin, 
Dreptul din 1888, No. 10; C. N. Toneanu, Dreptul din 
1910, No. 45, 62 şi 65; Eft. Antonescu, Codul comercial 
adnotat, III, p. 327 urm.; Cesare Vivante, Traitato di diritto 
commerciale, III, 1221 urm., p. 406 urm. (ed. a 3-a); I.yon- 
Caen et Renault, 7r. de droit commercial, IV, 250 urm., 

p. 185 urm., ete. , , 
Codul de comerţ bulgar din 1897 are şi el mai multec. de comerţ 

dispoziţii asupra avalului (art. 595—598).— Acest cod cuprinde up PeIBar _ 
mai multe dispoziţii de drept internaţional în privinţa cam- cor poa. 
biilor. După art. 627, capacitatea străinilor de a se obligă i 
prin cambii se determină de legea Statului căruia ei aparţin, 
afară de cazul când ei sar obligă în Bulgaria, în care caz 
se va aplică legea bulgară. Cât pentru forma cambiilor, ea, 
este acea a ţărei unde cambia a fost făcută (art. 628). Aceasta 
nu este decât aplicarea regulei cunoscute: locus regit actum, 
admisă prin art. 2 $ ultim din codul nostru civil.
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Neapliearea. 
1909 C. civil. 

Art. 523 C. 
com. 

Stabilirea a 
două pres- 

cripţii. 

Prescripţia 
de 10 ani. 

Preseripţia 
achizitivă de 

cinei ani. 

COD. COM.— CARTEA I1V.— TIT, Il. — ART. 948 C. COM. 

Prescripţiile relative la vasele piutitoare. 

Art. 948. — Acţiunea pentru revendicarea proprietăţei unui 
vas se prescrie prin trecere de 10 ani. Nu se poate opune lipsa de 
titlu sau a bunei credințe. 

Posesorul unui vas, în virtutea unui titlu stipulat cu bună 
credinţă, titlul fiind transcris conform legei şi care să nu fie nul 
pentru lipsă de forme, preserie (vasul) prin trecere de cinci ani, 
socotiți dela, data traseripțiunei titlului şi a adnotațiunei pe actul 
de naţionalitate. 

Căpitanul nu poate dobândi prin preseripţiune proprietatea 
unui vas). (Art. 1853 urm., 1897 urm. 1909 C. cir. Art. 490, 
499, 947, 506 urm., 513, 10 C. com. Art. 918 C. italian). 

Vasele plutitoare pot fi dobândite prin prescripţie, deşi 
chestiunea se va prezentă arareori în practică. 

Știm însă că art. 1909 din codul civil nu se aplică 
acestor lucruri mobile (art. 490 C. com.) care sunt câr- 
muite de dispoziţii speciale (art. 493 C. com.) (2). - 

Pentru ca preseripţia să poată fi aplicată în specie 
trebue să presupunem că vânzarea vasului a fost făcută de 
către un coproprietar sau de căpitan, fără un mandat spe- 
eial (art. 523 C. com.) (5). 

Art, 948 stabileşte două feluri de preseripţii, una long: 
temporis, pentru revendicarea vasului, care nu cere niei titlu 
nici bună credință, iar cealaltă achizitivă, de cinei ani, care 
cere un Just titlu, buna credinţă și transerierea. 

Preseripţia, de 10 ani este acea care corespunde pres- 
cripţiei civile de 30 de ani. Eri drept ea această preseripţie 
să fie fixată la 10 ani, pentrucă acesta este termenul cel 
mai lung al preseripţiei în materie comercială (at. 947). 

Preseripţia de cinci ani este acea care corespunde pres- 
cripţiei civile de 10 ani; de aceea ea cere un titlu Just, 
buna, credință şi transcrierea, titlului (4). 

(5) Sau mai bine zis a vasului ce comandează, Cpr. art. 430 C. fr. 
(2) Vezi supră, p. 359. 
(5) Cpr. Lyon-Caen et Renault, Tr. de droit commercial, V, 161. 
(*) Cpr. Galdi, Della prescrizione, III, 108, p. 146. — S'a decis 

că nu poate fi vorba de violarea art. 948 din codul comercial, 
atunei când instanța de fond găseşte, din producerea şi exami- 
narea faptelor, că nu sunt întrunite elementele bunei credinţe 
spre a conduce la prescripţia de cinci ani, cerută, de codul comer- 
cial, pentru posesorul care pretinde că a dobândit prin pres-
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In cazul $ 2 al axt. 948, preseripţia de cinci ani începe De când 
a curge dela data transerierei titlului și a notărei lui pe rbseripti 
actul de naţionalitate a vasului (1). 

cripție posesiunea unui vas. Cas. rom. Bult. 1907, p. 1966. 
(1) Orice vas trebue să aibă un nume, un domiciliu şi O naţio- Numele, do- 

nalitate; căci, după cum zice Prospero Ascoli (11 Codice di miciliul şi na- 
commercio îtaliano commentato, VI, art. 480, p. 13, No. 8), fionalitatea 
toate naţiunile din lume au adoptat oarecare norme, pentru Vasul 
ca vasele lor să fie distinse de cele străine. 

Numele serveşte a distinge vasul de mulţimea celorlalte Individuali- 
vase, ce brăzdează mările în toate direcţiile, şi-l individuali- zarea vasului. 
zează. Fiecare vas are un pasport cu care călătoreşte. In acest 
act se prevede, ca și la persoanele fizice, numele vasului. 
Pentru individualizarea vaselor, se mai cere ca fiecare din 
ele să aibă un număr şi să se cunoască tonajul, adecă ea- 
pacitatea lor, determinată prin aşa numită operaţie a joja- 
jului. Odată, cu înscrierea vasului la căpitănia portului, zice 
art, 2 din legea dela 21 Februarie 1907, pentru organizarea 
marinei comerciale, se va eliberă şi un certificat de tonaj, 
prin care se va arătă tonajul brut şi tonajul efectiv ce ser- 
veşte ca normă în plata diferitelor taxe, în ţară sau în străi- 
nătate. 

Aceste elemente constituese aşa zicând actul de stare civilă 
al vasului, care, împreună cu actul de naţionalitate, îl înto- 
vărăşesc peste tot locul. 

Naţionalitatea vasului are o importanţă şi mai mare; căci, Naţionalitatea 
după cum zice tot Prospero Ascoli (op. și loco supră cit., vasului. 
p. 13, No.8 și 9), ea păstrează nealterat sentimentul patriotic, 
care crează printre cetăţenii aceluiaș Stat, legături esenţiale 
pentru ordinea generală a societăţei. Este necesar ca vasul să 
poată oricând şi oriunde să revendice propria sa origină, 
spre a puteă reclamă protecţia consulilor şi a puterei mili- 
tare şi navale a Statului său. Fără principiul naţionalităţei 
mar mai există siguranță pentru navigația maritimă, fiindcă 
n'ar mai fi Stat în stare să-şi asume responsabilitatea de a 
asigură libertatea, mărilor, care ar deveni un câmp de con- 
fliete veşnice. Pe naționalitatea vasului se întemeiază prinei- 
piul exteritorialităţei, în virtutea căruia vasul se consideră 
ca o colonie plutitoare, ca o parte din pământul deslipit de 
patria mumă (come una colonia galeggiante, come una parte 
del suolo staccato dalla madre patria). Naţionalitatea mai 
serveşte de bază pescuitului riveran şi cabotajului... Ea ser- 
veşte de călăuză, în caz de conflicte de drept privat maritim... 
De cele mai multe ori, legea naţională a vasului va aveă pre- 
cădere asupra legilor ţărilor în care el se găseşte într'un mod 
accidental, ete. (P. Ascoli, op. şi loco supră cit.).
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Art. 948 $ Ultimul paragraf al art. 948, case eră identie şi în codul 
tn. nostru de comerț anterior (art. 589), făcând aplicarea art. 1846 

  

Pavilionul Semnul și emblema naţionalităţei este pavilionul. „La ban- 
național al va- diera € l'emblema, îl segno distintivo ed apparente della sului. Regul. nazionalită“, zice P. Ascoli (op. cit., p. 14, No. 10). „La ban- din 1879, 

A diera per l'uomo di mare rappresenia la patria lontana, € 
i segno proteltore che copre la nave“. Art. 2 din regula- 
mentul dela 30 Martie 1879, relativ la poliţia porturilor şi 
malurilor dunărene ale României, dispune că „bastimentele 
intrând în port sau eşind din el, vor aveă arborat pavilionul 
lor naţional“, 

Pentru ca un vas să poată arboră pavilionul român, se 
cere ca proprietarul lui să fie român sau, dacă este străin, să 
aibă domiciliul stabil în ţară, să se bucure de o bună, repu- 
taţie şi să facă o declaraţie autentică că nu va recurge 

„niciodată, în ceeace priveşte vasul, la o protecţie străină, Dovedirea na- Naţionalitatea unui vas se dovedeşte printr'un act aşa zis 
ționalităţei de Romanizaţie, eliberat de Ministerul de externe, prin inspec- vasului. toratul porturilor, pe timbru de 25 lei. 

Portul de înregistrare al vasului este portul unde s'a făcut 
cererea pentru a puteă arboră pavilionul român și unde sau îndeplinit toate formalităţile cerute de instrucţiile ministeriale, în baza cărora i se dă autorizaţia de a arboră povilionul român şi i se eliberează actul de naționalitate (Romanizaţie). Domiciliul După ce s'a declarat naționalitatea vasului, după ce i sa vasului, dat un număr, un nume şi i s'a constatat tonajul, proprie- Rolul acestui tarul lui trebue să-l înscrie în registrele portului unde-şi va ” aveă domieiliul, domiciliu ce joacă un rol important în viaţa vasului. Portul de inscripţie este domieiliul vasului, zice Pros- pero Ascoli (op. şi loco cit., No. 9, în medio p. 13). „Il porto d'inscrizione & il domicilio della nave“. La acest domiciliu se vor trimite şi notifică actele ce-l privesc; acolo se vor transerie toate schimbările relative la, proprietatea vasului; acolo se vor înscrie toate privilegiile şi ipotecile constituite asupra lui; acolo se va face purga sarcinilor; în fine, acolo se vor puteă exercită toate acţiunile comerciale contra proprietarului sau armatorului vasului, ete. Intr'un cuvânt, portul de inscripţie, unde este domiciliul vasului, se poate asimilă cu stabilimentul principal al unei societăţi comereiale. 

Să ne ierte cetitorii dacă, cu toată competenţa noastră în această, materie specială dreptului maritim, am intrat în câteva, detalii; aceasta am făcut-o spre a fi cât se poate de complect. În această materie, pe lângă Prospero Ascoli, din care am reprodus câteva rânduri, ne-am servit: de cursul de drept maritim (centigrafiat) al colegului nostru, d-l V. Dimi- triu şi de unele informaţii foarte preţioase comunicate de 

Art. 2,
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și 1853 O. eiv., dispune că căpitanul nu poate preserie vasul 
ce comandă. In adevăr, el nu deţine vasul animo domini, 
ei pentru altul, adecă pentru proprietar (1). 

Tot pentru acelaş motiv, vasul nu poate fi prescris de Persoanele 
persoanele care fac parte din echipaj, nici de altă per- “ai (ac, parte 
soană care l-ar posedă alieno nomine (?). 

Pentru ca, toate aceste persoane să poată preserie vasul, Art. 1858 
ele trebue să fi intervertit titlul lor, conform art. 1858 din C “il: 
codul civil (5). 

Prescripția relativă la acţiunile derivând din contractul de 
împrumut maritim sau de gaj asupra vaselor. 

Art. 950. — Acţiunile rezultând din contractele de împrumut 
maritim sau de gaj asupra vaselor, se preseriu prin trecere de 
trei ani din ziua când obligaţia a ajuns la termen. (Art. 495 urm,, 
601 urm. C. com. Art. 920 C. com. italian). 

In codul francez, acţiunile izvorite din împrumuturile Dreptul 
maritime (bun contrat & la grosse) se prescriu prin cinci francez, 
ani dela, data contractului, dispoziţie reprodusă şi în vechiul 
nostru cod comercial (art. 591). După aceste texte, preseripţia 
de cinci ani se aplică şi la acţiunile izvorite dintun contraet 
de asigurare, d'une police d'assurance, zice textul francez. 

Codul nostru, reproducând codul italian, a fixat la trei Dreptul 
ani termenul preseripţiei, în privința împrumuturilor mari- 295% 
time, din ziua, de când contractul a devenit exigibil. 

În privința asigurărilor, termenul este redus la un an Art. 954 C- 
(art. 954 C. com.) (*). com 

  

  

amicul nostru, d-l V. Tataru, distinsul prezident al Curţei 
din Galaţi. , _ 

() Opr. Lyon-Caen et Renault, 7. de droit commercial, V, 161, 
p. 165; Galdi, op. cit, III, LU, p. 146; Mortara, op. cât.» 
VIII, 165, p. 208. Vezi şi supră, p. 113, unde am văzut că 
niciun precarist nu poate să preserie lucrul posedat. Pentru 
ca un precarist să poată prescrie acest lucru el trebue să in- 
tervertească titlul său, conform art. 1858 C. civil, a cărui re- 
dacţie a fost schimbată de legiuitorul nostru. Vezi supră, p. 116. 

(2) Galdi, op. şi loco supră căt. 
(6) Galdi, Mortara, loco supră cit. ete. 
() Vezi înfră, p. 435 urm. explic. acestui text.
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Prescripţia acţiunilor ce izvorăsc din lovirea vaselor 
sau abordaj ori abordare. 

Art. 953. — Se prescriu printr'un an, din ziua, protestului sau 
a reclamaţiunei de care se vorbeşte în art. 677 C. com,, acţiunile 
pentru plata daunelor cauzate prin lovirea unui vas, și din ziua 
când vasul a fost complect descărcat, acţiunile pentru contribuţiune 
la avariile comune. (Art. 659 urm., 672 urm., 677 C. com. 
Art. 923 C. com. italian). 

Abordaj De- Prin abordaj sau abordare se înţelege, în dreptul ma- 
*ritim, lovirea unui vas de către altul, fie din cauza unui 

accident (caz, fortuit), fie din cauza unei culpe a conducă- 
torului unuia din vase, sau a ambelor vase. 

Necesitatea Pentru ca proprietarul unui vas, fie Statul sau un par- 
esente unei ticular, să poată, fi declarat responsabil de consecinţile unui 

abordaj, trebue să se constate o culpă din partea. căpitanului 
acelui vas. Faptul că un pilot ar fi condus mișcările vasului 
nu desearcă pe căpitan de răspundere, pilotul nefiind decât 
un sfătuitor al căpitanului (1). 

Regul. p. po- S'a decis că, potrivit art. 71 din regulamentul poliţiei Lg Pe PO . i i POTiri porturilor dela 30 Martie 1879, care cuprinde o regulă Art. 71. generală de navigaţie, obligatorie pentru căpitanii de vase, 

(1) C. Gand şi Cas. belg., La Plandre judiciaire din 1895, No. 8 şi din 1896, No. 23, p. 253. Cpr. C. Galaţi, Dreptul din 1900, 
No. 18, p. 145. Această din urmă decizie aplică, abordajelor fluviale dreptul comun (art. 998, 999), iar art. 673 şi 674 
din codul comercial numai abordajelor maritime, soluţie care n'a fost admisă de Curtea de casaţie, căci înalta Curte a decis că art. 673 şi 674 din codul comercial], relative la ciocnirea sau abordarea, vaselor plutitoare şi a, despăgubirilor datorite pentru daunele suferite, sunt aplicarea, ŞI consacrarea regulei 
de drept comun cuprinsă în art. 998 şi 1003 C. civil, apli- cabilă atât la abordajul maritim cât şi la cel fluvial. Cas. rom. Balt. 1901, p. 867 şi Cr. judiciar din 1902, No. 74. p: GII. Vezi asupra acestei chestiuni studiul foarte important al amieului nostru, d-l D.G. Maxim, astăzi consilier la, Curtea de apel din Bucureşti, publicat în Dreptul din 1903, No. 82. (Pace. distincțiune codul comercial român între abordajul maritim și cel fluvial? Controversă și importanța chestiunei pentru navigațiune pe Dunăre și pe Prut). Mai vezi de acelaş autor, Regimul legal al navigaţiunei pe Dunăre și, în special, al porțiunei dela Brăila la Porţile de fier, Dreptul din 1903, No. 65, p. 534 urm. |
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bastimentele ce se urcă în sus pe fluviu, nu numai că nu 
pot să se îndrepte în curmezişul calei bastimentelor ce se 
scoboară în jos pe fluviu, dar sunt încă datoare a se opri 
în josul pasajului, pănă ce trec bastimentele ce vin din susul 
apei. Prin urmare, când un vas a contravenit acestor regule 
de navigaţie şi din această cauză a avut loe un abordaj, 
el este în culpă şi nu poate cere despăgubiri (1). 

Căpitanii de vase sunt în drept, după regulamentul Constatarea 
suscitat, relativ la poliţia porturilor, să constate, la caz de cauzelor aber 
aborda, conform cererei uneia din părți, chiar în caz când 
paguba este mai mare de 300 de lei, împrejurările şi cau- 
zele abordajului, deci şi culpa vasului căruia incumbă res- 
ponsabilitatea, aceste procese-verbale făcând însă proba numai 
pănă la dovada contrară, fiindcă ele pot fi combătute de 
părţile interesate (2). 

S'a mai decis că căpitanul unui vas n'ar puteă fi declarat Existenţa unei 
vesponsabil de lovirea unui alt vas, deşi pe un timp de “le 
ceaţă şi în contra regulamentelor internaţionale, el ar fi dat 
o viteză prea mare vasului, dacă nu se stabileşte, în fapt, că 
lovirea se datoreşte unei. culpe oarecare (2). 

In fine, Consiliul de Stat din Franţa a pus în principiu Cazul când 
că, de câteori abordajul dintre un vas al Statului şi un vas aborda! se. 
de comerț nu se datoreşte vreunei culpe din partea prepu- caz fortuit. 
sului Statului (căpitanul vasului), ci stărei în care se găseă 
marea, şi puterei curentului, sau întunecimei nopţei, lovirea 
este un caz fortuit şi proprietarul vasului avariat nu are 
nicio acţiune în contra Statului, pentru despăgubirea daunei 
suferite prin cioenire (+). 

(0) Cas. rom. Bult. 1905, p. 1564; Dreptul din 1905, No. 84, 
p. 689 şi Cr. judiciar din acelaş an, No. 85, p. 675. 

€) Cas. rom. Built. 1900, p. 1404. Vezi şi art. 900 din codul 
comercial, care, determinând tribunalul competent în materie 

de abordaj (tribunalul unde s'a întâmplat faptul, sau acel al 

primului port unde a ajuns vasul, ori a locului de destinaţie), 

menţine regul. din 1879, în privinţa competenţei căpitanului. 

(9) Cas. fr. D. P. 88. 1. 391. — Decizia Curţei din Aix, asupra 
căreia a intervenit decizia de mai sus a Curţei de casaţie, a 

fost cu drept cuvânt casată, pentrucă Curtea de apel nu coas- 
tatase, în fapt, că viteza neobișnuită a vasului fusese cauza 

abordajului. , _ 
(4) Sirey, 1905. 3. p. 143 şi Or. judiciar din 1905, No. 85,
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Se poate întâmplă ca culpa, să fie comună ambelor vase că- 
lătorind în sens contrar. Pentru acest caz, neprevăzut de codul 
franeez (), ci numai de cel italian (art. 662), art. 674 din codul 
nostru comercial dispune, prin derogare dela dreptul comun 
că fiecare vas sufere pagubele şi pierderile încereate, fără a 
aveă drept la vreo despăgubire. "Textul de mai sus adaogă însă |. 
că, fiecare vas este obligat, în mod solidar, la plata pagubelor 
şi pierderilor cauzate lucrurilor încăreate şi a leziunilor cau- 
zate persoanelor. Acesta este un caz de solidaritate legală. 

Dacă lovirea vasului a avut loe prin caz fortuit, sau 
forță majoră (aceste două expresii fiind sinonime), fiecare 
proprietar sufere pagubele cauzate vasului său, nimene 
nefiind responsabil (art. 672 C. com.). Res perut domino. 

Dacă lovirea, s'a întâmplat din culpa unuia, din vase, 
paguba, este în sarcina proprietarului vasului în culpă. În 
asemenea caz, despăgubirile datorite persoanelor moarte sau 
rănite sunt privilegiate, când sumele de împărțit sunt insu- 
ficiente (art. 673 C. eom.). 

Dacă un vas a lovit alt vas, nu din culpa sa, ci din 
culpa unui al treilea. vas, toată răspunderea pentru avarii cade 
în sarcina acestui din urmă vas (art. 676 C. com.). De 
altfel, acelaș principiu al responsabilităței este stabilit şi 
prin art. 998 C. civil, eare nu distinge dacă faptul provo- 
cator al unui prejudiciu a fost îndreptat în contra unei 
persoane sau unui lucru, în mod direct sau indirect. Odată 
ce legea admite un drept pentru cel prejudicat, în contra 
celui ce a făptuit prejudiciul, cel dintăi trebue neapărat să 
aibă o acţiune pentru realizarea, dreptului său. Prin urmare, 
  

pag. 875 urm. (cu observ. noastră). Cpr. art. 672 din codul nostru comereial şi art. 181 din codul maritim bulgar dela 1908. Acest text dispune că abordajul se presupune a fi re- zultatel unui caz fortuit, afară de cazul când nu sau păzit regulamentele portului. 
(1) In lipsa unui text francez, care să prevadă culpa comună, se decide, în Franţa, că căpitanul fiecărui vas este responsabil după principiile dreptului comun, în proporţie cu gravitatea culpei „ce i se impută. Vezi Lyon-Caen et Renault, Zr. de droit commercial, VI, 1011, p. 1025 (ed. a 2-a). Cpr. Mass, Le droit commercial dans ses rapporis avec le droit des gens et le droit civil, IV, 2650, in fine, p. 505 (ed. a 3-a). Vezi şi tom. V al Coment. noastre, p. 423, nota ?,
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instanța de fond face o justă aplicare a principiilor de mai 
sus, când constată că un vas, din culpa sa a lovit un alt 
vas, şi acesta, la rândul lui, a lovit pe un al treilea vas, 
cauzându-i avarii şi, în consecință, condamnă la daune pe 
cel dintăi vas față de cel de al treilea (1). 

Acţiunea în despăgubire, peniru daunele provenite din Art. 677 c. 
lovirea vaselor, nu poate fi admisă, dacă nu sa făcut 
protest sau reclamaţie, conform art. 677 C. com., în termen 
de trei zile, către autoritatea locului unde sa petrecut faptul, 
sau la primul port de oprire. 

Sa decis, eu drept cuvânt, că petiția adresată căpită- 
niei acestui port, de căpitanul vasului avariat, prin care 
cere experţi oficiali ca să constate şi să evalueze stricăciu-. 
nile cauzate prin abordaj, ţine loe de protest (2). 

S'a decis, de asemenea, cu privire tot la această materie, Chestie de 
că abordajul a două vase navigând în sens contrar, este o ft 
chestie de fapt, lăsată la aprecierea suverană a instanțelor 
de fond (3); ceeace însemnează că chestiunea de a se sti dacă 
există sau nu culpă din partea căpitanului unui vas, este o 
chestie de fapt nesupusă controlului Curţei de easaţie. 

Principiul este adevărat, însă se poate întâmplă ea Cazul când 
instanța de fond să fi comis în aprecierea sa, o eroare gro- pinstanţa de 
sieră de fapt şi, în asemenea câz, Curtea de casaţie îşi Va o eroare gro- 
exercită neapărat controlul său. Astfel, în decizia de care sită de fapt- 
am vorbit mai sus, pronunțată la 1905, Curtea de casaţie 
constată că afirmarea Curţei de fond, a cărei decizie a fost 
casată, se întemeiă pe o eroare gravă de fapt, căci Inalta 
Curte zice prin unul din considerentele sale că, în lipsă de 
ceață, ambele vase și-au putut zări luminile la o depărtare 

() Cas. rom. Bult. 1913, p. 1886, 1887. — Această decizie mai 
admite că, în cazul când un vas isbeşte pe un altul şi acesta, 
la rândul lui, pe un al treilea vas, chiar dacă sar constată 
o culpă comună a celor două vase dintăi, totuşi, în materie 
de delicte şi quasi-deliete, răspunderea fiind solidară, urmează 
că primul vas poate fi ţinut răspunzător pentru tot, iar art. 64 
C. com. nu se aplică în acest caz, textul suseitat fiind relativ 
la culpa comună a două vase ce se isbese şi-şi cauzează unul 
altuia avarii. Vezi Bult. 1913, p. 1887. 

(2) C. Galaţi, Cr. judiciar din 1907, No. 51, p. 404, 405. 
() Cas, rom. Bult. 1896, p. 1045 şi Dreptul din 1896, No. 74; 

Bult. 1901, p. 868 şi Cr. judiciar cin 1902, No. 74, p. 6II. 
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destul de mare, astfel cum rezultă din dosarul afacerti. 
Va să zică Curtea de casaţie a judecat în specie fondul. 
Vom observă, cu această ocazie, că Curtea noastră su- 

premă cam abuzează uneori de controlul său şi judecă adeseori 
în fapt, ceeace este foarte regretabil. 

„Subrogarea In fine, vom menţionă o decizie recentă a Curţei de 
asigurare Casație (nereprodusă în Bultinul Ouuţei), care pune în prin- 

în drepturile cipiu că, dacă proprietarul unui vas avariat din cauza unui 
Pe abordaj, a fost despăgubit de societatea de asigurare, el 

aaa, nu mai poate cere, în numele său personal, despăgubiri dela, 
Art. â62 c. proprietarul vasului care a fost cauza abordajului, ci acest 

com. drept aparţine numai societăţei de asigurare, care sa subrogat 
în drepturile sale. Prin urmare, dacă instanţa de fond con- 
stată că acţiunea în daune a fost exercitată personal de 
proprietarul despăgubit, iar nu ca mandatar al societăței 
de asigurare, care sa subrogat în drepturile sale, cu drept 
cuvânt îi respinge acţiunea ea fiind făcută de o persoană 
lipsită de ealitate de a o exercită, şi judecând astfel n'a 
violat art. 462 din codul comereial (+). 

Dr. a Abordajul a dat loe la oarecare discuţii în dreptul 
internațional privat. 

Msi tă Dacă abordajul a avut loc pe mare, în apele teritoriale 
mare. ale unui Stat, eLva fi judecat, ca şi abordajul fluvial, după 

legea locului unde sa produs, conform regulelor privitoare 
la obligaţiile ce izvorăse din delicte sau quasi-delicte (2). 

Dacă abordajul a avut loc în largul mărei (en pleine 
    

(0) Cas. rom. S-a II, decizia No. 321, din 18 lunie 1912, Cr. 
Judiciar din 1912, No. 7, p. 702, No. de ordine 2 (rezumate). 

Societăţi Această subrogaţie aparţine şi societăţilor străine, care au 
” plătit despăgubirea suferită pentru dauna cauzată asigura- 

tului. Cas. rom. Bult. 1901, p. 867 şi Cr. judiciar din 1902, 
No. 74, p. 611. 

Suspendarea Această din urmă decizie mai pune în principiu că su- subrogaţiei br ia ] * se prin convenția rogaţia legală, stabilită de art. 462 C. com., poate fi suspen- 
părţilor. dată prin înţelegerea părţilor, asemenea clauză nefiind con- 

trară ordinei publice. Mai vezi în acelaş sens, o altă decizie 
tot a Curţei de casaţie. Bult. 1897, p. 1473, ete. 

(2) Vezi Asser et Rivier, Blements de droit international prive, 
112, p. 220; Lyon-Caen et Renault, Pr. de droit commercial, 
VI, 1048. Vezi şi Vincent et Penaud, Dictionn. de droit inter- 
national prive, vw Abordage maritime, 36 urm. Cpr. Trib. 
Ismail, J. Clunei, anul 1878, p. 169 urm.
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mer), chestiunea, este controversată, fiindcă, în asemenea caz, 
nu există nicio suveranitate teritorială, ale cărei legi să se 
aplice. Asser et Rivier aplică, în toate cazurile şi în mod 
general, legea, locului unde se judecă procesul, fiindcă de 
câteori nu se poate aplică, o lege străină, judecătorul trebue 
să curme litigiul după legea ţărei sale (1). 

Jurisprudența germană aplică însă legea vasului în 
culpă, chiar atunci când ambele vase sunt de naționalități 
deosebite (2). 

Jurisprudenţa engleză aplică tot legea, vasului în culpă, 
însă numai atunci când ambele vase aparţin aceleiaşi naţio- 
nalități (5), și această soluţie este aprobată de unii autori (4). 

Pentru a curmă toate aceste discuţii, credem că sis- 
temul propus de Asser este cel mai potrivit și mai practie 
în acelaş timp, deși autorii zic că el nu se întemeiază pe 
niciun principiu precis (5). Dificultatea nu poate fi definitiv 
curmată decât prin tratate internaționale. 

In orice caz, art. 501 din codul comereial, care per- 
mite proprietarului sau coproprietarului unui vas, ce na, 
luat obligaţii personale, să se libereze prin abandonul vasului 
și a navlului ce i se datorește, de responsabilitatea culpei 
căpitanului, se aplică şi proprietarului unui vas străin, autor 
al abordajului, întrucât străinii se bucură în ţara noastră, 

(1) Asser et Rivier, op. cit., 113, p. 220; Cour du circuit (Pen- 
sylvanie) din New-York, J. Clunet, anul 1883, p. 403. Vezi 
asupra, acestei controverse, Vincent et Pânaud, op. şi 0 cit., 
43 urm. 'Tribunalul maritim din Copenhaga a aplicat, cu 
drept cuvânt, dispoziţiile penale ale legei daneze la un abordaj 
imprudent, comis în apele daneze. Vezi J. Clunet anul 1909, 
p. 1184. Zicem: cu drept cuvânt, fiindcă legile după care se 
măsoară responsabilităţile, în materie de abordaj, sunt legi de 
siguranță şi de ordine publică, prin urmare, legi teritoriale. 
Vezi Pillet, Principes de droit international privt, 140, p. 297. 

(2) Vezi Trib. imperiului german, J. Olunet, anul 191], p. 246 
şi anul 1912, p. 1212. a 

(5) Vezi Aşser et Rivier, op. şi loco supră cil. | 
(*) Vezi Pillet, op. şi loco cit. Acest autor zice însă că chestiunea 

este aproape insolubilă, de câteori vasele sunt de naţionalitate 
deosebită (loco cit., p. 298 urm.). Vezi şi Lyon-Caent et Re- 
nault, Ţr. de droit commercial, VI, 1050. Da 

(6) Vezi Lyon-Caen et Renault, op. cit., VI, 1050, p. 1054. Vezi 
şi Pillet, op. cit. p. 298, 299, nota 1. 
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art. 501 C. 

com.



Art, 953. 

Punctul de 
plecare al pre 

scripţiei. 
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de aceleaşi drepturi ca şi Românii (art. 11 C. civ. şi 11 
Constit.), şi întrucât art. 501 din codul comereial este general 
şi nu admite nicio restricţie (1). 

Aceste principii elementare asupra abordajului odată 
expuse, neputându-ne întinde mai mult asupra unei materii 
atât de specială, trecem la interpretarea art. 953, care nu are 
nevoe de multe dezvoltări (2). Acest text deelară preserip- 
tibile print”un an acţiunile în daune care derivă dintr'un 
abordaj. Acest termen curge din ziua protestărei sau reela- 
maţiunei ce a trebuit să se facă, conform art. 677 din codul 
comercial. Reproducem aci acest din urmă text, aşa cum 
ar trebui să fie redactat, pentrucă el cuprinde o omisiune 
regretabilă în redacţia codului nostru, 

Art. 677 C. com. — Acţiunea în despăgubire, pentru daunele 
provenind din lovirea vaselor, nu poate fi admisă dacă nu s'a făcut, 
în termen de trei zile, o protestare sau reclamaţiune (5), către au- 
toritatea, locului unde sa întâmplat faptul, sau a primului port în 
care vasul sa oprit. 

Pentru pagubele cauzate persoanelor sau mărfurilor, lipsa 
de protestare sau reclamaţiune nu vatămă drepturile persoanelor 
care nu se găseau pe vas, sau nu erau în poziţiune de a-și ma- 
nitfestă voinţa. (Art. 673 urm., 900, 953 C. com. Art. 665 Com. ital.). 

Va să zică, punetul de plecare al termenului de un an 
incepe a curge dela facerea protestului sau reclamaţiei de 

Cazul când nu cae vorbeşte art. 677 din codul comercial. Ce trebue să sa făcut pro 
testare. 

Controversă. 

Eroare de re 
dacţie sau de 

tipar. 

decidem în caz când protestarea sau veclamaţia, de care 
vorbeşte acest text, n'a avut loc? Preseripţia, în asemenea 
caz, este ea acea ordinară de 10 ani, sau preseripţia de un 
an începe ea a curge din momentul când trebuiă făcută pro- 
testarea, de care vorbeşte art. 677 C. com.? Chestiunea. este 
  

  

(1) O. Caen şi Cas. fr. Pand. Ptriod. 98. 5. 26. 33 şi Dreptul 
„din 1898, No. 70, pag. 596. In acelaş sens, Cas. fr. Sirey, 95, 1. 305; Pand. Ptriod. 95. 5. 35; D. P, 97. 1. 585, ete. 
Opr. Lyon-Caen et Renault, 7. de droit commercial, I, 11. 

(2) Cesare Vivante se mulţumeşte de a, trimete la textul respectiv, 
fără a-i dă nicio dezvoltare. Galdi îi consacră însă 16 pagine 
(format mare în octavo). 

- (2) Din eroare de tipar sau de redacţie, cuvintele protestare 
sau reclamaţiune lipsese din $ 1 al textului, ele figurând însă 
în $ 2. Prin urmare, aceste cuvinte trebuese adaose la text, 
pentru ca el să fie complect.
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controversată în Italia (1). Nu pricepem rostul acestei con- 
înoverse, pentrucă art. 677 din codul nostru, ca și textul 
corespunzător italian (art. 665), zice că acţiunea în des- 
păgubire pentru daune izvorite din abordaj, nu poate fi 
admisă dacă nu sa făcut reclamaţia de care vorbeşte acest 
text. în termenul fatal fixat de el. Cu alte cuvinte, lipsa 
de reclamaţie în termenul de trei zile, la locurile compe- 
tente, arătate de art. 677, este o fine de neprimire a ac- 
țiunei în daune. Pârîtul nu va invocă deci, de bună seamă, 
prescripţia, atunci când reclamaţia cerută de lege n'a fost 
făcută, ci va cere, de plano, respingerea acțiunei în daune 
ca inadmisibilă. | - 

Incât privește preserierea acțiunei 'pentru contribuirea, 
la avariile comune (2), termenul de un an începe a curge 
din ziua, când vasul a fost compleet descărcat. 

Prescripţia acţiunilor ce izvorăsc din închirierea. unui vas 
şi din contractul de asigurare. 

Art. 954. — Acţiunile rezultând din contractul de închiriere 
al unui vas, se prescriu prin trecere de un an dela împlinirea că- 
lătoriilor, şi acele derivând din contractul de înrolare, prin trecere 
de un an dela expirarea termenului convenit între părţi, sau dela 
împlinirea celei din urmă călătorii, dacă contractul a fost prelungit. 

Acţiunile ce decurg din contractul de asigurare se. prescriu 
prin trecere de un an. | 

În asigurările maritime, termenul începe a curge după termi- 
marea, călătoriei ce a fost asigurată, şi pentru asigurările cu termen, 
din ziua în care se sfârșește asigurarea; în caz de prezumpțiune 
de pierdere a vasului pentru lipsa de nuvele, anul începe dela finele 
termenului fixat pentru prezumpţiunea de pierdere. Se exceptează 
termenele fixate pentru dreptul de abandon prevăzute de titlul VI, 
cartea, II. Na 

In celelalte asigurări contra daunelor şi asupra vieţei, ter- 
menul curge din momentul când sa întâmplat faptul care a dat 
naştere acţiunei. (Axt. 442 urm., 448 urm, 478 urm, 531 urm., 
553 urm, 557 urm., 592 urm., 621, 645, 649 urm. C. com. 
Art, 924 C. com. ital.). 

(1) Vezi Galdi, Della prescrizione, IV, 164, p. 225 urm. 
(?) Vezi în privinţa contribuţiei la avariile particulare şi la 

avariile comune, art. 659 urm. din codul comercial. Cpr. Mor- 
tara, op. cit., VIII, 176, p. 218, 219. 

>
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Contribuirea 
la avarii co- 

mune.
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Art. 581 urm, Art. 557 urm. din codul comercial se ocupă de con- 
557 C- “o: ţraetul de închiriere al unui vas, fie pentru transportul de 

Jucruri, fie pentru transportul de persoane (art. 592 C. 
com.), iar art. 531 urm. din acelaş cod se ocupă de con-: 
tractul de înrolare şi salariile persoanelor echipajului. Am- 
bele contracte cer un act seris (art. 532 şi 557 C. com). 

Contractul de Acţiunile derivând din contractul de închiriere al unui 
închiriere al za 
vasului și de Vas, fie pentru transportul de lucruri, fie pentru transportul 

înrolare. de persoane, deși în această din urmă privinţă chestiunea: 
este controversată (1), se preseriu prin trecerea termenului 
de un an dela împlinirea călătoriei (2); iar cele ce derivă. 

  

. „_() Vezi Galdi, op. cit., IV, 170, p. 243 urm. 
Când se consi- () Călătoria, se socotește împlinită nu din ziua când vasul în- 

împlinită, căreat a ajuns la portul de destinaţie, ei atunci când caricul 
(al carico) este predat destinatarului. C. Galaţi, Cr. judiciar 
din 1898, No. 39, p. 315. 

Această decizie rezolvă mai multe puncte de drept ma- 
, ritim, pe care le menționăm aci. 

pile ce Astfel, ea decide, cu drept cuvânt, că destinatarul, care 
destinata rul primeşte lucrul, este obligat să plătească ceeace datoreşte 

lucrului. pentru transport după scrisoarea, de carat, precum şi toate 
celelalte cheltueli, fie că transportul a fost făcut pe uscat, 
fie că el a fost făcut pe apă, căci deşi art. 434 $ ultim din 
codul com. e privitor la transportul pe uscat, totuşi el se 
aplică şi la transportul pe apă, legea nefăcând nicio excepţie 
în această privinţă. Cpr. Cas. rom. Bult. 1893, p. 1050. 

Contractul de transport încheiat de încărcătorul mărfei cu 
căpitanul vasului sau cu cei ce-l reprezintă, este opozabil 
acelui ce primeşte marfa (destinatarul), şi armatorii vasului 
având raport cu el, au o acţiune în contra lui pentru execu- 
tarea tuturor condiţiilor prevăzute în contractul de navlu, 
precum şi pentru despăgubirile provenite din întârziere în 
descărcarea vasului. 

Căpitanul vasului are drept la despăgubire pentru supra- 
staliile (*) întrebuințate la descărcare, când nu se dovedeşte 
că întârzierea descărcărei a provenit din culpa lui, şi această 
despăgubire este în drept a o cere dela destinatar, care este 
dator să plătească căpitanului toate spesele transportului, spese 
în care intră şi despăgubirile pentru suprastalii, întrucât ele 
derivă din modul executărei contractului. 

Plata supras- 
taliilor. 

  
Ce se înţelege (*) 
prin supras- 

talii, 

Prin suprastalii (dela cuvântul italian stallia, care însemnează timpul ne- 
cesar pentru descărcarea vasului) se înțelege zilele care trec peste timpul 
necesar la această descărcare. „La stalliu e îl tempo convenuto per lo 
scarico delle mercanaie; i giorni che si passâno oltre îl convenuto diconsi 
di soprastallin“. Vezi Ferrari e Caceia, Diction. italian, v? Stallia.



din contractul de înrolare al persoanelor echipajului, se 
prescriu tot printi'un an, dela expirarea termenului convenit 
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între părţi, sau dela împlinirea celei din urmă călătorii, dacă 
contractul a fost prelungit. 

Pveseripţia de un an, statornicită de acest text, se Salariul căpi- 
aplică salariului căpitanului (4). 

infră, explic. art. 956 C. com., p. 450 urm.) 
Ea nu se aplică însă contractului de transport (?). (Vezi 

fe 

Trecem acum la preseripţia acţiunilor ce izvorăsc din 
contractul de asigurare. În această materie, prescripţia este 
tot de un an (art. 954 $ 2 și 3). Termenul este scurt şi 
corespunde funețiunei economice a acestui contract, zice Ce- 
sare: Vivante, care are de scop dezdăunarea grabnică a per- 
soanei ce a suferit sinistrul, che ha lo scopo di recare 
un pronto risarcimento al danneggiato (5). "Termenul de cinci 
ani stabilit de art. 432 din codul francez este, în adevăr, 
prea lung. 

Dispoziţia legei noastre fiind mai generală decât acea Aplic. art. 954 
a art. 924 din codul italian, sa decis, cu drept cuvânt, 
că ea se aplică la toate acţiunile ce derivă din contractul ain contractul 
de asigurare, adecă atât la acţiunile relative la plata des- 
păgubirilor datorite în caz de sinistru, cât şi la acţiunile 
relative la plata primei de asigurare (*). 

>
 
>
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tanului. 

Contract de 
transport. 

Contractul de 
asigurare, 

la toate acţiu- 
nile ce derivă 

de asigurare, 

"Comitentul fiind responsabil de faptele prepusului său, să- Despăgubirea 
vârşite în executarea mandatului cu care a fost însărcinat, destinatarului 
de aici rezultă că furnisorii mărfei încărcate pe un vas, 
sunt obligaţi a despăgubi pe destinatarul acelei mărfi de su- 
mele ce el a fost obligat să plătească căpitanului vasului 
pentru suprastaliile întrebuințate la descărcarea acelui vas, când 
se dovedeşte că ele au provenit din culpa prepusului lor la 
portul de descărcare. C. Galaţi, Cr. judiciar, loco supră cit. 
Galdi, op. cit., IV, 117, p. 250 urm. 
Galdi, op. cit., IV, 172, p. 247. 
Tratatto di diritto commerciale, IV, 2245, p. 846. , 
C. Bucureşti, Dreptul din 1914, No. 27, p. 214 şi Jurispru- 
denţa în fişe, revistă de drept care apare la Craiova sub di- 
recţia noastră, adnot. 2 asupra art. 954 al. 2 C. com. — Această 
soluţie este generalmente admisă şi în Italia, deşi acolo ches- 
tiunea este controversată. Vezi, în sensul părerei de mai sus, 
Galdi, Della prescrizione, IV, 184, p. 262; Cesare Vivante, 

Trattato di diritto commerciale, LV, 2246, p-, 486 urm., care 
citează în acelaş sens pe Sraffa (Studi di diritto commerciale, 

pentru supras- 
taliile plătite 

de el.
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Asociaţie mu- Art. 954 se aplică şi la asociaţiile de asigurare mu- 
tuală. tuală (%). 

Punctul de De când începe a curge termenul acestoi: preseripţii ? 
Peceiu. Pentru asigurările de transporturi maritime, termenul de 
Asigurările un an începe a curge după terminarea călătoriei asigurată, 
martie: jar pentru asigurările cu termen din ziua în care asigu- 

rarea se sfârşeşte. In caz de prezumpţie de pierdere a va- 
sului, pentrucă nu sa primit nicio ştire dela el, anul în- 
cepe dela sfârşitul termenului fixat pentru prezumpţia de 
pierdere, cu excepţie însă în privinţa, termenelor fixate pentru 
dreptul de abandon, prevăzute de art. 645 urm. C. com. 

Asigurările de În privinţa asigurărilor de transporturi pe uscat, de 
e bee care legea nu vorbeşte, termenul de un an va curge din 

ziua următoare acelei a predărei mărfurilor sau acelei când 
ele ar fi trebuit să sosească la destinaţie, dacă n'ar fi fost 
pierdute (2). 

egsiemnările In celelalte asigurări contra daunelor şi asupra vieţei, 
lor şi asupra (ermenul de un an curge din ziua care a urmat pe acea. 

vieței. “când sa întâmplat faptul ce a dat naştere acţiunei, fiindeă 
preseripţia se calculează pe zile întregi, și orele care rămân 
din ziua în care sa întâmplat evenimentul, ce a dat naş- 
tere acţiunei, nu formează o zi spre a fi socotită. Intre- 
buinţând formula: termenul curge din momentul când sa 
întâmplat faptul din care izvorăşte acţiunea, legea, n'a înțeles 
să deroage dela regula statornicită de art. 1887 C. civ. (8). 

1907, p. 76). Vezi şi numeroasele decizii citate într'un sens și într'altul de Ingaramo, Bepert. generale di massime e giu- risprudenza commerciale, art. 924, pag. 618, No. 11. Incât 
priveşte dreptul francez, vezi I.yon-Caen et Renault, 7r. de droit commercial, VI, 1316, p. 342. — Decizia mai sus citată a Curţei din Bucureşti pune în principiu că, prin primirea de cambii dela asigurat, societatea n'a novat datoria pentru plata primelor de asigurare, ci a acordat numai un termen de 
plată, urmând ea, ambele contracte să-şi producă efectele lor | pănă la lichidarea, complectă a pretențiilor reciproei. () Galdi, op. cit., IV, 179, p. 252. — Unii aplică însă acestor asociaţiuni prescripţia de cinci ani, statornicită de art. 949, 
soluţie inadmisi bilă după noi. Vezi Galdi, Joco ciţ,, p. 253 „ UP» căre citează în acest din urmă sens părerea lui Pugliese. () Cesare Vivante, op. cil., IV, 2249, p. 851. () Cesare Vivante, op. cit., IV, 2248, p. 850, 851. Cpr. C. Bu- curești, Dreptul din 1902, No. 43, p. 843
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In privința plăţei primei de asigurare, termenul de Plata, primei 
un an curge din momentul când trebuiă să se plătească, de asigurare: 
această primă. Companiile de asigurare nu pot stipulă în 
favoarea lor un termen mai lung pentru încasarea pri- 
melor (1). Ştim însă că termenul preseripţiei poate fi scurtat 
prin convenţia părților (2). - | 

Prescripţia relativă la acţiunile ce derivă 
din furnituri făcute pentru repararea unui vas sau pregă- 

tirea lui de drum, sau din plata de alimente date 

marinarilor şi celorlalți oameni ai echipajului, 
din ordinul căpitanului. 

Art. 955. — Se preseriu asemenea prin trecere de un an: 
10 Acţiunile pentru furniturile de proviziuni, lemnărie, com- 

bustibile şi alte lucruri necesare pentru repararea sau prepararea 
unui vas de călătorie şi pentru lucrările făcute pentru aceste obiecte; 

20 Acţiunile pentru plata de alimente date marinarilor şi 
celorlalţi oameni ai echipajului, din ordinul căpitanului. 

Prescripţia începe a curge dela data furniturilor şi dela fa- 
cerea lucrărilor, dacă părţile n'au stipulat un termen de plată. In 
acest caz, prescripţia rămâne suspendată pe timpul convenit. 

Dacă furniturile sau lucrarea sa urmat mai multe zile suc- 
cesive, termenul de un an începe a curge din ultima zi. (Art. 519, 
522 C. eom. Art. 925 C. com. ital. (5). 

Cu acest text se termină materia preseripţiei în dreptul 
maritim. Art. 955 fiind foarte simplu, nu are nevoe de 
multe dezvoltări. 

Destul este să spunem că preseripţia prevăzută de el Cazul prevă- 
nu se aplică decât atunci când vasul este pe drum (în via ggi0), când vasul că. 
iar nu când el se găseşte la locul unde se lucrează (sur le lătoreşte. 
chantier, nel cantiere) sau la portul de înarmare (+). 

Această prescripţie nu se aplică, de asemenea, acţiu- Sumele îm. 
nilor în restituire a sumelor împrumutate căpitanului, CU E pitanului. 
toate că el ar fi întrebuințat banii la aprovizionarea vasului 

  

(1) Cesare Vivante, op. cit., IV, 2250, p. 852. V. supră, p. 54. 
(2) Vezi supră, p. 55, 56, 322 şi înfră, p. 450, nota 3. 
(2) Opr. art. 433 C. com. fr. 
(*) Galai, op. cit., IV, 188, p. 276, care citează pe Mortara.
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Neaplic. în 
specie a art. 
1903 $ 1. 

Impărțirea 
materiei. 
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cu de ale mâncărei, sebbene da guesti împiegate a vettovag- 
liare la nave, după cum se exprimă un autor (!). 

Această preseripţie se aplică numai la alimentele ce os- 
pătătorii ar fi procurat marinarilor şi celorlalţi oameni ai 
echipajului. Preseripţia de şase luni, statornicită în pri- 
vina ospătătorilor şi săzduitorilor, de art. 1903 $Ş 1, nu 
este aplicabilă în specie. S'a admis de astă dată o prescripţie 
mai lungă, pentrucă vasul poate să plece dela un moment 
la altul (2). 

Prescrierea acţiunilor ce derivă din contractul de socie- 
tate (*), din cambii şi cekuri. 

Art. 949. — Se prescriu prin trecere de cinei ani: 
10 Acţiunile ce derivă din contractul de societate sau din 

alte operaţiuni sociale (+), dacă publicaţiile preserise în tit. VIII, 
cartea I-a, au fost regulat făcute; 

2 Acţiunile ce derivă din cambii şi din cekuri. 
Termenul curge: 
Pentru acţiunile prevăzute la No. 1 al acestui art., din ziua 

când obligaţia a ajuns la termen, sau din ziua publieaţiunei ac- 
tului de disolvare a, societăţei, sau a, declaraţiei de lichidare, dacă 
obligaţia n'a devenit exigibilă. In cazul prevăzut de art. 103, ter- 
menul curge din ziua în care actul de disolvare poate fi opus celor 
de al treilea. | 

Pentru obligaţiile derivând din lichidarea societăţei, termenul 
începe a curge dela data aprobărei ultimului bilanţ al lichidatorilor. 

Pentru acţiunile prevăzute la No. 2, termenul curge din ziua 
scadenţei obligaţiei, sau din ultima zi a termenului prevăzut de 
art. 282 C. com. (Art. 91 urm., 103, 191 urm., 199, 216, 236 urm, 
282, 3835 urm., 339 urm., 366, 945, 946 C. com. Axt. 919. 
com. ital.). 

Acest text se ocupă: 1% de acţiunile ce derivă din con- 
tractul de societate sau din alte operaţii sociale; 20 de ac- 

  

(*) Galdi, op. cit., IV, 187, p. 2175. 
(2) Cpr. Lyon-Caen et Renault, 7r. de droi commercial, V, 

408, p. 268. 
(2) Vezi asupra acestei materii, I. N. Finţescu, Prescripția în , materia societăților comerciale (Craiova, 1914). 
(*) Art. 919 din codul italian vorbeşte de acţiunile derivând din 

contractul de societate sau din operaţiile sociale (o dalle ope- 
razioni sociali).
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țiunile ce derivă din cambii şi din cekuri, admițând pentru 
ambele categorii de acţiuni preseripţia de cinei ani. 

1 Prescrierea acţiunilor ce derivă din contractul de societate sau din 
alte operaţii sociale. 

Textul nostru este identic cu cel italian (1). Un autor 
zice însă că redacţiunea lui este ibridă, inexactă şi echivocă, 
în ceeace priveşte societățile comerciale (2). Credem că această 
critică este exagerată. 
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Critica 
art. 949. 

Acest autor consacră textului de mai sus aproape ju- Aplie.art. 949 
mătate de volum, adecă peste 130 de pagini (format mare 
în octavo), din care aproape 100 de pagini se ocupă numai 
de preseripţia acţiunilor ce derivă din contractul de socie- 
tate. Nu-l vom urmă în toate dezvoltările sale, pentrucă, 
aceasta, ne-ar conduce prea departe. Destul este să spunem 
că textul de mai sus se aplică societăţilor civile, care au 
împrumutat formele unei societăţi comereiale, pentiucă aceste 
societăți sunt supuse regulelor codului comercial, afară de 
dispoziţiile privitoare la faliment şi competenţă (2). 

Art. 949 se aplică, de asemenea, societăţilor anonime, 
pentrucă el vorbeşte de societăţile comerciale în genere, 
fără nieio deosebire (4). 

El se aplică şi societăţilor străine, care-şi au sediul 
și obiectul principal al întreprinderei lor în România, şi 
care sau conformat dispoziţiilor art. 239 şi urm. din codul 
comercial (5). 

Art. 949 nu se aplică însă asociaţiilor în participaţie (6), 

  

(1) O dispoziţie identică există în codul comercial portughez 
(art. 150). Vezi Lyon-Caen et Renault, Zr. de droit com- 
mercial, II, 445, în fine, pag. 291 (ed. a 2-a). 

(2) Vezi Galdi, Della prescrizione, IL, 112, p. 149. i 
(0) Vezi Cesare Vivante, Trattato di diritto commerciale, IV, 

2222, p. 198, 799; Mortara, op. cit., VIII, 167, pag. 212; 
Galdi, op. ciţ., III, 124, p. 208, care citează în acelaşi sens 
pe Vidari şi Marghieri, iar în sens contrar, pe Pugliese. 

(5) Galdi, op. cit., II, 125, p. 210, 211. 
() Cpr. Mortara, op. și loco supră cit. | 
() Vezi Gali, op. cit., III, 126, p. 211 urm. — Din modul cum 

este redactat art. 949 din codul comercial, zice foarte bine 

societăţilor 
civile, care au 
împrumutat 
formele unei 
societăţi co- 

merciale. 

Societăţile 
anonime. 

Societăţile 
străine. 

Asociaţiile în 
participaţie.



Neapliearea 
art. 949 C. 

com. societă- 
ților consti- 
tuite în mod 
neregulat. 

Nu se poate 

derogă dela, 
dispoziţia 

art. 949 C. 
com 

Alte operaţii 
sociale. 
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niei societăţilor constituite în mod neregulat, interpretare 
conformă atât textului cât şi spiritului legei (1). 

De câteori societatea a fost constituită în mod nere- 
gulat, fără publicaţiile preserise de lege, nu se va mai aplica 
deci preseripţia scurtă de cinci ani, ci prescripţia ordinară 
de 10 ani, statornicită de art. 947 C. com. „Nell art. 919 

coin. (al nostru 949), zice Curtea, de apel din Genova 
(2 lunie 1905), emana sl concerto che il beneficio dei ah- 
breviata preserizione € dovuto alla osservanza delle formalită, 
prescritte dalla legge“ (2). 

Preseripţia de einci ani, statornicită de art. 949, ne- 
interesând numai pe asociaţi, ci şi pe terţii, care au rapor- 
turi juridice cu societatea, de aici rezultă că nu se poate 
derogă prin statutele societăţei dela această, prescripţie spe- 
cială acţiunilor ce derivă din contractul de societate sau din 
alte operaţii sociale (3). 

Această preseripţie specială se aplică atât acţiunilor ce 

  

Curtea noastră de casaţie, rezultă învederat că preseripția 
seurtă de cinci ani, prevăzută în el, nu se aplică decât so- cietăţilor comerciale care au o existenţă juridică faţă de terții, 
adecă, care constituese persoane juridice distinete de persoana 
asociaţilor (art. 78 $ ultim C. com.), iar nu şi asociaţiilor în 
participaţie care, după legea comercială, nu au o persona- litate juridică deosebită de acea a asociaţilor (art. 253 C. com.). Prin urmare, acţiunilor derivând din aceste din urmă 
asociaţii, trebue să li se aplice preseripţia ordinară din ma- 
teria comercială, care este de 10 ani, conform art. 947 C. 
com., întrucât niciun alt text de lege n'a scos de sub apli- carea acestei dispoziţii asociaţiile în participaţie. Cas. rom. 
Bolt 1911, p. 1534, 1585 și Or. judiciar din 1912, No. 17, p 

() Galdi, op. cât., INI, 127, p. 214 urm., care citează însă în sens contrar pe Sraffa. 
() In acelaș sens Cas. Napoli (10 Maiu 1902). Ambele decizii 

sunt citate de Galdi, op. cil., III, p. 215, 216. Vezi şi Cesare Vivante, op. cit, IV, 2224, p. 801, text şi nota 17, precum şi No. 2225, p. 804. Galdi observă însă (III, No. 138, p. 216), că nu orice lipsă de publicitate sau formalitate face ca socie- 
tatea să, fie neregulată. Numai lipsa acelor publicaţii, care au de scop aducerea, la cunoştinţa publică a condiţiilor esen- țiale ale societăţei şi modului ei de funcţionare, face ca socie- tatea să fie neregulat constituită, ! (0) Galai, op. ciz., III, 129, p. 217,
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izvorăse din contractul de societate, cât şi din alte operaţii 
sociale, textul legei fiind expres în această privință. 

Acţiunile ce izvorăse din contractul de societate sunt Acţ. ce izvo- 
acele care îşi au origina lor în contract, în ceeace privește pise din con- 
raporturile dintre asociaţi și raporturile acestora cu ființa - cietate. 
morală a societăţei. 

Acţiunile ce izvorăsc din operaţiile sociale sunt acele care acţ. ce izvo- 
rezultă din funcţionarea organică a vieţei societăţei, funcţio- ei at 20 
nare care e proprie societăţei, considerată în sine şi inde- 
pendent de contractul de societate. 

Asttel, sunt supuse preseripţiei de cinci ani: obligaţia Exemple. 
asoeiaţilor de a-şi vărsă miza lor socială; acţiunea în res- 
ponsabilitate exercitată contra administratorilor și lichida- 
torilor societăţei (1); acţiunea ce unul din asociaţi are contra 
celorlalți pentru executarea, obligaţiilor sale sociale (2); ac- 
țiunea societăței contra unui asociat pentru a-l obligă la 
vărsarea sumelor ce datorește societăței (5), ete. 

Lyon-Caen et Renault, reproducând art. 919 din codul 
italian (al nostru 949), zic că preseripţia statornicită de 
acest text se aplică atât acţiunilor asociaţilor între ei (+), 
cât şi acţiunilor terţiilor contra societăţei. Textul nu distinge, 
în adevăr, între acţiunile exercitate contra. asociaţilor şi cele 
exereitate contra societăţei (5). 

Pveseripţia statornicită. de art. 949, 10 nu priveşte Quasi-delie- 
numai acţiunile de natură socială, dar încă toate actele cetele comisede 

societate. 
o societate poate să facă în exerciţiul comerciului său; de Controversă. 

() Acţiunea în responsabilitate contra, administratorilor şi lichi- 
datorilor societăţei se prescrie prin cinci ani, pentrucă rân- 
duirea lor este o operaţie a societăţei. Se discută însă, ches- 
tiunea de a se şti de când începe a curge termenul preseripţiei. 
Vezi Cesare Vivante, op. cit., IV, 2231, p. 829, 830. 

(2) Galdi, op. cit., III, 130, 131, p. 220. 
6) Galăi, op. cit., III, 134, p. 224; Eft. Antonescu, Codul co- 

mevcial adnotat, II, art. 168, p. 816, No. 8, ete. , 
(*) Rămâne însă, bine înţeles că pentru aceasta trebue ca socie- 

tatea, să fi fost constituită în mod regulat. Vezi Eft. Antonescu, 
Codul comercial adnotat, Il, art. 99, p. 108, No. 33 şi au- 
toritățile citate acolo. ” | , 

() Lyon-Caen et Renault, Tr. de droit commercial, II, 445, 
p. 291 (ed. a 2-a). Vezi în acelaş sens, şi autorităţile citate 
de Eft. Antonescu, op. cit., II, art. 99, p. 108, No. 25 şi 26.
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se şi decide, de unii, că preseripţia de cinci ani se 
aplică, şi acţiunilor pentru despăgubirea daunelor produse 
de un quasi-deliet al societăţei (1), 

Punctul de Incât priveşte punctul de plecare al preseripţiei de cinei 
plecare al ani stabilită de art. 949, cu privire la acţiunile ce derivă prescripției. 

din contractul de societate sau din alte operaţii sociale, s'au 
ivit oarecare dificultăţi în care nu vom intră, mărginindu-ne 
a trimete la autorii care rezolvă aceste dificultăţi şi unde 
cetitorii le vor găsi expuse (2). 

Intreruperea Incât priveşte întreruperea acestei preseripţii se vor 
preseripției- aplică regulele statornicite de codul civil. conform art. 946 

$ 2 C. com. 
Falimentul so- 

cietăței. deci 
, 

societate (2). 
Cazurile în 

<are se aplică 
art. 949 C, 

Declararea. societăţei în stare de faliment nu suspendă 
nici nu întrerupe preseripţia începută în materie de 

2 3 

Prescripţia prevăzută de art. 949 O. com. nu se aplică 
decât în cazurile anume statornicite de lege, adecă acţiunilor 

com. ce derivă dintr'un contract de societate regulat și celor care 
rezultă, din cambii și cekuri, iar nu şi acţiunilor care se 
întemeiază pe un înseris comercial, cum ar fi, de exemplu, 
un act de garanţie (4). 

Cambii şi ce- 
kuri, 

Precem acum la partea a doua a ant. 949, relativă la 
prescrierea, acţiunilor ce derivă din cambii și din cekuri, 
iar nu din alte înscrisuri comerciale, după cum am văzut 
mai 

0) 

*) 

(5) 
(*) 

Sus. 

Vezi Eft. Antoneseu, op. cit., II, art. 103, p. 115, No. 1 şi 
numeroasele autorităţi citate acolo.— Contră: Cesare Vivante, 
Traltalo di diritto comerciale, IV, 2226 urm. (ed. a 3-a), 
care revine asupra primei sale opiniuni. Vezi în acest din 
urmă sens, care ne pare preferabil, şi alte autorităţi citate 
de Eft. Antonescu, loco supră, cit. 

Curtea, de apel din Bolonia a decis, de asemenea (30 Martie 
1908), că sunt supuse prescripţiei de cinci ani stabilite de 
art. 949, 10 numai acţiunile ce derivă dintr'un raport intern 
sau de natură socială, nu însă şi cele exercitate de terţii contra 
societăţei, acţiuni derivând din raporturi juridice ordinare. 
Vezi Eft. Antonescu, Codul comercial adnotat, II, art. 86, 
p. 39, No. 22. 
Vezi Galdi, op. cit., III, 135, 136, p. 224 urm.; C. Vivante, 
op. cil. IV, 2228 urm., p. 826 urm., ete, 
Galdi, op. cit., III, 138, p. 230. 
C.. Bucureşti, Dreptul din 1906, No. 56, p. 444.
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2 Prescrierea acţiunilor ce derivă din cambii şi din cekuri. 

După vechiul cod comereial (art. 184), orice acţiuni Codul de co- 
pentru polițe şi bilete la ordin semnate de neguțţători, ne- mort anterior 
guţătoraşi ori bancheri, sau exercitate pentru fapte comereiale, 

se preseriau prin cinci ani, socotiți din ziua, protestului sau 
dela cea din urmă cerere de judecată, dacă nu urmase vre-o 
hotărîre judecătorească, sau de nu se recunoscuse hotărîrea, 
de bună prin act osebit. Această prescripţie se întemeiă pe 
o prezumpție de plată juris tantum, fiindeă se puteă deferi 
jurământul decizor acelui care o opuneă (1). 

După dreptul actual, acţiunea care derivă dintro cambie Dreptul ac- 
se preserie tot prin cinei ani (2); așa că, dacă dela seadența 4! 
cambiei şi pănă la intentarea acţiunei au trecut cinci ani, 
acţiunea, cambială este preserisă, puţin importă dacă cambia, 
a fost sau nu protestată, iar cambia este decăzută din efectele 
sale, atât ca instrument de probă cât şi drept cauză a obli- 
gaţiei; fiindcă, în materie cambială, ca şi în orice materie 
comereială în genere, preseripţia stinge radical obligaţia (*). 
Cambia preserisă nu se transformă deci întrun zapis civil; 

() Vezi art. 184, partea finală, din vechiul cod eomereial. Conform: 
art. 189 C. com. francez. , , 

(2) Fiind de principiu că efectele contractelor sunt determinate Dr. interna- 

prin legea ţărei unde ele sau perfectat, afară de cazurile În Vona 
care părţile au decis altfel, de aici rezultă că, potrivit acestui 
principiu, în materie cambială, obligaţiile diferiților semna- 
tari sunt determinate prin legea locului unde, față de fiecare, 
cambia a devenit perfectă. Prin urmare, dacă o_cambie a 
fost emisă în Germania, stipulându-se şi locul plăţei tot acolo, 
şi a fost acceptată în România, obligaţia acceptantului este 
supusă prescripţiei cambiale de cinei ani, prevăzută de legea 
română (art. 949 al. 2), iar nu preseripţiei de trei ani admisă 
de legea germană (art. 77 Allgem. Wechselordnung din 5 lunie 

1869). Cas. rom. Bult. 1908, pag. 376, 377 şi Or. judiciar 
din 1908, No. 52, p. 414. , AI , 

(2) Presupunând însă că debitorul, după ce a invocat prescripţia, Oblig. natu- 

a plătit cambia, chestiunea este de a se şti dacă el poate Conta rară. 

exercită acţiunea, în repetiţie. Cu alte cuvinte, debitorul, care 

este liberat prin preseripţie, din punctul de vedere civil, rămâne 

el liberat după echitate, natuvaliter, ca şi cel are ar fi plătit 

în urma unei hotărîi definitive, în baza căreia el ax fi fost 

pe nedrept scutit de plată? Chestiunea este controversată. Vezi 

supră, p. 39 urm.
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căci debitorul, în favoarea căruia acţiunea cambială este 
prescrisă, nu se bucură astăzi numai de o simplă prezumpție 
de plată, susceptibilă de probă contrară, ca în codul fuancez 
ȘI ea în codul nostru de comerţ anterior, ci de o prezumpţie 
legală de liberare, nesusceptibilă de a fi răsturnată prin 
dovada contrară; de unde rezultă că purtătorul cambiei nu 
poate, cu niciun chip, fi primit a dovedi existenţa datoriei, 
şi Judecata, nu poate căută nicăiri proba, neplăţei. 

Inadmisibili- 

tatea jurămân- 
tului. 

In consecinţă, purtătorul cambiei nu poate deferi de- 
hitorului cambial jurământul decizo: spre a dovedi neplata, 
cambiei preserise, nici jurământul de eredulitate văduvei 
sau moștenitorilor lui, întrucât acest jurământ nu poate fi 
deferit, decât în cazurile anume şi în mod limitativ stator- 
nieite de art. 1903 şi 1904 din codul civil (4). 

Cazul când a 
intervenit o 

hotărîre jude- 

Preseripţia, de cinci ani nu mai este însă aplicabilă în 
materie cambială, de câteori a intervenit o hotărire condam- cătorească. natoare. În asemenea caz nu se va, aplică niei preseripţia Aplicarea 

dreptului de 10 ani, după cum susţin unii, între care şi Vidari, ei comun. preseripția dreptului comun, adecă cea de 30 de ani (art. 404 Pr. eiv. şi 1890 C. civil) (2) 
Art. 1891. 

w 

) 

. 
/ 

Tot prin 30 de ani se preserie, conform art. 1891 din 

Judecăt. ocol. Slatina, Cr. judiciar din 1902, No. 13, p. 117 (eu observ. noastră); 0. Bucureşti şi Judecăt. ocol. II Galaţi, Cr. judiciar din 1902, No. 40, p. 330 şi 332 (eu nota d-lui 
C. N. Toneanu, care arată că, în Italia, această chestiune este controversată); C. Bucureşti şi Judecăt. ocol. Câmpina, Dreptul din 1906, No. 56, p. 444 şi Dreptul din 1907, No. 35, p. 28; Galdi, op. cit., II, 141, pag. 232; C. Vivante, Tratatto di dirilto commerciale, IV, 2213, p. 787, 788; Mortara, op. cit. VIU, 156, p. 196. „art. 2142 del C. ci. (al nostru 1906), zice Cesare Vivante (loco supră cit.), relativa alle prescrizioni presuntive, € di natura eccezionale“. Vezi şi supră, p. 313, și . 
Vezi supră, p. 158, 222 şi 409, precum şi C. N. Toneanu 
[OCr. judiciar din 1903, No. 23), care arată controversa ivită asupra acestui punct în Italia, şi care rezumă foarte bine argu- mentele invocate în favoarea, prescripţiei dreptului comun de 30 de ani. Vezi în acelaș sens şi Cesare Vivante, Traftato di diritto commeveiale, LV, 2221, p. 797. Iată cum se exprimă acest din urmă autor: „La sentenza, non € mai un alto com- merciale, anche guando pronuncia, în materia commerciale, e Percid le azioni che ne derivano non sono soggete alla pres- criatone commerciale, ma a guella ordinaria civile“.
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codul civil și instanța care are de obiect o acţiune cambială, 
căci deşi această acţiune, când nu este exercitată se preserie 
prin cinei ani, de câteori ea a fost exercitată ŞI acţiunea, 
a rămas în părăsire, preseripția instanţei nu poate fi decât - 
acea a dreptului comun (art. 1891), pentrucă niciun text 
din legea comercială nu deroagă dela, acest principiu (?). 

lată însă un caz în care jurisprudenţa noastră a admis, Cazul în care 
eu drept cuvânt, prescripţia de 10 ani. Prin încheierea Preseripţia de 

10 ani este eoneordatului între creditorii falitului, zice Curtea de ca- aplieabilă în 
saţie, operându-se o novaţiune în titlurile primitive, acest specie: 
concordat are de efect de a sehimbă natura preseripţiei ereanţei 
primitive și de a face să curgă numai preseripţia ordinară 
stabilită de art. 947 din codul comereial. Astfel, dacă titlul 
primitiv existent în contra comereiuntului actualmente falit, 
a fost o cambie, creditorul, în urma îneheierei concorda- 
tului, nu are o acţiune cambială în contra debitorului său, 
pentru plata, cotei concordatare, ci o acţiune în virtutea sen- 
tinței de verificare şi a coneordatului, care se preserie 
prin 10 ani, iar nu prin einei ani (2). 

Preseripţia de cinci ani, statornicită de art. 949 al. 2, presorierea 
se aplică nu numai acţiunei principale, dar şi acţiunilor de = regres. 
regres (art. 345, 346 C. com.)(?), care nu sunt de mai 

  

() Vezi supră, p. 221, nota 1 şi p. 409; Cas. rom. Bult. 1905, 
pag. 1477 și Bult. 1906, pag. 1472; Or. judiciar din 1905, 
No. 77, p.614 şi din 1906, No. 60. Vezi şi Eft. Antonescu, 
Codul commercial admotat, III, No. 19, p. 512, 513. 

() Cas. rom. Bult. 1908, pag. 619 şi Cr. judiciar din 1908, 
No. 39, p. 308 urm. — Contră: Trib. Ilfov, Cr. judiciar loco 
cit. (sentință casată) (cu nota d-lui C. N. Toneanu). 

acţiunilor în 

(2) Sa decis că termenul de 15 zile fixat de art. 345 C. "com., Calcularea ter- 
în care trebue exercitată acţiunea, în regres, se caleulează pe 
ziie libere. Judecăt. ocol. rural Dorohoi, Cr. judiciar din “o. corn. 
1914, No. 31, p. 259 (cu nota d-lui S. Seriban). 
“Sa decis că şi termenul de apel, statornicit de art. 904 Calcularea 

C. com., în materie comereială, se caleulează tot pe zile libere 
Cas. rom. Balt. 1906, p. 440 şi Cr. judiciar din 1906, No. 25, GC. com. 
v. 200; Bult. 1910, p. 90, ete. , 

S'a mai decis, eu drept cuvânt, că dacă acţiunea a, fost exer- Regularea 
citată şi judecată de prima instanţă ca o acţiune civilă, ter- 
menul de apel în contra sentinței tribunalului este acel Pre- udecărei afa- 
văzut de codul de procedură civilă, iar nu de codul COMer-"  cerei. 
cial, de oarece căile de atac, în contra, unei hotăriri, se regu- 

menului fixat 

de art. 345 

e, termenului de 

"apel. Art. 904 

căilor de atace 
după modul
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Acţ. care de- 
rivă din ra- 
portul juridie 
fundamental, 

Art, 351 C. 
com, 

Poprire. 

Perimare. 

COD. COM. — CARTEA IV. — TIT. II.-— ART. 949 COD. CON. 

. 

înainte lovite de o decădere oarecare (!). Preseripţia ceinee- 
nală se aplică deci tuturor acţiunilor cambiale, care nu sunt 
atinse de decădere. „Si deve dire, zice Cesare Vivante (IT, 
2232, p. 832): la prescrizione de 5 anni colpisce tutte le 
azioni cumbiarie che non furono gic, colpite dalla decadenza”. 

Inacţiunea, în timp de cinci ani stinge numai acțiunea 
care derivă din cambie, nu însă şi acea care derivă din 
raportul juridic fundamental, pe care părţile au înţeles să-l 
învestească cu garanţia cambială (2). 

Dacă, în momentul producerei titlului în Justiţie, el 
este lipsit de unele din condiţiile necesare, atunci nefiind o 
cambie, nu este loc la aplicarea, prescripţiei eambiale (2). 

Legea, în scopul echitabil de a înlătură sau micşoră 
prejudieiul pe care posesorul unei cambii îl sufere prin 
pierderea. acţiunei cambiale, a creat prin art. 351 C. com. 
0 acţiune sui generis, acţiune așa, zisă de înavuţire (azione 
di arricchimento) sau de folos nedatorit (*), prin care pose- 

  

lează după modul cum a fost judecată afacerea, de instanța 
a cărei hotărire se atacă, oricare ar fi, în realitate, natura 
acestei afaceri. A decide altfel, ar fi a dă putere retroactiră 
unei interpretări intervenită în urmă și a surprinde pe partea adversă, care a urmat directivele indicate de cealaltă parte Cas. rom. Bult, 1910, p. 1643; Bult. 1912, p. 383; C. Cor- stanța, Dreptul din 1914, No. 65, p. 518. V. supră, p. 15%n.3. 

Aceeaş soluţie este aplicabilă şi în privinţa. termenului de 
apel, în materie de popriri (art. 907 Ş 2 C. eom.). Cas. rom.» 
S-a II, decizia No. 154 din 4 Septembrie 1913. Bult. 1913. 
p. 1594 și Jurisprudența română din 1913, No.:29, p. 455, No. curent 574 5; Idem, Cas. II, decizia No. 42 din 13 Fe- bruarie 1914, Dreptul din 1914, No. 30. Vezi asupra art. %7 
şi 908 C. com., D. Negulescu, Dreptul din 1904, No. 67. Termenul perimărei se regulează, ca și termenele căilor de 
atac, tot după modul cum a fost considerată şi judecată afa- 
cerea prin hotărîrea atacată cu apel sau opoziţie, a cărei! herimare se cere. Cas. rom. Bult. 1912, pag. 399 şi Drephul din 1912, No. 50, p. 395. Vezi asupra perimărei suprâ, p. 15 nota 3, p. 155, notele 1 şi 2, p. 182, n.2 şi infră, p. 456, n. 2- (1) C. Vivante, op. cit, IV, 2232, p. 831. . (2) Vivante, op. cil., IV, 2233, p. 832. Vezi asupra raportului , fundamental, acelaş autor, tom. III, 1118 urm., p. 322 urm: e) Vivante, op. cit., LV, 2234, p. 838. . (€) Vezi asupra acestei acţiuni, C. N, Toneanu, Or. judiciar din 
1905, No. 3, 10, 13 şi 15; Eft. Antonescu, op. cit., III, p. 660 urm. Cpr. C. Vivante, op. cit., III, 1380 urm. p. 563 urm.
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sorul unei cambii să se poată despăgubi de prejudiciul în- 
cercat, întorcându-se în contra trăgătorului şi, în anume 
cazuri, în contra emitentului sau acceptantului, când aceştia; 
au avut un folos nedatorit în paguba posesorului. O ase- 
menea acţiune de înavuţire nu este de natură cambială, ci 
o acțiune specială și independentă. Ca atare, ea nu se pres- 
erie prin cinci ani, ca acţiunea care derivă din cambie, ci 
prin 10 sau 30 de ani, după cum obligaţia de a restitui 
folosul nedatorit are caracterul civil sau comercial, termenul 
preseripției începând să curgă nu din ziua seadenţei, ca în 
materie de acţiune cambială, ci din ziua pierderei acţiunei 
de regres (1). 

Preseripţia curge, în materie cambială, în privinţa cam- Punctul de 
biilor având un termen de plată, din ziua ajungerei acestui Pola 
termen la seadenţă (2), fie că sa făcut sau nu sa făcut i 

() Cas. rom. Bult. 1912, pag. 1470 şi Or. judiciar. din 1912, 
No. 76, p. 891. Eft. Antonescu, op. cit., III, p. 662, No. 20. 

(2) Adecă, din ziua care urmează pe acea a scadenţei (art. 1887 Acordarea 
C. civil), dal giorno successivo alla scadenza, zice Cesare pn fermen 
Vivante (op. cut., IV, 2235, p. 834), pentrucă atunci eredi- prelungeşte 
tovul este în drept să urmărească plata. Acordarea unui cursul pres- 
termen debitorului n'ar prelungi cursul prescripţiei. Cpr.  cipţiei. 
Vidari, op. cit., VII, 7201. „La dilazione conceduia al de- 
bitore non prolunga îl corso della prescrizione“. (C. Vivante, 
0p. şi loco supră cit.). , 

Atât Curtea din Bucureşti cât și Curtea de easaţie au decis, Neaplic. în 
cu drept euvânt, că preseripţia acţinnilor ce derivă din cambii ape e 
începe a curge din ziua scadenţei şi se împlineşte în ziua ex- "e 
pirărei termenului de, cinci ani, chiar dacă acea zi ar fi o 
zi de sărbătoare, nefiind aplicabil în specie art. 731 din Pr. 
civ., după care orice termen, sfârşit într'o duminică sau „altă 
zi de sărbătoare legală, se prelungeşte pentru cea dintăi zi 
de lucru următoare. Vezi Dreptul din 1914, No. 32 şi 58; 
Jurisprudenţa în fişe, vevistă de drept care apare la Craiova 
sub direcţia noastră, adnot. 2 asupra art. 949. C. com. Vezi 
şi Jurisprudenţa română din 1914, No. 28, p. 434, No. de 
ordine 453, precum şi Or. judiciar din 1914, No. 65, p. 532 
(rezumate). “ot în acest sens se pronunță și doctriva. Vezi 
autorii citați supră, pag. 210, nota 5. In consecință, decizia 
suseitată a Curţei de casaţie pune, cu drept cuvânt, în prin- 

cipiu că, în materie cambială, constatându-se că termenul de 

cinci ani pentru preserierea acţiunei sa împlinit în ziua de 
8 Septembrie 1912, care eră o zi de sărbătoare, ca şi a doua zi 
9 Septembrie, o duminică, termenul pentru păstrarea acțiune: 

72452 29
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protest (1); iar în privinţa camhbiilor plătitoare la vedere, 
preseripţia curge din ultima zi a termenului prevăzut de 
art. 282 C. com., adecă după un an dela emiterea cambiei. 
Astfel, este preserisă acţiunea cambială exercitată, peste ter- 
menul de cinci ani dela expirarea anului. socotit dela data 
emiterei cambiei la vedere (2). 

Prescripția acțiunilor izvorîte din contractul de transport 
sau cărăuşie. 

Art. 956. — Acţiunile contra cărăuşilor derivând din eon- 
tractul de transport se prescriu: 

1% Prin trecerea de şase luni, dacă transportul a fost făcut 
“în Europa, afară de Islanda şi insulele Feroe, într'o piaţă 
maritimă a Asiei sau Africei de pe Mediterana, Marea-neagră, 
canalul de Suez sau Marea-roşie, ori într'o piaţă de pe uscat legată prin calea ferată cu o piață maritimă din localităţile sus 
arătate; 

2% Prin trecerea de un an, dacă transportul s'a făcut în alt loc. 
In caz de pierdere totală, termenul începe a curge din ziua în care lucrurile transportate trebuiau să, ajungă la destinaţia lor; iar în caz de pierdere parţială, avarie sau întârziere, din ziua predărei mărfurilor în primirea destinatarului, (Art. 846, 418 urm. 425, 432, 436 urm. C. com. Art. 1473 1477 C. civ. Art. 926 C. com. ital.) (8). 
  

cambiale nu urmează, că s'a prelungit pentru ziua de 10 Sep- tembrie, prima zi după împlinirea termenului, când puteă fi prezentată, cererea instanţei judecătoreşti, şi instanţa de fond na violat art. 919 C. com., considerând preserisă acţiunea cambială, intentată la această dată, cu două zile după împli- nirea termenului fixat de lege. 
() Cpr. Vivante, op. cit., IV, 2235, p. 834; Vidari, Corso di diritto commerciale, VII, 7201, p. 771 (ed. a 4-a), ete. (2) Cas. rom. Bult. 1903, p. 953. Cpr. Vidari, Corso di diritto commerciale, VII, 7202, p. 771, 772 (ed. a 4-a); C. Vivante, op. cit., IV, 2236, 2237, p. 835 urm. (ed. a 3-a), ete. (6) Cpr. art. 108 C. fr. şi art. 104 din vechiul nostru cod de comerciu. Vezi şi art. 414 și 439 din-codul de comerţ german dela 1U Mai 1897, după care preseripţia este de un an. Acest termen poate fi prelungit prin convenţia părţilor, „Die Verjăh- vungsfrist kann durch Vertrag verlăngert werden“ (art. 414). Vezi tom. IX al Coment. noastre, pag. 288, nota 1. — La no termenul prescripţiei poate fi scurtat, el neputând însă
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Prin cărăuș (voiturier, veitore,  Frachtfiihrer) se în- Cărăuş. Dof- țelege, lato sensu, orice persoană sau companie care, pentru  nitie- un preţ determinat, se însărcinează cu transportarea dintir”un loc în altul, pe apă (transport maritim), sau pe uscat, a mărfurilor, animalelor sau a oamenilor (1). 
Definiţia, pe care o dă art. 413, în medio, din codul Art. 413 c. 

nostru comercial, este deci incomplectă, când zice:, că se Com. numeşte cărăuş persoana care-şi ii însărcinarea, ca, întrun 
mod oarecare, să transporte sau să facă a se transportă 
un obiect oarecare“. 

Tot incomplectă este şi definiţia pe care o dă art. 425 art. 425 c. 
din codul de comerţ german, când zice:„ Este cărăuş acela “om: german. 
care, prin profesiunea sa (gewerbsmăssig), se însărcinează 
cu transportul mărfurilor pe useat, pe fluvii sau alte ape 
interioare“, 

In orice caz, din art. 413 al codului nostru comereial Intreprinzăto- 
rezultă că întreprinzătorii de transporturi sunt cărăuşi, mi de tran 
pentrucă ei fac ca marfa să fie transportată dintr'un loc 
într'altul (2). 

să fie prelungit. Vezi supră, pag. 55, 56, text, și nota 2; 
p. 322 şi p. 439. — Contră: Cas. rom. Bult. 189, p. 815. 
Opr. C. Nancy, Sirey, 91. 2. 161. 

(1) Vezi tom. IX al Coment. noastre, p. 277 urm. | 
:() Cas. rom. Bult. 1900, p. 1406 şi Or. judiciar din 1901, No. L. Cazul când la 

Această decizie, la care am luat şi noi parte ca consilier şi dei oa : 
cu a cărei redactare am fost însărcinat de Inalta Curte, Pune juat parte mai 
în principiu că, în materie de transport, orice cerere de mulţi cărăuși. 
despăgubire are a fi îndreptată contra primului sau ultimului 
cărăuş, având facultatea cărăuşul chemat a. răspunde de 
fapte ce nu sunt ale sale, să cheme în garanţie pe cărăuşul 
care l-a precedat imediat, sau pe cel intermediator răspunzător 
de pagubă. Astfel, când un comereiant din (ară comandă 
marfă din străinătate, contractând cu un întreprinzător de 
transporturi din acea, localitate ea să-i expedieze şi transporte 
acea marfă la adresa sa în ţară, şi acest întreprinzător o 
trimite prin intermediul altor întreprinzători de transporturi, 
în loe so expedieze direct la adresa cumpărătorului; dacă 
vreunul din aceşti expeditori intermediari face o declaraţie 
mincinoasă în privinţa felului mărfei expediate, ex punând pe 
cumpărător la plata unei supra-taxe şi a unei amenzi, Cum părătorul este în drept a chemă în judecată, — pe ultimul 
expeditor și a-i cere despăgubiri, pentrucă expediarea mărfei 
prin mijlocirea, altor persoane şi prin efectuarea mai multo:
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Pompe fune- Tot ca. întreprinzători de transporturi şi, deci, ea co- 
br mereianţi, se consideră şi întreprinzătorii de pompe funebre (!). 

Cărăuşul răs- S'a decis acum de curând (23 lunie 1914), că, în con- 
punde de pier- tractul de transport, conform art. 425 C. com., cărăușul 
carea lueruri-este răspunzător de pierderea sau stricăciunea lucrurilor ce 
ao e i-au fost, îneredinţate spre a fi ţransportate, din momentul 
transportate. În care le primește şi pănă la acela al predărei lor desti- 

natarului, iar conform regulamentului căilor ferate, desti- 
natarul are facultatea să ridice lucrul transportat pe căile 
ferate, timp de şase ore dela avizare. Prin urmare, în cazul 
când destinatarul a fost avizat:la ora 3 p. m. că i-a sosit 
un Vagon cu var, el aveă facultatea să-l ridice pănă a doua 
zi; astfel că, dacă în cursul nopţei, varul sa aprins și a 
ars vagonul, destinatarul nu este în culpă că n'a ridicat 
varul în ziua sosirei vagonului şi, deci, instanţa de fond 
na violat niciun text de lege respingând acţiunea în daune 

„exeseitată de Direcţia căilor ferate (2). 
Acţiunile su- Care sunt acţiunile supuse preseripţiei statornicite 
Hiei kate de art. 956? Curtea din Galaţi răspunde foarte bine că 
cite doart. 956 prescripţia statornicită de acest text se aplică, în genere, la 

„toate acţiunile derivând din contractul de transport, iar nu 
numai atunci când este vorba de pierdere, avarie sau în- 
târziere, menţionarea acestor cazuri, în partea finală a acestui 
text, fiind făcută în scopul de a fixă, punctul de plecare al 
prescripţiei, iar nu de a enumeră în mod limitativ cazurile 
când se aplică preseripţia stabilită de art. 956(2); şi Curtea 
de casaţie respingând recursul făcut contra acestei decizii, 
zice, de asemenea, că din modul cum este redactat art. 956 

  

serisori de trăsură, nu poate schimbă întru nimie caracterul 
contractului, adecă de a fi un contract unic, întrucât întenţia 
cumpărătorului a tost încă dela început de ai se trimite 
direct marfa cumpărată pe numele său propriu, și acest 
contract nu poate fi schimbat fără ştirea lui. Cas. rom. 
Bult. 1900, loco supră cit. 

() Cas. rom. Bult. 1913, p. 1040. - 
(2) Cas. rom. S-a 1, decizia No. 366 din 23 Iunie 1914, prin 

care s'a respins recursul făcut de Direcţia, căilor ferate în 
contra, unei sentinți a trib. Teleorman. /urisprudența română 
din 1914, No. 32, p. 505, 506, No. de ordine 510. - 

€) C. Galaţi, Dreptul din 1913, No. 76, p. 605. Vezi si suprâ; 
p. 56, nota 3. ia
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din codul comercial, în prima sa parte, rezultă că, în prin- 
cipiu, preseripţia stabilită de acest text se aplică, în genere 
şi în mod absolut, la toate acţiunile ce derivă din contractul 

de transport, care sunt născute cu ocazia acestui contract. 

Prin urmare, este supusă prescripţiei de şase luni acţiunea, 
îndreptată contra Direcţiei căilor ferate relativă la, restituirea, 
unei sume percepută ca taxă de locaţiune pentru întârzierea, 
descăreărei unor mărfuri (1). Şi această decizie adaogă că, 
simplele reclamaţii adresate Direcţiei căilor ferate nu sunt 
decât niște invitaţii extrajudiciare, care nu echivalează cu 
chemarea în judecată, aşa cum cere art. 1865 din codul 
civil, spre a întrerupe preseripția. Cât pentru serisorile 
adresate de Direcţia Căilor ferate, ele nu întrerup praseripţia 
decât numai atunci când cuprind o recunoaştere a dreptului 
aceluia căruia el sunt adresate). 

(1) Vezi Cas. rom., decizie citată în nota următoare. — Vezi însă 
tom. IX al Coment. noastre, p. 287, nota 2 şi autoritățile 
citate acolo, între care şi Curtea noastră de casaţie (Bult. 1903, 
p. 1267, 1268 şi Cr. judiciar din 1905, No. 51, p. 405), 
care a decis altă dată că cererea în restituire a uuei sume 
de bani, pe temeiul unei convenţii ce reelamantul are cu 
Direcţia căilor ferate ca cărăuș, se prescrie prin 10 ani. Tot 
în. acest sens se pronunţase şi instanțele de fond (Judecăt. ocol. 
VI Bucureşti şi Trib. com. Ilfov). Vezi Cr. judiciar, loco cit., 
p. 405—407. Preseripţia, prevăzută de art. 956 C. com., zie 
toate aceste decizii, se referă numai la cazurile şi pretenţiile 
ce se ivese contra cărăuşilor pentru perderile totale, avariile 

sau întârzierile în predarea lucrului transportat, cum şi în 

cazul de dispariţie a acestui lucru. Prin urmare, adaogă de- 
ciziile de mai sus, când o parte cere restituirea unei sumi 

de bani, pe temeiul unei convenţii ce are cu Direcţia căilor 

ferate, ca cărăuş, sumă ce i se percepuse pe nedrept, Suszisa 

Direcţie nu poate invocă prescripţia, prevăzută, de art, 956 

C. eom., ei preseripţia ordinară de zece ani, statornieită în 

materie comercială de art. 947 C. com. , 

(2) Cas. rom. S-a IJI, decizia No. 58 din 18 Februarie 1914. 
Cr. judiciar din 1914, No. 26, p. 220, No. 2 (rezumate) şi 

Jurisprudenta română din 1914, No. 15, p. 248, 249, No. de 

ordine 230. — S'a, decis însă altă dată că, după un regulament 
al căilor ferate, o simplă reclamaţie adresată Diriecţiei căilor 

ferate, aveă de efect întreruperea prescripţiel. Cas. rom. 

Bult. 1894, p. 379. Vezi încât priveşte regulamentul de tran- 

sport a] căilor ferate, din 13 Aprilie 1899, tom. IX al Coment. 
noastre, p. 281, nota 1.— S'a decis că, din art. 64, 67 şi 68
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Preseripţia stabilită de art. 956 C. com. se aplică. 
nu numai acţiunei care aparţine expeditorului şi destina- 

contra expedi- tarului contra cărăuşului, dar și celei care aparţine cărău- torului şi des- 
tinatarului. şului contra, expeditorului și destinatarului. Este adevărat, 

zice Cesare Vivante, că legea nu vorbeşte de acţiunea cărău- 
şului contra destinatarului, însă formula sa trebue să fie 
compleetată, pentrucă nu există nicio rațiune logică și practică 
de a face vreo deosebire între ambele acțiuni. Rațiunea 
dreptului pozitiv justifică această interpretare. „La ragione 
di diritto positivo giustifica guesta anterpretazione“ (1). 

„Considerând zice, de asemenea, Curtea din Galaţi, că, dacă. ne-am referi numai la litera legei, ar urmă să decidem că numai acţiunile contra cărăuşului se prescriu prin G luni și, cu toate acestea, este admis fără discuţie că această prescripţie se aplică şi la acţiunea cărăuşului contra expeditorului sau destinatarului, dacă, bine înţeles, ea, derivă din contractul de transport*(2). - | 
DY . = . = . A Trebue să recunoaștem deci, că am fost greșit când am zis în tom. IX, p. 288, eă acţiunea cărăușului contra, expe- ditorulni se preserie prin 10 ani(?). 

Neapliearea 
art. 956 Ia 

rn = . A . . Textul art. 956 vorbind în termeni generali de con- transportul detrăctul de transport, sar păreă că poate fi aplicat și la peroane. transportul de persoane. Codul comereia] ocupându-se numai de transportul de lueruri sau de mărfuri, trebue să, decidem că la transportul de persoane nu se va aplică preseripţia 

() 

) 

6) 

  

al regulamentului de transport pe căile ferate, rezultă neîn- doios că s'a derogat dela prevederile art. 1384 C. civil, astfel că, în cazul pierderei obiectului de transportat pe căile ferate, când nu Sa menţionat în scrisoarea de trăsură cifra despăgu- birei, Direcţia, nu răspunde decât de valoarea obiectului ce urmă a fi transportat, iar nu şi de daune. Prin urmare, instanţa de fond violează textele de mai sus când obligă pe Direcţia căilor ferate să plătească nu numai valoarea, lucrului pierdut, dar şi daune-interese. Cas, rom, S-a 1, decizia No. 230 din 18 Aprilie 1914. Vezi Jurisprudenţa română din 1914, No. 26, p. 407, 408, No. dă ordine Alf. Cesare Vivante, Trattato di diritto commerciale, IV, 2239, p. . 
C Galaţi, Dreptul din 1913, No. 76, eonsid. dela p. 605, col. 2. 
Vezi asnpra diseuţiilor la, care această, chestiune a dat loc în Italia, Galdi, Della prescrizione, IV, 193, p. 284 urm.
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scurtă a textului suscitat, ci preseripţia de 10 ani stator- 
nicită de art. 947 (1). 

Termenul preseripţiei, în privința acţiunilor ce derivă "termenul din contractul de transport, este de şase luni sau de un ap Prestripției. după distineţia localităţilor prevăzute de art. 956 (2). 
Termenul acestor preseripţii seurte curge, conform Punctul de 

art. 956 $ ultim, în caz de pierdere totală a mărfurilor, Pee 
din ziua, în care ele trebuiau să ajungă la destinaţie; iar | 
în eaz numai de pierdere parţială, avarie sau simplă întâr- 
ziere, din ziua, predărei mărfurilor în primirea destinatarului. 

Cauzele care împedică, suspendă sau întrerup preseripţia suspendarea 
sunt acele admise de dreptul comun (art. 1363 urm. C. şi întreruperea .. . . . preseripţiei. civil şi art. 946, în medio C. com.). e 

Cauzele de întrerupere statornicite de codul civil sunt; Căile terate. 
admise şi în privinţa, căilor ferate (3). 

  

() Vezi Galdi, op. cit., LV, 19, p. 286, care citează în acest 
sens părerea lui Mortara, a lui Azzanti, ete. 

Alta este însă chestiunea de a se ști dacă responsabilitatea Aplie. art.998 
cărăuşului izvorăşte din contract sau din delict, în privinţa 999 C, civil, 
transportului persoanelor, în caz de accident întâmplat unui de peoane. 
călător. Această chestiune este foarte controversată. Se decide, controversă. 
în genere, că responsabilitatea cărăuşului este cârmuită numai 
de art. 998, 999 C. civil, aşa că culpa lui nu est+ presu pusă, 
ci trebue să fie dovedită. Am combătut însă din răsputeri 
această stranie teorie, eare pune conservarea lucrurilor mai 
presus decât siguranţa, persoanelor. Vezi tom. V al Coment. 
noastre, p. 495 urm. şi mai cu seamă tom. IX, p. 289 urm. 

(2) Opr. Trib. Vlaşea, Or. judiciar din 1894, No. 15, p. 120; 
Cas. rom. Bult, 1897, p. 722 şi 1347; C. Bucureşti, Dreptul 
din 1902, No. 43, ete. | 

() Cesare Vivanţe, op. cit., IV, 2242, nota 52, p. 841. Opr. Cas. rom. 
decizie citată supră, p. 453, nota 2. — Intreruperea preseripţiei 
în comercial, zice această din urmă decizie, se regulează, con- 
form art. 944, în medio, C. com., după dispoziţiile codului civil, 
iar după art. 1865 din citatul eod, întreruperea se operează: 
1” printr'o cerere în judecată; 2% printr'un act începător de 
executare; 3% prin recunoaşterea de către debitor a dreptului 
celuia contra căruia, se prescrie. Enumerarea făcută de acest 
text. fiind limitativă, orice alt act ce nu intră în prevederile lui 

«Du, poate aveă efect întrerupător; de unde rezultă că nic re- 
clamaţiile ce sar fi adresat Direcţiei căilor ferate, pentru 
restituirea, taxelor de locaţiune încasate, nu sunt întrerupătoare 

„de prescripţie, ele fiind numai nişte invitaţii extrajudiciare, 
care nu echivalează cu o chemare în judecată, după cum cere
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Reclamaţiile făcute pe calea administrativă nu constituese 
acte întreruptive de preseripţie!!). 
S'a decis, de asemenea, că perimarea având de efect 

stingerea tuturor actelor de procedură anterioare, acţiunea 
declarată perimată nu poate fi invocată spre a se susține 
că preseripţia a fost întreruptă (2). 

Q 

„€) 

—
 

  

art. 1865 din codul civil. Vezi Juvisprudența română din 
1914, No. 15, p. 249, No. de ordine 230, lit. b, decizia citată 
și supră, p. 420, nota 2. | . 
Cesare Vivante, op. şi loco supră cit. Cpr. Cas. rom. Bult. 
1898, p. 26. 
C. Bucureşti, Dreptul din 1902, No. 43, p. 343. 

Despre perimare am mai vorbit p. 154, nota 3 şi 155, no- 
tele Î şi 2, p. 182, nota 2 şi 448, ad notam. Vom mai menţionă 
aci o decizie recentă și importantă a Curţei de casaţie, care 
pune în principiu că, în materie de perimare, instanța este 
indivizibilă în acest sens că perimarea cerută şi obţinută de 
către una din părţi, foloseşte şi celorlate părţi, legate între 
ele printr'o obligaţie indivizibilă, fie din cauza obiectului 
convenției, fie din cauza stipulaţiunei părţilor contractante. 
In acest caz nu se poate concepe ca instanţa să fie perimată 
faţă de una din părţi şi, în acelaş timp, să nu fie perimată 
față de celelalte părţi, când între ele există un raport de 
indivizibilitate. In toate celelalte cazuri însă, adecă când 
obligaţia este divizibilă, instanța perimată după cererea uneia 
din părţi, continuă a există faţă de celelalte părţi, care pot 
să cadă în apărările lor şi să fie obligate a suferi cota-parte 
din pretenţiile reclamantului, nefiind cazul unei obligaţii 
indivizibile, care să se opue la o asemenea soluţie. Prin urmare, 
dacă, prin hotărîrea primei instanțe, sa admis în parte 
acţiunea reclamantului, sa admis, de asemenea, şi cererea 
reconvenţională a pâritului, cum şi cererea de chemare în 

„garanţie făcută de pârît în contra altei persoane, şi dacă 
toate părţile au făcut apel, cererea celui chemat în garanție 
de a se perimă apelurile făcute de reclamant şi de pârit, nu 
poate folosi și reclamantului, în sensul că apelul pâritului 
a fost perimat şi față de reclamant, de oarece interesele 
acestuia şi ale chematului în garanţie sunt contrare, iar 
simplul fapt că amândoi sunt intimaţi în apelul pârâtului 
dela prima instanţă, nu este suficient pentru a se zice că inte- 
resele lor sunt comune. Cas. rom. S-a 1, decizia No. 371 din 
23 Iunie 1914. Vezi Jurisprudența română din 1914, No. 31, 
p. 481, 482, şi Dreptul din 1914, No. 64, p. 505, 50%. 

O altă decizie, tot recentă, a Curţei de casaţie, pune în 
principiu; în materie de perimare, că art. 257 "Pr. civ. s0- 
cotind ea act întrerupător al perimărei orice act de proce-
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Intreruperea, preseripţiei faţă de unul din cărăuși lasă să Bfeetele între- 
subziste acţiunea persoanei dăunate contra tuturor cărăuşilor 
care au participat la acelaş contract, precum şi acţiunea recur- 
sorie a cărăuşului chemat la răspundere, contra celorlalți 
cărăuşi, din cauza solidarităţei lor (art. 42 C. com.) (1). 

Incât priveşte preserierea acţiunilor izvorite din con- 
tractul de transport sau cărăuşie, în dreptul internaţional! 
privat, se aplică, în genere, în lipsa unei stipulaţii contrare, 
legea locului unde s'a. încheiat contractul (lex loci contractus), 
iar nu legea unde se judecă procesul, această din urmă 
lege având a se aplică numai în privința formelor de 
procedură ce trebuese îndeplinite în judecarea procesului (2). 

dură făcut de partea interesată, cu caracter contradietor, n'a 
putut să înţeleagă decât pe acelea care denotă o diligenţă 
din partea celui interesat, spre a se judecă afacerea; prin ur- 

mare, faptul că tribunalul în mod neregulat a fixat termen 

pentru judecarea unui apel, fără plata taxei citaţiilor, nu 

poate întru nimic să atingă efectele perimărei, care, în acest 

caz, trebue să curgă dela facerea apelului, apel lăsat în pă- 

răsire de apelant. Această soluţie este cu atât mai admisibilă, 

eu cât legiuitorul nostru, tocmai în scopul de a acceleră ju- 

decăţile, prin art. 70 $ ultim Pr. civ., a dispus ca termenul 

de înfăţoşare nu va fi fixat decât după plata citaţiilor la 

portărei; or, în specie, fixându-se termenul de judecată în 

contra, dispoziţiilor exprese ale acestui text, jurnalul tribu- 

nalului, prin care afacerea a fost, la termenul fixat, scoasă 

de pe rol, nu poate constitui un act de procedură în sensul 

legei, cu caracter contradictor, deşi se constată că intimatul 

a fost faţă și a luat cunoştinţă de această, dispoziţie a tribu- 

nalului. Cas. rom., S-a III, decizia No. 179, din 23 Mai 1914. 

Jurisprudenţa română din 1914, No. 27, p. 422, No. de 

ordine 429. Mai vezi, În materie de perimare, o altă decizie 

tot a Curţei de casaţie, S-a I, din 18 Noembrie 1913, publi- 

cată în Bult. 1913, p. 2003. | , 

(1) „Linterruzionne della preserizione verso uno dei veltori man- 

tiene viva Pazione dal danneggiato contro tuitti i veltori che 

partecipavono al medesimo contratto, e L'azzione di regresso 

de. veltore chiamato dal dannegiatio a rispondere del tras- 

porto verso gli altri veltori în conseguenza della loro soli- 

darietă“. (Cezare Vivante, op. cit., LV, 2244, ab initio, p. 845. 

() Cas. rom. Bult. 1893, p. 1050, considerente reproduse supră. 

p. 404, precum şi alte autorităţi citate acolo. Vezi, încât 

priveşte contractul de transport în genere, în dreptul in- 

ternaţional privat, tom. IX, al Coment. noastre, p. 330, 331. 

ruperei pres- 
eripției. 

Dr. interna- 
ional privat. 
Aplic. legei 
loci contrac- 

tus.



Deosebirea de 
redacție de 

codul italian. 
Misiţii parti- 

culari. 

L. Burselor, 

Art. 20 urm. 

COD. COM. — CARTEA IV. — TIT. II. — ARȚ. 952 COD. COM. 

Prescripția acţiunilor mediatorilor şi acţiunilor de anulare 
sau de reziliere a concordatului. 

Art. 952. — Se prescriu prin doi ani, socotiți din ziua ter- minărei afacerei, acţiunile mijlocitorilor pentru plata dreptului lor de mijlocire. (Art. 3 $ 12 Ci com. Art. 20 urm. LL. burselor). 
Prin acelaş termen se prescriu acţiunile de anulare sau de reziliere a concordatului, în materie de faliment. Termenul curge, pentru acţiunea în anulare, din ziua când dolul a fost descoperit, iar pentru acţiunile în reziliere, dela expirarea termenului scadenţei ultimei plăţi ce falitul urmă a, face conform concordatului. (Art, 862. 863 C. com. Art. 922 C. com. ita].). 

Codul italian are, la început, un titlu (tit. V, cartea], 
art. 29—35), care se ocupă de mediatori (dei mediatori), texte care au fost eliminate de legiuitorul nostru. In codul 
nostru nu găsim decât art. 3 $ 12, care prevede că legea consideră ca, fapte de comerţ operaţiile de mijlocire (samsărie, samsărlîc) în afacerile comerciale. Acţiunea, acestor mediatori, pentru misitia, lor, se preserie prin doi ans dela terminarea afacerei. Aceştia sunt misiţii sau samsarii partieulari (!), Legea burselor înființează mijlocitori oficiali de schimb. de cereale şi de mărfuri, pentru închirieri de vase fluviale 

şi maritime, pentru asigurări fluviale şi maritime, precum ŞI mijlocitori de oboare, pieţe şi târguri (art. 20 urm. |. Burselor). 
| 

(1) S'a decis că instanța de fond săvârşeşte o eroare grosieră de fapt atunei când, spre a constată că recurentul exercită profesiunea de samsar, se întemeiază pe cele constatate într'un dosar străin recurentului şi privitor la alte persoane, cum şi pe declaraţia, recurentului consemnată întrun dosar al adminis- trațiunei financiare, că trăeşte din diferite împrejurări, fără altă desluşire. In adevăr, profesiunea, de samsar trebue să re- zulte din exercițiul obişnuit al faptelor de mijlocitor, potrivit art. | din legea patentelor, iar nu dintr'un singur fapt izolat. Astfel, fiind stabilit că celelalte acte, pe care sa întemeiat, sunt străine cauzei, instanța de fond violează art. 1 şi 19 din această lege, când deduce exercitarea acestei profesiuni de către recurent din constatarea, unui singur fapt concret de mijlocire, dedus dintr'o acţiune pe care acesta a intentat-o Pentru plata unui comision. Cas. rom. S-a III, decizia No. 228 din 17 Iunie 1914, Jurisprudența română din 1914, No. 29, p. 462, No. de ordine; 478. *
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Creanţele acestor mijlocitori, izvorite din operaţiile ce ei Mijloeitorii 
fac în calitate de mediatori, se preseriu tot prin doi ani (1). Oficiali. 

Art. 952, referindu-se numai la mediatorii care fac Mijlocitorii la 
operații în afaceri comereiale, se înţelege că ereanțele celor- “are se referă. 
lalți mediatori, precum sunt acei pentru închirieri sau vân- com. | 
zări de case, cumpărări sau arendări de moșii (2), eţe., se 
vor prescrie prin 30 de ani, conform dreptului comun, 
art. 952 nefiindu-le aplicabil. 

Tot prin doi ani se prescriu și acţiunile de anulare Acţiunile de 
sau de reziliere a concordatului, în materie de falimenț. anulare sau 

reziliere a con- Pentru acţiunile în anulare, termenul de doi ani curge din cordatului. 
ziua descoperirei dolului, iar pentru acţiunile în reziliere, 
dela sosirea, scadenței ultimei plăţi ce falitul urmă a face. 
conform eoncordatului său. 

(1) Vezi Galdi, op. cit., IV, 156, p. 217, care zice că legea ac- 
tuală nu face nicio deosebire între mediatorii sau mijlocitorii 
particulari şi cei publici sau oficiali. 

(2) Ştim, în adevăr, că speculaţiile asupra imobilelor nu consti: 
tuese acte de comerţ. Cpr. C. Grenoble, Dreptul din 1914, 
No. 15, p. 117 (eu observ. noastră). 

In baza acestor principii, necontestabile în dreptul nostru, Speculaţiile 
sa decis că, imobilele neputând face obiectul unni comereiu, asupra imobi- 
cumpărările şi vânzările de imobile nu constituese fapte co- lelor. Aete ne- 
merciale, ci operaţii civile, aşa că samsarul sau misitul care ă 
intervine pentru vânzarea unui imobil (în specie eră vorba 
de o moşie), nu poate invocă dispoziţiile art. 46 C. com., 
spre a cere proba, testimonială ca să dovedească cuantumul 
onorariului promis, de oarece operaţia de misitie w'a fost fă- 
cută într'o operaţie comercială, după cum cere art. 3 $ 12 
din codul comereial, pentru ca fapta misitului să fie o faptă 
comercială de natură a fi dovedită cu martori. Judecăt. ocol. II, 
Bucureşti, Dreptul din 1910, No. 72, p. 576. , 

Şi fiindcă vorbim de mijlocitori, misiţi sau samsari, vorm 
menţionă, aci o sentinţă a tribun. Iaşi, care decide că mijlo- 
citorul sau misitul nu are drept la onorariul stipulat decât 
dacă afacerea, cu care a fost însăreinat, s'a realizat; în cazul 
când el a făcut tot posibilul pentru îndeplinirea misiunei ce 
i se încredinţase, obţinând chiar condiţiile dorite de părţi, 
însă afacerea nu s'a putut încheiă din cauză că una din aceste 
părţi, şi anume cea care-i dăduse însărcinarea, nu mai voeşte 
să contracteze; în asemenea caz el nu are drept la onorairul 
promis, ci numai la daune. Trib. laşi, Dreptul din UI, 
No. 39, p. 309 (judecător unie Gr. Dimitrescu). Această sen- 
tinţă este foarte bine motivată.
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Liberarea grefierilor şi sindicilor de obligaţia de a păstră 
registrele încredințate lor în procedura falimentelor. 

Art. 951. — Grefierii şi sindicul sunt liberaţi de îndatorirea 
de a dă compt de registrele de comerţ şi de hârtiile ce le sunt 
încredințate în procedura asupra falimentului, după trecerea de trei 
ani dela închiderea, sau încetarea operaţiilor falimentului. (Art. 747 
urm., 752, 759, 767, 168, 825, 832, 845, 860 C. com. Art. 21 
C. com. ital.). 

Presoripție li- Grefierii şi judecătorii sindiei sunt, după trei ani dela 
” închiderea sau încetarea operaţiilor falimentului, liberaţi de 

obligaţia de a dă socoteală de registrele comerciale şi actele 
ce li sau încredinţat cu ocazia falimentului. Avem şi aci a 
face cu o prescripţie liberatorie de scurtă durată, de oarece 
grefierul şi sindicul erau ţinuţi de oblieaţia de a dă soco- 
teală de actele încredințate lor, în calitate de depozitari, 
obligaţie care sau stins prin trecerea termenului de trei ani 
dela închiderea sau încetarea operaţiilor falimentului. 

Dispoziţie tranzitorie relativă la prescripţiile comerciale. 

Art. 966.—Prescripţiunile începute înainte de aplicarea acestui 
cod se regulează după legile anterioare. 

Cu toate acestea, prescripţiile începute înainte de acea pu- 
nere în aplicare şi pentru care, după legile anterioare, sar cere 
încă un timp mai lung decât cel fixat prin acest cod, se vor îm- 
plini cu trecerea acestui termen mai scurt, calculându-l din ziua 
punerei în aplicare a noului cod. (Art. 947 C. com. Art. I9il 

C. civ. Art. 568 $ 5 şi 6 Pr. civ. Art. 19 Deer. italian din 14 
Decembrie 1882). 

Disp, trani- Art. 966 este o dispoziţie tranzitorie, ca şi acea a 
"art. 1911 din codul civil şi a art. 568 sn fine, Pr. civ. 

„Acest text dispune că prescripția începută înainte de 
aplicarea codului de comerţ, se regulează după legea veche, 
sub care a început a curge. Dacă preseripţia începută sub 
vechiul cod comercial ar fi însă mai lungă decât acea, stator- 
nicită de codul actual, se va aplică termenul cel mai scurt, 
caleulându-se acest termen dela punerea în aplicare a noului 
cod comercial.
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Tot astfel se exprimă şi ultimele două $ ale art. 568 art. 568 Pr- 
Pr. civ. ev. 

, a AR , NE 
S'a, decis că preseripţia de 5 ani, statornieită de art. 949, Neaplicarea 

20 din codul aetual de comerţ nu se aplică, conform art. 966 „ît 9%, C: * “com. poliţelor 

C. com., decât poliţelor propriu zise, adecă comerciale, emise pe care legea 

sub codul de e : “or. iar : ami - _veche le con- 
e comerţ anterior, iar nu şi celor emise şi nesub- ude ca acte 

semnate sau girate de vreun comerciant, care, după legea civile. 

veche, erau considerate ea acte sau înscrisuri civile, preserip- 
tibile, ca atare, prin 30 de ani, conform dreptului comun (1). 

Trib. Ilfov a. decis, de asemenea, că o cambie, emisă Cambie emisă 
în . Ira? . , 4 du 2 sab codul 

anterior promulgărei codului de comerţ actual între par- vechiu p. afa- 

tieulari şi pentru afaceri particulare, prezentând toate ca- ceri particu- 

racterele unui contract civil, dispoziţiile noului cod de co- lare. 
merţ relative la preseripţie nu-i sunt aplicabile, trecerea 
termenului de cinei ani dela seadență având numai de efect 
stingerea, acţiunei cambiale, iar nu a însăș obligaţiei izvo- 

rîtă din contract. Iată considerentele acestei sentinţe. 

„Având în vedere art. 949 $ 2 din noul cod comercial, după 

care acţiunile ce derivă din cambii se preseriu după trecerea de 
cinci ani; 

Având în vedere că această prescripţiune se întemeiază pe o 

prezumpţie de plată juris et de jure, care atrage într'un mod de- 

finitiv şi irevocabil stingerea datoriei ; ! 

Având însă în vedere că termenii atât de categoriei şi ge- 

nerali ai art. 949 $ 2 din noul cod de comerţ, promulgat la 1 

Septembrie 1887, se explică prin faptul că acest cod nu mai ad- 

(2) Cas rom. Bult. 1907, p. 268, 269 şi 381, 382. ată rezu- 

matul acestei din urmă decizii, pronunţată de Curtea de ca- 

sație S-a Ill-a, la 28 Februarie 1907. Art. 148 din vechiul 

cod comereial face distincţie între poliţele şi biletele la ordin, 

emise între neguţători sau girate de un neguţător şi între 

cele emise sau girate de ceice nu erau neguțători, admițând 

numai pentru cele dintăi prescripţia de cinci ani; în ce pri- 

veşte însă prescripția cambiilor emise între ceice nu erau 

neguţători, legea comercială anterioară, neprevăzând niciun 

termen de prescripţie, trebue a li se aplică dreptul comun. 

Prin urmare, preseripţia de cinci ani, prevăzută de art. 949 

din codul de comerţ actual, nu se aplică, conform art. 966, 

decât poliţelor propriu zise comerciale, emise sub vechiul cod 

de comerţ, iar nu şi acelor cambii emise şi acceptate de către 

necomercianţi, care, după legea veche comercială, se consi- 

derau ca acte sau înscrisuri civile, preseriptibile deci prin 

treizeci de ani.
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mite decât un singur fel de câmbii, cambiile comereiale: şi că, prin urmare, numai pe acestea le are în vedere prin suszisul text; Considerând că, în specie, cambia produsă în instanță a, fost semnată la 31 August 1887, anterior, prin urmare, promulgărei şi punerei în aplicare a actualului cod de comerţ; 
Având în vedere că, la acea epocă, şi sub imperiul vechei legislații comerciale, se face o deosebire între cambiile subscrise și date pentru fapte de comerţ şi cele subscrise şi date pentru afaceri particulare; 
Că, pe când cele dintăi erau supuse preseripţiei de cinei ani, bazate pe o prezumpţie de plată juris tantum, în contra căreia se puteă admite numai jurământul (art. 184), cele de al doilea nu aveau decât forma comercială, care se perdeă în urma acestui timp, fără însă ca obligaţia rezultând dintr'însele să, fie stinsă, ci ră- mânând valabile numai ea înserisuri sub semnătură privată, obli- gaţiile civile rezultând din ele neprescriindu-se decât prin treizeci de ani (acesta, este, de altfel, şi principiul dreptului actual francez în privinţa biletelor la ordine, art. 189 C. com. fr.); Că, dacă prin art. 966 C. com., în dispoziţiile tranzitorii, se prevede modul cum trebue regulată prescripţia pentru cambiile anterioare promulgărei codului de comerţ, legiuitorul actual n'a patut, prin acest text, să se refere decât la cambiile comerciale, de oarece ei nu mai admite decât pe aceste din urmă; Considerând că natura juridică a unui act trebue determi- nată în momentul şi după legea în vigoare la epoca întocmirei acestui act; 

Că, în specie, cambia fiind emisă înainte de promulgarea noului cod comercial, între necomercianţi şi pentru afaceri neco- merciale, ea prezintă toate caracterele unui act civil; Că, prin urmare, dispoziţiile noului cod de comerţ nu-i sunt aplicabile; trecerea de cinei ani dela scadenţa poliţei nu mai are deci de efeet decât să stingă acţiunea cambială, iar nu însăşi obli- gația ce rezultă din cambie; 
că, aşa fiind, prescripţia de cinci ani, invocată de pârât, cată a fi respinsă, ete.“ (). 

(1) Vezi Dreptul din 1902, No. 9, p. 72, 73. Am reprodus anume aceste. considerente, pentrucă ele arată, foarte bine deosebirea ce există, în privința, prescripţiei cambiilor, între dreptul actual şi dreptul nostru anterior,
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PRESCRIPȚIA IN MATERIE REPRESIVĂ (5). 

Consideraţii generale. 

Preseripţia care, în materie civilă, este un mijloc de a  Preseripţia 
dobândi proprietatea (preseripţia achizitivă, sau uzucapiunea,), Penală: Def- 
sau de a se liberă de o obligaţie (preseripţia liberatorie sau Ă 

„extinetivă) este, în materie represivă, un mijloc de a do- 
bândi impunitatea, adecă: de a se liberă de consecinţile pe- 
nale sau civile ale unei infracţiuni, sau de o condemnare 
penală, prin efectul timpului şi sub anumite condiţii stator- 
nicite de lege (?). 

In materie represivă, preseripţia produce un îndoit efect : Efectele pres- 
eripţiei. 

(1) Vezi, asupra acestei materii, Cousturier, 7. de la prescription Bibliografie. 
en maticre criminelle (1849); Brun de Villeret, Zr. theorique 
el pratigue de la prescription en matitre criminelle (1863); 
Garraud, Tr. îh. et pratigue du droit penal franţais, II, 
526 urm., p. 378 urm. (ed. a 2-a); Le Sellyer, Zr. de Vezer- 
cice et de leatinction des actions publique e! privte, II, 436 
urm., p. 4 urm.; Mangin, 7r. de Vaction publigue et de 
action civile en matiere criminelle, II, 284 urm. p. 100 
urm.; Vidal, Cours de droit criminel et de science penitenciaire, 
689 urm., p. 841 urm. (ed. a 4-a, 1911); 'Trebutien, Cours 
clement. de droit eriminel, 1, 797 urm., p. 582 urm. şi IL 
301 urm., p. 226 urm. (ed. a 2-a revăzută de Laisn6 Des- 
hayes et Guillouard, ambii profesori la facultatea de drept 
din Caen); Muteau, De la prescription de action publigue 
et de Vaclion civile en maticre penale (1895); Totti, De la 
prescription de Vaction publique (teză, Paris, 1893); &. Filiti, 
Discurs pronunţat înaintea C. de casaţie, cu ocazia deschiderei 
anului judecătorese 1881-—1882, Bult. Cas. 1881, p. 604 urm.; 
Tanoviceanu, Curs de drept penal, II, 2053 urm., p. 517 urm;; 
Idem, Curs de procedură penală, 236 urm., p. 160 urm, ete. 

() Vidal, Cours de droit criminel, 689, p. 841 (ed. a 4-a).
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1% acel de a stinge însăș acţiunea şi de a nu mai permite 
aplicarea pedepsei statornicite de legea contra culpabilului 
(preserierea urmărirei sau a acţiunei);, şi 20 acel de a şterge 
pedeapsa pronunţată de tribunalele represive (preserierea pe- 
depsei, sau mai bine zis, a executărei pedepselor). 

Temeiul pres- Preserierea acţiunei publice, ca şi acea a executărei 
eripţisi Pe pedepselor se întemeiază, zice un autor, pe acelaş principiu 

care servește de bază dreptului de a pedepsi, drept care 
aparține societăţei (1). 

Și acelaș autor adaogă.;: 

„Spre a fi legitimă, pedeapsa trebue să fie necesară menți- 
nerei ordinei publice şi folositoare prin efectele ce produce. Or, 
aceste condiţii nu se mai întâlnese în penalităţile aplicate după 
un timp oarecare, pentru următoarele motive: mai întăi. societatea 
nu are interes de a reprimă infracțiunile a căror amintire este 
ştearsă (5). Apoi, departe de a produce asupra spiritelor efectul 
salutar al exemplului prin intimidare, şi de a face să se nască 
satisfacția morală, pe care o resimte conştiinţa publică de câteori 
o pedeapsă potrivită se aplică culpabilului, aplicarea tardivă a 
unor pedepse ar provocă, din contra, sentimente opuse (2). 

Justificarea Pentru a, justifică, preserierea aeţiunei publice, sa mai 
acestei pres- : 4 iau - . x cripții.  INVocat împrejurarea că timpul, care şterge totul, face să 

dispară dovezile infracţiunei prin moartea martorilor, sau 

(1) Haus, Principes gentraua du droit penal belge, II, 1321, 
p. 524 (ed. a 2-a). Vezi şi Pand. belges, vo Prescription 
(matiere penale), | urm. 

(*) Cpr. Laborde, Cours dlement. de droit criminel, 866. 
(*) Vezi Haus, op. şi loco supră cit. Vezi şi Trbutien, Cours 

Element. de droit criminel, |, 800, p. 583, 584, care citează 
în acelaş sens părerea lui Puffendorf. „Le seul et veritable 
motif de la prescription en droit penal, zice Ortolan (Ele 
menis de droit penal, LI, 1853, p. 318), tient aux bases 
mâmes du droit de punir. Le temps, ce grand changeur, ne 
transforme-t-il pas, ne d&truit-il pas, n'efface-t-il pas toute 
chose? Aprâs un certain temps 6coul6, le souvenir du fait cou- 
pable s'en est all6, le besoin de Pexemple a disparu, une des 
bases essentielles du droit de punir, Putilit€ sociale, manque: 
le droit de punir existe done plus. Effet in&vitable de la marche 
successive des heures, qu'il n'est donn6 ă aucun l&gislateur de 
mEconnaître, qui modifie ou fait disparaftre les n&cessites 0u 
utilites publiques, les souvenirs humains, les 6l&ments de preuve; 
et qui fait tomber des mains de la sociâts le droit de punir, 
parcequ'elle fait €vanouir Pinterât social î la punition“.
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slăbirea memoriei lor, ceeace ar putea :.să aducă erori. ju- 
diciare, care sunt atât de regretabile (1). 

Această împrejurare nu poate fi invocată în ceeace 
priveşte preserierea executăiei pedepselor; însă sa zis că 
executarea unei pedepse, după un lung şir de ani, are în ochii 
conştiinţei publice, mai mult aparenţa unui act riguros, decât 
a unui act de dreptate, publicul fiind mai impresionat de 

răul ce vede că loveşte pe un necunoscut, decât de pe- 
depsirea, unei fapte, pe care mulți nu şi-o mai amintese(2). 

lată cum se exprimă, în această privință, un autor (5): 

„N'y act-il pas eu une expiation veritable dans la vie ă laquelle 
agent. a di se soumettre pour €ehapper ă Laction de la justice? 
Contraint de s'exiler, ou de se cacher, s'il a continue ă vivre dans 
sa patrie, en proie au remords et ă la perpâtuelle inquiâtude de 
se voir dâcouvert et apprehendE, il a, pendant ces longues annâes, 
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Prescrierea 
executărei pe- 

depselor. 

subi un châtiment r€el, et la, peine qui viendrait ensuite Patteindre - 
serait excessive“, 

Acelaş lueru îl spune foarte bine şi Dunod de Char- 
nage: 

„L'on a eru que, quoique Lintârât publie demande que les 
crimes soient punis, il est cependant de l'€quite de borner ă un 

A 
certain temps la, libert6 d'en faire la poursuite; pris gard ă la 

(1) Cpr. 'Trebutien, op. cit., I, 802, p. 584. „Rien n'est plus difficile 
que de se defendre d'une accusation formâe un grand nombre 
d'annes aprts le crime, zice Filangieri, citat de Mangin 
(Action publigue et action civile en matitre criminelle, II, 
285, p. 101). Le temps, en effacant le souvenir des circon- 
stances qui ont accompagne le d€lit, Gte ă laceus6 tous les 
moyens de s'en justifier, ete.“. | 

(2) Vezi Pand. belges, eod. 9, 7; Rauter, Pr. theorigue et pra- 

tique du droit penal franşais, IL, 851, p. 551, 552 (ed. din 

1836); Haus, Principes gentrauz du droit penal belge, II, 

1017, p. 269 (ed. a 2-a).— Vezi însă 'Tanoviceanu, Curs de 

drept penal, IL, 2053 urm., p. 517 urm., care este adversar con- 

vins al preserierei pedepsei. „In realitate, zice el, nu există 

niciun cuvânt temeinic, care să îndrituiască această ciudată 

instituţie, numită preseripţia pedepselor, introdusă de penalişti 

printr'o asemănare neînţeleaptă cu preseripţia din dreptul civil 

(op. cit., 2061, p. 521). Şi în acest sens colegul nostru dela 

Bucureşti citează părerile lui Servan, Brissot de Warville, 
Bentham, ete. (op. cit., IL, 2062, p. 521, 522). _ 

(3) Trebutien, Cours €lemntaire de droit crimânel, 1, 801, p. 58% 

ed. a 2-a). 

19452 30



, 

PRESCRIPŢIA IN MAT. PENALA. — CONSIDERATII GENERALE, 

briăvet6 de la vie de homme, au depârissement des preuves de 
linnocence, ou de celles qui peuvent attenuer le erime; et afin 
que le criminel ne demeure pas toujours dans I incertitude de son 
&tat et expos€ ă une nouvelle peine, apres avoir dejă expit son 
crime par un long temps de crainte et de remords* (). 

() Dunod, Zr. des prescriptions, partea ÎI, capit. 9, p. 189 (ed. 
din 1765). „Pedeapsa crimei este amară, zice Cicerone, şi 
independent de rezultatele sale, ea. este prin ea însăşi foarte 
mare. „Sceleris est pana. trisiis, ei praier cos eventus qui 
seguuntur, per se îpsa maxima est“ (De legibus, II, 17, 43). 

„Prima şi cea mai mare pedeapsă a culpabilului, zice Se- 
neca, este însăși culpabilitatea sa... Supliciul crimei este în 
crima însăși. . . Culpabilul nu are niciodată îneredere în locul 
unde se ascunde, pentrucă, conştiinţa sa îl acuză şi-l arată 
pe sine sie însuş. Caracterul propriu al culpabilului este de 
a tremură, etc.“ „Prima et illa mazima peccantium est pana, 
peccasse. . . Scelevis în: scelere supplicium est... Nunguam Jides latendi fit etiam latentibus, guia coarguit illos consci- 
entia, et ipsos sibi ostendit. Proprium est nocentium trepidaret. 
Seneca, Epistola 97, 11 urm.), | In fine, la aceste mărturii vom adăogă şi pe aceea a lui 
Juvenal (Satira, 13, Depositum, stih. 192 urm.). 

„Cur tamen hos tu 
Evasisse putes, quos diri conăcia facţi 
Mens habet attonitos, et surdo verbere cedit, 
Qecultum quatiente animo tortore fiagellum? 
Pena autem vehemens, ac multo sevior illis 
Quas et Coeditius gravis invenit et Rhadamantus, 
Nocte dieque suum gestare in peotore testem“, 

L'Olympe, cependant, n'absout aucun forfait, Rien n'6chappe au remords, ă ce vautour secret 
Qui, Vun cour effraye redoublant les tortures, Dechire incessamment et rouvre ses blessures. Jamais Coeditus, jamais, dans les Enfers, 
Rhadamante charge de punir les pervers, 
N'ont trouvt de bourreau plus cruel, plus horrible Que ce tâmoin must, que ce juge inflexible Que le mtchant partout, frappe d'un fouet vengeur, Nuit et jour avee lui porte au fond de son cour. 

(Trad. de Raul). 

lată cum d-l Al. A. Naum a tradus aceste versuri, fiind rugat de noi: 

„+ Şi să crezi că toţi aceia Ce-s îneremeniţi de o minte conştientă, apăsată De o faptă criminală, au scăpat ei vreodată? Un calău e a lor suflet, el cu biciul chinueşte, Dar pedeapsă mai grozavă, decât cea ce-o năseoceşte | Rhadamante ori Coditius, este o alta, peste Are: Noapte, zi, să porți în pieptu-ţi propria-ti mărturisire!
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In fine, consilierul de Stat Bal a zis că nu există su- 
pliciu mai mare şi incertitudine mai crudă şi mai cumplită; 
în acelaş timp, decât frica îngrozitoare de care este cuprins 
criminalul, şi care-i răpește atât siguranţa, fiecărei zile cât 
şi liniștea fiecărei nopţi: 

„Peut-on imaginer un supplice plus: affreux: que cette incer- 
titude eruelle, que cette horrible cerainte qui ravit au eriminel 
la sâcurit6 de chaque jour, le repos de chaque nuit? Vingt ans 
de terreur pendant le jour! une insomnie de vingt ans! le glaive 
de la loi suspendu pendant vingt ans sur la tâte du coupable! 
L&gislateurs! ce supplice, plus eruel que la mort, n'a-t-il pas assez 
venge le crime et l&gitime la prescription?“ (). . 

Din cele mai sus expuse rezultă că sunt motive sufi- 
ciente care militează mai ales în favoarea preserierei acțiunei 
publice, chiar în privinţa crimelor celor mai odioase. De 
aceea vedem că această prescripţie, instituită la Romani prin 
legea 12, Cod, Ad legem Corneliam, de falsis, 9, 22 (), 
există în mai toate legislaţiile moderne (2). 

Toate acestea sunt bune și frumoase, însă motivul invo- 
cat de autorii de mai sus este foarte slab, pentrucă această, 
pretinsă pedeapsă a culpabilului nu este exemplară, de oarece 
ea rămâne necunoscută publicului. Apoi, ea este inegală, de 
oarece toţi culpabilii n'o resimt în acelaş grad. Adevăratul motiv 
este, deci, că societatea nu mai are interes de a pedepsi o 
infracțiune a cărei amintire este ştearsă. Cpr. Laborde (prof. 
la Montpellier), Cours element. de droit criminel, 866. 

(1) Vezi Bousquet, Dictionnaire des prescriptions, vo Orimes, p. 181, 
nota 1 (ed. din 1838). 

(2) „Querela falsi temporalibus prascriptionibus non excluditur, 
nisi vigenti annorum exceplione: sicut cetera quogue fere 
crimina“. Mai vezi L. 29 $$ 6 şi 9, Dig, Ad legem Iuliam - 
de adulteriis, 48, 5. Preseripţia acţiunei se îndeplineă prin 
20 de ani, afară de unele crime, ea paricidul, care, din cauza, 
gravităţei lor, erau impreseriptibile. Vezi L. 10, Dig., De lege 
Pompeia, de parricidiis, 48, 9, unde se zice: ».Eorum, qui 
parricidii pena teneri possunt, semper accusatio permiltitur. 
— Încât priveşte pedeapsa, ea nu eră supusă Ja Romani, la 
nicio prescripţie particulară; sentința dădeă însă loc la ac- 
țiunea ex judicato, care, ca şi celelalte acţiuni, se preserieă 
prin treizeci de ani. Vezi Trebutien, Cours Element. de droit 
crimimel, L, 803, p. 585 (ed. a 2-a). 
Vezi, de exemplu, art. 66 şi 70 din codul penal german, 
modificat la 1871 şi la 1876, care vorbeşte atât de preserierea 

(i 

—
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lată ce cuprinde, în această privință, $ 263 din vechiul 
cod. penal al Moldovei dela 1826: 

„Prin paragrafie se curmă vinovăția şi pedeapsa, când săvâr- 
şitorul faptei, în curgere de 20 de ani, nu s'au tras la criminal; 

Axt, 263, iar în pricină de furtişag, sloboade pravila a trage pre tâlhar 
la judecată, cât va trăi; iar pentru cele ce sau răpit şi sau prădat, 
se întinde paragrafie pănă la 30 de ani; iar în pricina: ocărei sau 
a vătămărei einstei “cuiva, după un an de zile; și în pricină de 
curvie sau precurvie (adulter) (1), după trei luni de zile nu este 
iertat a se mâi porni pâră“. 

C. penal Ştir- 
bei din 1850. 

Adulterul. 
Art, 279 C. 

civil, 

Dr. eanomie. 

Pravila lui 
Matei Basa- 

rab. 

mai 
 Godul penal al Munteniei (Știrbei) din 1850 este mult 
complect în această privinţă. Iată dispoziţiile acestui 

cod. asupra preseripţiei în materie penală, împrumutate dela 
codul de proced. penală francez. 

„C) 

Art. 322. — Prescripţia pedepselor hotărîte în pricini erimi- 

urmărirei infracțiunilor (Strafverfolgung), . cât şi de pre- scrierea executărei pedepselor (Strafoollstreckung). Vezi însă 
art. 49 din codul penal prusian dela 1851, citat înfră, p. BT, 
ad notam, care nu admite prescrierea pedepselor. Mai vezi 
înfră, p. 515, nota 3, în fine, şi p. 511, ad notam. 
Unele legislații străine nu mai pedepsese astăzi adulterul. 

„Vezi tom. LI, al Coment. noastre, p. 728, nota 2 (ed. a 2-a). 
După art. 279 din codul civil, astăzi abrogat prin legea din 15 Martie 1906, a cărei raportor am avut onoare de a fi în Senat, în caz de despărțenie pentru cauză de adulter, soţul, 'care comisese adulterul, nu se puteă niciodată căsători 

cu complicele său. Această proibiţie eră însă, după părerea aproape unanimă a autorilor, proibitivă, iar nu dirimantă, aşa, încât căsătoria săvârşită în contra acestui text, nu puteă fi anulată din această: cauză. Vezi tom, I, p. BAL, text și nota & (ed. a 2-a), precum şi tom. II, p. 1783 (ed. a 2-a). 
„Oprirea căsătoriei dintre soţul culpabil de adulter cu com- 

plicele său există şi în vechile noastre aşezăminte, care re- produceau, în această privinţă, dreptul canonie. Iată, în adevăr, cum se exprimă pravila lui Matei Basarab (glava 240): 
, »Un om au avut muiare, și au îmblat cu alta, deaecia s'au 

lăsat de acea curvă şi şi-au ținut pre muiarea lui cea blagos- 
lovită; deacia el au vrut să îă, pre cea, ce îmblă cu dânsa mat nainte, iară sfinţii părinţi, deac au văzut aşa, oprita-au aceasta 
cu totul şi tot nici cum să nu se facă, că măcar de sau și lăsat de dânsa de tot şi s'au părăsit, iară pănă au fost muiarea lui vie el au tot îmblat cu dânsa, pentru aceia mu poate aceasta să, facă nuntă, căci ea iaste fătă de leage“.
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nale va fi de douăzeci de ani deplini, socotindu-se dela data hotă- + cn -: 
rirei Inaltei Curți; însă şi după împlinirea acestui soroc, osânditul pi 
nu va puteă locui în județul acela unde locuiă atât persoana îm- 
proiiva vieţei şi proprietăţei căreia a săvârşit crima, cât şi moşte= 
nitorii lui în linie dreaptă. (Art. 635 Pr. pen. fr.). 

Art. 323. — Prescripţia pedepselor hotărîte în pricini corec- 
ționale va fi de cinei ani deplini, socotindu-se din ziua hotărirei 
dată cu desăvârşire. (Art. 636 Pr. pen. fe.), 

Art. 324. — Cererea publică și cea civilă care vor izvort din 
vreo crimă, se vor prescrie după zece ani deplini, socotindu-se din 
ziua în care sa, săvârşit crima, dacă în acel curs de vreme, nu se 
va fi făcut niciun act de cercetare; iar de se va fi urmat vreun 
asemenea act, fără a se dă şi hotărire, cererea publică şi cea ei- 
vilă se vor preserie după curgerea de zece ani deplini, soeotindu-se 
din ziua celui de pe urmă act, atât pentru săvârşitorii faptei cât şi 
pentru cei arătaţi într'însul de părtaşi la pomenita faptă. (Art. 637 
Pr. pen. fi.) 

Art. 325. — In amândouă întâmplările arătate în art. de mai 
sus, şi după osebirile epocelor ce s'au desluşit într'însul,. curgerea 
preseripţiei se va mărgini la trei ani deplini pentru vini. (Art. 638 
Pr. pen. fi.). 

Art. 326. — Pedepsele orânduite în pricini polițienești, se vor 
prescrie după curgerea de un an, socotit 'din ziua hotărirei ce se 
va fi dat. (Art. 639 Pr. pen. fr. modificat). 

Art. 327. — Cererea publică şi cea civilă pentru pricini po- 
liţieneşti, se va prescrie după împlinirea de şase luni, socotite din 
ziua ce s'a săvârşit fapta, măcar deşi se va fi urmat în acest curs 
de vreme vreo certetare sau lucrare, fără fosă a mijloci şi hotă- 
rîre de osândire. (Art. 640 Pr. pen. fe.). 

Art. 328. — La nicio întâmplare, cei osândiţi în lipsă pentru 
crime sau vini, a cărora pedeapsă se va fi precurmat prin pres- 
cripţie, nu vor puteă fi primiţi a se înfăţişă spre îndreptarea. lipsei 
ori a dosirei lor. (Art. 641 Pr. pen. fr.). 

Art. 329. — Osândirile la cheltueli și la despăgubiri, ce se 
vor fi hotărit cu desăvârşire asupra vreunei pricini criminale, co- 
recţionale, ori polițienești, se vor precurmă prin prescripţie după 
dispoziţiile condicei civile. (Art. 642 Pr. pen. fr.). 

Prescripţia penală se deosebește, după cum are de obiect Deoseb. pre- 
. J . „a SCrip. penale. acțiunea care rezultă din faptul penal sau pedeapsa care“? P 

sa dat agentului. 
Ea, se deosebeşte nu numai în privinţa .termenelor, dar 

şi în privinţa efectelor sale.
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1914. 
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„În adevăr, preseripţia acţiunei şterge însuș faptul (*), aa 

() Acelaş efect îl produce şi amnistia, pe care art. 93 din Con- 
stituţie o enumără între prerogativele Regelui în: materie 
politică, de oarece ea şterge cu desăvârşire: faptele încrimi- 
nate, ca şi cum aceste fapte n'ar fi avut ființă. Vezi tom. V 
al Coment. noastre, p. 513 și tom. II, p. 48, nota 1 (ed.a 
2-a). Mai vezi Vidal, Cours de droit criminel, 596, p. 753 
(ed. a 4-a); Ortolan, Elements de droit penal, II, 1913; Le 
Sellyer, Pr. de lexercice et de lexiinction des actions publigue 
et privee, |, 359 urm., p. 504 urm.; Tanoviceanu, Curs de 
drept penal, LI, 2106 urm., p. 548 urm., ete. | 

Nu tot astfel este însă în privinţa graţierei, care are de 
efect numai liberarea condemnatului, în total sau în parte, 
de pedeapsa la care fusese condemnat în mod irevocabil, ea 
lăsând să subziste efectele condemnărei în privinţa recidivei, 
ineapacităţilor produse prin condamnare, ete. Vidal, op. cit 
595, p. 748. Vezi, în privinţa istoricului dreptului de graţie 
şi asupra legitimităţei acestui drept, 'Tanoviceanu, op. cit., 1, 
2085 urm., p. 533 urm. - 

Graţiarea având de efect oprirea, executărei pedepsei şi li- 
 berarea, condemnatului, în totul sau în parte, de pedeapsa 
la care a fost condemnat, de aici rezultă, că graţiarea nu se 
poate concepe mai înainte ca condemnarea să fi devenit ire- 
vocabilă, pentru motivul că pănă atunei nu poate să fie vorba 
de executarea pedepsei. De aceea sa şi decis, de C. de ca- 
saţie, că prin vorbele „acei: condemnaţi“ din decretul dela 
3 Oetombrie 1914, emanat dela, regele Ferdinand, nu s'a în 
țeles decât cei condemnaţi în mod irevocabil, iar nu şi cei ce, 
în momentul promulgărei suszisului decret, se găseau încă - A , . s . . . * în curs de judecată şi care mai târziu, în urma casărei de- 
ciziei de condemnare, ar fi putut să fie achitaţi. “Cas. rom. 
Dreptul din 1914, No. 71, p. 564 şi Cr. Judiciar din acelaş 
an,_No. 76, precum şi:/urisprudența română din 1914, No. 35, 
p. 551, No. de ordine 558. Curtea din București hotărtse con- 
trariul, însă această decizie a fost casată. 

„Considerând, zice Inalta Curte, că prin cuvintele „cei 
condemnaţi“ din decretul dela 3 Octombrie 1914, nu sa în- 
țeles decât cei condemnaţi în mod irevocabil, iar nu şi „cei 
care se găseau în eurs de judecată și care, mai târziu, prin casarea deciziilor de condemnare ar fi putut să fie achitaţi; „Considerând că şi în decretul de graţiare, ca şi în diferitele 
legi, în care se găsesc cuvintele „cei condemnaţi“, întrebuin- 
țate cu acelaş înţeles, s'a găsit de prisos să se mai adauge 
că condemnaţiunea tvebue să fie definitivă şi irevocabilă, 
odată ce irevocabilitatea, este o condiție esenţială, în drept, 
fie pentru acordarea, graţiei, fie pentru crearea unor incapa- 
cităţi derivând dintro condemnare penală;
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că culpabilul se consideră ea inocent, pe când prescrierea, Preserip. pe- 
pedepsei lasă, din contra, să subziste condemnarea şi toate depsei lasă să 
efectele ce ea produce, independent de pedeapsa preserisă (1). demnarea. 

Caracterele prescripţiei penale. 

Preseripţia penală nefiind. întemeiată pe interesul in- Ordine pu- 
culpatului sau acuzatului, ci pe interesul social, este de Plic% 
ordine publică; de unde rezultă că, în materie vepresivă, -: 

„Că Curtea de apel a decis că Gh. Pârlogea poate să se 
folosească de decretul de graţiare, deşi la acea dată recursul 
lui nu eră încă rezolvat, pentru motivul că decizia de con: 
demnare a Curţei de apel este desăvârșită (art. 376 Pr. civ.), 
ceeace, după Curte, ar fi suficient pentru ca decretul men- 
ționat să fie aplicabil şi să-şi producă efeete; | 

„Considerând că este adevărat că decizia Curţei de apel 
este în ultima instanţă şi, prin urmare, definitivă în sensul 
că a sfârşit carsul ordinar al justiţiei prin cele două grâde 
de jurisdicţiune; ea nu este însă definitivă în sensul că, 
fiind dată în materie penală, nu poate fi executată cât timp 
recursul este pendent la Curtea de casaţie; i 

„Că oricum sar: numi această decizie; definitivă. ori numai 
dată în ultim resort, un lucru; este sigur şi constant chiar 
pentru Curtea de apel, acela adecă că decizia sa nu eră îire- 
vocabilă şi, prin urmare, nu puteă, fi executată la data când 
a intervenit decretul menţionat; | 

„Considerând că Curtea de apel judecând că graţia sa 
acordat și acelora a căror condemnare nu devenise irevoca- | 
bilă în momentul promulgărei decretului regal, şi dând o ase- ...., 
menea interpretare 'suszisului decret, a violat art. 93 din - 
constituţie, a nesocotit natura dreptului de graţie şi condiţiile 
cerute în drept pentru acordarea ei, astfel că motivul. de ca- 
sare este întemeiat, ete“. — Contră: I. 'Panoviceanu, Revista 
penitenciară și de drept penal din 1914, No. 10, p. 383, 384. 

(1) Pand. belges, 20 cit., 8; Rauter, Pr. thcorique et pratigue du 
droit criminel francais, II, 852 bis, p. 554. Iată cum se ex- 
primă acest din urmă autor: E 

| „Lieffet de la preseription est naturellement diftcrent selon 
qw'elle porte sur l'action pour application de la peine, ou 
sur la peine mâme, cest-ă-dire sur la condamnation. La pre- 
scription de laetion efface le delit, de sorte que le coupable 
est cens€ non coupable; la prescription de la peine n eftace 
que la condamnation, pour autant qw'elle n'a pas d6jă frappe 
le condamnă, ete.“,
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prescripţia se aplică atât acţiunei publice, cât şi celei civile 
exercitată în mod simultaneu sau în mod separat (1). 

Invocaxea. Din împrejurarea că preseripţia penală înteresează 
Pe Pie ordinea publică mai rezultă că judecatorii, chiar când ju- 

oficiu. decă în civil, sunt obligaţi s'o invoace din oficiu, în orice 
stare s'ar află procesul, şi aceasta chiar pentru prima, oară 
înaintea, Curţei de casaţie (2). In asemenea caz, casarea are 

„_loe fără, trimetere (2), 
Invoe. pres- A foriiori, deci, preseripţia penală poate fi invocată 
apți Be Dentru prima oară în apel, înaintea Curţei cu juraţi, după 
auzi, jarisdio- declarația juraţilor, înaintea judecătorului de instrucţie și a 
“tente. Camerei de punere sub acuzare şi. în fine, chiar înaintea 

unei jurisdicții incompetente (4). 
Nu se poate O altă regulă care rezultă tot din împrejurarea că 
presoriția se- preseripția interesează ordinea publică, este că inculpatul 

nală. sau eondemnatul nu poate să renunțe la, preseripţie, nici 
în mod expres nici în mod tacit, cerând a fi judecat sau 
a-și execută pedeapsa (5). 

(1) Vezi supră, p. 68, 69 şi înfră, p. 514 şi 519, () Vezi supră, pag. 63 şi înfră, pag. 508, precum și tom. IV, partea II, al Coment. noastre, p. 589, text şi nota 1; tom.V, p. 513. Cpr. Cas. rom. Bult. 1898, p. 1346. | 
0) Pand. belges, v Prescription (matitre pnale), 41; Cas, belg. 

Pasicrisie belge, 1903. 1, p. 36,ete. 
(*) Tr&butien, op. cit., 1, 80%, p. 587; Cas. fr. Sirey, 47. 1. 157. 
(5) Sourdat, Tr. gencral! de la responsabilite, IL, 408, pag. 512 

  

Renunţarea Ce trebue să decidem în privinţa acţiunei civile care re- cisig ANNe2 zultă dintr'un fapt penal? Art. 1838 din codul civil dispune zultă dintru că se poate renunţă la preseripţie în urma împlinirei ei; însă fapt penal. de câteori acţiunea civilă se exercită înaintea tribunalelor re- 
presive odată eu cea publică, ele se sting amândouă prin aceeaş prescripţie. (Vezi supră, p. 68, 69). Hotărirea penală declarând acţiunea publică stinsă prin prescripţie, atrage deci, pe cale de consecinţă, și stingerea acţiunei private, iar tri- bunalele represive fiind desezisate de acţiunea publică, nu mai. pot judecă pe cea civilă. Sourdat, op. şi loco supră cil. Cazul câ . Ne .. . A . . lu când Se decide însă, de unii, că, de câteori acţiunea, civilă a acţiunea ci- 

vilă se exer. fost adusă de plano înaintea, tribunalelor civile, pâritul poate cită separat în mod valid să renunțe la opunereă, preseripţiei. Sourdat înaintea tri- loco cit.; C. Lyon, Sirey, 1809. 2. 65. — Contră: C. Paris, D. unalelor ei- P. 56. 2. 71: Prescrierea aeţiunei civile rezultând dintr'un vile. Contro- orsă. delict, zice această decizie, constituind o excepţie de ordine publică, la care prevenitul nu poate să renunţe nici în mod
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Această rezultă din art. 600 .Pr. pen., care dispune că, 
nici întrun caz condemnaţii în contumacie sau în lipsă, 
a căror pedeapsă sa preseris(1), nu vor putea fi primiţi 
a se înfăţişă, ca să se descarce de condemnarea ce a fost 
pronunțată în contra lor. Or, dacă această soluţie este 
admisă în privinţa condemnatului în lipsă sau în contumacie, 
a forhori, acel care fiind condemnat în mod contradietor, 
a prescris pedeapsă, fie în urma unei evadări, fie prin efectul 
unei negligenţi a autorităței însărcinate cu executarea pedepsei, 
nar puteă cere u-şi face osânda nici să renunţe astfel la 
beneficiul preseripţiei dobândite în favoarea lui (2). 

Imposibilitatea de a renunţă în care se găseşte con- 
demnatul, se întinde chiar la preseripţia .acţiunei civile (2). 

Retroactivitatea legilor în ceeace priveşte 
acţiunea publică. 

Principiul retroactivităţei legilor, în ceeace priveşte 
preserierea acțiunei publice, a dat loc la discuţii. | 

Un prim sistem atribue, în toate cazurile, un efect 
retroactiv legilor relative la prescripţie. 

Un al doilea sistem aplică în totdeauna legea veche, 
invocând art. 1911 din codul civil. O asemenea teorie este 

direct, nici în mod indirect, trebue să fie propusă de jude- 
cători din oficiu. Cpr. în acelaş sens, Haus, op. cit. [], 1433; 
Laborde, Cours element. de droit criminel, 896. Vezi supră, 
p. 69, text şi nota 2, 472, nota 4 şi înfră, p. Sl4. 
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Art, 600 Pr. 
penală. 

Preser. acţ. 
civile. - 

Art, 1911 C. 
civil. 

- N a 6 “oază î si (?) Cuvintele „a căror pedeapsă sa prescris“ nu figurează în Omisiunea ce 
textul nostru oficial, însă aceasta nu poate fi decât o scă pare 
din vedere a legiuitorului sau 0 eroare de tipar, căei altfel 
art. 600 Pr. pen. n'ar aveă niciun sens şi ar fi contrar art. 481 

din acelaș cod, ceeace este inadmisibil. Vezi infră, p. 516, 

text şi nota 1. Cpr. Cas. rom. Bult. 1906, p. 745; Dreptul 
din 1906, No. 34, p. 271 şi Or. judiciar din acelaş an, 

No. 58, p. 462. Cui , 
(2) Haus, op. cif., IL, 1025, p. 273, 2174: 'Trebutien, 0p. cit. I, 

805, p. 586, care citează în acest sens pe Bruu de Villeret, 
Tr. de la prescription en matiere criminelle, No. “n. r- 

(9) Cpr. 'Trâbutien, op. şi loco cit.; Cas. fr. D. P.76. 1. 45;C. 

Paris, Sirey, 55. 2. 40, ete. 

cuprinde 
art. 600 Pr. 

penală.
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cu desăvârşire inadmisibilă, pentrucă regulele statornicite de 
codul civil nu pot nici întrun caz fi aplicate presezipției 
penale; altfel ar trebui să se întindă perempţiunea instan- 
țelor în materie represivă, ceeace nimene n'a îndrăznit să 
susție pănă acum (1). | 

După un al treilea sistem, iarăș inadmisibil, prescripţia 
“ar trebui să fie cârmuită în mod succesiv atât de legea 
veche cât şi de cea nouă, în proporţie eu timpul cât ea a 
curs sub fiecare din ele(2). 

In fine, ultimul sistem, care ni se pare cel mai juridie, 
aplică prevenitului sau acuzatului legea cea: mai blândă (?). 

Prescrierea acţiunei publice şi civile. 

Art. 593 Pr. pen. — Acţiunea publică şi acţiunea privată, 
care rezultă dintr'o crimă, se vor preserie prin 10 ani împliniţi, 
socotindu-se acest termen din ziua când erima a. fost comisă, dacă 
în acest interval nu sa făcut niciun act de instrucțiune nici de 
urmărire. 

Dar, dacă în intervalul acesta, se vor fi făcut niscaiva acte 
de instrucțiune: sau de urmărire, fără să fi fost urmate de o deti- 
ziune, cei 10 ani de „prescripţiune. se vor numără începând dela 
cel de pe urmă act, şi aceasta chiar în privinţa persoanelor care 
nu vor fi fost implicate în acel act de instrucţiune sau de urmărire(?). 
„Acţiunea, publică, ca şi acţiunea privată, care rezultă dintr'o 

crimă de presă, se vor preserie printr'an an din ziua faptului publieațiunei, sau dela cel din urmă act de instrucţiune sau de urmărire. (Art. 1, 12, 594, 599 Pr. pen. Art. 1, 7C. penal. Art. 178 C. just. militară. Art. 637 Pr. pen. fr.). 
„Art. 594 Pr. pen. — In cazurile art, precedent: și după deo- 

sebirile de epoce acolo stabilite, curgerea prescripţiei se mărginește la cinci ani pentru delictele care se pedepsesc cu pedepse coreeționale. 
Prescripţiunea pentru acţiunile de delicte de presă va, fi de 
  

(1) Vezi Pand. belges, » cit., 60, 65. 
(2) Vezi Pand. belges, u0 ciz., 66. 
(5) Vezi Pand. belges, .20 cil., 67; Haus, Principes gentraua di droit penal belge, 11, 1326, p. 527, 528; Le Sellyer, Zr. de L'ezercice et de Veztinciion des actions publigue et privăe, Il, 625, 630. Acest autor discută foarte bine şi în mod foarte complect chestiunea, expunând toate sistemele propuse, op. cil. TI, 623 urm,, p. 278 urm. (*) Opr. Cas. rom. Bult. 1898, p. 210.
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patru luni (Art. 105 Constit. Art. 593 Pr. pen. Art. 1, 8,-C. pen. i 
Art. 133 L. electorală din 1884. Art. 638 Pr. pen. fr.). 

Art. 595 Pr. pen. — Acţiunea publică şi acţiunea privată 
pentru 0 contravenţie poliţienească se vor preserie printr'un an 
împlinit din ziua în care s'a comis, chiar şi dacă se va fi urmat 
în acest decurs de timp vreo cercetare sau lucrare, fără să fi 
mijlocit sentința de condamnare (1). (Art. 1, 9, C. pen. ÎÂvrt. 381 
urm., 598, 599 Pr. pen. Art. 640 Pr. pen. fr.). 

Acţiunea publică, care izvorăşte dintro crimă, un deliet Preser, acţ. 
sau o contravenţie poliţienească, este preseriptibilă, ca şi  Publice- 
acţiunea, civilă care izvorăşte din aceste infracţiuni. 

Despre preserierea acţiunei civile ne vom ocupă mai Preser. acţ. 
la vale. De o camdată nu vorbim decât de preserierea “ile: 
acţiunei publice. 

Și mai înainte de toate. trebue să observăm că preserierea Cazul când 
acțiunei publice nu este cu putinţă decât pănă la dobândirea € 2 dobândit 
unei hotărîri definitive. Îndată cea intervenit o asemenea — fnitivă. 
hotărîre, nu mai poate să fie vorbe de preserierea aeţiunei, 

„ci de preserierea pedepsei (art. 596 urm. Pr. pen.) 
Orice acțiune, care are de scop pedepsirea unei fapte Fapte impre- 

penale este, în principiu, preseriptibilă, cu o singură excepţie Seribibile. 
pe care legea noastră o face în privinţa fraudelor în materie ? 
de recrutare. | 

„Fraudele comise în materie de' recrutare: n'au pres- L. din 6 Apri- 
eripţiune“, zice art. 113 din legea asupra recrutărei ar- e 1915 
matei dela 20 Aprilie 1913 (2). 

  

(!) Textul fr. (640 Pr. pen.) mai are un alineat eliminat de Deoseb. de re- 
legiuitorul nostru, în următoarea cuprindere: „Dacă sa dat „daebie de 
o hotărîre definitivă, în prima instanţă, de natură a fi atacată ” 
cu apel, acţiunea publică şi cea privată se vor prescrie după 
trecerea, unui. an dela notificarea apelului interjetat“. 

(2) Vezi Monit. of. din 20 Aprilie 1913, No. 15, p. 695. Art. SIC. just. mili- 
din I.. dela 5 Martie 1876 eră identic. Vezi şi art. 178 din tară. Art, 1178. 
codul de justiţie militară. „Dispoziţiunile capit. IV, tit. VI 
din cartea II a codicelui instrueţiunei criminale, relative la 
preseripție, sunt aplicabile la acţiunea publică ce rezultă 
dintr'o crimă sau delict de competenţa jurisdicţiunilor mili- 
tare, precum şi la pedepsele ce rezultă din hotărtrile date de 
aceste consilii. Cu toate acestea, preseripţiunile în contra ac- 
ţiunei publice care rezultă din nesupunere sau din dezertare, 
nu încep a curge decât din ziua de când nesupusul sau 
dezertorul -a ajuns în vârsta de 47 ani.
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Faptele im- 
prescriptibile. 

Dr. roman şi 
"dr. vechiu 

francez. 

Când furtul 
eră manifest 

la Romani. 
Controversă. 

COD. PR. PEN: — CARTEA IL. — FIT. VL: — CAPIT. IV. — ART, 593 —595. 

Va, să zică, fraudele comise în scopul de a se sustrage 
dela serviciul militar, sunt impreseriptibile. După vechiul 
cod penal al Moldovei, din 1826, promuluat sub Ioniţă 
Sturza, furtul eră, de asemenea, impreseriptibil, căci am 
văzut supră, p. 468, că, după art. 263 din acest cod, „în 
pricini de furtișag, sloboade pravila a trage pre tâlhar 
la judecată cât va trăi (). 

La Romani, toate acţiunile erau preseriptibile, afară de 
acea pentru paricid. după cum am observat supră, p. t67, 
nota 2, şi cea pentru furt manifest; iar în vechiul drept 
francez erau impreseriptibile crimele de lese-majestate şi de 
cămătărie (2). Unii autori mai vorbese de impreseriptibili- 
tatea duelului şi a crimei de simonie (3). | . 

„Le crime. de simonie est impreseriptible, zice Dunod (:), 

  

La ori şi ce epocă, nesupusul sau dezertorul s'ar arestă, 
este pus la dispoziţia, Ministerului de răsboiu, spre a complectă 
timpul de serviciu cu care este dator Statului, dacă n'a împlinit 
vârsta de 47 ani“. 

() Şi la Romani actio furti mamifesti eră perpetuă, perpeluo 
datur (Gaius, Instit., IV, $ 111). Furtul eră manifest nu numai 
atunci când furul eră susprins asupra faptului, dar şi atunci 
când el n'avusese încă timpul de a transportă lucrul furat la 
locul unde voiă să-l ducă, cu toată discuţia ce există asupra 
acestui punct. „Mani/festum guidem Furtum id esse dizerunt, 
quod dum fit deprehenditur. Alii vero ulterius, guod eo loco 
deprehenditur, ubi fit: velut si în oliveto ohvarum, în vinelo 
uvarum furtum factum. est, quamdiu în eo oliveto, aut vinelo 
Jur sit; aut si în domo Furtum factum sit, guamdiu in ea 
domo fur sit. Alii adhuc ullerius eousque manifestum furtum, 
esse dizerunt, donec perferret eo, quo perferre fur destinassel. 
Alii adhuc ulterius, guandoque cam rem fur tenens visus 
fuerit; Que sententia non obtinuit. Sed et sllorum sententia, 
qui ezistimaverunt, donec per fervet eo, quo fur destinasset, 
deprehensum furtum ... . aliguam. .. . dubitationem, unius diei 
an etiam plurium dierum spatio id terminandum sit; guod 
eo. pertinet, Quia sape în aliis civitatibus surteptas res în 
alias civitates vel în alias provincias destinat fur perferre. Ea duabus îtaque superioribus opinionibus alterulra ad- probatur; magis tamen plerigue posteriorem probant“. (Gaius, Instit., III, $ 184). 

2) Vezi 'Tanoviceanu, Cours de procedură penală, 240, p. 163. (9) Vezi Dunod, Zr. des prescriplions, p. 189 şi 192 (ed. din 1765). (*) Dunod, op. cit, p. 192. — Prin simonie se înțelegeă o con-
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parcequ'il se continue pendant tout le temps de la possession du 
simoniaque, et il ne peut se couvrir par le droit de pacificis pos- 
sessoribus, ni par la possession, quelque longue qu'elle soit€. 

În fine, un alt autor zice, de asemenea, că crima de Apostazie. 
apostazie este impreseriptibilă „parce gue le crime se renou- | 
velle, et se reitere tous les jours“ (1), | | 

Termenul preserierei acţiunei publice eră, fără nicio Dr. roman. 
deosebire, de 20 de ani, atât la Romani cât şi în vechiul Termenul 

: . ? preseripţiei. drept francez (2). | 
Această uniformitate a termenului - prescripţiei fiind Dr. actual. 

însă, criticată de autori (5), legiuitorul nostru a admis ter- Art. 598 n 
menul de zece ani în materie criminală (art. 593 Pr. pen.), 1%" 
de cinci ani în materie corecțională (art. 594 Pr. pen.) (4), 
şi de un an în privinţa contravenţiilor de simplă poliţie 
(art. 595 Pr. penală) (5). 

venţie ilicită, prin care se dădeă sau se primeă o despăgubire 
bănească pentru abandonarea unui. lucru sfânt și spiritual. 

(1) Rousseaud de la Combe, Matieres criminelles,: partea III, 
capit. 1, p. 285. Vezi Le Sellyer, Tr. de Vezercice et de 
Veatinction des actions publique et privce, II, 456, p. 45. 

(2) Vezi. Dunod, Zr. des prescriplions, p. 188 urm. . 
(5) Vezi Tanoviceanu, Curs de procedură penală, No. 243, p. 164. 
(£) In codul fr. termenul preseripţiei, în materie corecțională, este Deoseb. de C. 

de trei ani (art: 639 Pr. pen. fr). La noi, termenul fusese francez. 
fixat tot la trei ani, însă el a fost ridicat la cinci, ani prin legea 
din 17 Aprilie 1875. Acest termen se aplică la toate delic- 
tele, fie chiar prevăzute prin legi speciale, dacă aceste legi 
nu dispun nimie în privinţa preseripţiei. Vezi Faustin Helie, 
op. cit., IL, 1065; Mangin, op. cit., II, 29%, p. 113; Repet. 
Sirey, vo Prescription (matitre criminelle), 65, ete. — S'a 
decis că: acţiunea publică se prescrie şi în instanța de apel, 
când a fost lăsată în părăsire timp de 5 ani, dela cel din 
urmă act efectuat. Cas. rom. Bult. 1906, p. 282 şi Dreptul 
din 1906, No. 24, p. 189. NE P _ 

(5) Sa decis însă că preseripţia anuală, prevăzută de art. 595 Contravenţiile 
Pr. pen., se aplică numai contravenţiilor simple său. instan- continue. 
tanee, iar nu şi celor continue sau 'perpetue, precum ar fi, 

“de exemplu, construirea. unui imobil fără autorizare, sau ne- 

“supunerea, de a dărâmă 0 casă insalubră, care. ameninţă ruină. 

Cas. rom. Bult. 1899, .p. 1062. po ] Da 

O altă decizie tot a Curţei de casaţie "pune în principiu Exemplu de 

“că faptul de a construi fără autorizaţie, constitue o contra- contraventie 

venţie atâta timp. cât durează construcţia, 1ar din momentul - 

ce această construcţie sa terminat, caracterul de: continui-
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C. pen. 
german. 

Delictele de 
presă. Art, 24 
Constit. şi 594 

pen. 

Contravenţiile 
la legea licen- 

telor. 

Contravenţiile 
ia legea sani- 

tară. 

COD. 

preserie prin trei luni (1). 

PR. PEN. — CARTEA II. — TIT, VI. — CAPIT. IV. — ART, 593—595, 

In codul penal german, urmărirea contravenţiilor se 

Sunt însă acţiuni care se preseriu prin termene şi nai 
scurte. Astfel, în privința delietelor de presă, preseripţia S ultim Pr. este de patru luni (art. 594 $ ultim Pr. pen.) (2), arestul 
preventiv. fiind interzis în asemenea. materie (art. 24 Ş ultim 
Constit.). 

  

9) 

(*) 

  

(*) 

  

tate încetează și preseripţia începe să curgă, neputându-se 
împiedecă curgerea ei indefinit, oricât timp ar fi tolerată 
construcţia nereglementară. Cas. rom. Bult. 1910, p. 1766. 

Sa mai decis că dispoziţiile codului de procedură penală 
nu sunt aplicabile în materie de contravenţii la legea licen- țelor, așa că amenda la care este condemnat un contrave- nient la legea de mai sus, având un caracter civil (*), art. 59%, Pr. pen. nu poate fi aplicat în specie. Cas. rom. Bult. 1908, 
p. 2161. 

În fine, s'a mai decis că art. 595 Pr. pen., care prevede prescrierea, acţiunei când a trecut mai mult de un an dela comiterea infracţiunei, chiar dacă se va, fi urmat în acest decurs de timp vreo cercetare sau lucrare, dar fără să se fi pronunţat vreo sentință de condamnare, se aplică numai con- travențiilor propriu zise, iar nu şi acelor infracţiuni care constituese în realitate niște delicte, deşi sunt numite con- fravenţii, după cum sunt, de exemplu, abaterile prevăzute de art. 63 si 64 din noua lege sanitară dela 1910. In adevăr, după art. 65 din această lege, prescripţia, în privinţa tuturor abaterilor prevăzute de art. 63 şi 64 fiind de trei ani dela săvârşirea lor sau, în caz de urmărire, dela, cel din urmă act de urmărire, de aici rezultă că, dacă acţiunea publică a fost introdusă în lăuntrul termenului de trei ani dela să- vârşirea, infracţiunei şi se găseă încă în curs de judecată, prescripţia a fost întreruptă. Cas. rom. Bult. 1913; p. 700. „Die Strafverfolgung von Ubertretungen verjăhrt in drei Monaten“ (art. GI Ş penultim). - 
Sa decis că citaţia dată prevenitului, în asemenea, * materie, întrerupe preseripţia, en toată, eroarea datei ce sar află pe 
Din împrejurarea că amenzile pentru contravenţiile fiscale, eum sunt acele prevăzute de legea, licențelor, sunt considerate 'ca nişte reparaţii civile pentru fisc, având un caracter civil, iar nu penal, rezultă că încasarea lor poate fi urmărită şi contra rhoştenitorilor contravenientului. Cas. rom. Bult. 1913, p. 812. Preserierea unor asemene amenzi nu poate fi invocată din oficiu. Cas. rom. Bult. 1908, p. 172. 
„Sa decis că, prin deeretul de Srațiare No. 3227, promulgat la 3 Octom- brie 1914, de care am vorbit supră, nota 1 dela p. 470, 471, s'a iertat de pedeapsă numai cei condemnaţi la amenzi cu caracter penal, nu însă ŞI cei condemnați la amenzi fiscale. Trib. Ilfov, Or. judiciar din 1914, No. 76, p. 619. 

,
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Aceste delicte se judecă de juraţi, comisiunea juraţilor  Azt. 105 
pronunțându-se nu numai asupra pedepsei, dar şi asupra,  Constit: 
daunelor-interese şi cuantumului lor (art. 105 Constit.) (1). 

In privinţa delietelor electorale, termenul prescripției Delietele elec- 
este de o lună dela proclamarea rezultatului alegerei (art. 133 torale. 
L. electorală). In Franţa acest termen este de trei luni (2). 

Tot printr'o lună se preseriu şi infracțiunile relative la art. 109 L. 
legea poliţiei rurale, dacă nu sunt anume prevăzute de codul Politiei parale 
penal (Art. 109 legea, poliţiei rurale din 1868), precum şi asupra organ. 
oprirea cetățenilor de a-și exercită drepturile lor politice de Pojiţiei a Star 
către agenţii polițienești. Acest delict special, care se pe- 1908. 
depseşte conform art. 147 din codul penal, se judecă tot 
de Curtea cu juraţi (art. 37 L. asupra organizărei poliţiei 
generale a Statului din 1 Aprilie 1903), etc. 

Incât priveşte acţiunile prevăzute şi pedepsite de legea . asupra po- 
asupra poliţiei vânatului, preseripţia este de trei lumi din tei vânate 
ziua comiterei infraeţiunei (art. 34 LL. asupra poliției vâ- Art. sa. 
nătoarei din 28 Martie 1906) (). 

această citaţie. Cas. fr. D. P. 93. 1. 43. Vezi şi Pand. Period. 
1906. 1. 190. | 

(1) S'a, decis că art. 492 Pr. pen. netăcând nicio distineţie, pentru Aplie. art, 422 
admisibilitatea recursului, între delieteje de drept comun şiPr. pen. celor 
cele de presă, urmează că, şi în aceste din urmă delicte, cei Sale tie 
condemnaţi la închisoare trebue să se pună în stare de! ae presă. 
închisoare, sau să fie liberaţi pe cauţiune. Art. 24 din Con- ! 
stituţie n'a adus nicio atingere la dispoziţiile textului menţionat 
din Pr. penală, căci el n'a interzis în delietele de presă decât 
arestul preventiv, iar scopul art. 422 Pr. pen. este ca cei 
condemnaţi la închisoare să nu se poată sustrage dela pedeapsă 
şi că ei să arăte supunere hotărîrei ce atacă cu recurs, 
rațiune ce există atât în delictele de presă, cât şi în delictele 
de drept comun. Cas. rom. S-a II, decizia penală No. 1160, 
din 2 Mai 1914. Jurisprudenia română din 1914, No. 23, 
p. 362; No. de ordine 375. | 

() Cpr. Cas. fr. Pand. Period. 1891. 1. 336. — Delictele elec- Art. 105 
torale se judecă la noi, ca și delictele de presă, tot de ju- Constit și 135 
raţi, arestul preventiv fiind interzis şi în privinţa acestor de- “ 1584. n 
liete (art. 105 Constit. şi 1835 L. electorală din 1884). | 

() După legea veche asupra poliţiei vânatului din 2 Noembrie L. veche a- 
1891 (art. 23), al cărei raportor am avut onoarea dea fi în supra poliţiei 
Camera deputaţilor, orice infracţiuni la dispoziţiile acestei js0i "Ant 23 
legi erau preseriptibile prin șase luni dela comiterea lor. 

S'a decis, sub această lege, ca acţiunea publică pentru
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Faptul: de contrabandă, când nu este însoţit şi de alte 

„eontravenţiile la legea menţionată a vânatului (astăzi abro- 
_gată şi înlocuită prin acea din 28 Martie 1906), se consideră 
prescrisă, fie că dela, săvârşirea faptului au trecut 6 luni fără 

„să se fi făcut vreun act de instrucţiune, fie că aceste 6 luni 
au trecut dela ultimul act de instrucţiune şi pănă la jude- 
carea printr'o hotărîre în regulă. Cas. rom. Bult. 1900, p. 933 
(decizie pronunţată” în unire cu concluziile noastre ca pro- 
curor general). ” 

Și. fiindeă vorbim de vânat, vom reaminti, cu această 
oeazie, că, în dreptul nostru anterior, după hrisovul lui C. 
Mavrocordat, din 1740, țăranul nu puteă pescui pe moșia 
boerească, fără voia stăpânului, însă “puteă vână unde void. 
Vezi acest hrisov, reprodus de noi în Dreptul din 1909, No. 11, 
p. 87. 

„Dritul de a vână şi pescui la locuri neoprite, se cuvine 
iștecăruia“, zice art. 500 din codul Calimach. Vezi tom. III, 
partea I-a, al Coment. noastre, p. 679, nota, 1 (ed. a 2-a) şi 
tom. III, partea II, p. 13-şi 14 (tot ed. a 2-a). 

Nu tot astfel eră, însă în dreptul vechiu francez, unde numai 
Regele aveă, din capul locului, dreptul de a vână. Iată ce 
găsim, în această privință, într'uu vechiu tratat de drept 
(Bousquet, Dictionn. des prescriptions, vo Chasse, p. ll 
urm. ed. din 1838). Reproducem aceste rânduri, & titre de 
curiosite. 

„La ehasse 6tait libre chez les Romains; en France, il en 
fut de mâme dans les premiers temps de la monarehie; mais 
les. restrictions arrivârent, et, sous la premitre race, e'ttait 
un erime puni de mort que d'avoir chass€ dans les forâts 
du roi. 

En Angleterre, Guillaume l-er, dit le conqu&rant, bâtard 
du duce de Normandie, avait fait aussi des lois atroces qui 
condamnaient ă perdre les yeux ceux qui auraient tu6 un 
sanglier, un liăvre, etc., dans ses forâts, tandis que le meurtrier 
d'un simple citoyen en 6tait quitte pour quelque argent. 

Le roi, les princes, les nobles, voulurent bientât jouir 
exelusivement de cet exercice; la chasse &tant pour eux un 
passe-temps fort agrtable, on en jugea les roturiers indignes, 
sous le rtgne de Charles V, par ordonnance du mois de 
Janvier 1366, dont on cite un article ainsi concu:, Aucune 
personne non noble de notre royaume, sil n'est ă ce privilegii, 
ou sil n'a aveu ou expresse commission & ce, de par personne 
qui la lui puisse ou doive donner, ou sil n'est personne 
d'eglise, ou sil n'est bourgeois vivant de ses possessions €i 
rentes, etc., se enhardisse de chasser, ne tendre grosses bâles
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deliete pedepsite după dreptul comun, se preserie prin: tre- 

ne  0iseauz, ne d'asoir, pour ce faire, chiens, furets, 
cordes, etc.“. ” 

Frangois l-er, qui traitait si cavalidrement les libertâs - 
publiques,. rencherit, par ordonnanee de 1515, sur celle de 
Charles V. | 

Solon avait d6fendu la chasse au peuple, parce qu'il le 
voyait nâgliger les arts mâeaniques pour cet exercice. Le 
roi Chevalier invoqua pareillement linterât de la chose 
publique, disant que: ceuz gui prenaient bâles rousses et 
noires . . . perdaient leur temps, qu'ils devaieni enployer 
leur labourage, arts mecanigues ou autres, selon leur dtat ou 
vocatton. ” 

L'âdit de Henri IV, de 1601, prouve que ce bon roi, qui 
dâsirait que chaque paysan pât mettre sa poule au pot le 
dimanehe, ne voulait pas permettre d'y substituer le gibier, 
car îl defendit auz marchands, artisans, laboureurs, paysans 
et autres tels sortes de roluriers, de tirer de Varquebuse, ete. 

Par un reglement de la Table de marbre ă Paris, du 18 
avril 1600, il n'6tait pas meme permis de: prendre avee de la 
glu de petits oiseaux tels que Zinottes, chavdonnerels. pincons 
et autres, 

Le gibier pour la roture ctait vraiment: considâr& comme 
chair de la science du bien et du mal. 

Les filets, pour prendre licvres, lapins, perdriz, btcasses, 
canards, etc., taient prohibs ă peine du fouet pour la 
premitre fois, et pour la seconde, on tait fustige, fl&tri et 
banni pour cinq ans hors de I' 6tendue de la maitrise.: 

Puis vint la fameuse ordonnance de 1669, qui n'attribua, 
aussi le droit de chasser gqu'auz seigneurs gentilshommes et 
nobles. Toutefois îl leur ciait înterdit de chassev avec des 
chiens couchanis. | , 

Mais les roturiers ne pouvait meme. avoir cucuns chiens 
de chasse, ă peine de cent livres d'amende. a 

Cet exhorbitant priviltge pour une caste, cette inique et 
humiliante exclusion pour la masse de la nation, s'effacent 
en une nuit; l'galit6 commence le 4 aoit 1789. C'est „une 
nuit comme il n'y en a pas de plus remarquable dans Phis- 
toire des peuples. ]/assemblee nationale detruit enticrement 
le regime feodal (art. l-er). | 

„Le droit exclusif de la chasse et des garennes ouvertes ei 
pareillemeul aboli“ (art. 3 decret des 4, 5, î, 8 ll acât 1789). 

La loi du 30 avril 1790 vient ensuite, qui, tout en con- 
firmant la liberi de la, chasse, la renferma 'dans de sages 
limites. -. “ 

Etre propritaire du terrain.sur:lequel on chasse, ou: avoir 

12452 si
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cerea unui an dela data comiterei lui (art. 199 [. gene- 
rală a vămilor dela 1 Iunie 1905)(). 

In privinţa delietelor silvice, prescripţia este la noi tot 
de cinei ani, întrucât, în codul silvic, nu se prevede, în 
această privinţă, nici o prescripţie mai scurtă (2). 

&) 

du propristaire le consentement d'y chasser, âtre en outre de cela muni d'un permis de port d'armes, et ne chasser que pendant le temps que la chasse est ouverte, voilă les con- ditions de la loi qui nous râgit. 
Il a fallu plusievrs siteles pour arriver ă ce point. En 

Angleterre, nonobstant ce systeme constitutionnel si vante, et qu'on est encore si naif pour pr6senter comme un modâle 4 nos hommes d'Etat, les lois sur la chasse sont loin d'âtre en rapport avee l'âtat de.la civilisation et du progres politique; Lon se eroirait encore aux temps f6odaux. 
Il y a, en eftet, eneore bien du moyen-âge, bien de la hi- zarrerie, dans la I&gislation de ce peuple, qu'on dit si jaloux de sa liberte“! 

B 
Ei 

Aceasta eră, în privinţa, dreptului de a, vână, starea de lucruri anterioară revoluţiei franceze. Am crezut .de cuviință de a 9 menţionă aci, pentrucă nicăiri n'am găsit, asupra acestei chestiuni, o expunere mai concisă, mai exactă şi mai com- plectă în acelaş timp. 
Opr. Cas. rom. Bult. 1899, p. 502.— Şi fiindcă vorbim de legea vămilor, vom menţionă 0 decizie recentă a, Curţei de casaţie S-a III, No. 227, din 17 Iunie 1914, care pune în principiu că şefii de vamă sunt răspunzători de întreaga gestiune va- mală şi au a răspunde de orice deficit în gestiunea, lor, prin faptul funcţionarilor puşi sub ordinul şi controlul lor, în caz de insolvabilitate a acestora; această, răspundere nu se mărgi- neşte numai la plata taxelor cuvenite Statului, ci şi la va- loarea mărfurilor căzute în rebut şi care, în speţă, au fost sustrase; căci, după art. 135 şi 136 din legea vămilor, dela 1905, suma realizată din vânzarea acestor mărfuri la licitaţie publică, după deducerea taxelor cuvenite Statului se consemnează la casa de depuneri, la dispoziţia proprietarului mărfei în, termen de un an, după care devine dobândită definitiv Statului. Ju- risprudenta română din 1914, No. 29, p. 456, 457, No. de ordine 471. 
Cpr. Cas. rom. Bult. 189, p. 1219. — Şi fiindeă vorbim de delicte silvice, vom menţionă 0 decizie recentă a Curţei de casație, S-a II (11 Iunie 1914), care pune în principiu că, după dispoziţiile art. 84 din codul silvic, dacă în instanţa de judecată, delieventul sau contravenientul ar pretinde vreun drept de proprietate, coproprietate, sau orice alt drept rea
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Incât privește codul francez, vezi art. 185 din codul c. forestier 
forestier. car ev “esribti Ş qi : francez, to „ care prevede o presripţie de trei luni şi de șase luni. Art 186, 

asupra pădurei în care delictul sau contravenţia a fost co- 
misă, afirmaţia sa nu poate fi ţinută în seamă, decât atunei 
când va fi întemeiată pe titluri sau pe o posesiune dovedită, 
şi numai când dreptul invocat ar fi de natură a ridică fap- 
tului caracterul de delict sau contravenţie; mai departe, acest 
text adaogă că, în cazul când judecata ar chibzui că afirmaţia 
delieventului sau contravenientului prezintă -oarecare serio- 
zitate, ea va fixă un termen scurt în lăuntrul căruia acesta 
trebue să intente acţiunea civilă tinzând la stabilirea drep- 
turilor sale. Când, dar, tribunalul n'a refuzat să iă în cerce- 
tare pretenţia delicventului că este proprietar asupra pă- 
durei în care a comis delictul, dar în vedere că pretinsul lui 
drept de proprietate nu eră, bazat pe titluri de proprietate, 
sau pe o posesiune dovedită, tribunalul n'a suspendat jude- 
cata procesului penal, pe baza unei simple afirmări, ci apre- 
ciind împrejurările, a găsit că acea afirmaţie nu puate fi ți- 
nută în seamă; în asemenea caz, tribunalul procedând la 
judecata delietului, n'a comis niciun exces de: putere şi n'a 
violat art. 84 din codul silvie. Vezi Jurisprudența română 
din 1914, No. 29. p. 459, 460, No. de ordine 473. 

O altă decizie tot a Curţei de casaţie decide, în materie Recursul în 
de delicte silvice, că, deși art. 54 din codul silvic nu prevede Casaţie. Seuti- 
Şi recursul în casaţie între actele care au a fi scutite de taxa jea, taxelor 
timbrului, totuşi din dispoziţiile generale ale acestui text, Art, 54 C. 
precum şi din întreaga economie a acestui cod, eu privire silvic. 
la stabilirea dreptului de proprietate a moşnenilor, rezultă 
că şi recursul în Casaţie are a se face fără timbru. In ade- 
văr, legiuitorul codului silvic n'a putut să supună la plata, 
de taxe recursul în Casaţie, fără a împiedecă sau cel puţin 
„a îngreună stabilirea cetelor de moşneni, pentru care a avut . 
o mare solicitudine atunci când, prin art. 5%, în atingerea 
scopului ce a urmărit, a scutit de orice taxe de timbru şi 
plată de portărei, fie ea taxă după regulamentul lor, fie ca 
spese de transport, toate petiţiunile, cererile, acţiunile, ape- 
lurile, citaţiile, comunicările, afiptele, dovezile, certificatele, 
copiile, precum şi orice acte de procedură, judiciare sau extra- 
judiciare, ete. Când, deci, instanța de „fond constată că un 
coproprietar nu face parte dintr'o ceată de moşneni și că el 
este un proprietar particular, cu drept cuvânt i-a rezervat 
calea dreptului comun, pentru a cere ieşirea din indiviziune, 
conform cu dispoziţiile art. 36 din codul silvic. De ase- 
menea, tot calea acţiunei ordinare îi rămâne acelui coproprietar 
și în cazul când el a fost.înseris cu drepturi mai nici decât 
-ar aveă, după cum prevede anume ast. 35 din acelaș cod.
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COD. PR. PEN.— CARTEA II. — TIT. VI. — CAPIT. IV. — ART, 593—595. 

De când începe a curge termenul preseripţiei sau, cu 
alte cuvinte, care este punctul ei de plecare? Legea răs- 
punde: din ziua comiterei infracţiunei (!), şi aceasta chiar 
în privinţa infracţiunilor comise în străinătate (2). 

Decizia de fond, care determină momentul comiterei 
faptului şi punctul de plecare al preseripţiei, este suverană 
și nesupusă controlului Curţei de casaţie (5). 

Chestiunea este însă de u, se şti dacă ziua comiterei fa p- 
tului (dies a. quo) face parte din termenul prescripţiei? Nega- 
tiva eră admisă în vechiul drept francez şi este admisă de unii 
și astăzi, pentrucă ziua constituind, din punetul de vedere 
juridic, o unitate de timp indivizibilă, preseripţia, dacă ar 
curge din ziua comiterei infraeţiunei, având ca punet de 

Cas. S-a II, decizia civilă No. 117 din 20 Mai 1914. Juris- 
prudența română din 1914, No. 29, p. 458, 459, No. de 
ordine 472. 

S'a mai decis, cu privire la stabilirea drepturilor moşnenilor 
aflaţi în indiviziune, că comisiunea pentru stabilirea dreptu- 
rilor acestor moșneni este în drept, potrivit art. 31 din codul 
silvic, să facă.orice investigaţii cu privire la drepturile lor, 
putând uză de puterile cele mai largi, iar notarul comunei 
este obligat, sub pedeapsă de amendă, prin art. 29 din acelaș 
cod, să deă toate informaţiile necesare pentru stabilirea 

„unor asemenea drepturi. Astfel “fiind, deşi greșit tribu- 
nalul, pentru a înlătură ca -inutilă proba cu martori cerută 
de parte din moșneni, spre a stabili starea lor de indivi- 
ziune, motivează că comisiunea, pentru stabilirea drepturilor 
moşnenilor, ar fi făcut cercetare locală, când se constată că 
acea comisiune n'a făcut o asemenea cercetare, totuşi hotărîrea 
tribunalului prin care se declară că nu este locul a se fix 
dreptul moşnenilor, fiindcă ei stăpânese porțiuni distinete, ca 
exelusivi proprietari, pe timpuri îndelungate, se menţine pe 
informaţiunile notarului, cum şi pe declaraţiunile a parte din 
moșneni, independent de cercetarea locală. Cas. S-a II (3 Oc- 
tombrie 1913). Bult. 1913, p. 1803. 

() » Prescripţia, începe a curge din ziua în care actul a fost 
comis, fără a se aveă în vedere momentul în care el şi-a 
produs efectele sale“, zice art. 67 $ ultim din -codul penal 
german. „Die Verjăhrung beginnt mit dem Tage, an welhem 
die Handlung begaăngen îst, ohne Riicksicht auf den Zeit- 
pumki des eingetretenen Erfolges“. 

(2) Vezi C.- cu -juraţi din Roma, J. Clunet, anul 1910, p. 1321 
şi Dreptul din 1910, No. 10, p. 79, 80 (eu observ. noastră). 

(5) Cas. fe. Pand. Period. 91. 1. 235: Pand. Period. 1904. 1. 417.
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plecare începutul acestei zile, ar începe a curge înainte 
chiar de săvârşirea faptului (4). | 

Părerea generală este însă că ziua comiterei faptului 
face parte din termen: 10 pentrucă legea este expresă în 
această privință; şi 20 pentrucă preseripţia curgând din . 
momentul când acţiunea publică poate fi exercitată, este 
evident că ea poate fi pusă în mişcare în ziua comiterei 
infiaeţiunei, chiar dacă a fost săvârşită la finele zilei. 
Prescripţia urmând a -fi socotită, nu de momento: ad 
momentum, ci de die ad diem, dies a quo face deci parte 
din termenul ei (2). | 

Încât priveşte însă punetul când termenul preseripţiei Aplice. 
se găsește îndeplinit, nu mai există nicio îndoială, toţi au- art. 1889 C. 
torii recunoscând că preseripţia eşte îndeplinită atunci când 
ultima zi a termenului a expirat (art. 1889 C. civ.) (5). 

Principiul că, preseripţia începe a curge din ziua co- Aplie. soluţiei 
miterei infraeţiunei, adevărat de eâteori este vorba, de delicte ae pai sus 
instantanee (*), a dat uneori loc la dificultăţi din cauză că stantanee. 

  

() Vezi în acest sens, Ortolan, Elements de droit penal, II, 
1859 urm.; Trebutien,. Cours c€lement. de droit criminel, II, 
303, p. 221, 228; Vidal, Cours de droit criminel, 698, p. 84" 
(ed. a 4-a); Cas. fr. D. P. 45. 1. 87; D.P.65.1.241; 
Sirey, 65. 1. 329 (minist. publice concluzii contrare); D. P. 
93. 1. 581; Sirey, 93. 1. 160; -Pand. Period. 95. 1. 420, ete. 
Vezi în acest sens art. 6 din codul de instr. criminală austriac Dr. străin. 
şi art. 71 din codul penal olândez, iar în sens contrar art. 24 
din legea belgiană dela 17 Aprilie 1878. 

42) Vezi în acest din urmă sens, F. Hâlie, Tr. de linstruction 
eriminelle, II, 1067, p. 683, 684 (ed. a 2-a) şi Pratigue cri- 
minelle, |, 1070; Mangin, Ir. de Vaction publique et de lVac- 
tion civile en matiere criminelle, II, 319, p. 156 urm. (ea. 

„a 2-a, 1844); Garraud, Tr. theorigue ei pratique du droit 
penal francais, II, 534, p. 390 urm. (ed.a 2-a); Le Sellyer, 
op. cit., Il, 516, p. 135; Haus, op. cit., II, 1336; Sourdat, 
„Responsabilite, 1, 385, p. 480 (ed. a 5-a, 1902); Râpert. Sirey, 
v Prescription (mat. criminelle), 120 urm.; Tanoviceanu, 
Curs de procedură penală, 247, p. 167; Filiti, Discurs de des- 
chidere al anului judecătoresc 1881— 1882, pronunţat înaintea 
Curţei de easaţie. Bult. Cas., anul 1881, p. 625, etc. | 

() Haus, op. cit., II, 1836, in fine, p. 536; Ortolan, op. cit., Il, 
1864, p. 327, ete. Vezi şi supră, p. 212. , | , | 

(*) Vidal, op. eit., 699, p. 847.— In privinţa delictelor continue, Delete con- 
prescripţia neputând să înceapă cât timp ține delictul, ea va în-  tinue.
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„toate infracțiunile penale nu au un început şi un sfârşit 
bine determinat. În această privinţă trebue să împărţim de- 
lietele în trei clase, şi anume: delictele snstantanee, delictele 
permanente, şi delictele succesive. 

Delietul in- Delietul înstantaneu este acela care se săvârşeşte printr'un 
stantaneu. : Sint 4 .- . . Definiţie. fapt unie, mărginit în ceeace privește timpul. Cele mai multe 

infracţiuni penale întrunesc acest caracter. | 
Bigamia, ră- Câteodată trebue să se distingă însăş infracţiunea de 
pirea de mi- VE x 3 ; : . : urmările ce poate să atragă. Astfel, bigamul sau răpitorul 

  

nori. 

de minori comite un delict instantaneu. Căsătoria, care con- 
stitue bigamia (1), perseveră cu toate acestea, iar faptul ră- 

| cepe a curge din ziua când acest delict a încetat. Vidal, 
Delietele con- loco supră cit. In privinţa delietelor continuate sau repetate, 

tinuate. preseripția nu poate să înceapă decât la încetarea executărei. 
Na | Vidal, op. şi loco cît, p. 847, 848. 

Bigamia. Eti- () Cuvântul bigamie vine dela bis (de două ori) şi ape (mă 
ojogie îi de căsătoresc). Bigamia este deci starea unui bărbat care are finiţie, : ă 

. : două femei legitime, sau a unei femei care are doi bărbaţi 
legitimi. Unii consideră acest delict ca permanent sau suecesiv. 

a Vezi Le Sellyer, op. cit., II, 464, pag. 58 urm. - 
Gazul când eă- _Și fiindeă vorbim de bigamie, vom menţionă o decizie 

eontractată recentă a Curţei de casaţie care pune, cu drept cuvânt, în 
într'o ţară în principiu că de câteori Ministerul public afirmă, cu ocazia unei 
care căsătoria acuzări pentru bigamie, că inculpatul eră căsătorit religios 
este un con- într'o ţară, cum este Bulgaria, Rusia, ete., unde benedicţia tract religios. ee - . » e x . : 5 religioasă este suficientă pentru validitatea căsătoriei (vezi 

tom. | al Coment. noastre, p. 538, text şi nota, 3, ed. a 2-a), 
trebue să producă înaintea, instanţei de fond dovada, condi- 
ţiilor cerute de legea străină, pentru ca acea instanţă să cer- 
ceteze şi să constate, în fapt, cerinţile legei pentru validitatea 
unei căsătorii în Bulgaria, în. Rusia, ete. In lipsa unei ase- 
menea dovezi din partea procurorului, instanţa de fond poate 
achită pe inculpat de delictul de bizamie, fără a comite un 
exces de putere şi fără a violă art. 271 din codul penal. Cas. 
rom. Bult. 1912, p. 992 şi Or. judiciar din 1912, No. 47, p. 564 (rezumate). 
Sa mai decis, cu privire tot la delictul de bigamie, că existenţa unei prime căsătorii şi validitatea ei sunt chestiuni de fapt în privinţa cărora instanţa de fond este suverană. 

De asemenea, chestiunea dovedirei contraetărei căsătoriei şi a validităţei ei în raport cu legea străină, precum şi interpre- 
tarea legei străine este tot o chestie de fapt, care seapă de sub controlul Curţei de casaţie. Cas. rom. S-a II, decizia No. 2110, 
din 4 Oct. 1913, Jurisprudenţa română din 1913, p. 538, No. de ordine 669 (decizie nereprodusă în Bult. Curţei). 

Chestie de 
fapt.
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pirei continuă. Acestea nu sunt însă decât urmări ale de- 
lietului, iar nu însuş delictul, eare se consideră ca săvârşit 
din momentul celebrărei căsătoriei şi din momentul săvâr- 
şirei răpirei. Preseripţia. va, începe deci a curge, în specie, 
din ziua, celebrărei căsătoriei sau a săvârşirei răpirei (1). : 

Tot astfel, în materie de bancrută (2) simplă sau frau-  Banerată. 

Această decizie mai pune, eu drept cuvânt, în principiu, că Parte civilă. 
legea nefăcând nicio distincţie între delictul de bigamie şi 
celelalte delicte, în privinţa constituirei de parte civilă, este 
evident că soţul, în dauna morală a căruia sa săvârşit a 
doua, căsătorie, are dreptul de a figură ca parte civilă, aşa, 
că constituirea primei soţii a inculpatului, ca parte civilă, 
n'a putut atinge dreptul de apărare al acestuia. Jurisprudenţa 
română, loco supră cit. Vezi asupra mai multor chestiuni 
privitoare la delictul de bigamie, tom. I al Coment. noastre 
(ed. a 2-a), tabla analitică vo Bigamie. | 
Faustin Helie, op. cit., II, 1069; Trebutien, op. cit., LI, 304, 
p. 228; Râpert. Sirey, vo Bigamie, 75; Rauter, Tr. thtorigue 
et pratique du droit criminel, II, 855, pag. 559; Nouguier, 
La cour d'assise, IV, partea II, 3900, p. 1034, 1035 (ed. din 
1870); Judecăt. de instrucţie trib. Ilfov (Ioneseu-Dolj), Or. 
judiciar din 1909, No. 3, p. 28. — Vezi însă Tanoviceanu, 
Curs de proced. penală, 251, p. 170. 
Cuvântul bancrută vine dela două cuvinte italieneşti: banco Banerută. Eti- 
rotto, din cauza obiceiului ce există altădată de a se strieă  mologie. 
contuarul comerciantului care-și aseunsese activul. Vezi Thaller, 
Tr. clEment. de droit commercial, 2163; p. 1071 (ed. a 4-a, 1910). 

S'a decis că, pentru existența delictului de banerută frau- Sustragerea 
duloasă, nu este necesar ca registrele sustrase să fie din acele de registre. 
cerute de codul eomereial ea obligatorii, şi nici să fi fost re- 
gulate, ci chiar neregulate şi registre chiar auxiliare, destul 
fiind ca ele să fi existat. Sustragerea unor asemenea, registre 
intră în prevederile art. 880 din: codul eomereiăl, fiindeă in- 
tenţia frauduloasă, care este baza oricărei bancrute frauduloase, 
consistă în însuș faptul material al aseunderei acelor registre, 
care fac să se nască prezumpţia că acea, intenţie, există. Prin 
urmare, din momentul ce se constată că au existat registre, 
chiar neregulat ținute, şi că ele au fost sustrase în detrimentul 
creditorilor, aceasta constitue delietul de branerută frauduloasă, 
prevăzut de art. 880 C. com. C. Iaşi, Cv. judiciar din 1914, 
No. 65, p. 530. 

S'a mai decis, în aceeaş ordine de idei, că omisiunea făcută, Omigiunea fă- 
de un comerciant în registrele sale, în scopul de a nu arătă cată de falit 
adevărata, stare a activului său, este suficientă pentru a motivă, ! Fise 
în caz de faliment, condamnarea acelui comerciant ca ban- 
erutar fraudulos. Cas. rom. Bult. 1896, p. 1279. 

, 

—
 - 
—
 

e 

—
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duloasă,. preseripția începe a curge din ziua când au fost 
comise faptele constitutive ale -delictului, iar nu din ziua 
fixată de tribunal pentru încetarea plăţilor (1). 

Nu este nevoe, Prebue să menţionăm în această privinţă că, după o 
ies î doetrină şi o jurisprudență aproape constantă, este suficient 
banerută, ea pentru ca, să existe banerută, fie simplă, fie frauduloasă, ca 
arat tribunalele represive să fi constatat o simplă încetare de 
clarat falit. plăţi a comerciantului (2), fără ea să existe o declarare de Controversă . i , 

  

„ 0) Nouguier, op. şi loco supră cil., 3900, p. 1034..— Prin apli- 
carea acestui principiu s'a decis că delictul de banerută simplă, 
imputat unui comerciant, pentrucă n'ar fi ţinut registrele co- 
mereiale obligatorii un timp oarecare, este prescris, dacă dela 
cea din urmă. dată când n'a ţinut registre în regulă, şi pănă 
la data declarărei sale în stare de faliment, au trecut mai 
mult de cinei ani. .Cas, rom. Bult. 1898, p. 1346, 1347. Numai come- (2) Numai comercianții pot, în adevăr, fi condemnaţi ca baneru- cjanţii pot fi tari. E. Helie, Theorie du code penal, V. 2148, pag. 3%; anerutari, Garraud,. Tr. thtorigue ek pratigue du droit penal franţais, 
VI, 2359, p, 4şi 9 (ed. a 2-a).—S'a decis, în această privință, 
că dacă instanţa, de fond constată că un curelar este comer- 
ciant, iar nu un simplu: meseriaş, întrucât îşi procură el însuş 
materia primă, pe care apoi o revinde după ce o pune în 
lucru, transformând-o în hamuri, elementul speculaţiunei este 
implicit stabilit, şi instanţa de fond îl poate condamnă pentru 
delictul de bancrută, fie simplă, fie frauduloasă, în împreju- rările constatate de ea, dacă comerciantul este în încetare de , - plăţi. Cas. rom. Bult. 1913. p. â&ll. "Art. 7 €, com. „O altă decizie a Curţei de casaţie decide că, după legile cistie Fei în vigoare, comereiul fiind accesibil oricui voeşte să-l exercite, limitativ. individul care manifestă. şi realizează intenţiunea de a-l face, 

Aa trebue să fie prin aceasta considerat ca comerciant, de oarece 
- definiţia dată de art. 7 C. com. nu este limitativă şi nu se 
poate trage niciun argument contrar din termenii în care este conceput acest text; ci, din contra, cel care săvârşeşte acte 
caracteristice comerţului, manifestă în modul cel mai formal 
şi public voinţa de a, fi comerciant, şi această voinţă astfel exprimată, îi conferă calitatea de comereiant, aşa că el poate fi Hotăzirea a declarat în stare de faliment. Cas, rom. „Bult. 1913, p. 778. fixează Ac Hotărîrea care fixează data, încetărei plăţilor are un caracter 

încetărei plă- esențialmente provizor, aşa, că epoca încetărei plăţilor fixată ţilor are un printr o primă hotărire, poate fi schimbată ulterior» printr'o caracter pry- : altă hotărire, când se descoper elemente nouă, cu care se poate Vor, dovedi că, încetarea plăţilor a avut loc la o altă dată decât 
cea, fixată din capul locului. Cas. rom, S-a III (13 Maiu 1914), Dreptul din 1914, No. 59.
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faliment (1). Conform art. 714 şi 875 din codul eomercia., Independenţa 
acțiunea, publică pentru banerută este, în adevăr, indepen- ppt pu 
dentă de acțiunea comercială a falimentului, şi hotărîrea tinea în fali- 
dată de instanța, comereială în materie de faliment, necon- — ment 
stituind autoritate de lueru judecat pentru instanța penală, 
“urmează ca această instanţă, din momentul ce înlătură consta- 
tările din hotărîrea instanței comerciale, este ţinută să constate 
ea însăș, prin hotărîrea sa, dacă comerciantul se află sau 
mu în încetare de plăţi, de oarece acest fapt constitue primul 
element al delietului de banerută, fie simplă, fie frauduloasă (2). 

(1) Şi fiindcă vorbim de declararea în stare de faliment, vom Pentru. ca un 
menţionă o devcizie recentă a Curţei de casaţie S-a III, din oa % 
19 Maiu 1914, care pune în principiu că, pentru ca un co- pa, dat 
merciant să fie declarat falit, nu este suficient a se dovedi trebue să fi 
încetarea virtuală a plăţilor sale, adecă o stare de insolva- încetat în mod 
bilitate, ci este necesar a se stabili încetarea efectivă a plăţilor, efectiv plățile. 
adecă ov stare de insolvenţă a comerciantului, care nu mai 
poate face faţă, obligaţiilor sale comerciale, ajunse la scadenţă, 
aceasta independent de starea de solvabilitate sau insolvabi- 
litate. Creanţele neplătite, pentru care se cere declararea în 
stare de faliment, trebue să fie certe şi lichide. Poliţele pro- 
testate pentru neplată, nu pot însă fi opuse ca lichide faţă de 
girant, decât în urma unei notificări, care să pună pe acesta 
în întârziere, de oarece, potrivit art. 342 C. eom., protestul 
nu are efectul unei puneri în întârziere, decât față de debi- 
torul principal; așa fiind, ca să poată fi admisă cererea de 
declarare în stare de faliment a unui girant, pentru încetare 
de plăţi, pe baza unei poliţi protestate pentru neplată, trebue 
să se dovedească în faţa instanței de fond că i-a fost mai 
întăiu notificată. Cas. rom. S-a III, decizia No. 173 din 19 
Maiu 1914. Jurisprudenţa română din 1914, No. 25, p. 393, 
No. de ordine 403 şi Cr. judiciar din 1914, No. 64, p. 520 
(cu nota d-lui St. Scriban). 

Sa deeis însă, cu drept cuvânt, că pentru a fi deelarat în Pentru a fi 
stare de faliment şi a fi culpabil de infracțiunile conexe unei falit, trebue a 
stări de faliment, nu este suficient ca cineva să fi făcut în de Drofesirine 
mod accidental oarecare fapte de comerţ, ci trebue să fie CO-iar nu numai 
merciant de profesiune. Chestiunea de a se şti dacă o persoană, a f făcut acte 
care a fost declarată în stare de faliment, aveă sau nu co-de comert izo- 
merţul ca profesiunea sa obişnuită, ori a făcut acte de comerţ ate. 
numai în mod izolat, este o chestie de fapt de suverană apre- 
ciere a instanţelor de fond. Cas. rom. Bult. 1912, p. 1704 şi 
Or. judiciar din 1913, No. 10, p. 119, No. de ordine 2. 
Vezi în acest sens numeroasele autorităţi citate în tom. VII 
al Coment. noastre, nota 1 dela p. 616, 617, la care trebue 

& 

—
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Delictele per- Pănă acum am vorbit de delicte instantanee. Ne-a mai “manente şi > 1: . . : . succesive. Tămas să vorbim de delietele “permanente și succesive. 

să adăogăm, Trib. Ilfov, Dreptul din 1907, No. 3, p. 20 urm. 
(cu observ. noastră), Cas. rom. Bult. 1910, pag. 264 şi Cr. 
judiciar din 1910, No. 39, pag. 344 (eu nota d-lui Loneseu- 
Dolj); Cas. Seeţii-Unite, Bult. 1911, pag. 139, 367 şi 39%; 
Dreptul din 1911, No. 12 (eu nota d-lui S. Rădulescu); Cr. 
judiciar din 1911, No. 35, p. 279 şi din 1913, No. 29, p. 348 
(rezumate); Bult. 1913, p. 377, 378; C. Craiova, Cr. judiciar 
din 1910, No. 84; Trib. Putna, Or. judiciar din 1909, No. 65 
(eu nota d-lui Ioneseu-Dolj); Trib. Muscel, Dreptul din 1914, 
No. 72, p. 576; C. Gand, La Flandre judiciaire din 1889 
(anul 1), p. 1 şi Dreptul din 1914, No. 4%, p. 376. Acţiunea 
publică pentru bancrută, zice această decizie, este indepen- 
dentă de orice declaraţie în stare de faliment, emanată dela 
Jurisdieţia comereială. Mai vezi Cas. Roma, Giurisprudenza 
ital., 1894. 2. 116; 11 Foro italiano, XXI, 207, ete. In acelaș 
sens se pronunță o mare parte din doctrină atât în Franţa cât 
şi în Italia. Vezi Calamăndrei, 77 fallimento, |, 116, p. 86; Vi- 
dari, Corso di diritto commerciale, VIII, 7524 şi IX, 8721 urm. 
(ed. a 4-a); F. Hâlie, Teorie du code penal, V, 2152, p. 307 (ed. a 5-a) şi Instruci. criminelle, VI, 2914, pag. 650 şi VII, 
3567, p. 677 (ed. a 2-a); Garraud, 7. theorigue et pratique 
du droit penal francais, VI, 2359, p. 7 (ed. a 2-a); Mass, 
Le droit commercial dans ses rapporis avec le droit des 
gens et le droit civil, II, 1187 şi 1248, p. 422, 423; Mangin, Tr. de action publigue et de Vaction criminelle en matitre 
criminelle, |, 169, p. 362 (ed. a 2-a), ete. — Contră: Lyon- 
Caen et Renault, 7r. de droit commercial, VII, 191 urm, 
p. 148 urm.; Demangeat asupra lui Bravard-Veyritres, Tr. 
de droit commercial, V, p. 204, nota 1 şi VI, pag. 3 urm. 
(ed. a 2-a); Boistel, Cours de droit commercial, 898, p. 666 
şi 1085, p. 836; Cuzzeri, 77 codice di commercio commentato, 
VIII (41 fallimento), 111, pag. 85 urm. (ed. a 4-a, 1913): 
Alfredo Rocco, studiu publicat în Revista del dirilto con- 
merciale e del diritto generale delle obbligazioni (No. din 
Mai 1911), tradus de distinsul nostru fost elev, d-l Gr. L. 
Trancu-laşi şi publicat în Cr. judiciar din 1912, No. 6, cu 0 bogată bibliografie română din partea traducătorului; 
Hoftman, Quest. prejudicielles, II, 314 urm., care discută 
toarte bine şi foarte pe larg chestiunea; Trib. Suceava şi Te- 
cuci, Dreptul din 1888, No. 82 şi din 1893, No. 51; Cr. ju dicia” din 1906, No. 45 (eu nota d-lui Ioneseu-Dolj în sens 
contrar), ete. Judecătorii în penal putând să-şi "facă convin- 
gerea din orice fel de dovezi Şi chiar din simple prezumpțiuni 
despre culpabilitatea unui inculpat, o asemenea prezumpție
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Infracţiunea este permanentă atunei când caracterul ei Delicte perma- 
constitue o. stare de lucruri .care se perpetuează. | nente. 

Astfel sunt, de exemplu: tăinuirea obiectelor furate Exemple de 
(art. 53 urm. C. pen.)(!), asociaţiile de făcători de rele delicte perma- 
lant. 213 urm. C. pen.), sechestrarea de persoane (art. 272 
C. pen.), ete. 

Pentru aceste infracţiuni, preseripția va începe a curge Punetul de 
din momentul terminărei lor. plecare al 

Preseripţia nu va, curge deci decât, dela disolvarea aso- * et 
ciaţiei, dela încetarea sechestrărei persoanelor, ete. (?). 

Și aici trebue să distingem delictele permanente de 

poate fi trasă de tribunalul corecţional din sentinţa comer- 
cială de declarare în stare de faliment, spre a constată înce- 
tarea plăţilor şi a condamnă: pe inculpat pentru banerută, 
mai ales atunci când el însuș a recunoscut încetarea plăţilor 
prin mărturisirile sale. Cas. rom. S-a II, decizia No. 624 din 
19 Martie 1913, prin care sa respins recursul . contra unei 

„dieizii a Curţei din Iaşi, Cr. judiciar din 1913, No. 39, p. 468, 
No. de ordine 4 şi Bult. 1913, p. 723, 724. 

() Buna ştiinţă că lucrul primit şi ascuns provine dintr'un delict, Tăinuirea. 
fiind un element esenţial al delictului de tăinuire, s'a decis, Elementele 
eu drept cuvânt, că violează art. 58 din codul penal instanţa **% 9 
de fond când nu argumentează că inculpatul a săvârşit faptul de 
tăinuire cu bună ştiinţă şi că obiectele tăinuite provin dintr'un 
furt. Cas. rom. Bulţ, 1910, p. 420. — Pentru existenţa acestui 
delict se cere deci reaua credință din partea tăinuitorului dela 
început, adecă din momentul când i s'au dat lucrurile a căror 
provenienţă este delictoasă. Reaua credinţă survenită mai târziu 
nu poate aveă vreo însemnătate pentru existenţa şi săvârşirea 
acestui delict. Caş. rom. Bult. 1910, p. 786. 

In fine, s'a decis că delictul de tăinuire, pendent înaintea Competența în 
tribunalului la punerea în aplicare a legei Judecătoriilor de materie de tăi- 
ocoale, se judecă de tribunal în primă şi ultimă instanță. 
Cas. rom. Bult. 1910, pag. 788. — Contră: C. aşi, S-a II, 
No. 49/1910. (decizie easată). | e 

(2) Trebutien, op. cit., II, 305, p. 229; F. Helie, Iustruc. criminelle, Tăinuirea. 
II, 1068, p. 685, 686. — In privinţa tăinuirei, vezi Tanoviceanu, 
op. şi loco supră cit., precum şi Le Sellyer, op. cit., II, 462, p. 49. . 
„Tăinuirea, zice acest din urmă autor, fiind actul prin care 
se păstrează şi se ascunde lucrul provenit din furt, acest delict 
durează cât timp se păstrează şi se ascunde luerul. Tăinuirea 
este deci un fapt permanent sau succesiv, în favoarea căruia 
preseripţia nu începe a curge decât din ziua când sa încetat 
de a se păstră şi de a se ascunde lucrul“. 
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infracțiunile care nu au acest caracter şi care sunt conse- 
cinţa primelor delicte. Astfel, furturile sau asasinatele comise 
de făcători de rele asociaţi între ei, sunt delicte sau crime 
instantanee, care se prescriu din momentul comiterei lor și 
care nu se confundă cu asociaţia, cu toatecă ele au de cauză 
această primă infracţiune (!). | 

Delictele succesive sunt cele care se comit prin repe- 
tarea aceluiaș fapt (2). Astfel este, de exemplu, înlesnirea 

0. penal. obişnuită a desfrânărei sau corupţiunei tinerilor, bărbaţi sau 
femei, mai mici de 21 de ani (art. 267, 268 C. pen)(?). 

(1) Cpr. 'Frebutien, loco cit. 
&) 

() 

Adulterul nu este un delict succesiv; el se compune din acte 
izolate sau deosebite, din care unul singur poate dă loc la 
urmărire. P. Hâlie, Instruc. criminelle, Il, 1069, 8, p. 689 
(ed. a 2-a); Leloir, Code d'instruction criminelle, art. 638, 
p. 540, No. 58, ete 
Atât tribun. Putna cât şi Curtea, din Galaţi au decis că faptul 
unei persoane de a ademeni tineri mai miei de 21 de ani şi 
a-i corupe, satisfăcându-şi eu ei pasiunile sale bestiale, însă 
în ascuns, fără ca la comiterea acestor fapte să fi fost faţă 
vreo altă persoană sau vrun alt mirior, nu constitue delictul de 
atentat la bunele moravuri, prevăzut și pedepsit de art. 267 
din codul penal. Vezi Cr. judiciar din 1900, No. 17, p. 137 
și 138. Procurorul general al Curţei din Galaţi, făcând însă 
recurs în contra acestei deciziuni, am cerut, în calitate de 
procuror general, casarea ei prin următoarele coneluzii, care 
au fost publicate atât în Cr. judiciar din 1900, No. 27, cât 
şi în Sirey, 1901. 4. pag. 21. Iată acele concluzii reproduse 
după notele stenografiate (22 Marti 1900): 

Imaltă Curte, 

„ Bogdan Diaconovici, în etate de peste 46 de ani, de na- 
ţionalitate armean, locuitor în Focșani, de profesie comerciant, 
zice el, fără însă a arătă anume ce comereiu exercită, a fost 
dat judecăţei pentrucă, în nenumărate rânduri, a ademenit 
tineri mai mici de 21 de ani și i-a corupt, satisfăcându-și 
asupra lor pasiunile sale bestiale. Modul de a operă a acestui 

„om depravat şi corupt, după cum constată înseşi instanţele 
de fond, eră următorul: el aşteptă pe uliţă şi mai cu seamă 
în grădină copiii când eşeau dela şcoală; îi acostă și intrând 
În vorbă cu ei, îi amăgeă, dându-le bani, prăjituri, băutură, 
etc. şi apoi îi duceă acasă rând pe rând și exereită asupra 
lor o. pasiune scârboasă, care degradează pe om şi răvoltă 
conştiinţa judecătorului. De multe ori, copiii erau victima
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Jare este punetul de plecare al preseripției în privinţa 

acestui neruşinat individ, chiar pe ulițele cele mai puţin fre- 
cventate ale oraşului, pe sub garduri. 

Nu pot să vă cetese în sedinţă publică procesul-verbal al 
procurorului, nici unele din mărturiile depuse la tribunal, însă 
vă rog şi vă conjur să cetiți măcar parte din aceste acte în 
camera de chibzuinţă, şi veţi vedea, D-lor, pănă la ce grad 
de înjosire şi de deinoralizare poate să se seoboare păcătoasa 
natură a omului, dacă asemenea fiinţă depravată mai merită 
încă epitetul de om. 

Atât tribunalul Putna cât şi Curtea din Galaţi constată 
cu prisosință faptele aduse în sareina inculpatului,. însă am- 
bele instanţe de fond îl absolr, sub euvânt că art. 267 din 
codul penal n'ar pedepsi decât proxenetismul, adecă aţâţarea, 
înlesnirea sau favorizarea corupţiunei pentru alţii, cu un scop 
mârşav de câştig, iar nu pentru a-și satisface propriile sale 
pasiuni, oricât de josnice şi de mârşave ar fi. 

Şi care este, D-lor, motivul de căpitenie cate a făcut pe 
Curte să comită o asemenea greșală neertată? Ascultaţi, vă 
rog, câteva din considerentele Curţei: 

„Considerând că acela care seduce, în interesul pasiunilor 
sale, oricât de desfrânat ar fi actul său, nu poate fi asimilat 
cu acela care excită, favorizează sau înlesneşte obişnuit corup- 
țiunea, faptele lor fiind cu totul deosebite. Acela care, împins 
de pasiunile sale, seduce şi corupe, săvârşeşte desigur un fapt 
imoral; celalalt nu lucrează pentru a-şi satisface pasiunile sale; 
el face mai mult, căci exeitează şi înlesneşte pasiunile ruşinoase 
pentru a face un comerţ din care să trapă un folos; actul său 
este mai mult decât imoral, este infam; prejudiciul social, 
chiar dacă ar fi acelaş în ambele cazuri, nu constitue singurul 
element după care trebue să se măsoare criminalitatea faptelor 
omeneşti, căci ceeace este mai principal în încriminarea acestor 
fapte, este intenţiunea, agentului şi imoralitatea scopului ce 
urmăreşte; prin urmare, aceste două fapte fiind atât de dis- 
tinete, legea nu puteă să le întrunească în aceeaș pedeapsă; 
considerând că oricât de legitimă ar fi indignarea ce inspiră 
faptele depravate comise de inculpat, oricât de rușinoasă ar 
fi pasiunea, sa şi oricât de josnice ar fi faptele la care el s'a 
scoborit, legiuitorul a admis scuza pasiunei personale şi nu a 
îneriminat asemenea fapte, nu pentrucă ele merită, vreo con- 
descendență (atâr ar mai trebui!), dar pentru un motiv de 
înaltă ordine socială, acela, adecă, al independenţei vieţei 
private, pentru ca viaţa privată să nu fie dată unei -intolera- 
bile inchisiţiuni; căci urmările unor asemenea fapte, pe lângă 
scandalul care le-ar însoţi, ar constitui și un pericol, care ar 
tulbură liniştea familiei; că faţă cu asemenea grave conse- 
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acestor delicte? Curtea de casaţie a decis, cu drept cuvânt, că 

cinţe, legiwitorul a crezut mai bine să nu pedepsească ase- 
menea, fapte, ci să le lese dispreţului şi reprobaţiunei moralei 
publice, ete.“. 

Va să zică, dacă am înţeles bine, legiuitorul ar fi pus in- 
dependenţa vieţei private şi liniştea făcătorilor de rele mai 
presus decât însăşi morala publică! Acest considerent este 
reproducerea fidelă a unui argument dat de Faustin Helie, care 
interpretă, ce e drept, legea în acest sens (Thorie du code 
penal, IV, 1534), aşa că în cazul de faţă, n'a mai judecat 
Curtea, ci marele criminalist francez, a cărui teorie stranie 
a fost în totul primită de ambele instanțe de fond. 

Dar dacă ar fi astfel, agenţii forţei publice n'ar mai putea 
pătrunde în domiciliul saerosanct al criminalului, care fabrică 
monedă falşă, spre a-l surprinde în flagrant delict și a pune 
mâna, pe uneltele sale, căci prin asemenea măsură s'ar tulbură 
liniştea familiilor şi s'ar violă domiciliul cetăţenilor. 

Jurisprudenţa străină a variat, ce e drept, asupra acestei 
chestiuni, şi aş puteă cită multe deciziuni de ale Curţei de 
casaţie chiar, care au admis, în Franţa, teoria vătămătoarea 
Curţei din Galaţi. La, noi însă, pentru onoarea neamului ro- 
mânesc, n'aţi avut încă ocaziunea de a judecă, asemenea fapte; 
pentru prima oară o specie atât de tristă şi de scârboasă a 
venit în judecata Înaltei. Curți, şi fiindcă chestiunea este 
controversată, să-mi daţi voe să ered că veţi îmhbrăţişă sistemul 
care oeroteşte morala publică şi pune un frâu dezordinei şi 
imoralităţei. Curtea din Galaţi uită pentru un moment că 
scopul legei a fost dea apără tineretul, viitorul țărei, contra 
depravărei și a prostitnţiunei. Curtea uită că acolo unde ti- 
neretul este corupt, națiunea. este putredă, şi că naţiunile 
putrede sunt condamnate la peire; avem destule exemple în 
istorie. 

ŞI pentrn ce oare, D-lor, acel care corupe în vederea satis- 
facerei pasiunilor sale personale, fi-va el mai puţin vinovat 
decât acel care corupe pentru altul? „Legea, care şi-a propus 
de a apără tineretul contra, corupţiunei, nu şi-ar fi atins scopul. 
zice Garraud, dacă n'ar fi pedepsit pe acela care. îndeamnă 
la imoralitate pentru satisfacerea, poftelor sale bestiale, edic- 
tând pedepse numai în privinţa acelora, care corup pentru 
satisfacerea altuia“. /Tr. thcorigue et pratigue du droit penal 
fr... V, 1851, p. 106, ed. a 2-a). 

In acest sens Curtea de casaţie din Franţa a decis în mod 
constant, pănă la 1830, că art. 267 pedepseşte, fără nicio 
deosebire, pe toţi acei ce fac trafic din coruperea . tinerilor 
mai mici de 21 de ani şi îi exeită la desfrânări, înlesnindu-le
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de câteori este vorba de un delict succesiv sau continuu, pres- 

mijloacele, fie pentru a-şi satisface ei însişi o pasiune scârboasă, 
fie pentru a-i face instrumentul odios al pasiunei altora. 

Și iată cum se exprimă, în această privinţă, un alt erimi- 
nalist, Antoine Blanche, care a fost mult timp avocat general 
la Curtea de casaţie din Franţa: 

„Care este oare scopul art. 334 din codul penal (al nostru 
identice 267)? Fără îndoială acela de a apără tineretul în contra, 
corupțiunei care-l depravă și-l ofileşte. Or, vă întreb, tine- 
retul este el mai puţin corupt de acela care-l seduce pentru 
satisfacerea pasiunei sale personale, decât de acela care-l de- 
pravă pentru satisfacerea altuia“? (Etudes sur le code penal, 
IV, 142, p. 166, ed a 2-a). 

UObservaţi, în adevăr, D-lor, că art. 267 pedepseşte în mod 
general pe oricine va fi atentat la bunele moravuri, aţâţând, 
favorizând sau înlesnind obișnuit desfrânarea sau corupţiunea 
tinerilor, fie bărbaţi sau femei, mai mici de 21 ani. Textul, încă 
odată, este general şi nu sufere nicio distincţie, puţin importă 
scopul ce şi-a propus acel care exercită asemenea, meserie infamă! 

Și nici nu poate fi altfel, D-lor. Cum! adecă, cu inimă 
plină de speranţă, noi vom trimete copii noştri la şcoală spre 
a face dintr'înşii oameni folositori ţărei şi societăței, şi gă- 
sindu-se o ființă perversă, care să le iasă înainte şi să corupă 
tânăra lor imaginaţiune, introducând doliul în familiile noastre, 
tot noi vom stă cu braţele încrucişate și ne vom mărpini a 
constată neputinţa legei, lăsând pe acest pretins bolnav, aşa 
cum îl califică tribunalul de Putna prin sentinţa sa, să-şi ur- 
meze tratamentul său înainte, în dauna moralei publice, ne- 
găsind în tot nămolul de legi care ne cârmueşte și pe care 
îl manipulăm zilnic, niciun text aplieabil unei fapte atât de 
ruşinoase, pe cari Romanii şi vechile noastre aşezăminte o 
pedepseau cu moartea. ! 

Aceasta nu se poate! ÎN 
Nu! Acel care a nenorocit atâtea fiinţe şi atâtea familii; 

acel care nu are nimic sfânt şi care a infiltrat venin şi otravă 
în sângele atâtor tineri nevinovaţi, nu poate, cu. toată -auto- 
ritatea marelui criminalist, Faustin Hâlie, să rămâe alb ea 
zapada şi nepedepsit! | , 

Nu! legea n'a putut fi atât de neprevăzătoare şi de ne- 
putincioasă! , , 

In numele moralei publice ultragiate, în numele legei care, 
într'un moment de uitare, a fost nesocotită, cer dela Inalta 
înţelepeiune a Curţei supreme să desființeze deciziunea Curţei 
din Galaţi.
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eripţia se socoteşte dela săvârşirea ultimului act.. Astfel, 
dacă tăerea unei păduri, supusă regimului silvie, începută 
la 1898, a continuat pănă la anul 1902, când s'a scos din 
pământ buturugile şi s'a desfundat locul, ultimul act sa 
săvârşit la 1902, de când va începe a curge preseripţia de- 
lietului silvice (1). Nu se face, în această privinţă, nicio de- 
rogare dela regula care voeşte ca preseripţia să înceapă a 
curge din ziua comiterei delictului, fiindeă în delietele suc- 
cesive, delictul se comite pănă în momentul când încetează 
actele care-l constituese (2). 

ȘI aici trebue să deosebim infracțiunile succesive de 
cele care, fiind distincte, se referă la acelaș fapt. Astfel, plăs- 
muirea unui act şi servirea cu un asemenea act sunt două 
delicte deosebite şi instantanee (art. 125 unn. C. penal), care 
se prescriu fiecare a parte (5). De asemenea, fiecare fapt de 
a abuză de aceeaş semnătură în alb (art. 128 C. pen., abus 
du meme blanc seing), constitue o nouă infracţiune. 'Toate 
aceste delicte fiind instantanee. se vor preserie ca atare (*). 

In urma acestor concluziuni, Inalta Curte, după o scurtă 
deliberare, a casat decizia menţionată a Curţei din Galaţi, 
punând în principiu că comit delictul -de atentat la bunele 
moravuri nu numai cei care intervin pentru coruperea tine 
rilor ea proxeneţi, dar şi cei care, pentru satisfacerea pro- 
priilor lor pasiuni, aţâţă în mod obişnuit pe tinerii mai mici 
de 21 de ani, provocând desfrânarea, sau coruperea, lor. Curtea 
din lași, la care afacerea a, fost trimeasă spre a o judecă din 
nou, sa conformat jurisprudenţei Inaltei Curți. Vezi Dreptul 
din 1901, No. 8, p. 63. De atunci Curtea de casaţie s'a mai 
pronunţat de mai multe ori în acelaş sens. Vezi Bult. 1906, 
p. 1843; Or. judiciar din 1906, No. 78, p. 625; Dreptul din 
1907, No. 33, p. 262 urm. (cu observ. noastră), etc. 

() Cas. rom. Bult. 1909, p. 618. 
(2) Le Sellyer, op. cit., II, 455, p. 44, 45. 
(2) Cu toate acestea Curtea de casație a decis că, pentru faptul 

de falş, preseripţia acţiunei publice începe a curge din mo- 
mentul când delicrentul s'a servit cu actul plăsmuit, iar nu din 
momentul săvârşirei plăsmuirei. Cas. rom. Bult. 1898, p. 536. 

Această decizie mai pune în principiu, cu drept cuvânt, că 
există falş consumat nu numai atunci când prejudiciul este 
cauzat, ci și atunci când există numai o posibilitate de pre- 
judiciu. 

(*) Trebutien, op. cit., II, 309, p. 231. Cpr. C. Orlâans, Sirey, 
40. 2. 423. Vezi şi Cas. fr. Sirey, 41. 1. 667, ete.
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Abuzul de încredere consistând în „punerea la 'o. parte Abuzul de în- 
sau risipirea în paguba proprietarilor, -a “posesorilor ori ac e arat detentorilor de obligaţiuni; „Dani, mărfuri, ete., * încredința te existența unei cu titlu de închiriere, depozit, mandat, “sau pentru vreun Părți civile. 
lucru cu plată ori fără plată, cu îndatorire de ale. întoarce 
înapoi, sau de a-le înfăţişă, ori de:a-le 'întrebuință întrun 
chip hotărît (art; 323 C. pen.), acest: delict: se îndeplineşte 
prin faptul punerei la o parte sau risipirei, fără ca să fie 
nevoe de constituirea, unei părţi civile (1). Acest delict nu este 
permanent sau succesiv, şi Curtea de. casaţie din Franţa, 
a decis, cu drept cuvânt, că el.nu: se continuă: prin actele 
de folosinţă ce prevenitul exercită, asupra lucrului sau sumei 
obținute de el prin mijloacele arătate mai sus.(2), | 

Fiind însă că un element esenţial al acestui delict este Risipirea 'lu- 
intenţia frauduloasă, faptul material al risipirei sau punerei orului Sau pu- 
la o parte nu este suficient pentru a constitui abuzul. de parte. 
încredere; de unde rezultă că, dacă în momentul -comiterei - 
faptului. agentul nu eră de rea credinţă, se va aplică art. 1544 
din codul civil. In asemenea, caz, nu va fi loc la o-urmărire 
penală, ci numai la plata, dobânzilor, conform textului sus- 
citat din codul eivil.. Cu alte cuvinte, delictul :de abuz de PR 
încredere nu poate să rezulte decât din faptul _risipirei sau - 
punerei lucrului la o parte şi din intenţia frauduloasă a 
agentului (3). Sa 

" „Punerea la 6 parte sau risipireă, lucrului, zice un autor, nu 
constitue delictul; el mai trebue să 'fie însoțit sau urmat de o in- 

0) Sa deeis, în adevăr, că art. 323 din codul penal cere, între Elementele 
altele, ca element al abuzului de încredere, ea punerea frau- abuzului de 
duloasă la o parte să fie făcută spre paguba. proprietarilor, încredere. 

„ posesorilor ori a detentorilor. Cu alte cuvinte, pentru : ca, să 
existe delictul de abuz de încredere, trebue să fie o pagubă 
cauzată în averea altuia, fără: ea să; se:; ceară ca element al 
delictului, constituirea. unei. părţi civile. Când, deci, instanţa 
de fond achită: pe inculpat pentru motivul: că păgubaşul nu 
sa constituit parte civilă, ea interpretă -greşit şi. violează "art. 823 C. penal, Cas. S-a II, decizia - penală; No. 2607: din 

__* 28 Octombrie 1914. Jurisprudenţa 'română din 1914, No. 35, 
| p. 554, No. de ordine 559. . “. pi , 

() Cas. fr.:D. P. 61. 5. 372. No. 3; Le Sel]yer,- op.cit. II, 
463: p. 51; DI e 
(9) Le Sellzer, op. cit.,.II, 463, p. 5l urm: 

12452
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tenţie culpabilă, şi anume: acea de a-şi însuşi lucrul sau valorile 
încredințate. Consumarea delictului consistă deci în faptul doloziv, 
care nu lasă nicio îndoială în privinţa relei credinţe a mandata- 
rului, depozitarului, etc. Dovada fraudei va rezultă din împreju- 
rările de fapt, care variază dela o specie la alta. Elementul frauldei 
aduce, îndată ce se produce, perpetuarea delictului, oricare ar fi 
timpul când acest element s'a produs. Acest element dând delic- 
tului perfecțiunea sa, determină în mod irevocabil punetul de 
plecare al prescripţiei“ (1). 

In privinţa denunţărilor calomnioase, Curtea de casaţie 
din Franţa a decis că preseripţia începe a curge din ziua 
când denunțarea a fost recunoscută calomnioasă, iar nu din 
ziuă când ea a fost făcută (2). 

Tot controversată este chestiunea şi în privinţa delic- 
„telor de obiceiu. In adevăr, unii susţin că faptele care 
eonstituese obiceiul trebue să se fi petrecut în lăuntrul ter- 
menului cerut pentru a preserie, iar alții admit că se poate 
ea faptele să fi fost săvârşite şi înainte de termenul pre- 
seripției, fără însă ca acest termen să fi trecut între fiecare 
din ele (5). 

(*) Brun de Villeret, Zr. theorigue et pratigue de la prescription 
en maticre criminelle, 181, p. 147, 148.—Sa decis că preseripția 
delictului de abuz de încredere începe să curgă, când este 
vorba de lucruri determinate încredințate unei persoane, din 
momentul când ele nu pot fi restituite în starea primită; iar 
când este vorba de lucruri fungibile, dela, data cererei sau 
somaţiunei de restituire, dacă ele nu se restitue, căci numai 
dela, aceste epoci delictul poate fi considerat ca consumat. 
Cas. rom. Bult. 1910, p. 493. 

(2) Cas. fr., 6 Aug. 1825 (considerente reproduse şi aprobate de 
Le Sellyer, op. cit., II, 472, p. 71). Vezi şi Cas. fr. D.P. 
57. 1. 138. Mai vezi în acelaş sens, Mangin, Pr. de action 
publigue et de Vaction civile en matitre criminelle, II, 330, 
p. 170, 171 (ed. a 2-a).—Contră: F. Helie, Instr. criminelle, 
II, 1069, 110, p. 690, 691 (ed.a 2-a); 'Tanoviceanu, Curs 
de proced. penală, 249, p. 168, 169. Vezi asupra acestei con- 
tvoverse, Repert. Sirey, vo Prescription (matiere crimânelle), 106 
şi autorităţile citate acolo. 

) Vezi 'Panoviceanu, Curs de proced. penală, 282, p. 170. Vezi 
asupra preserierei delictelor de obiceiu, Haus, op. cât. LI, 1340, 
p. 539, 540; Garraud, 7r. thcorigue et pratique du droit penal 
franțais, Il, nota 21 dela p. 394, 395 (ed. a 2-a); Le Sellyer, 
op. cît. II, 471, p. 66 urm.; Vidal, op. cit., 699, p. 847 
(ed. a 4-a), ete: |
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Venim acum la întreruperea şi suspendarea preserip- ției aețiunei publice. 
Știm că întreruperea, preseripţiei este ștergerea retroac- 

tivă a timpului curs pănă în momentul întreruperei, aşa că prescripţia reîncepe a curge din momentul actului întreruptiv, 
acest act constituind un nou punet de plecare al ei, pe când 
suspendarea prescripţiei este o simplă oprire a cursului 
ei, ea reîncepând a curge în momentul oprirei ei, îndată ce 
cauza de suspendare a încetat (1). 

Prescripţia acţiunei publice, în materie criminală ŞI 
corecțională, este întreruptă prin acte de instrucțiune şi de 
urmărire, actele care nu au acest caracter neîmpiedecâ nd 
prescripția de a curge (2). Când deci sau făcut acte de 
instrucțiune sau de urmărire, fără ca să fi intervenit vreo 
decizie judecătorească, termenul cerut pentru prescrierea, eri- 
melor și delictelor se va, socoti dela cel din urmă act de 
instrueţiune sau de urmărire, şi aceasta chiar în privința 
persoanelor care n'au fost implicate în acele aete (art. 593, 
594 Pr. pen.) (2), pentrucă asemenea acte au redeșteptat 

(!) Vezi supră, p. 142, 172 şi 202. Cpr. Vidal, op. cit., 701, 702, 
p. 848 urm. Vezi asupra întreruperei preseripţiei penale, 
Carrara, Dissertazione sulla înterruzione della Prescrizione 
penale, Opusculi, tom. II. 

(2) S'a decis, cu drept cuvânt, că partea vătămată putând de a 
dreptul să învestească justiţia represivă cu judecarea unui 

Deoseb. între 
întreruperea 
Şi suspend. 
prescripției. 

Intreru perea 
preseripţiei 

penale. 

Art. 178 Pr. 
pen. 

delict, conform art. 178 Pr. pen., această reclamaţie directă | 
fiind un act de procedură, întrerupe cursul preseripţiei. Cas. 
rom. Bult. 1907, p. 1371. 

(0) Vezi înfră, p. 500 urm. Cpr. Garraud, vp. cit., II, 536, p. 404; 
Haus, op. cât, II, 1844 bis, p. 544; Vidal, op. cit., 703, 
p. 849. Vezi şi Trib. Montâlimar, D. P. 1911. 2. 122; Cas. fr. 
Pand. Period. 86. 1. 23; Sirey, 98. 1. 535, ete. — Contră: 
Art. 68, în medio, C. penal german. „Intreru perea nu are 
loc, zice acest text, decât în privinţa aceluia din inculpaţi 
contra căruia actul judecătoresc este îndreptat.— „Die Unter- 
brechung findet nur riicksichilich desjenigen stalt, auf wel- 
chen die Handlung sich bezieht“. , , 

Art. 593, 594 Pr. pen., după care actele de instrucţiune sau 

C. *penal 
german. 

Art. 68, in 
medio. 

Actele 
de urmărire întrerup preseripţia chiar în privinţa persoanelor de urmărire 
neimplicate în aceste acte (epr. Cas. rom. Bult. 1898, p. 210), 
nu cer ca aceste acte să fie îndreptate contra unor persoane 
anume determinate, fiind suficient ca actele de mai sus să 
aibă de scop constatarea. unei crime sau unui delict, sau des- 

p'au nevoe de 
a fi îndreptate 
contra unei 
persoane de- 
terminate.
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Actele care nu 
întrerup pres- 

-eripţia.: 

Ce sunt actele 
de urmărire. 

Actele de in- 
strucţiune. 

Apelul sau re- 
cursul con- 
damnatului 

nu întrerupe 
preseripţia,. 

Mandatul de 
depunere. 

Ordonanţa ju- 
decătorului de 

instrucţie. 

Arestarea pre- 
venitului. 
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amintirea, delictului, au împiedicat uitarea lui şi dispariţia 
probelor (*). 

„Nu se poate însă atribui un efect întreruptiv rezer- 
velor ce ar face Ministerul publie de a pune acţiunea 
publică în mişcare, fără a o pune însă în realitate; nici 
unor denunțări sau plângeri, care ar aveă de Scop provo- 
carea unei urmăriri; nici actele emanate dela preveniţi, acu- 
zaţi sau condemnaţi, care constituese acte de apărare (?). 

Actele de urmărire sunt acele prin care se pune în 
mişcare acţiunea publică, fie de Ministerul public, fie de 
partea vătămată (*), și chiar acţiunea civilă ce rezultă din 
infracţiune, fiindcă actele care întrerup  preseripţia în pri- 
vinţa uneia din aceste două acţiuni au acelaș efect în pri- 
vinţa celeilalte (4). 

Actele de instrucţiune cuprind nu numai actele de 

coperirea culpabililor, pentru ca preseripţia să fie întreruptă 
în privinţa tuturor acelor care au participat la faptul delietuos. 
Cas. fe. Sirey, 98. 1. 535; Vidal, op. cit., 103, p. 849. 

(1) Vidal, op. cit.. 703, p. 849 (ed. a 4-a). 
() Cpr. Le Sellyer, op. cit. II, 483, 30 p. 93. — Astfel, apelul făcut de cel condemnat în prima instanță, sau recursul făcut 

de cel condemnat printr'o decizie definitivă, nu întrerupe 
preseripţia. Tanoviceanu, op. cit., p. 172, nota 3; Garraud, Tr. th. et pratique du droit penal jr., II, 536, p. 899, text şi nota 26 (ed. a 2-a). —Vezi însă Cas. fr. Sirey, 86. 1. 44; D. P. 90. 1. 189 şi 405, etc. 

(2) Vezi p. 499, text şi nota 2. 
(*) Haus, op. cit., II, 1342, p. 542. 

" Mandatul de depunere dat contra unui prevenit, în urma interogărei lui, constitue o urmărire şi, ca atare, un act între- ruptiv de prescripţie. Repert. Sirey, v0 Prescription (matitre 
criminelle), 283. 

„ Ordonanţa, de neurmărire şi, a fortiori, ordonanța de urmă- 
rire (Cas. fr. Pand. Period. 87. 1. 422), pronunţată de jude- 
cătorul de instrucţie, a fost cu drept cuvânt considerată de 
Jurisprudenţă ca un act de instrucţiune, întreruptiv de pres- eripţie al acţiunei publice. Cas. fe. Sirey, 70. 1. 280; D. P- 10. 1. 442; Repert. Sirey, 0 cit. 284, ete. , Tot ea, întreruptivă de prescripţie a fost considerată și 
arestarea prevenitului chiar în străinătate, în urma unei cereri de extrădare. Cas. fr. Pand. Period. 88. 1. 379; Sirey, 89. 1. 489. Această din urmă decizie pune în principiu că nu în- trerup prescripţia actele de perchiziţie şi de cercetare, care au de scop arestarea unui condemnat. |
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poliţie judiciară, dar şi toate actele de procedură în genere şi deciziile judecătoreşti, la care exerciţiul ambelor acţiuni dă loc, afară de hotărîrile definitive, care au dobândit autori- tatea, lucrului judecat şi pun capăt ambelor acţiuni (1). Sa decis că simpla citare a unui martor ŞI, a fortiori, Citarea sau ascultarea lui de ministerul public sau de judecătorul de asguliarea instrucţie, în scopul de a descoperi o crimă sau un delict, este un act întreruptiv de prescripţie (2). 
Tot astfel a fost considerată şi amânarea cauzei făcută Amânarea şi constatată printr'o hotărire judecătorească, cu consimţi- mântul părţilor (3). | ii 
Pentru ca preseripţia să fie întreruptă, se cere ca ac- Când trebue tele de instrucţiune sau de urmărire să fie făcute în ter- îi, 8 facă ac menul de 10 sau 5 ani, din ziua comiterei crimei sau delie- ţiune sau de 

tului. Aceasta este o consecință a principiului care serveşte  Wrmrire. de temeiu preseripţiei penale. | | 
«In Franţa şi în Belgia se mai cere ea actele de instiue- Dr. francez. iune sau de urmărire să fie făcute în formele legale, un 

act nul neavând niciun efect (4). 
-La noi, însă, actul neregulat în formă, ea, şi cel adresat br. nostru. 

unui judecător incompetent, întrerupe preseripţia, conform art? 18700. art. 1870 C. civil (modificat dela codul francez), pe care civil. 
jurisprudenţa, îl aplică prin analogie și preseripţiei penale (5). 

Pănă acum am vorbit numai de întreruperea preserip- Art 595 Pr. 
pen. 

  

(') Haus, op. şi loco supră cât. — Actele de instrucţiune şi de 
„> urmărire, zice Curtea de casaţie, sunt dispoziţiile şi lucrările 

efectuate conform legei de către autorităţile respective însăr- 
cinate cu constatarea şi judecarea, delictelor. Astfel, dacă sa 
pronunțat contra delieventului o hotărîre penală, care nu i-a 
fost notificată conform legei, preseripţia delictulni începe a 
curge dela pronunţarea hotărîrei, iar nu dela, notificarea ei 
făcută în mod neregulat. Cas. rom. Bult. 1896, p. 837. 

(2) Cas. fr. D. P. 1912. 1. 251; Pand. Ptriod. 87. 1. 422. _ 
() C. Paris şi Bourges, Sirey, 1911. 2. 176; Sirey. 99. 2. 45; 

„ Cas."fr. Sirey, 1908. 1. 526; Sirey, 99. 1. 384; Pand. Ptriod. 
„1900. 1. 299, ete. Cpr. Vidal, op. cit. 703, p. 849, 850. 
() Vezi Vidal, op. cit., 703, p. 849; Trebutien, op. cit. II, 315, 

-p. 234; Haus, op. cit, II, 1343, p. 543, ete. 
(6) Cpr. Trebutien, Joco cil., Şi deciziile citate de acest autor. 

Repert. Sirey, vo Prescription (matitre criminelle), 327 şi 
numeroasele autorităţi citate acolo. Cpr. Cas. fr. Pand. Period: 
94. 1. 174 (în privinţa incompetenţei jurisdicţiunei). Incâi
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ției în privinţa erimelor şi delietelor, căci, în privinţa contra- 
venţiilor polițienești, art. 595 nu admite altă întrerupere 
decât o sentință de condemnare, urmărirea sau instrucțiunea 
afacerei nefiind suficientă (1); de unde rezultă că contra- 
venţia va, fi preserisă dacă n'a intervenit o hotărîre de con- 
demnare întrun an dela comiterea ei (2). Scopul acestei dis- 
poziţii este de a face ca contravenţiile poliţieneşti să fie jude- 
cate cât de repede. 

Spre a întrerupe preseripţia în materie de contravenţii 
polițienești, hotărîrea condemnatoare nu are nevoe de a fi 
nici definitivă (3), nici validă în formele ei.-Cu alte cuvinte, 

priveşte modificarea, adusă de legiuitorul nostru art. 1870 din 
codul. civil, vezi supră, p. 148, nota 2. 

() S'a decis, cu drept cuvânt, că, după art. 595 Pr. pen., acţiunea 
publică şi acţiunea civilă pentru o contravenţie . poliţienească 
se preseriu printr'un an împlinit din ziua când s'a comis 
faptul, chiar şi dacă se va fi urmat în acest decurs de timp 
vreo cercetare sau lucrare, fără să fi mijlocit hotărîrea de 
condemnare. Admiţând chiar că prescripția acţiunei publice 
ar puteă, fi suspendată în principiu, încă, atunei când cauzele, 
care au împiedicat pronunțarea unei hotărîri de condemnare 
în termenul defipt de lege, nu provin din vreo împrejurare 
de drept, cum ar fi rezolvirea unei chestiuni prejudiciale, sau 
dintr'o imposibilitate de fapt rezultând din cazuri de forță 
majoră, nu se poate susţine că, preseripţia a fost suspendată. 
Prin urmare, instanța de fond a violat art. 595 Pr. pen. 
când a hotărît că preseripţia a fost suspendată prin amână- 
rile care au avut loc din greşeala grefei, la emiterea cita- 
iilor, care nu este un obstacol de drept sau de fapt, ei o pură 
negligenţă a grefei. Cas. rom. S-a II, decizia, penală No. 1236, 
din 1 Mai 1914. Jurisprudenţa română din 1914, No. %, 
p. 397, No. de ordine 409. 

Contravenţiile (7) Curtea noastră de casaţie a decis însă că, conform art. 89 
aduse vechei 
legi a mese- 

riilor din 
1902. 

din vechea lege a meseriilor dela 1902, combinat eu art. 140 
din regulamentul citatei legi, acţiunea publică pentru urmă- 
rirea faptelor prevăzute de această lege, se preserie prin patru luni dela, săvârşirea lor, numai dacă acţiunea n'a fost intro- 
dusă la judecătoria de ocol, iar nu şi atunci când ea a fost 
introdusă în termenul de patru luni, aşa că prescripţia a fost 
întreruptă, conform art. 140 din regulamentul legei mese- riilor. Cas. rom. Bult. 1908, p- 81. Colegul nostru, d-l Tano- 
viceanu, critică cu drept cuvânt această decizie. Vezi Cursul 
de procedură penală, p. 173, nota 1. 

(2) Tanoviceanu, op. cit., 258, p. 174.
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o hotărîre, chiar anulată, pentru vicii de forme, întrerupe 
preseripţia (1). | 

Știm că întreruperea preseripţiei, în privinţa crimelor In privința 
şi delictelor, este reală, ceeace însemnează că preseri pţia (7immelor și de- 
este întreruptă, cu toatecă urmărirea n'a fost exercitată ruperea este 
contra adevăraţilor culpabili, sau a fost îndreptată numai reală. 
contra unora din ei (art. 593 Ş 2 Pr. pen.). Preseripţia 
este întreruptă, zice acest text, chiar în privința persoa- 
nelor care nu vor fi fost implicate în acel aci de instruc- 
țiune sau de urmărire (?). | 

In privința contravenţiilor polițienești, preseripţia nu In privinta 
este, din contra, întreruptă decât faţă eu persoana condem- Pot i 
nată, pentrucă sentinţa de condemnare nu poate să lovească perea nu mai 
decât pe acel care a comis contravenţia. Această idee ge e reală, ci per- 
exprimă zicându-se că, în privința contravenţiilor polițienești, 
întreruperea preseripţiei este personală (3). 

O chestiune foarte controversată este aceea de a se ști ae pres 
dacă actele întreruptive de prescripţie pot din nou fi făcute iînedoe e curge 

după zece ani, cinci ani sau un an, bine înţeles dacă în în arma, act 
aceste intervaluri de timp prescripţia fusese întreruptă. Cu ti, pa mii 
alte cuvinte, actele întreruptive de preseripţie, îndeplinite poate A între: 
în lăuntrul termenului de zece ani, cinci ani şi un an, ştergând P versă, 
tot timpul preseripţiei curs înainte şi dând loc la o nouă Să 
preseripţie (*), chestiunea. este de a se şti dacă această nouă 
prescripţie va putea şi ea fi întreruptă printrun nou act 
de instrucţiune sau de urmărire, şi aşa mai departe în in- 
finit? Unii, aplicând şi în specie regulile întreruperei civile, 
admit că actele de instrucţiune sau de urmărire, reînoite în 
mod succesiv, pot să întârzie în infinit îndeplinirea preserip- 

ției (5). Această soluţie este însă inadmisibilă, pentrucă, în 

(1) Trâbutien, op. cit., II, 314, p. 234; Cas fr. D.P.72.5. 
t 358, ete, nota 3 

2) Vezi supră, p. 499, text şi nota 3. 
(5) Vezi Tov, op. cit., 259, p. 174. , 

(*) O nouă preseripţie începe a curge în urma actului întreruptiv c, penal 
al prescripţiei, după cum dispune anume art. 68 $ ultim din german. 
codul penal german. „Nach der Unterbrechung beginnt eine e 
neue Verjăhrung“, zice acest din urmă text. | 

(5) Vezi în acest sens, Le Sellyex, op. cit., II, 418, p. 80 urm.; 

Brun de Villeret, op. cit. 202 urm;; Villey, Precis de droit
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sistemul întreruperilor suecesive;:sar ajunge la un rezultat în 
drept inadmisibil, adecă la acela de a recunoaşte posibili- 
tatea, unei urmăriri chiar şi atunei când, de fapt, aunintirea in- 

;fraeţiunei- ar fi cu. desăvârşire'ştearsă. Apoi, știm că regulele 
": asupra întreruperei pieseripţiei penale sunt cu totul deose- 

bite ide regulele :întreruperei preseripţiei civile. Sistemul între: 
ruperilor civile, :pe- care îl preconizează jurisprudenţa :şi o 
parte din doctrină; este deci contrar însuş temeiului juridie 
al' preseripţiei :penale- şi, ca 'atare, "inadmisibil: : Astfel dar, 
timpul în care acţiunea publică va puteă fi exercitată, nu 
va puteă fi -mai mate: în: privința crimelor, decât 20 ani, 
iar în. privința delietelor: decât . 10 ani. Intreruperea pres: 

“ cripției în cursul celor zece ::sau cinci ani, având de efeet 
îndoirea termenului 'preseripţiei statornicit de lege în materie 
penală, este “suficient pentru a asigură. “pedepsirea infrac- 
țiunei (1). Da a : 

Preseripțiile : : - “Tot controversată” este şi chestiunea, de. a. se şti dacă pici ao termenul preseripţiilor Băuirta;- statornicit de * legile speciale, 
speciale, îşi rămâne: tot acelaş în urma. întreruperei preseripţiei, sau dacă Ie a eDEcal trebue “să se: aplice acestor pueseripţii termenele ordinare 

tiinului act deStatorhicite de procedură penală. :Cu alte: “cuvinte, între: fără a po a TUDELEa preseripţiilor particulare: schimbă ea natura lor înlocuite prin Şi substitue ea, pentru viitor, preseripţia ordinară? Spre a 
Pepe înţelege mai bine: chestiunea. vom luă, următorul: exemplu. 

comun. Con- lată un deliet „prevăzut de legea poliţiei : vânătoare, :pre- iroversă. seriptibil, ca':atare, prin trei: luni dela comiterea lui (art. 3% L. din .28 : Martie: 1905), sau iată un delict de presă, 

  

  

triminel, p. 261, 262; C. Montpellier, Sirey, 88. 2. 161 (eu nota lui Villey), ete. 
() Vezi în acest din urmă sens, singurul juridie după părerea noastră, Garraud, op. cit., II, 536, p. 401 (ed. a 2-a); Ortolan, op. cit;, IL; 1870, p.:329, 330; Cousturier, Zr. de la prescrip- 

ton en maticre criminelle, 18 urm.; Van Hootebecke, 7r. de la prescription en matitre penale, p.. 64 urm.; Haus, op. cit. IL, 1344, p. 543, 544 (ed. a 2-a);. Degois, Tr. element. „» de droit criminel, 1515; Vidal, Cours:de droit criminel, 103, “:p: 850" (ed. a; 4-a);: Laborde, Cours: de droit :criminel, 718 (ed:-a 2-a). .883 urm. , (ed. a: l-a); Tanoviceanu, Curs de procedură penală, 260, p. 174, 175. Vezi,:în acest din urmă “sens, art. 93 C..penal italian şi 'art. 26 din legea belgiană dela -17. Aprilie :1878. .
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pieseriptibil prin patru luni (art. 594 -$ ultim Pr. pen.) 
ete, (). Presupunând că preseripţia acestor delicte a fost 
întreruptă prin. acte de instrucţiune “sau de urmărire, 
în urma acestei întreruperi preseripţia acestor delicte spe- 
ciale. fi-va ea tot de trei ori de patru luni, sau de cinei 
ani, conform art. 594 $ 1 Pr. pen.? Jurisprudenţa franceză 
admite, în mod aproape invariabil, eu începere dela, 6 Fe- 
bruarie 1824, că preseripţiile seurte! statornicite de legile 
speciale nu: reîncep în urma, întreruperei lor, ci sunt înlo- 
uite prin preseripția dreptului comun statornicită de pro- 
cedura penală (2). o 

Această soluţie, care transportă în materie penală regu- 
lele admise de codul civil, după; care preseripţiile scurte sunt 
înlocuite prin preseripţia de 30 de ani, în urma întieruperei 
lor, este, după părerea noastră, cu desăvârşire inadmisibilă.; 
căci, pe lângă că motivele preseripţiei acţiunei publice sunt 
cu totul altele decât acele care au dat naștere preseripţiei 
ivile, apoi, sistemul jurisprudenţei tinde a prelungi peste mă- 
sură preseripţia unor acţiuni pe care legea, din cauza neîn- 
semnătăţei lor, le-a supus anume unor preseripţii mai scurte. 
lată cum se exprimă, în această privinţă, un autor: 

In ce scop legiuitorul voit-au ca acţiunile, odată exercitate, 
să poată dormi un timp de trei ani (la noi cinci ani). Constatarea 
delietului, căutarea, culpabililor, sunt operaţii care uneori au nevoe de 
cercetări lungi şi laborioase, şi care atrag o întârziere justificată. 
Această consideraţie n'a împiedicat, -cu toate: acestea, "pe legis- 
lator de a scurtă termenele prescripţiei relative la delietele de o 
mică însemnătate. Nu este cu putință de a se presupune că el ar 
fi voit, odată urmărirea,. începută, să se; reîntoarcă la termenele 
ordinare, şi să admită o preseripţie mai lungă toemai atunci când 
delictul este constatat şi culpabilul descoperit, ete.“ (5). 

  

  

*) Vom eită, în această privinţă; numai deciziile cele mai re- 
cente. “Vezi, de exemplu, C. Grenoble, D. P. 1909. 2. 55; 
Cas. fe. D. P. 1901. 1. 453; Sirey, 1901. 1. 541; Pand. Pe- 

- iod. 1902, 1. 123; Sirey, 1902. 1. 64; Sirey, 1909. 1. 281 
(eu nota lui J. A: Roux); Sirey, 1912. 1., 422, ete. Tot în 
acesi sens se pronunţă şi unii autori. Vezi, Mangin, op. cit. 
II, 358, p. 217 urm.; Morin, Repert. de droit criminel, ÎI, v 
Forâis, No. 28. Vezi şi Sourdat, 7. gencral de la respon- 
sabilite, 1, 399 bis, p. 498 urm. (ed. a 5-a), ete. | 

(9) Bran de Villeret, Prescription en matitre criminelle, 460. 

0) Vezi supră, p. 478. 
. (: 
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lată pentru ce noi respingem sistemul jurisprudenţei și 
ne raliem la doctrina generalmente admisă asupra acestei 
grave chestiuni, după care preseripţiile scurte îşi reiau cursul 
lor, în urma ultimului act de întrerupere, ele neputând fi 
înlocuite prin preseripţia relativ lungă a dreptului comun (?). 

„Il y a des moyens qui interrompent la preseription dâjă 
commence et qui rendent inutile le temps qui a prâeâde, zice 
Dunod; en sorte qu'il faut recommencer ă preserire de nouveau, 
comme si Lon n'avait pas île auparavant dans la voie de la pre- 
scriplion: c'est ce que leș anciens juriseonsultes appelloient usur- 
patio, et que nous nommons înterruption, dont Peffet est d'emptcher 
la, preseription, ete.“ (2). 

Aceste sunt principiile relative la întreruperea preserip- 
ției penale. Materia este, după cum am văzut, bogată în 
diseuţii şi controverse. 

Tot controversată este şi chestiunea de a se şti daci, 
în materie penală, prescripţia, este supusă suspendărei (?). 
După adevăratele principii, preserierea acţiunei publice nu 
este susceptibilă de suspendare nici pentru un obstacol 
de fapt, nici pentru un obstacol de drept.. 

Astfel, dacă faptul incriminat a rămas ascuns, dacă 
inculpatul a căzut în stare de: demență, dacă un războiu (* 
ori un alt caz fortuit a împiedicat punerea în mişeare a acţiunei 
publice, preseripţia curge şi se îndeplinește prin timpul cerut 

(1) Vezi, în acest din urmă sens, Brun de Villeret, op. cit, 457 
urm.; Le Sellyer, op. cit., IL, 622, p. 270 urm.; Haus, op: 
cit. II, 1345, p. 544, 545; F. Helie, Instr. criminelle, IL, 108%; 
Garaud, op. cit., LI, p. 405, nota 40 (ed. a 2-a), Laborde, 
Cours de droit criminel, 116 (ed..a 2-a), Vidal, Cours de 
droit criminel, 103, în fine, p. 851 (ed. a 4-a); Desjardins, 
Revue critigue, anul 1884, p. 82; Repert. Sirey, vo Chasse, 
1927 urm. şi vo Prescription (mat. criminelle), 529; Pand. fr., 
Y” Chasse, 2100 urm.; 'Tanoviceanu, Curs de proced. penală, 
261, p. 175, 176. 'Tot un acest sens sau pronunţat şi unele 
decizii judecătorești. Vezi Cas. fi. D. P. 71. 1 184; Sirey, 
11. 1. 261 (raportor F. Hâlie); D. P. 88. 1.13; D.P.9%. 
1. 405; C. Bastia, Sirey, 90. 2. 55; D. P. 91. 2. 195, ete. 

(?) Dunod, 7r. des prescriptions, p. 52 (ed. din 1765). 
() Incât priveşte deosebirea ce există între întreruperea și sus- 

pendarea, prescripţiei, vezi supra, p. 503. 
(*) Vezi Sourdat, Tr. general de la responsabilite, L, 405 bis, 

p. 510 (ed. a 5-a). |
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de lege, chiar dacă obstacolul de mai sus ar fi existat în 
timpul necesa preseripţiei. | 

După rigoarea principiilor, prescripţia nu va fi suspen- Xeaplie. în 
dată nici prin cauzele legale (obstacole de drept), care ar fi „Rooie a re 
împiedicat pe ministerul public de a urmări faptul delie- non vtdentem 
tuos. În adevăr, regula cunoscută „Contra non valentem i 
agere non curril prescriptio“, inaplicabilă, după cum ştim, scriptiot. 
în materie civilă (!), este fără aplicare şi în materie represivă, 
ea fiind în opoziţie cu principiul care serveşte de bază 
preserierei acțiunei publice. Acţiunea publică va fi deci deela- 
rată stinsă, de câteori ea n'a fost exercitată în timpul admis 
de lege, oricare ar fi cauza, care ar fi împiedicat urmărirea 
culpabilului. „De câteori termenele fixate de lege au expirat, 
zice un autor, timpul care, prin uitarea generală, a făcut să 
cadă interesul social al represiunei, a făcut să cadă şi dreptul 
social de a pedepsi, oricare ar fi fost cauza unui asemenea 
rezultat: negligență, prevaricaţie, împiedicare de fapt sau . 
de drept“ (2). | | 

Ultima, chestiune ce ne-a rămas de discutat este aceea Dovedirea în- 
- Ya h. | x = 4 e „na deplinirei de a se şti: cine trebue să dovedească îndeplinirea preserip preseripţiei. 

ției? După un sistem, prevenitul ar trebui să precizeze data Controversă. 

(1) Vezi supră, p. 48, 49, 172 urm. şi iînfră, p. 523. 
(2) Ortolan, op. cât; II, 1874, p. 332. Cpr. Baudry et Tissier, 

Prescription, 648. Vezi în acelaş sens, Thiry, Cours de droit 
criminel, 364, p. 263 (laiege, 1892); Haus, op. cit., II, 1358 
urm., p. 555 urm.; Garraud, op. cit., II, 53%, p. 409 urm. (ed. 
a 2-a); Trâbutien, op. cit.; II, 310, 311, p. 231, 232; Rauter, 
Tr, theorique et pratique du droit criminel. Il, 852, p. 552 
(ed. din 1836); “Tanoviceanu, op. cit., 266 urm,, p. 177, urm. 
ete, — Cu toate acestea, unii voese ea prescripția penală să fie 
suspendată atunei când acţiunea publică nu poate fi exerei- 
tată, fie din cauza unui obstacol de fapt, fie din cauza unui 
obstacol de drept, şi aceasta prin aplicarea maximei: „Contra 
non valentem agere non currit prescriptio“ (cpr. Cas. fr. 
D. P. 71, 1. 358; Sirey, 91. 1.89), iar alţii decid că numai 
obstacolul de drept este o cauză de suspendare a prescripţiei. 
Vezi, în acest din urmă sens, F. Helie, Instruction criminelle, 
II, 1072; Le Sellyer, op. cit., II, 520, p..139; Mangin, op. cit. 
II, 335, p. 175 urm., ete. Vezi asupra acestei controverse, 
„Repert. Sirey, v Prescription (maticre criminelle), 427 urm. 
Mai vezi asupra chestiunei, Sourdat, Tr. gencral de la res- 

„ ponsabilite,. |; 403 urm., p. 506 urm. (ed. a 5-a); Vidal, 
- Cours de droit criminel, 1705, p. 852 (ed. a 4-a), ete.
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delictului, care serveşte de punct de plecarea, ptescripției. 
Reus în excipiendo fit actor (1). După un alt sistem mult 
mai juridie, consacrat de jurisprudență, Ministerul” public 
trebue să dovedească că faptul imputat întruneşte. toate con- 
diţiile cerute pentru condemnare și că prescripția nu este 
îndeplinită. Aceasta, rezultă din împrejurarea că, în materie 
penală, prescripţia este, după cum știm, de ordine publică, 
ea trebuind să fie invocată din oficiu, iar prevenitul sau con- 
demnatul neputând renunță la ea (2). : 

Prescripţia acţiunei civile. 

Acţ, civilă se Din punctul de vedere al timpului cerut pentru pres- erie prin „sq: . : LE Pal 3 15 acelaş timp CTipţie, legea pune acţiunea civilă ȘI cea publică pe aceeaş 
prin care se treaptă, ceeace însemnează că acţiunea civilă se preserie prin 
prose ac zece ani, dacă izvorăşte dintr'o crimă. (2), prin cinei ani, dacă 
-blieă. izvorăște dintrun delict şi- printr'un an, dacă izvorăşte dintro 

contravenţie polițienească (4). Ar fi straniu, în adevăr, ca 

() Le Sellyer, op. cit., II, 447, 20,p.20.  : 5 (2) Vidal, op. cit., 706, p. 853: C. Paris şi Lyon, Sirey, 89. 2. 
63 și -65, ete. | | 

(9) Sub codul Calimaeh, acţiunea ce izvoră- dintr'o crimă se 
preserieă prin 30 de ani (art. 1960 C. Calimach, 1489 C. 

austriac). Vezi supră, p. 19. -. - Cazul cândac-  (*) Vezi supră, p. 19, nota 2, — Preseripţia, statornicită de legea țiunea în penală nu se aplică însă decât acţiunei civile care are drept 
de aarti | cauză numai o infracţiune şi, ea obiect exeluziv, repararea sa dintro în. . daunei ce rezultă din această infracţiune. De câteori, deci, fracțiune pe- acțiunea în despăgubire nu-şi trage origina sa excluzivă dintr'o nală, ci din- infracţiune penală, ei dintr'un drept preexistent sau cel puţin deosebi EBA „deosebit, prescripţia ordinară este aplicabilă. Garraud, op. cil. 
carea drep- IL, 540, p. 417, 418, 419, 420. Vezi şi -Leloir, Code d'instruc- tului comun. tion criminelle, axt. 838, p. 545, No. 166. — In baza acestui 

principiu s'a detis, eu drept cuvânt, că prescripţia statornicită 
prin legea penală nu se aplică acţiunilor civile care, în afară 
de faptul delictuos, îşi trag principiul lor dintr'un contract 

- preexistent delictului. Astfel este acțiunea ce are -de obiect 
cererea făcută de o comună contra unui fost. casier al ei, de a fi obligat să-i restitue sumele încasate şi delapidate de el, 
caz în care comuna îşi exereită acţiunea conform legilor finan- care şi şi-o întemeiază pe contractul de drept publice ce 
există între comună şi casier încă dela intrarea sa în fune-
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o crimă sau un delict să fi putut motivă o acțiune în daune, 
atunci când înaintea, tribunalelor represive crima, sau delictul 
par mai puteă fi constatate, fiindeă sunt prescrise (1). 

„Unitatea, preseripţiei, zice un autor, sa justifică, înainte Justificarea 
de toate prin această, idee că legea a voit să înlăture posi- SIbtiei de mai 
bilitatea de a, face să, reînvie înaintea, tribunalelor civile un 
fapt asupra căruia timpul şi-a aruncat uitarea“ (2). 

Sistemul] indivizibilităţei preseripţiei ambelor acţiuni nu Critica legei. 
este însă la adăpost de. orice critică, pentrucă dă loe la mai 
multe anomalii, pe care le-am semnalat altă dată (3). 

Oricum ar fi, legea este expresă în această privinţă, 
şi atât doctrina cât şi jurisprudenţa, decid, în genere, că ac- 
țiunile civile izvorite dintr'un fapt ce prezintă caracterele 
unei crime, unui delict sau unei contravenţii polițienești, 
se preseriu prin timpul prin care se preserie acţiunea, pu- 
blică, chiar atunei când acţiunea civilă, care rezultă dintrun 

țiune, adecă pe o cauză preexistentă delietului, iar nu pe însuş 
acest delict. In acest caz, acţiunea nu poate fi supusă decât 
preseripţiei de drept euomun, adecă preseripţiei de 30 de ani 
(art. 1890). Cas. rom. Bult. 1895, p. 1205. 

() Cpr. Garraud, Zr. îh.. et pratigue du droit penal f., 1, 
539, p. 415 (ed. a 2-a. Vezi tom. |, al Coment. nuastre, p. 648, 
nota, i (ed. a 2-a) şi autorităţile citate în tom. V al aceloraşi 
Comentarii, p. 508, nota 4, la care trebue să adăogăm: C. 
Bucureşti, Dreptul din 1895, No. 78; Cas. rom. Bult. 1896, 
p. 1219; Trib. Ilfov şi Iaşi, Dreptul din 1907, No. 20 şi din 
1913, No. 8, p. 62 (cu observ. noastră). Mai vezi şi Tratatul 
nostru în limba franceză, p. 250, vota 1, precum şi supră, 
p. 68. 69, text şi nota 1. Vezi în privinţa istoricului acestei 
chestiuni, Tanoviceanu, Curs de procedură penală, 284 urm. 
p. 157 urm,., ete. „Acţiunile civile în daune, care dau loc şi C. olandez. 
la o acţiune penală, zice art. 1416 $ 2 din C. civil olandez, se Art. 1416 $ 2 
preseriu prin timpul fixat pentru preserierea acţiunei penale“. 

(2) Mareel Nast, nota în D. P. 1910, 1, p. 201, coloana 2. 
() Vezi tom. V al. Coment. noastre, p. 509. „Spiritul nostru nu 

:este satisfăcut, zice Urtolan (II, 1879), de a vedeă supuse la 
aceleaşi reguli. două. preseripţii a căror temeiu este atât de 
deosebit“. Cpr. Baudry et Tissier, Prescriplion, 631. Vezi şi 
Tanoviceanu, op. cât... 287 urm., p. 189 urm. care critică, cu 
drept cuvânt, sistemul preserierei ambelor acţiuni după aceleaşi 
norme, sistem care nu mai există astăzi în unele lepgiuiri 
străine. Vezi Garraud, op. cit., II, p. 415, nota 59 şi 'Tano- 
vicieanu, op. cit. p. 191, nota 3.
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fapt penal, se exercită în mod separat înaintea tribuna- 
lelor civile (1). 

Preser. acţ. în In baza principiilor mai sus expuse, sa decis că 
revendicare a « 4 Li Dea sar e a , INN 
lucrului furat, Acţiunea, în despăgubire, care rezultă dintr'un furt, se pres 

când posesorul erie, ca şi acţiunea publică, prin cinci ani dela comiterea 
ete dorea cte- pu tului, numai acţiunea. în. revendicare a lucrului furat 
Art, 1890 C. preseriindu-se prin 30 de ani contra posesorului de rea 

ci”. credinţă (axt. 1890 C. eiv.) (2). 
Preser. în con Tot prin aplicarea acestor principii s'a decis în Franţa, 
+ t L x o e . ue . . .. . 
2 act. în res. CĂ este stinsă prin preseripţia de trei ani (la noi cinci ani) 
ponsabilitate acțiunea în responsabilitate îndreptată contra unui patron 

ce rezultă . . - AA : i dinteun ae- QIN cauza unui accident de muncă întâmplat unuia din 
cident de lucrătorii săi, în exerciţiul funeţiunei sale, atunci când 
muncă. accidentul este rezultatul unei răniri prin imprudenţă (art. 249 

C. pen.) (5). Și această prescripţie nu 'este suspendată prin 

(1) Vezi C. Aix, D. P. 94. 2. 566, Sirey, 95.2. 33(*); C. Douai, 
Pand. Period. 95. 2. 273; C. Pau, D. P. 97. 2. 206; C. 
Angers, Pand. Period. 1904. 2. 357; Garraud, op. cil. Il, 
539, p. 415; Ortolan, op. cit., II, 1879, pag. 335, 336; F. 
Hâlie, Instr. criminelle, ÎI, 1113; Trebutien, op. cit., IL, 323, 
p. 238; Sourdat, Responsabilite, 1, 318; Le Sellyer, op. cil. 
II, 548; Baudry et Tissier, Prescription, 629 urm.; Repert. 
Sirey, v0 Prescription (matire criminelle), 177—181; Haus, 
op. cit., IL, 1433, p. 623; Tanoviceanu, op. cit., 290, p. 19, 
192 și toţi autorii, afară de Bettauld, Cours de code penal 
ei lecons de legislation crimimnelle, p. 652 urm., a cărui părere 
a rămas izolată. Mai vezi în sensul acestei din urmă păreri 
şi alte autorităţi citate de Baudry et Tissier, Prescription 

„____p- 480, nota 2 (ed. a 3-a). Ă 
(2) Cas. fr. D. P. 1910. 1. 201 (cu nota lui Marcel Nast); Sirey: 

1910. 1. 225 (cu nota lui Lyon-Caen). Opr. Planiol, 1, 2487: 
Mourlon, III, 2005; Repert. Dalloz, v? Prescription criminelle, 
72; "Lanoviceanu, op. cit., 299, p. 196. Vezi p. 37%, ad notan. 

L, meseriilor . (2) S'a decis, acum de curând (18 Iunie 1914), că, în urma 
din 1912. dispoziţiilor legei pentru organizarea meseriilor, care a in- 

trodus prineipii noi în privinţa acţiunilor în responsabilitate 
pentru accidentele de muncă, victima unui asemenea accident, 
sau reprezentanţii săi, nu pot exercită o acţiune civilă în 

(*) Această din urmă decizie pune în principiu că actiunea civilă izvorită 
dintr'un delict se prescrie prin acelaş timp prin care se preserie acţiunea 
publică, chiar dacă este vorba de repararea unei daune cauzate printrun 
delict deferit jurisdicţiilor militare, eu toatecă aceste jurisdicții n'au 
dreptul de a atatuă asupra despăgubirilor civile. Vezi şi C. Aix, Pand. Period. 94. 2. 119, 

|
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minoritatea luerătorului, nici întreruptă prin ajutorul acordat 
vietimei accidentului, nu în scopul de a recunoaşte responsa- 
bilitatea patronului, ci numai dintr'un sentiment de milă și 
de umanitate (1). | 

Rămâne însă bine înţeles că numai acţiunea civilă se pPre- Art. 599 Pr. 
serie prin zece ani, cinci ani sau un an, nu însă şi despăgu- pen. 
birea acordată în baza, exercitărei acestei acţiuni, asemenea 
despăgubiri preseriindu-se prin 30 de ani, conform dreptului 
comun, în baza art. 599 Pr. pen.(?). 

Se poate întâmplă ca acţiunea civilă să nu fie exercitată Cazul când ac- 
direct contra autorului faptului delictuos, ci contra unei tiunea civilă 

„este exercitată 
persoane care răspunde pentru el, de exemplu, contra tatălui contra unei 
ecpilului minor, care a comis un delict (art. 1000) și. în Persoane care 

? 3 răspunde 
asemenea caz, atât doctrina cât şi jurisprudența sunt de pentru altul. 
acord spre a decide că prescripţia este tot acea a acţiunei 
publice, aşa că persoanele care răspund civilmente pentru 
alţii vor puteă să opue preseripţia de zece ani, cinci ani şi 
un an, susținând că preseripţia acţiunei publice a stins şi 
acţiunea lor în responsabilitate (5). 

Acţiunea civilă este în intimă legătură cu cea publică Condemnarea 
numai din punetul de vedere al pieseripţiei, încolo ele fiind dis- 1 despăgubiri 

a inculpatului 
achitat. 

daune în caz când accidentul este datorit culpei patronului 
sau prepuşilor săi, iar. nu unui terţiu, decât aşa cum legea 
specială prevede şi reglementează asemenea acţiuni, iar nu 
după regulele dreptului comun, și aceste dispoziţii au a fi 
observate chiar dacă se probează că culpa patronului san a 
prepuşilor săi ar constitui un deliet de omor prin inprudenţă. 
Cas. rom. Dreptul din 1914, No. 53, p. 420. 

(1) Cas. fr. şi C. Bourges, Pand. Period. 88. 1. 287. 
(2) Vezi infră, p. 528, 529. Cpr. Tanoviceanu, Curs de drepi 

penal, II, 2082 urm., p. 532, 533. 
() Vezi Garraud, op. cit., II, 540, p. 418; Sourdat, Responsabilite 

II, 809, p. 66 (ed. a 5-a); Baudry et Lissier, Prescription, 
643; Le Sellyer, op. cit.; II, 556, 10, p. 206 urn.; Laurent, 
XX, 624; Haus, op. cit., II, 1433; Leloir, Code dinstruction 
criminelle, art. 638, p. 544, No. 153; Laborde, Cours element. 
de droit criminel, 907, 908; R&pert. Sirey, v0 Prescription 
(mat. criminelle), 193 urm.; Tanoviceanu, Curs de procedură 
penală, 291, p. 192; C. Poitiers, D. P. 91. 2. 167; C. Panu, 
D. P.97. 2. 206.— Contră: Beudant, nota în D. P. 69. 1. 217. 
Vezi asupra acestei controverse, Repert. Dalloz. Supplement, 

vo Prescription crimânelle, 55.
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tinete şi indepedente una de alta. Astfel, inculpatul achitat, în 
prima, instanță de pedeapsă,. poate fi condemnat la despăgubiri 
civile de instanţa, de apel, dacă s'a făcut apel de către partea 
civilă şi dacă această instanţă pipăind faptele imputate numai 
sub raportul pretențiilor civile, găseşte şi constată în acele 
fapte elementele delietului. Prin urmare, Curtea de apel, 
cercetând şi constatând elementele delictului din care se poate 
deduce daunele pretinse de partea civilă, ma violat prin- 
cipiul autorităţei lucrului judecat (1). | 

Acţ, civilă Preseripţia statornicită în privinţa acţiunei publice se 
aparţine per aplică şi acţiunei civile recursorie, ce persoana declarată 
soanei respon- civilmente responsabilă ar exercită contra autorului delietului, 
sabile, contza căci această. acţiune derivând din delict şi neavând altă bază 

lietalui. “ decât însuş delictul, trebue să fie supusă aceleiaş preseripții, 
la care este supus însuş delictul (£). 

Persoana, civilmente responsabilă, spre a nu-şi pierde 

    

(1) Cas. rom. II, decizia penală, No. 2255, din 15 Oet. 1912. 
Jurisprudenţa română, anul 1913, No. 34, p. 538, 539 (de- eizie nereprodusă în Bult. Curţei). Vezi şi C. Bucureşti, Dreptul din 1906, No. 63, p. 498; Le Sellyer, op. cit, |, 104, p. 133 Instanţa de urm-; Mangin, op. cit., II, 364, p. 242. — Instanţa de apel apel nu poate ar violă însă autoritatea lucrului judecat, dacă ar pedepsi pe fără apelul inculpatul achitat, numai după apelul părţei civile, sau dacă minist. public, i-ar mări pedepsa fără apelul ministerului public, principiu pe un inculpat care eră admis şi prin: vechiul cod de procedură, penală al achitat. „ țărei românești (art. 155, 156). Cas. rom. Bult. S-a erimi- nală, anul 1862, pag. 33. Vezi tom. VII al Coment. noastre, | p. 605, nota 5. e Excepție dela. Dela această regulă se face însă excepţie prin art. 103 din cipiu. poa legea judecătoriilor de ocoale dela 1907, în privinţa delietelor L. judecăto- judecate de judecătorul de ocol în prima instanță. După acest riilor de ocoale text, care are o redacţie mult mai generală decât acea a din 1907, art. 73 din legea judecătoriilor de ocoale dela 1896, apelul oricăreia, din părţile, care au figurat la prima instanță, evoacă, inaintea tribunalului, în ce priveşte pe partea apelată, întreaga 
afacere, chiar și acțiunea publică. Acest text fiind general, se aplică astăzi nu numai la delictele, dar şi la contravențiile judecate în prima instanță de către judecătorul de ocol. Vezi Em. Dan, Codul general al judecătorului de ocol, p. 231. Aceasta, este însă o adevărată anomalie. Vezi U. Botez, Noul codice de ședință al judecătorului de ocol, p. 1069. Vezi și , tom. VII al Coment. noastre, p. 606, ad notam. | (2) Sourdat, op. şi loco supră cit., II, 66; Le Sellyer, op. cit» II, 556, 20, p. 210; C. Bourges, D. P. 57.2, 164, ete.
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] PRESCRIPȚIA ACTIUNEI CIVILE. — ART. 593—595, PR. PEN. 

recursul său contra autorului delictului, prin efectul întreru- 
perei prescripţiei, va, face foarte bine de a-şi exercită acţiunea 
recursorie îndată ce va fi acționată în despăgubire de către 
reclamant (1). 

Știm că acţiunea civilă nu se stinge, ca cea publică, Art. 12 Pr. 
prin moartea prevenitului sau acuzatului, ei poate fi exer- Pen. 
citată în contra reprezentanţilor săi: (art. 12 Pr. pen.). 
Această, acţiune se preserie însă, şi în contra reprezentanţilor 
prevenitului sau acuzatului tot prin termenul fixat de legea 
penală (10 ani, 5 ani sau 1 an), pentrucă, izvorăşte din crimă, 
delict sau ceontravenţie (2). 

Aceeaş soluţie este, a fortiori, admisibilă în caz de Condemnarea 
condemnarea prevenitului sau acuzatului (3). prevenitului. 

In caz însă când acţiunea publică sa stins prin achitarea, Achitarea, ab- 
absolvirea sau amnestierea inculpatului, ori printr'o ordonanţă, Slirea sau 
de neurmărire, acţiunea civilă se prescrie prin 30 de ami, ineulpatalui. 
conform dreptului comun (art. 1890), fiindcă, în asemenea 
caz, faptul este desbrăcat de orice caracter delictuos (*). 

Incât priveşte întreruperea preseripţiei, nu mai încape Intreruperea 
îndoială că actele de instrucţiune sau de urmărire emanate î€t civile. 
dela ministerul public, care întrerup acțiunea, publică, vor 
întrerupe şi acţiunea civilă, chiar când ea ar fi exercitată 
separat înaintea, tribunalelor civile. Aceasta este consecinţa. ' 
prineipiului indivizibilităţei ambelor acţiuni (5). 

Mult mai delicată este însă chestiunea de a se ști dacă, ttectul ac- 
actele de instrucţiune sau de urmărire emanate dela partea 9, emanate 
civilă, întrerup sau nu acţiunea publică. Dacă partea lezată civ. Art. 178 
a pus în mişeare acţiunea publică, conform art. 178 Pr... P- pen. 

+ 
  

(1) Sourdat, op. şi loco cit., LI, p. 66, 67. _ | 
(2) F. Hâlie, Phcorie du code penal, L, 39%, p. 593, 594 (ed. 

a 5-a); Garraud, op. cit., II, 543, p. 426; 'Lanoviceanu, Curs 
de procedură penală, 291, p. 195, ete. 

(9) Garraud, op. şi loco supră cât. | 
() Garraud, op. şi loco cit.; Le Sellyer, op. cit. II, 488, 20, 

p. 93. Chestiunea este însă controversată. Vezi 'Tanoviceanu, 
op. cil., 297, 298, p. 19. | , | 

() Vezi Garraud, op. cit., II, 541, p. 421; Mangin, op. cit., II, 
354, p. 204 urm.; Râpert. Sirey, 2 cit., 489 urm.; Sourdat, 
Tr. gencral de la responsabiluie, |, 388, p. 485 (ed. a 5-a); 
Tanoviceanu, Curs de procedură penală, 293, p. 198; Cas. 
fr. Sirey, 86. 1. 446, ete. 

72452 33
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pen., nu mai încape nicio îndoială că această acţiune între- 
rupe atât acţiunea privată cât şi cea publică. 

Efectul exer- Ce trebue să decidem în privinţa exereitărei. aeţiunei 
citirei ac ei civile de partea lezată înaintea tribunalelor civile? Cu toată 
tribunalelor controversa ce există asupra acestui punct, trebue să decidem 
Gositiieig, Că exercitarea acţiunei civile nu întrerupe nici acţiunea .pu- 

blică, nici cea civilă, pentrucă legea cere, în această pri- 
vinţă, acte de procedură penală (acte de instrucţiune sau de 
urmărire), iar nu acte civile (1). 

Plângerea Tot astfel se decide, în genere, că o denunţare sau o 
o erai simplă plângere emanată dela partea lezată nu. sunt acte 

întreruptive de preseripţie, pentrucă nu sunt nici acte de 
instrucţiune, nici acte de urmărire, ci au de scop numai 
provocarea, acţiunei magistraţilor (2). 

Efectul pres Care este efectul preserierei aeţiunei publice? Acţiunea 
Elice. Civilă nu mai poate fi exercitată, dreptul fiind stins prin 

prescripţie. 
In voearea S'a decis, însă fără cuvânt, că prescripţia. în privința 

aeseriptiei la despăgubirilor civile, care rezultă dintrun delict. nefiind de 
și din oficiu. ordine publică, nu poate fi propusă pentru prima oară în 

* Casaţie, atunei când acţiunea, civilă se exercită separat îna- 
intea tribunalelor civile (3) şi că judecătorii nu pot invocă 
prescripţia din oficiu (4). 

Opunerea de Lste însă de -observat că preseripţia nu stinge însăş 
de excepţie în infracţiunea, ei numai acțiunea publică şi cea civilă care 
ema preserie- izvorăsc din infraoțiune; de unde rezultă că partea lezată 

: păstrează, cu toată prescripţia îndeplinită, dreptul de a.opune 
delictul pe cale de excepţie. Acel care invoacă un deliet 
spre a respinge o cerere nedreaptă, nu exercită. în adevăr, 

  

Q) Vezi Garraud, op. ci., II, 541, p. 422; Tanoviceanu, op. cit. 
294, p. 194. Vezi asupra acestei controverse, -Garraud, loco 
cit.; Le Sellyer, op. cit., LI, 480, p. 84 urm., ete. 

(2) Le Sellyer, op. cit., IL, 484, pag. 95. Cpr. Sourdat, Tr. gce- 
ncral de la responsabilite, I, 387, p. 483 urm. (ed. a 5-a). 

(5) Cas. rom. Bult. 1889, p. 664; Cas. fr. Sirey, 60. 1. 206.— 
Contră.: Tanoviceanu, op. cit. 296, p. 194, 195; Haus, op. cit. 
II, 1433, p. 623. Cpr. O. Paris, D.P. 56.2. 71. Vezi supră. 
p. 69 şi 472, nota 5. | 

(*) Chestiunea este însă controversată. Vezi supră, p. 69 şi 472, 
nota 5. !
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o acţiune, ci se apără, ceeace constitue un drept natural. 
Astfel, partea lezată va putea să respingă cererea înteme- 
jată pe un titlu stors prin fraudă sau print”o semnătură în 
alb de care abuzase agentul, astăzi apărat prin preseripţie (1). 
„Aceasta nu este decât aplicarea vnei regule cunoscute. 
Que temporalia sunt ad agendum,. perpetua suni ad. exci- 
piendum (*). | | 

Terminând explicarea art. 593—595 din procedura 
penală, relative la prescrierea acţiunei publice, trecem acum 
la preserierea pedepsei. 

Prescrierea pedepsei, sau mai bine zis a dreptului de a 

execută condemnările emanate dela tribunalele represive (*)- 

Art. 596 Pr. pen. — Pedepsele pronunţate printr'o deciziune, 
în materie criminală, se vor preserie prin 20 de ani împliniţi dela 
data deciziunei care le-a pronunțat, ori dacă s'a făcut sau nu re- 
curs pentru casare în contra aceleia. | 

Cu toate acestea, condemnatul nu va puteă să-şi aibă locuința 

în judeţul unde locueşte, sau cel asupra căruia ori în contra pro- 

prietăţei căruia s'a făcut crima, sau moştenitorii săi în linie dreaptă. 

(4) Haus, op. cât., II, 1484, p. 624; Laborde, op. cit. 910; Le 

Sellyer, op. cit., II, 558, p. 211 urm; Tanoviceanu, Cursde 

procedură. penală, 300, p. 196, ete. _ La 

(2) Vezi asupra acestei maxime celebre, extrasă din L. 5 $ 6, 

Dig., De doli mali et metis exceptione, 44, 4, supră, p. &i, 

text şi n. 2, p. 226 şi tom. VII al Coment. noastre, p. 84 urm. 

(5) Unii autori observă, cu drept cuvânt, că expresia preserierea 

pedepsei este inexactă și că ar fi mai bine să se zică: pres- 

crierea ezecutărei, pentrucă, în realitate, o pedeapsă nu poate 

fi preserisă, de oarece ea nu începe să existe decât din ziua 

executărei. Cecace se prescrie este deci actio judicati. Vezi 

Garraud, op. cît., IL, p. 427, nota 1 (ed. a 2-a); Ortolan, 

op. cit. IL, 1892; Al. Juvara, Revista critică de drept, legis- 

laţie și jurisprudență, anul IL (1910), partea II (jurispru- 

denţă), p. 12. Vezi şi Tanoviceanu, Curs de drept penal, II, 

pag. 51”, nota l, în fine, care citează in acelaş sens pe co- 

mentatorul german Berner. Art. 66 din codul penal german 

(actual) vorbeşte, în adevăr, de preserierea executărei pedep- 

selor (Strafvolistreckung). Vezi supra, pag: 468, ad notam 

şi p. 517, ad notam. Vezi asupra prescrierei pedepselor, în 

genere, Vidal, Cours de droit criminet et de science peniten- 

tiaive, 586 urm., p. 738 urm. (ed. a 4-a, 1911). 

Inexaetitate 
de text, 

C. pen. ger- 
man. Art. 66,
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Preserierea, 
pedepselor. 

C. PR. PEN.—CART. IL. — TIT. VI.—CAP. 1V.— ART. 596—598, 600, 

(ăuvernul va puteă hotărî condemnatului locul domiciliului său. 
Pedepsele în materie de crimă de presă se prescriu prin trei 

ani împliniţi, dela data hotărîrei care le-a pronunţat. (Art. 7 C. pen. 
Art. 593 $ ultim Pr. pen. Art. 635 Pr. pen. fer.). 

Art. 597 Pr. pen. — Pedepsele pronunţate printr'o deciziune 
sau sentință, în materie corecțională, se vor prescrie prin cinci ani 
împliniţi dela, data, deciziunei sau sentinței care le-a pronunţat în 
ultimă instanță, 

Pentru pedepsele pronunţate de tribunale în prima instanţă, 
termenul de 5 ani va începe a curge din ziua în care sentința nu 
se va mai puteă atacă pe calea apelului. 

Pedepsele în materie de delicte de presă se prescriu printr'un 
an dela data hotărirei. (Art. 8 C. pen. Art. 198, 200, 594 Ş altim 
Pr. pen. Art. 636 Pr. pen. fr.). 

Art. 598 Pr. pen. — Pedepsele pronunțate pentru contraven- 
ţiuni polițienești se vor preserie după doi ani împliniţi; însă, pentru 
cele pronunţate în ultimă instanță, din ziua sentinţei; iar pentru 
cele pronunţate în prima instanţă, din ziua când sentinţa nu se va 
mai puteă atăcă pe calea apelului. (Art. 9 C. pen. Art. 171, 595 
Pr. pen. Art. 639 Pr. pen. fr.). 

Art. 600 Pr. pen. — In niciun caz, condemnaţii în contumacie 
sau în lipsă, a căror pedeapsă sa prescris (!), nu vor puteă fi 
primiți a se înfăţişă ca să se descarce de condamnarea ce a fost 
pronunţată în contra lor. (Art. 147, 182, 475, 481 Pr. pen. Art. 641 
Pr. pen. fr.). 

| Odată prevenitul sau acuzatul eondemnat, pedeapsa 
pronunţată de tribunalele represive urmează a fi executată 
de agenţii forței publice. Dacă aceşti agenţi au. fost însă 
negligenți sau nau putut aduce la îndeplinirea hotărîrea 
definitivă care condamnă pe delicvent,-din cauză că el s'a 
făcut nevăzut, dreptul de a mai aduce această hotărire la 
îndeplinire se preserie prin expirarea termenelor fixate de 
lege (20 de ani, 5 ani şi 2 ani). 

Am arătat supră, p. 465, text şi nota 2, motivele 
acestei dispoziţii legislative, pe care mulţi autori n'o aprobă 
și eare nu există în unele legiuiri străine (2). 

(1) Am adaos la text cuvintele subliniate, care, după cum foarte 
bine observă Curtea noastră de casaţie (Bult. 1906, p. 145; 
Dreptul din 1906, No. 34, p. 271 şi Cr. judiciar din acelaș 
an, No. 58, p. 462), din eroare sunt omise în ediţia oficială. 
Vezi supră, p. 473, nota |. 

(?) Vezi Tanoviceanu, Curs de drept penal, II, 2053 urm..
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Timpul cerut pentru preserierea executărei pedepselor Timpul admis 
este şi trebuiă să fie mai lung decât timpul cerut pentru 
a se preserie acţiunea publică. În adevăr, de câteori a inter- 
venit o condemnare penală, amintirea faptului se şterge mai 
cu.greu și executarea pedepsei apare mai bine proporţio= 
nată cu infracţiunea. De aceea, pe când acţiunea publică. se 
prescrie prin 10 ani, 5 ani şi l an (art. 593—59%5 Pr. 
pen.), executarea, pedepsei se prescrie, din contra, prin 20 de 
ani în materie criminală (art. 596 Pr. pen. (?), prin 5 ani 
în materie corecțională (art. 597 Pr. pen.) şi prin 2 ani în 
materie de contravenţii polițienești (art. 598 Pr. pen.), numai 
executarea pedepselor pentru crime şi deliete de presă fiind 
supuse la preseripţii mai scurte (3 ani şi un an) (art. 596 
şi 597 $$ ultime Pr. pen.). 

Care este întinderea preseripției pedepselor? Preseripţia 
se aplică numai la pedepsele susceptibile de o executare 
materială, adecă la, “pedepsele privative de Tibertate sau de 
bunuri (pedepse băneşti) (2). 

d 
prescrierea pe- 

e lege pentru 

depselor. 

Întinderea 
prescripţiei 

„ pedepselor. 

2067. „Nicio preseripţie nu este admisibilă contra. pedepselor C. penal pru- 
pronunţate printr'o hotărire având puterea lucrului judecat“, sian din 1851. 
zice art. 49 din codul penal prusian dela 1851, din care mai 
multe dispoziţii au trecut în codul nostru actual (vezi de 
exemplu, în privința înşălăciunei, Betrug, art. 332 C. pen. 
rom. şi art. 241 C. pen. prusian), ete. 

Art. 49, 

Dar, dacă, textul menţionat nu admite preserierea executărei C. penal ger- 
pedepselor, soluția, contrară este admisă de art. 66 din codul man. Art. 66. 
actual german. „Urmărirea infracţiunilor şi executarea pe- 
depselor se sting prin preseripţie“, zice acest din urmă text. 
»Durch Verjăhrung wird die Straverfolgung und'die Straj- 
volistreckung ausgeschlossen“. Vezi supră, p. 468, ad notam 
şi p. 515, nota 3, în fine. , | 

(1) Dacă pedeapsa criminală, pronanţată de. Curtea cu juraţi, a 
fost schimbată de capul Statului într'o pedeapsă corecțională, 
se decide în Franţa că termenul preseripţiei este redus la cinci 
ani. Vezi Leloir, Code d'instruction criminelle, art. 635, p. 537, 
No. 10 (ed. din 1898). , 

() Amenda penală, fiind supusă unei executări penale, este su- 

pusă preseripţiei. Cpr. Haus, op. cit., II, 1022, p. 272; Gar- 
raud, op. cit., II, 544, pag. 427, 428. — S'a decis, cu drept 
cuvânt, că, în materie corecțională, pedepsele prescriindu-se 
prin cinei ani împliniţi dela data deciziei, sau sentinței care 

le-a pronunțat în ultimă instanță (art. 597 Pr. pen.), amenda 

penală, deşi are de efect crearea unui venit Statului, totuşi 

Amenda,
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Pedepse disei- Ea nu se aplică la pedepsele disciplinare (1), nici la. 

plinare; st. pedepsele care consistă în perderea unor drepturi și în inca- 

pacităţile juridice pronunţate de judecător sau de lege, ca o 
consecinţă a pedepsei principale. . 

Ineapatităţile 
ce atrag unele 
condemnări. 

Astfel, art. 19 din legea electorală prevăzând că sunt 
nedemni de a fi alegători cei condemnaţi pentru crime şi 
pentru unele delicte anume prevăzute de textul de mai sus. 
această pedeapsă este impreseriptibilă şi nu încetează de a 
avea. fiinţă, nici chiar în urma, terminărei osândei principale. 
De aceea se decide, cu drept cuvânt, că faptul că un in- 
divid, condemnat pentru furt, ar fi figurat, în urma termi- 
nărei osândei, un timp îndelungat în listele electorale, nu-i 
conferă niciun drept, această pedeapsă fiind impreserip- 
tibilă (2) 

cizle 

Nedemnitatea de a fi alegător, zice foarte bine o de- 
a Curţei noastre. de casaţie, la care am luat şi noi 

parte ca consilier, este generală şi perpetuă, ea urmărind 
persoana eondemnată pentru crime şi delictele prevăzute de 
acest text, în timp nemărginit, fără a se putei preserie (?). 

Preserierea 
degradărei 

Degradarea civică se preserie însă odată cu preserierea 
Sieg. Osândei principale, de oarece după art. 13 $ ultim din 

fiind o pedeapsă, se prescrie conform termenului preseripției 
penale, adecă tot prin cinci ani, de câteori amenda, este pro- 
nunţată pentru un delict. Legea de urmărire regulând mo- 
durile de încasare a amenzilor civile și contribuţiilor de 
orice natură datorite Statului, art. 20 şi 21 din această lege 
nu pot fi aplicate preseripţiei penale. Astfel fiind, instanța de 
fond a făcut o justă aplicare a legei, hotărînd că amenda 
penală, de 2000 lei, la care fusese condemnat ineu!patul pentru 
delictul de eserocherie, este supusă preseripţiei de cinci ani, 
statornicită de art. 597 Pr. pen., iar nu acelei de trei ani, 
statornicită de art. 20 şi 21 din legea de urmăriri. Cas. rom. 
S-a II, decizia penală No. 134 din 20 Lanuarie 1914. Vezi Cr. 
judiciar din 1914, No. 20, p. 172 (rezumate) şi Jurispru- 
dența română din 1914, No. 9, pag. 132, 133, No. de or- 
dine 132. | 
Haus op. cit; II, 1018, p. 270. 
Cpr. Haus, op. cit., II, 1019, p. 270 şi 1026, p. 274; Garraud, 
op. cit., II, 544, p. 428; Pand, fr., vo Prescription criminelle, 
120; Tanoviceanu, Curs de drept penal, II, 2069, p. 524. 
525; Cas. fr. D. P. 63. 1. 135; Sirey, 63. 1.558; Cas. rom. 
Bult. 1898, p. 573, ete. 

(5) Cas. rom. Bult. 1901, p. 675.
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codul nostru penal, osânda la munea silnică atrage . după 
sine degraţiunea, însă numai pe timpul osândei. 

Incât priveşte interdicţia legală (art. 13 și 16 C. pen.), interdictia 1e- 
chestiunea. este controversată (1). Unii susțin, în adevăr, căii art 15 
ea să prescrie odată cu pedeapsa principală, al. cărei acee- “Oontroversă. 
soriu este (2), iar alţii susţin că pedeapsa interdicţiei legale 
este imprescriptibilă (2). Adevărul este că interdicţia legală 
neexistând decât în timpul pedepsei principale, nu mai poate 
să subziste atunci când această executare nu mai este cu 
putință. | 

Care este efectul preserierei pedepselor? Ca şi pres- Efectul pres- 
cripţia acţiunei publice, preserierea pedepselor este de ordine “eee 
publică (£); de unde rezultă că condemnatul nu poate să iti 
renunțe la prescripţia dobândită în folosul lui, cerând a-și 
face osânda. El nu poate, în caz de condemnare prin con- 
tumăcie, să ceară a fi judecat din nou (?). 

Prescripţia dobândită condemnatului trebue să fie in-  Invocarea 
vocată, de judecători din oficiu, în orice stare sar află pricina, reser piiei 

(1) Vezi Repert. Dalloz, v* Prescription crimânelle, 14. 
(2) Laborde, Cours c€lement. de droit criminel, 914. 
(2) Villey, Precis d'un cours de droit criminel, p. 542 (ed. a 5-a). 

(&) Prescripţia unei pedepse este de ordine publică, zice Curtea, 
din Galaţi, şi are loe de drept prin trecerea timpului deter- 

minat de lege. Prin urmare, după această trecere de timp, 

condemnatul nu poate face nicio cerere pentru constatarea de 

fapt a preserierei pedepsei, - întrucât ea este fără interes, iar 

Ministerul public este dator să înceteze cu executarea pe- 

depsei. Or. judiciar din 1910, No. 74, p. 635. 

(5) Vezi supră, p. 472. — După art. 600 din Pr. pen,, condem- Art. 600 Pr. 

natul a, cărui pedeapsă este preserisă, nu poate fi primit a pen. 

se înfăţişă ca să se desearee de pedeapsa pronunţată în contra 

lui. — Se decide chiar că nu numai condemnarea penală, dar 

şi acea la despăgubiri civile, a devenit irevocabilă în folosul 

părței civile. Sourdat, Pr. gencral de la vesponsabilite, |, 4, 

p. 515, 516. In orice caz, din art. 600 Pr. pen. combinat cu 

art. 481 din acelaş cod rezultă că orice condemnat în lipsă 

sau în contumacie, a cărui pedeapsă s'a preseris, poate in- 

vocă preseripţia pedepsei sale, iar instanţele judecătoreşti sunt 

obligate a examină temeinicia acestei cereri, căci altfel a» 

violă regulele admise de lege în materie de prescripţie pe- 

nală. Cas. rom. Bult. anul 1906, pag. 745; Dreptul din 

1906, No. 34, pag. 271, 272 şi Or. judiciar din acelaş an, 

No. 58, p. 462.
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şi, după cum ştim, chiar pentru prima oară înaintea Curţei 
de casaţie (1). 

Timpul cerut Cave este timpul cerut pentru presevierea pedepsei ? 
Poiezea pe Legea noastră, ca şi cea franceză, răspunde că, în materie 

depselor. eriminală, pedeapsa se prescrie prin douăzeci de ani (art. 596 
Pr. pen.), în materie corecțională prin cinei ani (art. 597 Pr. 
pen.), iar în materie de simplă poliţie prin doi ani (art. 598 
Pr. pen.) (2). | 

Prescrierea In materie de crime de presă, executarea pedepsei se 
crimelor şi de- „eserie prin 8 ani dela data hotărîrei care a pronunţat-o 

presă. (art. 596 Ş ultim Pr. pen.), iar în privința delietelor de 
presă, printr'un an, tot dela data hotărîrei (art. 597 Ş ultim 
Pr. pen.). Ambele aceste dispoziţii au fost adaose la textele 
menționate prin legea din 17 Aprilie 1875. 

Determinarea Sistemul admis de lege în privinţa preserierei pedep- 
aut selor, criticat de unii autori (5), a dat loc la o dificultate. 
prin carac- Se naşte, în adevăr, întrebarea: ce trebue să înţelegem 

i Bra” rin expresiunile: „pedepse pronunțate printi'o decizie în - 
„Wersă. materie criminală, corecțională” sau pentru eontravenţiuni 

polițienești“ ? După părerea generală. caracterul înfracțiunei 
va fi acela care va determină termenul preseripţiei. Astfel, pe- 
deapsa este ea pronunţată în materie criminală, adecă pentru 
un fapt recunoscut ca crimă prin jurisdicţia de judecată, 
preseripţia va fi de 20 de ani, oricare ar fi pedeapsa aplicată. 
Această soluţie ne conduce la următoarea, consecinţă ne- 
dreaptă: dacă admiterea de circumstanțe ușurătoare sau 

(1) Vezi supră, p. 68, 472, 508, 519, 520. 
L. „IOnOpol- (2) Pentru ca art. 598 Pr. pen. să fie aplicabil, trebue să fie vorba a de o adevărată contravenţie poliţienească (art. 1 $ ultim, art. 9 

i şi 381 urm. C. pen.). Astfel, infracţiunea prevăzută de art. 75 
din legea monopolului tutunurilor fiind un delict, iar nu o 
eontravenţie poliţienească, pedeapsa aplicată pentru această 
infracţiune se preserie prin 5 ani, iar nu prin 2 ani, ea pentru 
contravenţiuni. Cas. rom. Bult. 1909, p. 1154.— Vezi însă 
Cas. rom. Bult. 1896, p. 862, 863. 

Conirav. la O altă decizie a Curţei de casaţie pune, de asemenea, în legea mese- principiu că o infracţiune la legea meseriilor, pedepsită cu o or amendă mai mare de 25 lei, nu poate fi considerată ca con- 
travenţie, așa că art. 598 Pr. pen, aplicabil numai contra- 
venţiilor polițienești, nu poate fi aplicat unor asemenea in- 
fracțiuni. Cas. rom. Bult. 1910, p. 248. 

(5) Vezi 'Tanoviceanu, Curs de drept penal, Il, 2071, p. 526.
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minoritatea agentului (art. 63 C. pen.) n'au permis de a-i 
aplică decât o pedeapsă corecțională, preseripţia va fi tot 
de 20 de ani, fiindeă pedeapsa este pronunţată în materie 
criminală (£). | 

Care este punetul de plecare al preseripţiei în cazurile Punctul de - 
ant. 996—598 ? Pentru ca preseripţia să înceapă a curge Plecare al 
se cere o condemnare eare să poată fi executată. Acest ! po 
principiu este adevărat în toate materiile penale, însă el 
trebue să fie examinat în materie criminală, corecțională şi 
de simplă poliţie. 

In materie criminală, art. 596 Pr. pen. dispune că Materie erimi- 
termenul de 20 de ani începe a curge dela data deciziei  nală- 
care a pronunţat pedeapsa, fără a distinge între condem- 
nările contradictorii şi cele prin contumăcie (n6n obstat 
art. 481 Pr. pen.), și fără a se distinge dacă sia făcut sau 
nu recurs în casaţie. 

In Franţa. recursul în casaţie, făcut fie de condemnat, Dr. francez în 
fie de ministerul publie, are de efect modificarea punetului privința re 
de plecare al puâseripţiei, care nu va înespe a curge decât — saţie. 
din ziua pronunţărei deciziei Casaţiei. Recursul în casaţie 
fiind, în adevăr, suspensiv de executare, nicio pedeapsă nu 
poate fi executată cât timp recursul este pendent (2). 

La, noi însă, textul art. 596 Pr. pen. face să curgă pr. nostru. 
termenui preseripţiei din ziua pronunţărei deciziei Curţei 
cu juraţi, fie că s'a făcut sau nu sa făcut recurs în casație. 

In materie corecțională şi de simplă politie, legea, face Materie corec- 
n i țională şi po- 
(1) Vezi în acest sens, Trâbutien, Cours clement. de droit cri- liţienească. 

minel, 1, 810, pag. 588, 589 (ed. a 2-a); Nouguier, La cour 
d'assise, IV, partea II, 3886, p. 1028 (ed. din 180); Mangin, 
op. cât. 11,296 urm., p. 119 urm.; Garraud, op. cit., II, 545, 
p. 432, 433; Le Sellyer, op. căt., II, 544, p. 178 urm.; Sourdat, 
op. cit., IL, 382, p. 478; Tanoviceanu, Cours de drepti penal, 
II, 2072, p. 526; Cas. rom. Bult. 1886, p. 707; Cas. fr. Sirey, 
91. 1. 482; Sirey, 55. 1. 319; Trib. Chaumont, Sirey, 56. 2, 
417 (eu nota lui Gilbert). — Contră: Ortolan, op. cit., II, 
1896, p. 343, 344; Haus, op. cit., II, 1029, 1030, pag. 276, 
277; F. Helie, Inst. criminelle, IL, 1056, p. 615 (ed. a 2-a) 
şi Pratigue crimânelle, |, 10177; Cas. fr. Sirey, 81. 1. 285 
(eu nota lui Villey în sens contrar). Cpr. laborde, Cours 
lEment. de droit criminel, 810, 919. , 
Tr&butien, op. cit., I, 813, pag. 590; Garraud, op. cit, II, 
546. p. 434, ete. 

e 

—
—
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următoarea distineţiune: pedeapsa pronunţată în ultimă ins- 
tanţă se preserie din ziua. pronunțărei condemnărei, iar pe- 
deapsa pronunţată în prima instanţă, din ziua expirărei 
termenului de apel sau a respingerei apelului în contradictor. 

Cazul când Dacă pedeapsa a fost pronunțată de prima instanță 
Perie et în lipsă, preseripţia va începe a curge dela expirarea ter- 
țată în lipsă. menului de apel; dacă pedeapsa a fost pronunțată în lipsă 

de a doua instanţă, preseripţia va începe a curge dela, data 
de când hotărîrea a rămas definitivă prin nefacerea opoziţiei 
în termenul legal sau prin respingerea ori anularea opoziţiei (1). 

Recursul în Din cele mai sus expuse rezultă că, în materie corec- 
i pa țională, pedeapsa pronunţată printr'o sentință sau decizie 

eripţia pe- definitivă, se preserie prin cinei ani împliniţi dela data, sen- 
deselor. ținței sau deciziei care a pronunţat-o în ultimă instanță. 

iar nu din ziua când acea sentință sau decizie a rămas defi- 
nitivă prin expirarea termenului de recurs sau prin respingerea 
vecursului. Condemnatul la o pedeapsă corecțională, care 
invoacă, preseripția, nu are deci să deducă din termenul de 
cinci ani, ce a curs dela condemnarea pronunţată în contra 
lui, termenul de trei zile ce legea îi acordă pentru recursul 
în casaţie, niei timpul cât a durat judecarea, recursului, dacă, 
un asemenea recurs a fost introdus. Acest principiu în ma- 
terie de prescripţie a executărei pedepsei, rezultă nu.numai 
din art. 597 Pr. pen., care fixează în mod general punetul 
de plecare al preseripţiei, în caz când hotărîrea, de condem- 
nare este dată în ultimă instanță, dar mai rezultă şi din 
art. 596, relativ la preserierea, pedepselor în materie eri- 
minală, unde şe adaogă, pentru a preciză şi mai bine, că. 
recursul în casaţie nu întrerupe preseripţia, pedepselor, și 
această regulă se aplică fără îndoială şi la delicte, nefiind 
nici raţional nici echitabil să nu se recunoască celui cul- 
pabil de un delict, beneficiul preseripției în aceleaşi condiţii 
ea şi celui culpabil de o crimă. 

Astfel fiind, instanţa, de fond face o bună, şi sănătoasă. 
aplicare a principiului preseripţiei, când hotăreşte că pe- 
deapsa, corecțională, la care a fost condamnat un inculpat. 

() Tanoviceanu, Curs de drept penal, II, 2073, p. 527.— 0 ho- 
tărire de condemnare, pronunţată în lipsă şi necomunicată 
condemnatului, nefiină definitivă, nu face să curgă prescrierea, 
pedepsei. Cas. fr. Pand. Ptriod. 1893. 1. 248.



PRESCRIPŢIA PEDEPSELOR. — ART. 596—598, 600 PR. PEX. 523 

sa prescris prin faptul că au trecut cinci ani dela pronun- 
țarea ei, fără să ţie seama şi să scadă din acest termen 
timpul cât a durat procedura recursului făcut în contra ho- 
tărîrei condemnătoare (1). - 

In materie de simplă poliție regula, este aceeaș ca, şi Materie poli- 

în materie corecțională. După art. 598 Pr. pen., termenul țienească. 
preseripţiei va curge din ziua hotărîrei, dacă este pronun- 
țată în ultimă instanţă şi din ziua expirărei termenului de 
apel, dacă este pronunţată în prima instanţă, sau din ziua 
vespingerei apelului, fie că sa făcut sau nu recurs. 

Dacă executarea pedepsei începuse, însă a încetat, pres- Cazul când 

eripţia va curge din ziua în care executarea a încetat. Asttel, condemnatul 

dacă condemnatul a fugit, preseripţia pentru restul pedepsei o 
va începe a curge din ziua evadărei sale (?). 

Venim acum la întreruperea şi suspendarea preserip- 
iei executărei pedepselor. 

Mai întăi, încât priveşte suspendarea preseripţiei, este Suspendarea 

evident că, la noi, ca şi în Franţa, ea nu există, cauzele presorepe 

de suspendare existente în materie civilă neputând fi ad- tate. 

mise în materie penală (*). 

Ştim de asemenea, că suspendarea nu este admisă nici 

în privinţa preserierei acțiunei publice, regula „Contra non 

valentem agere non currit prescriphio“ fiind inadmisibilă 

astăzi, atât în materie civilă cât şi în materie represivă (%). 

Această maximă nefiind înscrisă în legile actuale, zice 

un autor, este lipsită de orice valoare nu numai în materie 

penală, dar chiar în materie civilă (5). Cu toate acestea, o 

(1) Cas. rom. Bult. 1912, p. 971 urm. şi Cr. judiciar din 1912, 

No. 47, p. 5G4 (rezumate). , 

(2) Ortolan, op. cit., Il, 1898, pag. 845; Laborde, op. ciît., 929; 

"Prâbutien, op. cit., L, 820, p. 593; Tanoviceanu, op. cil. IL, 

2075, p. 529. „După întreruperea executărei pedepsei. 0 nOuă €. penal ger- 

prescripţie începe a curge, begiunt eine neue Verjăhrung, ziceman. Art. 72 

art. 12 $ ultim din codul penal german. | Ş ultim. 

(2) Laborde, op. cit. 932; Ortolan, op. cit JI, 1872 şi 1907; 

Garraud, op. cit. IL, 547 ab initio, p. 438; Gauckler (prof. 

la Caen), nota în Pand. Period.. 92. 2. p. 81; Lanoviceanu, 

Cuvs de drept penal, Il, 2016, p. 529. 

) Vezi supră, p. 48 49, 172 urm. şi 506, 507. i 

) Gauckler, nota în Pand. Period. 92. 2. 81. Vezi și Laborde, 

Cours €lement. de: droit criminel, 889. , 

( 
(>
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sentință a tribun. din Avranches. eriiieată cu drept cuvânt 
de profesorul Gauekler, vorbeşte de suspendarea preserip- 
ției penale (1). 

| In privința întreruperei preseripţiei, legea, fiind mută, 
vom decide că, odată ce preseripţia a început a curge, 
singurele acte care pot să întrerupă cursul ei sunt actele 
de executare, adecă: în privința pedepselor corporale, ares- 
tarea condemnatului de către agenţii însărcinaţi cu execu- 

„taxea pedepselor, fără ca să fie nevoe ca condemnatul să 

Dr. penal bel- 
gian şi C. pen. 

german. 
Art. 72. 

Intreruperea 
preseripţiei 
pedepselor. 

Dr. interna» 
ional. Con- 
troversă. 

Extrădare. 

fie condus în stabilimentul unde el urmează să-şi facă, 
osânda (2); iar în privinţa amenzei, singura întrerupere 
consistă în urmărirea şi sechestrarea bunurilor condemna- 
tului, o simplă somaţie sau un comadament nefiind su- 
ficiente (3). 

(1) Vezi Pand. Period., loco supră cit. Vezi şi Vidal, op. cit., 
592, p. 744. 

(2) Cpr. Laborde, op. cit., 928; Ortolan, op. cit., IL, 1901; F. 
Hâlie, /nstruction criminelle, VIII, 418; Garraud, op. cit., Il, 
547, p. 439 (ed. a 2-a); C.N. Toneanu, Revista critică de 
drept, legislaţie și Jurisprudenţă, anul 1 (1911), No. 4, p. 231, 
ete. Cpr. Tanoviceanu, Curs de drept penal, II, 2074, p. 527, 
528. — Art. 96 din codul penal belgian dispune anume că 
prescripţia, pedepsei va, fi întreruptă prin arestarea condemna- 
tului, iar art. 72 din codul penal german merge și mai de- 
parte; prevăzând că prescripţia, pedepselor este întreruptă prin orice act al autorităţei competente, care ar aveă de seop execu- tarea pedepsei, precum şi prin arestarea condemnatului operată în scopul acestei executări: „Jede auf Vollstreckung der Strafe 
gerichtete Handlung derjenigen Behârde, welchelr die Vollstrec- kung obliegt, sowie die zum Zece der Volistreckung erfol- gende F estnahme des Verurtheilten unterbricht die Verjăhrung”. 

() Trebutien, op. cit., I, 850, p. 593; F. Hâlie, Inst. criminelle. VIII, 4118; Laborde, op. cit., 928; Leloir, Code d'instruction 
criminelle, art. 536, p._638, No. 10; Tanoviceanu, op. cul. II, 2074, p. 527, 528; Pand. fr., vo Prescription criminelle, 
152, ete. 

Intreruperea prescripţiei executărei pedepselor a dat loc la dificultăţi în materie de drept internaţional. Ce trebue să decidem, în adevăr, în caz când un delicvent, condemnat de 
către tribunalele noastre represive, a fost arestat în străinătate, 
în baza unei cereri de extrădare (*)? Arestarea lui de către 

(*) Vezi încât priveşte extrădarea, tom. I al Coment,. noastre, p. 351, text şi nota 1 (ed. a 2-a), precum şi tom. VII, p. +68 urm. Incât priveşte rapor- turile noastre cu Franţa în această privinţă, vezi J. Olunet, anul 1905,
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In consecinţă, sa decis că, de câteori s'au făcut acte 
  

autoritățile străine este ea un act întreruptiv de prescripţie, 
sau preseripția, pedepsei fi-va ea întreruptă numai atunei când 
autoritățile străine au predat pe condemnat în mânile autori- 
tăţilor române? Chestiunea nu este lipsită de interes pentru 
condemnat, fiindcă, procedura extrădărei poate uneori să ţie 
un timp relativ îndelungat şi se poate prea bine întâmplă, 
ca el să fie predat autorităţilor, care au cerut extrădarea, în 
urma expirărei timpului cerut pentru preserierea pedepsei. 
Curtea, din București a decis, la 1910, că arestarea operată în 
străinătate întrerupe preseripţia,' pentru motivul că Statul 
străin, care încuviinţează extrădarea, fie în baza unui tratat: 
internaţional, fie în baza reciprocităţei, primeşte, aşa zicând, 
o delegaţie dela, Statul care cere extrădarea şi îi dă tot concursul 
său la executarea hotărirei, ţinând pe condemnat la dis- 
poziţia ţărei care reclamă extrădarea. Vezi Revista critică de 
drept, legislaţie și jurisprudență (care-şi datoreşte existenţa, 
şi prosperitatea ei numai stăruinței şi muncei neobosite a dis- 
tinsului nostru fost elev, d-l Barnosche-Vasiliu), anul 1 (1910), 
partea II-a (jurisprudenţă), p. 10 şi 11. Tot în acest sens s'a 
pronunţat și Curtea de casaţie din Franţa (Pand. Period. 88. 
1. 379; D. P.:89. 1. 173 şi Sirey, 89. 1. 489, cu nota lui 
Edmond Villey şi cu un însemnat raport al consilierului Tanon). 
Mai vezi Trib. d'Avranches (Pand. Period. 92. 2. 81, cu nota 
lui E. Gaukler, prof. la Caen). Această din urmă sentinţă, 
confirmată de Curtea din Caen prin adoptarea motivelor pri- 
milor judecători, decide că atunci când un condemnat din 
Franţa trece în străinătate şi când, în urma unei cereri de 
extrădare, emanată dela autorităţile franceze, condemnatul 
nu poate deocamdată fi predat acestor autorităţi, din cauză 
că el îşi execută o altă osândă pronunţată de tribunalele 
țărei unde se adăpostise, preseripţia pedepsei pronunțată în 
Franţa este întreruptă (sentinţa zice în mod inexact suspen- 
dată) în tot timpul detenţiunei sale, în baza hotărîrei străine. 
Atât jurisprudența română cât şi cea franceză este însă cri- 
ticată de d-l Al. Juvara (Beuwista critică, anul I, loco supră 
cit.), şi aprobată de d-l C. N. Toneanu (aceeaş Revistă, anul Il, 
(1911), No. 4, p. 231--240). D-l Tanoviceanu (op. cit., II, 
2014, p. 528, text şi nota 1) se pronunţă în contra jurispru- 
denţei. „Nu putem admite, zice d-sa, că prinderea, culpabi- 
lului, spre a fi extrădat, ar puteă să aibă de rezultat întreru- 

p. 504 şi Or. judiciar din 1985, No. 77, p. 616. Incât priveşte convențiile 
de extrădare între țara noastră şi diferitele țări străine, vezi tom. VII al 
Coment. noastre, p. 469 şi St. Seriban, Convenţiile de extrădare ale Ro- 
mâniei tip. Or. judiciar, Bucureşti, 1901). Mai vezi G, D. Nedeleu, Atri- 
butul puterei judecătoreşti în materie de extrădare (Bucureşti 1914). Această 
lucrare este foarte interesantă, foarte utilă şi bine alcătuită. 

25 eg
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solvabilitate:
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de executare a unei pedepse corecţionale, preseripţia este 

întreruptă şi termenul de cinci ani curge din ziua efectuărei 

ultimului aet de executare. Procesul-verbal. de insolvabi- 

litate, încheiat de perceptorul respectiv, pentru neplata 
amenzei corecţionale, este un act de executare, care între- 

rupe preseripţia şi, deci. un nou termen de cinei ani începe 
a curge dela data acestui act de insolvabilitate (!). 

Apelul nere- 
gulat al con- 
«lemnatului nu 

Astfel, s'a decis că, dacă ministerul public n'a execu- 
tat hotărîrea condemnătoare în timpul determinat de lege 

întrezape pentru prescripția executărei pedepsei, pedeapsa prevăzută 
prescripția- în acea hotărire este preserisă, şi această, preseripţie nu este 

întreruptă prin apelul neregulat făcut contra acelei sentințe, 
întrucât un atare apel nu suspendă executarea. Prin w- 
nare, când un condemnat face un apel neregulat sau nul, în 
contra. sentinței tribunalului care l-a condemnat la o pedeapsă 
corecțională, şi pănă la judecarea acestui apel, a trecut mai 

perea, prescripţiei, înainte de a fi extrădat autorităţilor româ- 
neşti“. Noi credem, din contra, că arestarea în ţară străină a osân- 
ditului întrerupe executarea pedepsei pronunţată de tribunalele 
române, pentrucă, la urma urmei, hotărîrea românească este 
acea care se execută peste fruntarii. Puțin importă, deci, dacă 
arestarea condemnatului emană dela autoritatea română sau 
străină, destul este ca, aceasta din urmă să fi lucrat în baza 
sentinţei de condemnare emanată dela tribunalele române. Toţi 
autorii, afară de Tanoviceanu, zic, în adevăr, că nu este nevoe: 
pentru întreruperea, preseripţiei, ca condemnatul să fie defi- 
nitiv încarcerat în casa de arest, unde el trebue să-şi facă 
osânda, fiind suficient ea csi în drept să fi pus mâna pe el. 
(Vezi autorii citați supră, p. 524, nota 2). Executarea osândei 
prin prinderea şi arestarea condemnatului de către autorităţile 
competente, fie chiar străine, este deci incompatibilă cu con- 
tinuarea din partea lui a preserierei pedepsei, fiindcă această 
arestare îl pune în imposibilitate de a se sustrage în mod 
voluntar dela consecinţile pedepsei pronunţate în contra lui. 
(Cpr. Cas. fr. Pand. Period. 1893. 1. 248). Hotărirea, fiind 
executată, consecinţa neapărată este că prescripţia este între- 
ruptă. Acestea ni se par adevăratele principii. Şi să nu se 
zică că autorităţile străine, care au pus mâna pe condemnat, 
ar fi incompetente, căci ele au operat arestarea în baza sen- 
tinţei de condemnare. Fată foarte pe scurt motivele care ne 
fac a respinge teoria susținută, de altfel foarte bine, de amicii 
noştri, d-nii Juvara şi 'Tanoviceanu. 

() Trib. Dolj, Cr. judiciar din 1914, No. 7, p. 54.
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mult de cinei ani dela data de când a expirat termenul de 

apel, fără ca în acest timp sentinţa să fi fost adusă la în- 
deplinire, pedeapsa este preserisă (1). | 

Care sunt efectele preserierei executărei unei pedepse? Eteetele pres- 

Răspunsul este foarte simplu: preseripția şterge pedeapsa,  “TiPti*i- 
împiedecând-o de a mai fi executată contra condemnatului, 
şi aceasta fie că este vorba de o pedeapsă corporală (în- 
chisoarea), fie de o pedeapsă bănească (amenda). 
N Dacă s'au pronunţat două pedepse contra aceluiaș în- Cazul când sa 

divid care, prin excepţie, se cumulează (2), preseripţia celei a005 pete, 
de a doua nu va putea curge în timpul executărei celei 
dintăi (5). 

Dacă acelaş individ a fost însă condemnat prin aceeaş Cazul când 
decizie la o pedeapsă corporală şi la o pedeapsă bineaseă, “9% nginid 
executarea uneia. din ele n'ar împiedecă .preserierea celei- nat la închis. 

lalte (*). ă 
şi amendă. 

In Franţa, eondemnatul care comite o nouă infrac- Deoseb. între 
i - 3 * .i apac : . dr. nostru şi 

țiune, după preserierea,. pedepsei la. care fusese condemnat, a... în pr 
se consideră, în genere, ca recidivist (5), pe când la noi so- vinţa reei- 

luţia contrară este singură admisibilă, din cauză că, textele divei. 
noastre dela recidivă, se deosebese de cele franceze (6). 

Am zis că preseripţia nu șterge decât pedeapsa, Art. 59% Pr. 

care nu mai poate: fi executată. Ea nu şterge, deci, nici in- pen. 

fracțiunea nici condemnarea; agentul tot un condemnat 

rămâne. Dovadă de aceasta este art. 596 Pr. pen., care 

() Cas. rom. Bult. 1897, p. 63. | 

(2) Vezi asupra cumulului mai multor infracţiuni, Lanoviceanu, 

Curs de drept penal, |, 1124 urm., p. 615 urm.; Laborde, 

Cours clemeni. de droit criminel, 652 urm., p. 318 urm. 

(5). Trâbutien, op. cit., I, 821, p. 594. 

(*) 'Pr&butien, op. cit. I, 322, p. 594.--Art. 71 din codul penal german C. penal ger- 

dispune, din contra, că dacă o hotărîre condamnă pe cineva man. Art. 71. 

pentru acelaş fapt la amendă (Geldsirafe) şi la o pedeapsă 

corporală (Preiheitsstrafe), amenda nu se prescrie înaintea 

pedepsei corporale. „Die Volistreckung einer wegen derselben 

Handlung neben einer reiheitsstrafe erkannten Geldstra fe ver- 

jihvt nicht frăher, als die Volistreckung der Preiheitsstrafe“. 

(5) Vezi Blanche, Etudes pratigues sur le code penal, IL, 455, 

p. 611 (ed. a 2-a). 
(6) Vezi Tanoticeanu, Curs de drept penal, |, 1187 urm., p. 7l& 

_urm., şi II, 2081, pag. 531, care discută pe larg şi foarte 

bine chestiunea (tom. I, loco supră cit.) 

1 

2
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Aplie. art. 596 
Pr. pen. numai 
la caz de con- 
demnare p. 

crime. 

Aplie. drep- 
tului comun. 

Ce se înţelege 
prin condem- 

nări civile. 

Amenzi. 

C. PR. PEN. — PRESCRIPŢIA CONDEMNAȚIUNILOR CIVILE. — ART. 599, 

oprește pe condemnat de a domiciliă în judeţul unde lo- 
cuese victima sau moştenitorii ei direcţi, permiţând în 
acelaş timp guvernului de a fixă locul unde condemnatul 
urmează a domiciliă. Această măsură are un scop îndoit: 
înlăturarea, pe deoparte, pentru victimă sau moștenitorii săi, 
a unei vecinătăţi odioase, iar pe de altă parte, apărarea 
a însuş condemnatului de răsbunarea acelor care au fost 
victima lui, răsbunare de multe ori firească, din cauză că 
el a rămas nepedepsit (!). 

Această măsură excepţională se aplică numai în caz 
de crime, nu însă în caz de delicte şi, cu atât mai puţin, în 
caz de contravenţii polițienești. Ea fiind o reparare civilă, 
numai cei interesaţi pot să isgonească manu militari pe con- 
demnat din judeţul în care îi este interzis de a, şedea. Minis- 
terul publie nu are acest drept (2). 

Prescrierea condemnaţiunilor civile. 

Art. 599 Pr. pen. — Condemnaţiunile civile cuprinse în de- 
ciziunile date în materie criminală, corecțională sau poliţienească 
şi devenite nerevoeabile, se vor prescrie după regulele codului civil. 
(Art. 1890 C. civ. Art. 642 Pr. pen. fr.).. 

Prescripţia executărei pedepsei nu are nicio înrâurire 
asupra condemnaţiunilor civile pronunţate în materie eri- 
minală, corecțională şi poliţienească. Aceste condemnaţiuni, 
se vor prescrie, după textul de mai sus, prin 30 de ani, 
conform dreptului comun (art. 1890 C. civil) (8). 

Prin condemnaţiuni civile se înţelege daunele-interese, 
diferitele restituiri şi cheltuelile datorite părței civile sau 
Statului, ete. 

În privinţa, amenzilor, trebue să distingem între cele 
cale au un caracter penal, adecă care au de obiect pedep- 

() Trâbutien, op. cit., |, 823, 824, p. 595; Tanoviceanu, op cit.. 
II, 2081, p. 531, ete. 

(2) Laborde, op. cit., 349, p. 196 (ed. 1-a). 
(*) Vezi asupra motivelor care au făcut să se edicteze această 

dispoziţie, F. Hâlie, Instruction criminelle, VIII, 4115. Vezi 
asupra prescrierei condemnaţiunilor civile, în genere, 'Tanovi- 
ceanu, Curs de drepl penal, Il, 2082 urm., p. 532, 533.
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sirea unei crime, unui delict sau unei contravenţii poliţie- 
neşti, şi cele care au: un caracter civil, precum sunt acele 
la care se condamnă ofițerul stărei civile, pentru abateri, 
în baza art. 36 O. civil. Cele dintăi se preseriu prin ter- 
menul fixat de art. 596—598 Pr. pen., iar cele de al doilea, 
prin: 30 de ani (art. 1890 C. civil) (4). 

Amenda prevăzută de art. 36 C. civil, zice foarte bine Art 25 C, 
Curtea noastră de casaţie, fiind o amendă civilă, nu are în nimie 
caracterul unei amenzi penale. Acţiunea exercitată în baza, 
art. 36 C. civil, preseriindu-se, deci, prin 30 de ani țart. 1890 
C. eiv.), nu se poate, în asemenea materie, invocă preseripţia « 
pentru delicte san contravenţiuni, prevăzută de art. 594 şi 
595 din procedura penală (2). 

Termenul de 30 de ani va curge din ziua când ho- punetul de 
tărîrea, care a pronunţat o asemenea condemnare, a devenit? seripţie 
definitivă şi irevocabilă (3). 

În privinţa condemnărilor civile pronunţate în contra Contumace. 
unui contumace, chestiunea este controversată (4). Controversă, 

* 
ok 

Și cu aceste cuvinte am încheiat Comentariile noastre 
de drept civil, după o muncă de peste 30 de ani (pre- 
seripția cea lungă). Acest manuseris l-am terminat în ziua 
de 24 Mai 1914, la orele 7 şi 10 minute p. m., după ce 
am votat la col. întăi de Senat pentru Constituantă (5). 

(1) F. Hâlie, Instr. criminelle, VIII, 4115, p. 607 (ed. a 2-a). 
(2) Cas. rom. S-a II, decizia penală, No. 385, din 22 Febr. 1913. 

Jurisprudenţa română, din 1913, No. 16, p. 248 (decizie 
nereprodusă în Bult. Curţei). | 

(2) Tanoviceanu, Curs de drept penal, II, 2083, p. 532; Laborde, 
op. cit., 934, p. 550. , 

(*) Vezi Taborde: op. cil., 934; Tanoviceanu, op. ciț., II, 2084, 
p. 532, 533, ete. | , 

() Dorinţa şi intenţia noastră eră de a trată la finele acestui 
volum, într'un Apendice, acţiunile posesorii, materie pe care 
uneori am atins-o în treacăt în cuprinsul acestor Comentarii, 
după cum se poate vedeă din tablele analitice ce însoțesc 
fiecare volum şi chiar din tabla volumului de faţă. N 'am 
mai avut însă nici curajul, nici timpul, nici răbdarea, nici 
mai cu seamă puterea de muncă necesară, 0 spunem cu du- 

rere. Să mai serie şi alţii! Noi credem că am făcut destul 
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Ce eră cos- 
tanda. 

CONSIDERAȚII ASUPRA PERMINĂREI OPEREI NOASTRE, 

Nu putem mai bine termină acest volum, ultimul al 
Comentariilor noastre, decât înscriind aci cuvintele cu care 
se termină pravila bisericească, numită pravila cea mică, 
tipărită la 1640 în mănăstirea Govora(!). 

» «+ Drept aceea rog pre celitori, dacă ceva greșit veți află 
(în această carte), să îndreptaţi, îar pe cel ce a scris acest 
isvod (tezi) cu iertare să-l învredmiciţi, şi pe noi cei ce am tipărit 
aceasta să nu ne blăstămaţi. — luară prețul acestei cărți, ne-am 
socotit cu toată cheltuiala: 21 de costande de argint“ (2). 

În urma acestor cuvinte din pravila dela Govora, pe 
care ni-le însuşim, să ne fie permis dea ne luă rămas bun 

pentru ţara românească care, din cauza oamenilor mici la 
suflet ce-o compun, nu sa învrednicit să răsplătească o muncă 
atât de uriaşă. In adevăr, Academia română, în două rân- 
duri consecutive, a respins luerarea noastră, pe care i-o pre- 
zentasem spre premiare, socotind că nu merităm nici cea mai 
mică mențiune onorabilă, deşi uneori a premiat simple broşuri. 
Acest înalt institut de cultură nu sa învrednicit a ne des- 
chide braţele ei. ci a numit membru corespondent pe L. 
Guillouard, profesor. de drept civil la Universitatea din 
Caen, care, în Comentariile sale, n'a zis niciun cuvânt despre 
legislaţia noastră; iar Universitatea din laşi, pe care împreună 
cu colegul nostru, A. D. Xenopol, am făcut-o cunoscută 
în străinătate şi căreia îi lăsasem toată biblioteca noastră, 
aproape 7000 de volume, nu sa gândit să ne trimeată în 
Constituanta ce se alege actualmente, ci a trimis pe un pro- 
fesor de morfologie animală. care poate să fie foarte savant 
(nu arem nimic de zis în această privinţă), dar care nu are, 
credem. noi, însuşirile cerute spre a fi legislator în aceste mo- 
mente grele. Sa îndeplinit, deci, vorba lui Beaumarcehais: 

On demandait un philosophe, ce fit un danseuir qui 
Vobtint ! 

() Vezi S. G. Longinescu, Istoria dreptului românesc din vre- 
murile cele mai vechi și pănă azi, p. 335 (Bucureşti, 1908). 

(*) Costanda sau moneda, de Constantinopol eră o monedă mică 
de argint, care a circulat în ţara noastră mai ales în veacu- 
rile al XVIl-iea şi al XVIII-lea, şi valoră, pe acele vremuri, 
dela 10 pănă la 15 parale. Cursul ei, ea şi a celorlalte mo- 
nezi, a variat însă. Documentele din veacul al XVII-lea ne 
arată costanda ca o monedă mai mică decât talerul (leul) 
şi mai mare decât asprul (paraua). Costanda eră egală cu 
poiranicul, monedă de origină leşească, care valoră pănă la 
10 parale, aşa că în timpul Fanarioţilor, şi chiar înainte,
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dela cetitorii noştri şi de a le arătă aci toată recunoştinţa, 

patru costande formau un leu vechiu (Lowenthaler). Prin 
urmare, 21 de costande, cât se vindea pravila dela Govora, 
erau cinci lei vechi şi zece parale, cam doi lei şi zece bani 
din moneda actuală. Trebue să recunoaştem că acest preţ 
este mic, faţă de preţul cărţilor actuale, mai ales faţă de 
cetitorii ce puteau să existe pe atunci. Trebue să ţinem însă 
socoteală că banii erau mai scumpi decât astăzi, iar tiparul 
şi hârtia erau mai eftene, căci neexistând pe atunci fabrici 
de hârtie, nu existau nici frusfurile ce există astăzi, şi care 
sunt o adevărată nenorocire. 

Legile noastre anterioare mai vorbese şi de o altă monedă, — Aspri. 
şi anume de „aspri“, bani bizantini aduşi la noi de Turci. 
Patruzeci de aspri făceau un leu (Lâwenthaler). 

lată ce găsim, cu privire la aceste monezi, în pravila lui Prav. lui 
Matei Basarab (glava sau capit. 299, Ş 36): „Ceiace vor fură Matei Basa- 
plug sau hier de plug, sau giug, şi de se vor găsi, atunci să ab. 
socotească de în ce zi sau furat pănă în ce zi sau găsit; 
deci să plătească pre zi câte 12 aspri, care fac două cos- 
tande de argint, sau cât se va dă unui om ce lucrează pre zi“. 

Iată şi paragraful corespondent din pravila lui Vasile Lupu Prav. lui Va- 
(pricina a doua, pentru furtişagul): „Ceia ce vor fură plug, sile Lupu. 
sau hier de plug, sau jug, şi de se vor găsi, să socotească 
din ce zi sau furat pănă în ce zi sau găsit; deci, să plă- 
tească pre toată ziua câte 12 aspri, cari fac 2 potronici de 
argint, sau cât se va dă unui om ce lucrează pre zi“. Din 
aceste texte rezultă că costanda eră pe atunci egală cu po- 
tronicul. Vezi Șt. G. Longinescu, Legi vechi românești şi 
izvoarele lor, IL, p. 10 (Bucureşti, 1912). 

Această lucrare, a savantului nostru coleg dela Bucureşti, Aprecieri 
unică pănă acum în genul ei, aruncă o lumină vie asupra asupra operei 

. 29 -lui Longi- 
trecutului nostru juridic. , Aa , „ nescu: Legi 

Ea reproduce legile laice sau mireneşti din pravilele lui vechi zomâ- 
Vasile Lupu şi Matei Basarab, arătând în totdeauna, cu cea neşti şi izvoa- 

mai mare exactitate, izvoarele romane ale acestor legiuiri. rele lor. 

Ea reprezintă nu numai 0 muncă uriaşă, dar şi 0. vastă 

erudiţiune. 
Ideea de a fi tradus fiecare paragraf din aceste pravile, 

în limba franceză, este nu se poate mai nemerită, cu toate 

dificultăţile ce ne închipuim că a trebuit să întâmpine bietul 

traducător, şi cu toată tortura la care, adeseori, el a trebuit 

să-şi supue crierul său. | , 

Graţie acestei traduceri, totdeauna exactă, scrisă nu numa! 

într'o limbă corectă și frumoasă, dar adeseori elegantă, deși 

traducătorul, d-l profesor A. Patrognet, în prefața sa; ne 

spune că n'a căutat a fi elegant (nous natons pas vist d 

Veltganre), graţie acestei traduceri, zicem, străinii, care nau
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noastră, pentru faptul că ne-au îmbărbătat la muncă, apre- 
ciind această operă mai mult poate decât merită. În adevăr, 
dacă publicul nu ne-ar fi încurajat, am fi rămas şi noi în 
drum ca mulţi alţii şi n'am fi avut satisfacția de a înserie 
cuvântul mult dorit: sfârşit. 

Slava săvrășiteliu Bogu davșemu i po zaciala 
i coneț (î), 

> 

nicio idee despre trecutul nostru, pot astăzi studiă şi apreeiă 
vechile noastre aşezăminte. 

Indexul alfabetic, care însoţeşte acest volum de 440 pagine 
(format mare în 40) şi care va fi urmat şi de altele, numai el 
este un adevărat monument, şi noi care ştim ce însemnează 
a lueră nn asemenea index, ne putem face o slabă idee despre 
munea, considerabilă şi stăruitoare ce reprezintă. 

Cutezăm a afirmă, — şi cei care vor ceti aceste rânduri, 
consultând şi lucrarea ce semnalăm, ne vor dă dreptate, — cu- 
tezăm a afirmă, zicem, că nici într'o ţară din lume, o operă 
atât de uriaşă n'ar fi văzut lumina zilei, fără a fi fost de toţi 
apreciată şi îmbărbătată. In ţara noastră însă, unde munca 
este despreţuită, ea a trecut aproape nebăgată în seamă, căei 
prea puţini sunt acei care îi recunosc adevărata ei valoare şi 
foloasele necontestate ce poate să aducă. 

(1) Aceste cuvinte slavone se găsesc la finele Pravilei lui Vasile 
Lupu şi însemnează: Laudă lui D-zeu, creatorul, care, după 
început a dat și sfârșitul. 

Pravila lui Matei Basarab are, la fine, următoarele cu- 
vinte: „Coneţ I Bogu Slava, Amin! Davsomu îi darovavşomu 
menea hudomu Po nacealea î săverșenie videati“. (Sfârşit și 
laudă lui D-zeu, Amin! Celuia care dă şi dăruește mie, celui 
mai mic, să văd după început și sfârșitul).



ADDENDA ET CORRIGENDA 
La p. |, finele notei 1, se va ceti: p. 89, în loc de p. 84%. 
La p. 9, rândul al 10 din text, se va ceti: pănă la douăzeci 

de ani, în loc de: doazeci de ani. 
La p. 15, finele rândului al 6-lea din text, se va adăogă: Vezi 

infră. p. 311, ad notam. ă 
La p. 27, finele notei 4, se va adăogă: p. 234. 
La p. 29, începutul rândului al 2-a din text, a se ceti: Ver- 

jăhrung, în loe de: Vejăhrung. 
La p. 38, nota 1, începutul rândului 21, a se ceti: adver- 

sarul lor, în loe de: adversarul său. 
La p. 50, rândul întăiu din nota 1, se va adăogă după cu- 

vintele: explic. acestui text: p. 342. 
La p. 56, începutul notei 3, se va ceti: Bult. 1892, p. 815, 

în loe de: 415. 
La p. 57, al doilea rând din notă, după art. 956 C. com., 

„șe va: adăogă: p. 452, 453. 
La p. 68, finele notei 1, se va adăogă: p. 321. 
La p. 69, finele notei 2, se va adăogă: Vezi înfră, p. 472 

n. 5 şi p. 514. 
"La p. 1Î, finele notei 2, se va adăogă: p. 416. 
La p. 79, finele notei 4, se va adăogă: şi înfră, p. 362, n. 3. 
La aceeaş pag. (79), finele notei 5, se va adăogă: Vezi înfră, 

p. 361, 362, 
La p. 84, nota 2, după: p. 188 şi 1219, se va adăogă: Bult. 

1910, p. 147. 
La p. 96, finele notei 2, se va adăogă: şi infră, p. 375. 
La pag. 96, nota 3, după Dreptul din 1909, No. 72, se va 

adăogă: Bult. 1912, p. 1088. , 
La p. 101, prima notă marginală, se va ceti: Aplice. art. 1909 

creditorului gagist, în loc de: art. 909. II 
La p. 142. finele notei 2, se va adăogă, după 202: şi înfră, 

„499. 
; La p. 159, finele notei 4, se va ceti: p. 148, nota 2, în loc 
de nota |. 

La pag. 174, finele notei, se va adăogă: Bult. Cas. 1913, 
p. 2106 urm. 

La p. 185, finele notei 4, se va adăogă: p. 269. 
La pag. 187, prima 'notă marginală, se va ceti: Art. 1285, 

în loc de 1215. | SIR , 
La pag. 199, începutul notei, se va adăogă: C. București, 

Dreptul din 1912, No. 66. | 
La p. 205, finele notei 3, se va adăogă: Opr. Cas. rom. Ju- 

risprudența română din 1914, No. 23, p. 359. 
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La p. 296, rândul 23, după cuvântul Vezi, se va adăogă:- 
Bult. 1913, p. 1962. 

La pag. 210, finele notei 2, după cuvintele Pr. pen., se va 
adăogă: p. 484, 485. | 

La aceeaș pag. (210), finele notei 5, se va adăogă: p. 449, n. 2. 
La p. 211, începutul rândului al l5-lea din text, se va ceti: 

se va, socoti, în loc de: de va socoti. 
La p. 221, rândul al 10-lea din nota I, se va ceti: Cr. ju- 

diciar din 1905, No. 77 şi din 1906, ete. 
la aceeaș pag. (221), finele-rândului al 12-lea din nota 1, se 

va adăogă, după cuvintele 947 C. com.: p. 409 şi 446. 
La p. 224, rândul al 13-lea din text, se va ceti: 597 Pr. pen, 

în loe de 497. 
La p. 273, finele rândului al 3-lea din text, se va ceti: Incât 

priveşte actele făcute de o femee măritată neautorizată, ete. 
La p. 275, finele rândului al 19-lea din text, se va ceti: ter- 

menul preseripţiei curge tot din ziua încetărei ineapacităţei, în 
loc de: tot din ziua incapacităţei. i 

La p. 287. finele rândului al 4-lea din text, se va adăogă: 
Vezi înfră, p. 407, 

La p. 296, finele notei 1, se va ceti: p. 302, 303, în loc de: 
p. 303, 304. 

La p. 303, la finele rândului 9 din text, se va adăogă: Vezi 
înfră, p. 296. 

La pag. 333, paginaţia este greșită; se va ceti: p. 333, în 
loe de: 233. 

La aceeaş pag. (333), finele rândului al 12-lea din text, se 
va ceti: a împiedicat pe creditor, în loe de: a împiedicat pe debitor. 

La p. 350, nota 6, se va ceti: Vezi tom. III, partea. II, al 
Coment. noastre, p. 22, text şi n. 3, unde se arată, ete. 

la p. 352, rândul al 17-lea din text, se va ceti: cu titlu de 
proprietari, în loc de: eu titlu de proprietar. . 

La pag. 359, se suprimă din text rândurile 3, 4 şi 5, care 
sunt culese de două ori. 

La aceeaș p. (359), finele rândului al 12-lea din text, se va 
adăogă: Vezi şi supră, p. 100. 

La p. 372, începutul vândalui al 17-lea din nota 3, a se ceti: 
la săvârşirea unui asemenea, fapt, în loc de: unei asemenea fapt. 

La p. 399, în unele exemplare numai sia greşit citaţia fran- 
ceză din Dunod, care trebue cetită astfel: des actions relles et hy- 
potheeaires, on doive suivre, ete. 

La p. 419, nota 3, rândurile 4şi 5, la fine, se va ceti: „La 
sospensione della prescrizione va regolata secondo il diritto cirile 
eziandia nei rapporti“, ete. - , 

Celelalte greşeli (și au mai rămas multe), rugăm pe cetitori 
să le. îndrepte ei însişi, ţinând seama de greutăţile . tiparului în 
țara noastră.
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354 urm. „. 888 | 414, 424, 447, 453 
3065... 392, 394 n. | în fine 
366... „. 3888 | 948 . 113, 410, 424 urm., 426 
413... 451 949 . 221 n. 1, 313 n. 1, 420 
425... „452 n. 2, 421, 438 n. 1, 440 
484, . . . . . . 436n.2 i urm., 445 urm. 461 text 
462. . . . 432 text şi n. 1 | şi nota 1 

4%... 424 i! 950. „421, 435 urm. 
493... 359, 424 951... 460 
5... 433, 434. 952 . „458 urm. 
523... ADA 958... „. 428 urm. 
531) 136 | 95%. 56, 427, 435 urm, 437 
532] ” | text şi n. 4 
597. 486 | 955. . 439, 440 
565. . . . „ 388, 292, 394 i 956. 56 text şi n. 3, 257 n. 1, 
591... a 43 i 450 urm., 431 
592 . 436 94... 192 
645 urm. 438 |! 966 . 460 

CODUL COMERCIAL VECHIU 

104... 450 n. 3 589 . 426 

148. .... 461 n.1 591. 421 
184. . 445 text şi n. 1, 462 
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CODUL PENAL 

  

Art. Pagina Art, Pagina 

|... . . . 520n. 2 2617) E 

9... 520n.2 og o e A2test şin- d 
13) = = 22... 49 
1gp 518 519 306. 366 
30... 372 n. 3 307 . 367 ad notăm, 312 text 
D3. 491 text şi n. | şi n. 3, 373 ad notam 
63. e 592] 309. .., 366 

125 urm. .. . . . . 496 322 . 368 n. 3, 369 ad notam 
1208... 496 323... „497 text şi n. 1] 
DAT 419 328... „o. 372 
218, ... 491 332... 517 ad notam 
282, .. . .BlT ad notam | 381 urm... . . . .520n.2 
249... 510 

Codul de justiţie militară din 24 Maiu 1881 

DI 45 n 2 

Codul penal al Moldovei din 1826 

D631 488, 476 

Codul penal al Munteniei din 1850 

329—320. i. „. . 468 urm. 

DD. 5la | 596] . 224,475, 5l5urm.,518 
178. . . . .499 n. 2, 514 ; 597 ad notam, 520 text și 
422... 4TOn. dl | 598) nota 2, 521, 522, 533, 
481... .519n.5,52 ! 521, 528, 529 
593) . 19 n. 2, 371,474 urm, | 599. . . . . 511, 528, 529 
594, 471, 478, 499 text şi i 600. . . .473 text şin. |, 
595] n. 3, 502, 503,505, 517 | 516, 519n.5 

Procedura penală veche a ţărei româneşti 

De Cu 52.1]
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CONSTITUȚIA 

Art. Pagina _ , Art. 

7 $ 5.39, 59 n.3,73,85, | 93 
225 ad notam |! 105 

Da 434 | 2182 
24. „478, 479 n.1 | 

Pagina 

470 n. 1 
. 479 text şi n. 2 

„83, 84 n.1 

Legile speciale cele mai importante menţionate 
în acest volum 

Hrisovul lui Const. Mavrocordat din 1840, în pri- 
vinţa dreptului de a pescui şi de a vână, 

Anaforaua boerilor către Domn din 1827 
Legea din 8 Martie 1847 asupra mărginirei pre- 

seripției împresurărei pământurilor şi pentru 
adevăratul înţeles al stăpânirei cu bună sau 
cu rea credință la. asemenea împresurări . 

Legea de secularizare a averilor mănăstirești, din 
186 ... 

Legea rurală din 1884... 
Legea poliţiei rurale din 1868 (art. 109) . 
Statutele Creditului funciar din 6 Aprilie 1873 

(art. 106) . . 
Legea din 17 Aprilie 1875 pentru modificarea, 

unor dispoziţii din codul penal şi din pro 
cedura penală 

Legea din 5 Martie 1876 asupra " peorutărei ar- 
matei (art. 81) . 

Legea de urmăriri din 24 Martie 1877 (art. 20, 2. 

Legea “din 27 Aprilie 1877 pentru suspendarea 
prescripțiunilor şi a termenelor unor acte 
judecătoreşti pe timp de stare de războiu 

Regulamentul poliţiei porturilor din 30 Martie 
1879 (art. îl) ... 

Legea din 21 Ianuarie 1883 asupra “titlurilor la 
purtător pierdute, distruse, furate, etc. . 

Legea electorală din 1884, art. 19. . 
> » > - „138. 

„185. 
Legea din 10 Iunie 1884 asupra, domeniului Qo- 

roanei (art. 5) 
Legea pentru monopolul tutunurilor, din 1887 

(art. 75). 

480 ad notam 
23 ad notam 

„22 n. 1, 241 242 
ad notam 

252 n.3 
254, 255 

419 

581 n. 4 

325 

382 urm. 
- 518 

4179 

4179 n. 2 

33 

520 n. 2
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Legea pentru înstrăinarea bunurilor Statului în 
Dobrogea (art. 54) . 

Legea asupra poliţiei vânatului, din 1891 (art. 2. 
Legea pentru servitori din 1892 (art. 1). 
Legea, telegrafo-poștală, din 1892 (art. 20). 

» 5 5 » . 

„ Il 
Legea asupra alienaţilor. din 15 Decembrie 1894 . 
Legea asupra numelui din î8 Martie 1895 . . 
Legea judecătoriilor de ocoale din 1896 (art. 73) . 
Regulamentul de transport pe căile ferate române 

din 18% ... | . 
Legea timbrului din 1900 
Legea pentru organizarea meseriilor din 5 Martie 

1902 art. 89. . 
Regulamentul legei meseriilor, art. 140. . 
Legea asupra comptabilităţei publice a Statului, 

din 21 Martie 1903, art. 126. 
art. 130... 

Legea asupra drepturilor proprietarilor, din 30 
Martie 1903, art. 4... A 

art. 12. 
at. 13. 
art. 19. . 

Legea asupra organizărei poliţiei generale a. Sta- 
tului, din | “Aprilie 1903, axt.37... 

legea. burselor de comerţ din 9 Maiu 1904 6) 
art. 20 AR . 
art. 48 . 

Legea generală a vămilor, “din 1 Iunie 1905 
art. 135 
art. a 
art. 199. . 

legea pentru înfiinţarea caselor de împrumut pe 
amanet (Muntele de pietate) din 23 Februarie 
1906. art. 8... 

art. 5 
. 1. . . . 

art. 19 
„Legea pentru modificarea unor dispoziţii din codul 

civil, din 15 Martie 1906 
Legea asupra poliţiei vânatului, din 28 Martie 

1906, art. 34 . 
Legea pentru organizarea marinei comerciale, din 

21 Februarie 1907, art. 2 . 

  

Pazina 

369 ad notam 
419 n.3 

306 
289 

290 n. 1 

180, 276 
86 

5l2 n.1 

56, 453, 45% 
67, 68, 325 n. 2 în fine 

502 n.2 
502 n.2 

323 n. 1, 325 
325 n.2 

289 ad notam 
288 n. 2 

289 ad nolan 
288, 289 

419 

458 
386, 387 

482 n. 1 

482 

3lu.5 

378 ad notum 

468 n. 1 

479, 504 

125 n. 1 

(1) Vezi noul regulament al legei asupra burselor de comert din anul 1913 
(Monitorul oficial, No. 220, din 2 Ianuarie 1914),



Pagina 

Legea pentru organizarea corpului de avocaţi, din 
12 Martie 1907, axt. 16. 220 

art. 21 220 n. 1 
Legea pentru judecătoriile de ocoale, din 30 De- 

cembrie 1907, aplicabilă cu începere dela 1 
Maiu 1908,axt. 31.... . 101, 184 

art. 82. I84 n.2 
art. 99. 223 n. |] 
art. 103. . SI n. ] 
art. Il. . 158, 183, 186, 214, 221 n. 1, 223, 

| 224, 409 n. 1 
Legea organizărei judecătoreşti, din 24 Martie 1909, 

art. 47 . .. 296 n. 4 
Codul silvic, din 9 “4 prilie 1910, art. 29 484 ad notam, 

art. 31 484 ad notam 
art. 54 483 ad noiam 
art. 84 482 n. 2? 

Legea sanitară din 20 Decembrie 1910, art. 63 | 
| art. 64 „4178 ad notam: 

art. 65 i 
Legea, pentru organizarea creditului şi asigurărilor 

muncitoreşti din 27 Ianuarie 1912 . 
art. 8. 
art. 21. . . 

Legea din 20 Aprilie 1913 pentru recrutarea, ar- 
matei, art. 113. . 

Legea din 9 Iulie 1913 pentru suspendarea, pre- 
seripţiilor şi termenelor unor acte judecător eşti, 

Legea telegrafică, telefonică şi poştală, din 5 Ia- 
nuarie 1914, art. 170... .. 

Legea pentru organizarea Dobrogei nouă, din 1 
Aprilie 1914 (art. 96) . . . 

Decretul de graţiare al M. $. Regelui Ferdinand, 

510 n. 
304 n. 
305 n. D
a
u
 

41 SI
 

1173 text şi n. 5 

289, 290 

211 n. 4 

din 3 Octombrie 1914. . . . n.1delap. 410, 471 şi 418 nf 
Legea specială autorizând măsuri excepţionale în 

timpul mobilizărei sau stărei de răsboiu, din 
24 Decembrie 1914 (Monit. of. No. 217 din 
2/2 1914). Această lege excepţională, fiind 
votată şi promulgată î în urma tipăr irei acestui 
volum, am menţionat şi transcris dispoziţiile 
ei cele mai importante în tabla analitică v-is 
Militari în activitate de servicii. Proprietari 
(legea proprietarilor), Răsboiu, ete. 
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Textele din codul francez eliminate sau modificate 

  

în codul nostru 

CODUL CIVIL 

Art. Pazina | Art, Pagina 

475 . „185 | 2240. 16 n.2 
530. . 206 n. 2 : 994. 147 n. 5, 152 ad notam 
1265... .. 136 2246, . 148 n. 2, 159, 501 
1304... „185 : 2249... , 167 n. 1, 169 
1561 . .]86-n. 1, 1883 : 2250. „168 n. 1, 183 
1599 . . „. 185 i 2954. „1838 

179... 284 n. 4 i; 2257. a 199 
1909— 1914 . 206 n. 2 | 9958. . 194, 195 n. 3 
2219... 44, 45 | 92262, , 213 n.3 
2228, cc... 9% n. 1 2265... „93I n. 
2229 . 1925 2206, 231 n. 2, 267 n.3 
2239, . „124 2967... . . 923ln.3 
2235 . 127 n. 3, 128 n. 1, 137 2268 . 232 n. 2 
2237. . . 122, 1293, 185, 136 2270... „985 n.l 
2238) 121 2, 296 n. 4, 29 n.1l 
2239 [0 I 9979, 100 n. 8, 345, 346, 401 

Cod. com. îrancez 

089 e... 445 text şin.l 

Cod. Pr. pen. francez 

293—595 „.210n.2 639... 4ii n. 
635... 521 | 640. 475 p.l



TABLA ALPABETICĂ ȘI ANALITICĂ 

A, 

MATERIILOR CUPRINSE IN TOMUL XI 

(PRESCRIPŢIA) (1) 

A 

Abitaţie. — Poate face obi- 
ectul preseripţiei, 78. 

— Abitatorul este un posesor 
cu titlu precar, 113. V. Pre: 
cariști, 

— Abitaţiunea unui imobil 
poate fi dobândită prin uzuea- 
piunea de 10 pănă la 20 de 
ani, 233. V. Prescripția civilă. 

Absenţă. — Se poate pre- 
serie nu numai contra celor pre- 
zenţi, dar şi contra celor ab- 
senți, 16, 17, 174, 416. V. Pres- 
criplia civilă. 

— Și preseripţia de cinci ani 
curge în contra absenţilor, 336 
n. 3, 339. V. Prescripția civilă, 
p. 654. 

— Aplicarea aceleaşi soluţii 
în privinţa preseripţiei stator- 
nicite de art. 568 Pr. civ., 182. 

V. Acf. în revendicare, Consi- 
liu judiciar, Interdicție, Minori, 
ete. ! 

— Preseripţia nu curge în fa- 
voarea celui trimes în posesiunea, 
bunurilor unui absent, l7?4 n.5, 
196. V. Prescripția civilă. 
— Sa decis, în materie de 

absenţă, că autorizarea justiţiei 
necesară curatorului unui ab- 
sent, spre a exercită o acţiune 
în revendicare, trebue să fie 
dată înainte de introducerea ac- 
țiunei sau, cel mai târziu, în 
timpul pe când acţiunea se gă- 
seşte pendentă înaintea primei 
instanţe. Darea unei asemenea 
amtorizări de către justiţie şi 
prezentarea ei în cursul instanţei 
de apel, are de efect de a lipsi 
pe partea adversă de beneficiul 
primei instanţe, înaintea căreia 
ar fi putut să invoace mijloa- 
cele sale de apărare cu privire 

(1) Această tablă de materii am terminat-o, împreună cu acea pe articole, 

în ziua de 1 anuar 1915, oarele 121/2 de noapte, după o muncă de aproape 

o lună.
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la acordarea autorizărei pentru 
intentarea procesului. Cas., S-a], 
decizia No. 406, din 15 Septem- 
brie 1914, Cr. judiciar din 
1914, No. 79, p. 646 (rezumate) 
şi Jurisprudența română din 
1914, No. 32, p. 497, No. de 
de ordine 502. 

Abordaj (lovirea unui vas 
de către altul din cauza unei 
culpe), 4298. 
— Necesitatea unei culpe din 

partea căpitanului unuia din 
vase, 428, 429. 
— Cazul când culpa este co- 

mună ambelor vase călătorind 
în sens contrar (prin derogare 
dela dreptul comun, fiecare vas 
sufere pagubele şi pierderile 
încercate, fără a aveă drept la 
vreo despăgubire). Fiecare vas 
este însă obligat, în mod solidar, 
la plata pagubelor și pierderilor 
cauzate lucrurilor încărcate și 
leziunilor cauzate persoanelor, 
430. 

— Soluţia codului francez în 
această privință, 430 n. 1. 

— Cazul când lovirea unui 
vas a avut loe prin caz fortuit 
sau forţă majoră, 430. 

— Cazul când lovirea s'a în- 
tâmplat din culpa unuia din 
vase, 430. 

— Cazul când un vas a, lovit 
un vas din culpa unui alt vas, 
430, 431 text şi n. 1. 

— Dacă există sau nu abordaj 
şi, deci, responsabilitate, aceasta, 
este o chestie de fapt, 431. 

— Acţiunea în despăgubire 
pentru daune provenite din 
abordaj, nu poate fi admisă 
dacă nu s'a făcut protest sau 
reclamaţie în termen de trei 
zile, către autoritatea locului 

  

unde s'a petrecut faptul sau la 
primul port de oprire, 431. 

— Acţiunea în daune, care 
derivă dintr'un abordaj, se pre- 
serie printr'un an, acest termen 
curgând din ziua protestărei 
sau reclamaţiei de care s'a vorbit 
mai sus, 434, 

— Cazul când protestarea sau 
reclamaţia de mai sus n'a avut 
loc (Controv.), 434, 435. 

— Imcât priveşte preserierea, 
acţiunei pentru contribuire la, 
avarii comune, termenul de un 
an curge din ziua când vasul 
a fost complect descărcat, 435. 

— Dacă proprietarul unui 
vas avariat din cauza unui abor- 
daj, a fost despăgubit de socie- 
tatea de asigurare, el nu mai 
poate cere, în numele său p&- 
sonal, despăgubiri dela pro- 
prietarul vasului care a fost 
cauza abordajului, acest drept 
aparţinând societăței de asigu- 
vare, care a fost subrogată în 
drepturile acestui din urmă, 432. 
V. Subrogare. 

— Această subrogaţie apar- 
ţine şi societăţilor străine, care 
au plătit despăgubirea, suferită, 
pentru dauna cauzată asigura- 
tului, 432 n. 1. V. Subrogare. 
— Această subrogaţie poate 

fi suspendată prin convenţia 
părților, asemenea clauză ne- 
fiind contrară ordinei publice, 
432 n. 1. V. Subrogare. 

— Dificultăţile la care abor- 
dajul a dat loe în dreptul in- 
ternaţional privat, 432 urm. V. 
Dr. internațional. 

Abordare. — V. Abordaj. 

Abuz de încredere. — Elec-



Abuz de încredere 

tricitatea poate face obiectul 
unui abuz de încredere, 366 
n. 2. V. Electricitate, Furt, ete. 

— Proprietarul, care a fost 
deposedat de un lucru mobil 
printr'un abuz de încredere, iar 
nu printr'un furt, nu poate să 
revendice dela posesor lucrul 
de care el este lipsit, 367. V. 
Escrocherie, Furt, Prescripția 
civilă, ete, 

— Delietul de abuz de în- 
credere se îndeplineşte prin 
faptul punerei la o parte sau 
risipirei lucrului 
fără ca să fie nevoe de consti- 
tmirea unei părți civile, 497 t. 
și n..Î, V. Parte civilă. 

— De când începe să curgă 
prescripția îu privinţa delictului 
de abuz de încredere, 498 n. 1. 
V. Prescripţia penală, p. 669. 
— S'a decis acum de curând 

(1 Noembrie 1914) că, de câte- 
ori există prejudiciu în mo- 
mentul comiterei faptului de 
abuz de încredere, dacă mai în 
urmă reclamantul este despă- 
gubit, prin aceasta delictul nu 
dispare, căci elementele consti- 
tutive ale delictului se cerce- 
tează în momentul săvârşirei 
faptului delictuos. Cas. S-a II, 
decizia penală No. 2749, din 7 
Noembrie 1914. Jurisprudența 
română din 1914, No. 38, p. 604, 
No. de ordine, 606. 

Accidente de muncă (în 
urma, legei meseriilor din 2 
lanuar 1912), nota 3 dela p. 510, 
511.— Curtea din laşi a decis, 
în această privinţă. că legea din 
2 lanuar 1912, pentru organi- 
zarea meseriilor, creditului şi 

încredinţat, * 

asigurărilor muncitoreşti, tran- 
sformând însuş criteriul juridice 
al responsabilităței legale în 
materie de accidente profesio- 
nale întâmplate în fabrici şi 
ateliere, nu poate aveă carac- 
terul unei simple legi proce- 
durale de organizare a instan- 
țelor şi de regulare a compe- 
tenței şi, ca atare, nu se poate 

aplică cu efect retroactiv şi 
asupra, accidentelor întâmplate 
anterior acestei legi, dar a căror 
lichidare se urmăreşte sub re- 
gimul acestei legi. Dreptul din 
1915, No. 1, p. 4.—Contră: C. 
Bucureşti, Dreptul din 1914, 
No. 68, p. 512. 

—  Preserierea în contra, pa- 
tronului a acţ. în responsabi- 
litate ce rezultă dintr'un acci- 
dent de muncă, 510. V. Pre- 
scriplia penală. 

Acte inexistente. — Nu pot 
fi confirmate nici în mod tacit, 
nici în mod expres, 270 text 
şi n. 2, 276. Vezi Cas. S-a I-a, 
decizia No. 441, din 6 Octom- : 
brie 1914. Jurisprudența ro- 
mână din 1914, No. 37, p. 583, 
No. de ordine 585. Mai vezi 
tom. VII al Coment. noastre, 
pag. 72 urm. şi tom. Î, p. 633, 

(ed. a 2-a); tom. IV, partea I-a 
şi a II-a, tabla analitică, vo Quod 
nullum est confirmari neguit. 
V. şi vo Confirmare. 

— Nicio prescripţie nu este 
admisibilă în privinţa actelor 
inexistente, 219. 

Acte solemne. — Nu ccu- 
stituese un just titlu în sensul 
art.: 1895 urm. C. civ., dacă 
nu îndeplinesc formele cerute 
de lege ad solemnitatem, 248 

“ a n. 4, 256 text şin. 3. 
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— În actele solemne, un man- 
datar nu poate instrumentă în 
numele părților decât în baza 
unei procuri autentice, fiindcă, 
mandatul formează un tot in- 
divizibil eu actul pentru care 
a fost dat, 257 text și n. |. 
V. Mandat. 

Acţiones non nat non 
przscribuntur, 205. 

Acţiunea . cambială. — V. 
Qambie. 

Acţiunea civilă (izvorită 
dintr'o crimă, delict sau con- 
travenţie) se preserie prin ace- 
laş timp prin care se preserie 
acţiunea publică, 19 n. 2, 68, 
69, 508 urm. V. Prescripția 
penală. 

— Această soluţie este ade- 
vărată chiar dacă este vorba de 

"repararea unei daune cauzată, 
printr'o infracţiune deferită ju- 
risdicţiilor militare, cu toatecă 
aceste jurisdicții nu au dreptul 
de a statuă asupra despăgubi- 
rilor civile, 510 n. * 

Acţiunea în garanţie. — 
Preseripţia nu curge în pri- 
vinţa acţiunei în garanţie, cât 
timp evicţiunea nu are loc, 199. 
V. Ficțiune. V. Prescripția 
civilă, 

Acţiunea de înavuţire sau 
de folos nedatorit (în materie 
cambială), 448, 449. V. Pre- 
scripția comercială, p. 664. 

  

Acţiunea pauliană, — Cre- 
ditorii pot să opue preseripţia, 
nu numai atunci când debitorul 
neglijează de a o opune, dar și 
atunci când el renunţă la ea în 
mod fraudulos. Pentru aceasta, 
ei trebue însă să dovedească ele- 
mentele acţiunei pauliene: pre- 
judiciul și frauda (Contror.), 73, 
14. 
— Art, 1895 C. civil nefiind 

aplicabil acţiunei pauliene, po- 
sesorul nu poate să opue pre- 
seripţia de 10 pănă la 20 de 
ani acţiunei pauliene intentată 
contra înstrăinărei care i-a tran- 
smis imobilul. EI fiind urmărit 
printr'o acțiune personală, nu- 
mai preseripţia de 30 de ani este 
aplicabilă în specie, 217 n. 1, 234. 
Vezi şi tom. V, p. 257, 258. 

— Pentru aceleaşi motire, 
nici art. 1909 nu poate fi opus 
acţiunei pauliene, 271, 364. V. 
Prescripția civilă, 

Acţiuni posesorii. — Comu- 
nele au capacitatea de a exer- 
cită acţiunile posesorii, 77. Y. 
Comună, 
— Străinii, neputând dobândi 

imobile rurale în România, nu 
pot aveă exerciţiul acțiunilor 
posesorii pentru aceste imobile, 
39. V. Străini. 

— Bunurile domeniului pu- 
lie nu pot face obiectul unei 
acţiuni posesorii, 80 n. 2 şi 
tom. III, partea I-a, p. 202 
text şi n. 3. V. Domeniu public. 

— Unul din efectele posesiu- 
nei este de a permite poseso- 
rului să exereite acţiunile po- 
sesorii, care, în prima instanță, 
sunt de competenţa judecăto- 
riilor de ocoale, 101. V. Po- 
sesiune.



— Condiţiile cerute pentru 
exercitarea acţiunilor posesorii, 
10] n. 3, 184. 

— Posesiunea anuală trebue 
să întrunească condiţiile cerute 
de-art. 1860 pentru presericrea 
proprietăţei, 102 ad notam. 

— Termenul de un an, fixat 
pentru exerciţiul acţiunilor po- 
sesorii, curge contra minorilor 
şi interzişilor, 184. Vi Inter- 
dicție, Minori, ete. 

— Neadmiterea acţiunilor po-.- 
sesorii în privința mobilelor 
(Controv. în dreptul actual), 101 
n. 2, 845. V. Posestune. 

— Cumulul petitorului eu 
posesorul (Controv.), 184 n. 2. 
V. Cumul, Posesiune, ete. 

Acţiunea în reducţiune. — 
Acel care a preseris un imobil, 
conform art. 1895 urm. C. civil, 
este la adăpost de acţiunea în 
redueţiune exercitată de moște- 
nitorii rezervatari contra unui 
vânzător care a dobândit îmo- 
bilul în baza unei liberalităţi 
ce atacă partea disponibilă a 
rezervatarilor, 231. V. Pre- 
scripția civilă, Rezervă, ete. 

Acţiunea în revendicare. 
— Acțiunea în revendicare, eare 
rezultă din dreptul de proprie- 
tate nu se stinge prin faptul 
neexercitărei ei în timpul de- 
terminat, dacă nu există uzu- 
capiune, adecă o posesiune con- 
trară a imobilului revendicat, 
din partea unei alte persoane, 
n. 6 dela p. 87, 88, 9% nl, 

218, 219 şi tom. III, partea I-a, 
p. 213 n. 1 şip.867 n. 3 în fine. 
V. Proprietate. 

— Uzucapiunea cea scurtă,   

Acţiunea în revendicare 

statornicită de art. 1895 urm. 
C. civil opreşte acţ. în reven- 
dicare, 233. 

-—— Preseripţia nu este sus- 
pendată în privinţa acţiunei în 
revendicare şi a altor acţiuni 
reale ce moștenitorul ar aveă 
contra. suceesiunei, 194. 
— Acţiunea în revendicare 

a mobilelor este în principiu 
exclusă, 363. V. Mobile. 

— Acţiunea în revendicare 
a vaselor, 494, 425. V. Vas. 

— Acţiunea în revendicare 
a mobilelor pierdute sau furate 
se prescrie prin 3 ani, dacă po- 
sesorul este de bună credinţă, 
364. V. Furt. 
— Dacă posesorul este de 

rea. credinţă, acţiunea în reven- 
dicare se preserie prin 30 de 
ani, 377 ad notam, 510. Vezi 
Purt, Mobile, Prescripţia civilă. 
Prescripția penală, ete. 

— Acţiunea în revendicare | 
a imobilelor cumpărate la liei- 
taţie publică nu se mai prescrie 
astăzi prin 30 de ani, ei prin 
5 ani din momentul punerei în 
posesiune a imobilului adjude- 
cat, 182, 339 urm. V. Licitaţie 
publică, Prescripția cinilă, ete. 

— Această preseripţie curge 
contra, absenţilor, minorilor, in- 
terzişilor şi celor puşi sub con- 
siliu judiciar, 182. V. Absenţă, 
Consiliu judiciar, Interdicţie, 
Minori, ete. 

— S'a decis de curând (8 Oc- 
tombrie 1914), cu privire la ac- 
ţiunea, în revendicare, că acel 
care are dreptul de proprietate 
pentru o parte din imobilul ce 
revendică, cealaltă parte a imo- 
bilului aparţinând detentorului, 
este îndreptăţit să ceară a i se 
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Acţiunea în revendicare 

recunoaşte şi a se determină, 
judecătoreşte dreptul său de pro- 
prietate, şi aceasta o poate face 
pe calea unei acţiuni în reven- 
dieare, căci nimic nu împie- 
dică de a se revendică şi recu- 
noaşte proprietatea unui imobil 
în totul sau numai pentru o 
parte, acţiunea de eşire din în- 
diviziune rămânând la faculta- 
tea părţilor de a o utiliză atunei 
când vor găsi de cuviință. Prin 
urmare, instanța de fond co- 
mite o flagrantă tăgadă de drep- 
tate, când respinge acţiunea în 
revendicare intentată în aceste 
împrejurări, pe motiv că sin- 
gura cale pentru realizarea 
drepturilor reclamantului eră 
numai acea a împărțelei. Cas. 
S-a I, decizia No. 451 din:8 Oc- 
tombrie 1914. Jurisprudenţa 
română din 1914, No. 38, p.593, 
594, No. de ordine 597. 

— Acţiunea în revendicare 
exercitată de un moștenitor nu- 
mai pentru partea sa personală, 
nu întrerupe preseripţia faţă 
de terțiul posesor, decât pentru 
partea moştenitorului revendi- 
cant, 168, 169. V. Intreruperea 
prescripției, Prescripţia civilă, 
ete. 

Acţiunea în simulaţie. — 
Art. 1900 C. civil nu se aplică 
acțiunei în simulaţie, 27]. 

Actor sequitur forum rei, 219, 220. 

Administraţia legală. — 
Prescripţia nu curge în folosul   

tatălui administrator legal, în 
privinţa bunurilor copiilor săi 
minori administrate de el, 196. 

— Art. 1901 din codul civil 
fiind un text excepţional, nu 
este aplicabil tatălui admini- 
strator legal al bunurilor copi- 
lului său minor, 281. V. Pre- 
scriplia civilă. 

Adopţiune. — Nicio pre- 
scripţie neputând să curgă mai 
înainte de a se naşte acţiunea 
supusă acestui mod de stingere, 
termenul preseri pţiei al acţiunei 
moştenitorilor adoptătorului de 
a cere anularea adopţiunei, în- 
cepe a curge din momentul mor- 
ței adoptătorului, căci atunci 
se naște dreptul lor de a cere 
anularea adopţiunei, iar nu dela, 
data hotărîrei de adopţiune. Cas. 
S-a l-a, decizia No. 241, din 22 
Aprilie 1914. Jurisprudenţa ro- 
mână, din 1914, No. 23, p. 359, 
No. de ordine 369. V. şi Cr. 
Judiciar din 1915, No.2 
p. 20 (rezumate). V. Prescripția 
civilă, p. 634. 

Adulter. — Impiedicarea că- 
sătoriei, în caz de despărţenie 
pentru adulter, între soţul cul- 
pabil de adulter şi: complicele 
său (împedicare pur proibitivă, 
desfiinţată prin legea din 15 
Martie 1906), 468 n. 1. 

— Adulterul nu este un de- 
liet succesiv; el se compune din 
acte izolate din care unul sin- 
gur poate dă loe la urmărire, 
492 n. 2. V. Delicte succesive. 

Afini. — Beneficiul imunită- 
ței penale, statornicit de art. 307



C. penal, în ceeace priveşte pe 
afini, nu se aplică decât afi- 
nilor din linia ascendentă sau 
descendentă, cum ar fi: ginerii 
faţă de socri, nu însă şi afi- 
nilor din linia colaterală, cum 
ar fi: eumnaţii între ei; de unde 
rezultă că sustracţiunea, comisă 
între afinii din linia colaterală, 
nu intră în excepţia statorni- 
cită de art. 307 C. penal, 373 
ad notam. V. Fuyt. 

  Agenţi diplomatici. — Pre- 
seripția curge în contra lor, în 
timpul exereitărei funeţiunei 
lor în străinătate, 174. V. Pre- 
scripția civilă. 

Alienare videtur qui pa- 
titur usucapionem, 78, 189. 

Alienationis verbum etiam 
usucapionem continet, 188. 

Alienaţi (neinterzişi).— Pre- 
seripția nu este suspendată în 
favoarea lor, 180. V. şi p. 276. 

— Actele făcute de ei în 
timpul smintirei lor, fiind ine- 
xistente, nu pot fi confirmate, 
216. V. Acte înezistente, Con- 

firmare, Prescripția civilă, ete. 
— Alienaţii, ca şi minorii, 

nu pot să posede decât prin 
reprezentanţii lor legali, 9. 
V. Posesiune. 

Alimente. V. Pensie alimen- 
tară, 

Amanet. — V. Gaj.   

-— Casele de împrumut pe 
amanet. V, Juntele de pietate. 

Amendă. — Amenzile care 
au un caracter penal, se pre- 
seriu prin termenele fixate de 
art. 596-—598 Pr. pen., iar acele 
care au un caracter civil, se 
prescriu prin 30 de ani, 528, 
529. V. şi p. 517 text şi n.2. 
V. Prescripția penală, p. 614. 

Amnistie. — Efectele ei, 470 
n. 1. 

— Deoseb. între aministie şi 
grațiere, 470 n. 1. V. Graţiare. 

Anarghirie. — Ce eră sub 
codul Caragea (simulaţie), 24 
n, 

Ancheta in futurum.— Ce- 
verea unei anchete în futurum, 
neavând un caracter contencios, 
nu constitue un mod de între- 
rupere civilă a prescripţiei, 152. 
V. Prescripţia civilă. 

- — În asemenea materie, ne- 
existând dreptul de opoziţie, nu 
se poate aplică art. 151 Pr. 
civ., 152 n. 1. V. Opoziţie. 

— Sa decis că legiuitorul, - 
prin art. 66 Pr. civ., ereând 
instituţia anchetei în futurum, 
a avut în vedere numai urgenţa 
şi primejdia dispariţiei probelor 
de care o parte ar aveă nevoe 
spre a se servi întrun proces 
viitor, aşa că cel ce solicită o 
asemenea, procedură, nu este su- 
ficient, pentru ca cererea să-i 
fie admisă, să dovedească nece- 
sitatea şi interesul unor anu- 
mite constatări, ci trebue să 
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facă dovada urgenţei şi a pri- 
mejdiei dispariției probelor. 
Trib. R. Sărat, Dreptul din 1914, 
No. 79, p. 630. Mai vezi asupra 
anchetei în futurum, decizia 
Cas. S-a Ill-a, No. 263, din 
19 Septembrie 1914. Jurispru- 
dența română din 1914, No. 32, 
p. 501, No. de ordine 507. 

Anexiune de teritoriu. — 
Drepturile private anterior câş- 
tigate de către locuitorii unui 
teritoriu anexat rămân intacte 
şi cârmuite de legea sub care 
au luat naştere, afară numai 
de legile de procedură şi de 
competența, în privința cărora, 
părțile nu pot invocă un drept 
câştigat, întrucât formele de 
procedură şi instanţele judecă- 
toreşti sunt create în vederea 

unui interes de ordine publică, 
412 n. 1 in fine şi tom. 1, p. 78 
(ed. a 2-a). 

Animale. — Preseripţia in- 
stantanee statornicită de 
art. 1909 se aplică la animale, 
ele fiind lueruri corporale, 357 
ad notam. V. Prescripţia civilă, 
p. 656. 

— Acţiunea veterinarilor se 
prescrie, ca şi acea a medicilor 
şi chirurgilor, printr'un an, în- 
trucât veterinarii nu sunt decât 
nişte medici pentru animale, 
291. V. Veterinari. 

Antichreză.-—Creditorul an- 
tichrezist este un posesor cu 
titlu precar. In consecinţă, el 
nu poate să preserie proprieta- 
tea imobilului ce deţine, afară: 
de cazul când ar interverti titlul 

  

său, 113. V. Precariști, Pre- 
scripția civilă, ete. 

— Cât timp creditorul anti- 
chrezist rămâne în posesiunea 
imobilului, debitorul nn poate, 
de asemenea, să invoace pre- 
scripţia liberatorie a datoriei 
sale, tom. X, p. 305. 

Antreprenori de lucrări.— 
Responsabilitatea lor pentru lu- 
crările făcute de ei este aceea, 
a architecților, 285 urm., 295, 
V. Architecţa. 

Apă. — Apa şi alte produse, 
care se distribuese la domiei- 
liul persoanelor prin canalizare, 
poate face obiectul unui furt, 
367 ad notam. V. Puri. 

— Apele care servese la ali- 
mentarea unui oraş sau unei 
comuni sunt impreseriptibile, 
fiindcă fae parte, împreună cu 
conductele lor, din domeniul 
public al comunei, 84. V. Do- 
meniu public. 

— O fântână, care ar fi pro- 
prietatea, privată a unei comune, 
ar fi însă preseriptibilă, 85. 
V. Comună, Prescripția, câvilă, 
ete, 

— Nu se poate dobândi prin 
prescripţie dreptul de a corupe 
apa prin murdării şi materii fe- 
cale, 87. V. Prescripţia, civilă. 

Apel. — Tardivitatea ape- 
lului este de ordine publică, şi 
aceasta atât în materie civilă 
şi comercială cât şi în materie 
represivă, 46 text şi n. 3 şi 41. 
Cpr. Garsonnet, Pr. thcorigue 
et pratique de procedure civile, 
V, 2081, p. 848 (ed. a 2-a).



Apel 

— Termenul de apel curge 
contra minorilor, interzişilor și 
celor puşi sub consiliu judiciar, 
însă numai din ziua comuni- 
cărei hotăriîrei către tutor, cu- 
rator sau consiliu judiciar, 182. 

— Calcularea termenului de 
apel în cazul art. 99 ain legea 
judecăt. de ocoale dela 1907, 
p. 323 n. 1, 

— Calcularea termenului de 
apel în materie comereială (zile 
libere), 441 n. 3. Vezi şi Cas. 
rom. Bult. 1913, p. 2211. 

— În materie de poprire, 
448 ad notam. V. Poprire. 

— Imculpatul achitat în 
prima instanță de pedeapsă, 
poate fi condemnat la despă- 
gubiri civile de instanţa de apel 
numai după apelul părţei ci- 
vile, 511, 512. V. Parte civilă, 
Prescripția penală, p. Gil, ete. 
— Instanţa de apel ar violă 

însă autoritatea lucrului judecat 
dacă ar pedepsi pe inculpatul 
achitat numai după apelul părţei 
civile, sau dacă i-ar mări pe- 
deapsa fără apelul minist. pu- 
blie, 512 n. 1. V. Prescripția 
penală. 

— Excepţia dela, acest prin- 
cipiu admisă prin art. 103 din 
legea judecătoriilor de ocoale 
dela 1907, în privinţa delietelor 
şi contravenţiilor judecate în 
prima instanță de judecătoriile 
de ocoale, 512 n. 1. 

— Oricare ar fi natura afa- 
cerei, civilă sau comereială, ter- 
menul de apel se calculează, 
ca şi acel al perimărei, după 
modul cum a fost considerată 
și judecată afacerea prin sen- 
tința primei instanțe, 154 n. 3 
şi 447 n. 3. 

  

  

Apel 

— Preseripţia poate fi in- 
vocată pentru prima oară în 
apel, pănă în momentul închi- 
derei dezbaterilor, 71 text şi 
n. 4, 72 nota.V. Prescrip. civilă. 

— Apelui neregulat al con- 
demnatului nu întrerupe pre- 
seripţia, 520, 527. V. Preseripția 
penali, p. 673. 

— Curtea din Bucureşti a 
decis că deşi, în principiu, ape- 
lantul nu poate pune în discu- 
ţie decât ceeace sa apelat (tan- 
tum devolutum quantum apel- 
latu), totuşi regula decurgând 
din acest principiu, în caz de 
câştig de cauză, încetează de a 
fi aplicabilă şi partea intimată 
este în drept să se apere în apel 
cu motivele invocate la prima. 
instanță, chiar dacă ar fi fost 
respinse, de oarece având câştig 
de cauză la prima instanţă, 
această parte nu are interes să 
facă apel și nu poate să-l facă 
contra, motivelor pe care sau 
întemeiat primii judecători la 
pronunţarea hotărîrei lor. Drep- 
tul din 1914, No. 75, p. 59%. 
Cpr. C. Galaţi, Dreptul din 
1913, No. 68. 
— Curtea din laşi a decis. 

acum de curând (5 Noembrie 
1914) că, în caz de necomuni- 
carea hotărirei pronunţată de 
prima instanţă, dreptul de apel 
în contra acestei hotăriri nu se 
prescrie prin 30 de ani dela 
pronunţarea ei, fiindcă neexi- 
stând în specie punerea în în- 
târziere ce rezultă din comuni- 
carea hotărîrei, nimic nu poate 
stabili prezumpţia de renunțare 
la dreptul de apel, prezumpţie 
care este principiul și funda- 
mentul preseripţiei .liberatorii 
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(Dreptul din 1914, No. 19, 
p. 628); însă această soluție 
ni sa părut inadmisibilă, deşi 
Curtea de Casaţie s'a pronunţat 
tot în acest sens (Bult. 1910, 
p. 212). Vezi observaţia noastră 
critică care însoţeşte această, de- 
cizie. Dreptul, loco cit., p. 628, 

— În materie represivă, a- 
pelul făcut de cel condemnat în 
prima instanță, nu întrerupe 
preseripţia, 500, n. 2. V. Recurs. 

Arendaş. — Este; ca, şi loca- 
tarul, un posesor cu titlu precar, 
113. V. Zocaţiune. 

Arbori. — Se poate preserie 
proprietatea unui arbor inde: 
pendent de pământul în care 
el îşi are rădăcinile lui, 78 n. 1. 

— Faptul creșterei şi întin- 
derei unui arbor din an în an, 
nu împiedică posesiunea de a 
fi continuă, 107. V. Posesiune. 

— In privinţa dobândirei 
unui arbor prin prescripţie, la 
0 distanţă mai mică decât cea 
reglementară, vezi tom. III, 
partea l-a, p. 742 urm. şi Trib. 
Muscel, Dreptul din 1914, No. 
40, p. 320. 

Arhitecţi. — Responsabili- 
tatea, arhitecţilor pentru lu- 
erările făcute de ei (10 ani), 
285. V. Antreprenori de lucrări. 

— Acţiunile arhitecţilor pentru 
plata, serviciilor lor se preseriu 
prin 30 de ani, 285. 

— Neaplie. preseripţiei de 
6 luni arhitecţilor şi antrepre- 
norilor de lucrări, 295. 

— Termenul de 10 ani, sta- 
„tornicit de art. 1483 şi 1902 

C. civil, în privinţa arhitecţilor 

  

  

şi antreprenorilor de lucrări, nu 
admite suspendarea pentru 
cauză de minoritate, 184. 

Arenzile moșiilor. — Se 
prescriu prin 5 ani, ca și chi- 
riile caselor, 367, 

Arest preventiv.— Este in- 
terzis în materie de delicte de 
presă şi de deliete electorale, 
478, 479 n. 2. V. Delicte elec- 
torale, Delicie de presă, ete. 

Armată. — V. Praude in 
materie de recrutare, ete. 

Asigurare. — Este validă 
clauza dintro poliţă de asigu- 
rare, prin care se scurtează ter- 
menul prescripţiei, 55, 56, 439. 
V. Prescriptia civilă, p. 620. 

— De când începe a curge 
termenul prescripţiei în asigu- 
rările de transporturi maritime 
sau. pe uscat, precum și în asi- 
gurările contra daunelor şi 
asupra vieţei, 438, 

— Preseripţia acţiunilor ce 
-izvorăse din contractul de asi: 
gurare al unui vas, 437 urm. 
V, Vas. 

— Incât priveşte subrogaţia 
soecietăţei de asigurare, în caz 
când această societate a plătit 
pe proprietarul unui ras ava- 
viat din cauza unui abordaj, 
vezi Abordaj, Subrogare, ete. 

Asigurări maritime.—'Ter- 
menul prescripţiei este redus 
la un an, 427. V. Prescripţia 
comercială, 

Asigurare mutuală. — In



asigurările mutuale cu prime 
fixe, cotizaţiile  mutualiştilor 
sunt supuse prescripţiei de 5 
ani din cauza îndoitului lor ca- 
racter de fixitate şi de periodi- 
citate, 335. V. Prescripția ci- 
vilă. 

Asigurare asupra vieţei. 
— Contractul de asigurare asu- 
pra vieţei fiind un contract alea- 
tor, de oarece realizarea asigu- 
'rărei atârnă' de un eveniment 
incert, de viața persoanei asi- 
gurate, un asemenea contract 

este valabil, întrucât cuprinde 
în sine riscul cerut de art. 445 
C.-eom., pentru validitatea con- 
tractelor de asigurare. În con- 
tractul de asigurare, în caz de 

viaţă, trebue, în adevăr, să în- 

ţelegem prin rise riscul inerent 
naturei unui asemenea contract, 
căci altfel ar fi o inexplicabilă 
inconsecinţă a legiuitorului ca, 
după ce găseşte de interes ge- 
neral să introducă în codul co- 
mercial contractul de asigurare 
în caz de viaţă şi să-l regle- 
menteze, apoi printr'un alt text 
(art. 445 din acelaş cod) să-l 
desființeze, supunând validitatea 
lui la existenţa riscului carac- 
terizat ce se sprijină numai pe 
ideea, de repararea unei pagube 
eventuale ce nu se poate întâlni 
în asigurarea pentru caz de 

viață. Cas. rom. Seeţii-Unite 
(14 Noembrie 1913). Bult. 1913, 
p. 2227 urm. şi Dreptul din 
1914, No. 10. — Contră: C. Cra- 
iova, Dreptul din 1913, No. 23, 

p. 179 (decizie casată). Vezi în 

privința asigurărilor asupra 
vieţei, p. 438. 

Asociaţii mutuale. — Apli- 
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carea art. 954 C. com. acestor 
asociaţii (Controv.), 438 text 
şi n. |. 

Asociaţii în participaţie.— 
Neaplicarea art. 949 C. com. 
acestor asociaţii, care nu au 0 
personalitate juridică deosebită, 
de acea, a asociaţilor, 441 şi n. 
6 dela p. 441, 4%2. 

Aspri. — Monedă veche, 531 
ad notam. 

Atentat la bunele mora- 
vuri, 492 text şi n. 3. V. In- 
lesnirea obișnuită a desfră- 
nărei sau corupțiunei, etc. 

Autoritatea lucrului ju- 
decat. — Nu poate fi invocată 
de judecători din oficiu, 65 şi 

tom. VII, p. 455, 581. 
— Nici pentru prima oară 

în casaţie, 72 şi tom. VII, p. 454 
şi 630 n. 6. 

—  Posesiunea şi proprietatea 
având o cauză deosebită, prima 

nu poate fi invocată ca autori- 

tate de lucru judecat cu ocazia 

judecărei celei de a doua, 93. 

— Sa decis acum de curând 

(7 Noembrie 1914), că hotări- 

rea instanţei penale constitue 

lucru judecat pentra instanţa 

civilă în ceeace priveşte exis- 

tenţa faptului care formează 

baza. comună a acţiunei publice 

şi a celei civile izvorită din 

deliet. Cas., S-a I-a, Dreptul 

din 1915, No. 6, p. 4. 
— Cumpărătorul fiind un 

succesor eu titlu particular al 

vânzătorului, de aci rezultă că 
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nu se poate opune, cumpărăto- 
rului hotărîrea dobândită con- 
tra vânzătorului posterior vin- 
derei-cumpărărei, ci numai acea, 
dobândită înainte de vânzare, 
121 n. 3. V. Vânzare. 

Aval.—Este o obligaţie cam- 
bială de sine stătătoare, 432 
urm. V. Prescripția comercială. 

— Dispoziţiile codului co- 
mereial buigar asupra avalului, 
423 n. 3, | ! 

Avocat.—Prescrierea acţiu- 
nei avocatului pentru onora- 
riul lui şi a clientului în contra, 
avocatului pentru darea soco- 
telilor (aplicarea dreptului co- 
mun), 219, 220 şi 286. V. Pre- 
scripția civilă, 

— Soluţia dreptului german 
şi a dreptului bulgar în această 
privinţă, 220. 
— Dreptul judecătorilor de 

a reduce onorariul avocatului 
atunei când convenţia nu cu- 
prinde o sumă fixă, ci o parte 
din câştigul ce va rezultă din 
proces ((uota litis), 220 n. 1. 
V. Quota litis. 

— Dreptul avocatului de a 
reţine documentele procesului 
pănă la plata onorariului ce i 
se cuvine (Controv.), n. 3 dela 
p. 220, 221 şi tom. X, p. 358 
text şi n. 1. V. Retenție (drept 
de-). 

B 

Basarabia.— Proiectul.de cod 
civil pentru această provincie, 
relativ la prescripţie, n. 3 dela 
p. 31, 32. V. Prescripţia civilă, 

  

  

— Relativ la posesiune, 
92, 93, V. Posesiumne. 

Banchier.— Contuarul unui 
banchier poate, din punctul de 
vedere al aplicărei art. 1910 
din codul civil, fi considerat, 
în privinţa cumpărărilor de ti- 
tluri la, purtător făcute de terţii, 
ca un local unde se vând ase- 
menea lucruri (Controv.), 379 
text şi n. 2. V. Prescripţia ci-: 
vilă, Zaraf, ete. 

Bancrută. — Etimologie, 
487 n. 2, 

— Elementele acestui deliet, 
487 n. 2. 

— În materie de bancrută 
simplă sau frauduloasă, pre- 
scripţia începe a curge din ziua 
când au fost comise faptele cons- 
titutive ale delietului, iar nu 
din ziua fixată de tribunal pentru 
încetarea plăţilor, 487, 488. V. 
Prescripția penală, p. 669. 

— Numai comercianții pot 
fi condemnaţi ca banerutari, 
488 n. 2. V. Comerciamţi. 

— Pentru aceasta nu se cere 
însă o declarare în stare de fali- 
ment, fiind suficient ca instanţa 
penală să constate încetarea de 
plăţi, aşa că se poate pune ca 
principiu că poate să existe 
bancrută fără faliment (Con- 
trov.), 488, 489 şi p. 490 ad 

| notam. . 

— Sa decis, în această din 
urmă privință, că, în delictul 
de bancrută, unul din elementele 
delictului, acel al încetărei plă- 
ților, este în mod virtual con- 
statat de instanțele de fond, 
atunci când din sentinţa, tribun.



Bancrută 

a cărei motive au fost adop- 
tate de Curte, rezultă că încul- 
patul s'a găsit în încetare de 
plăţi, de oarece tribunalul i-a 
pus în sarcină faptul de a nu 
fi făcut declaraţia preserisă de 
art. 703 C. com. de încetarea 
plăţilor. De altfel, inculpatul 
necontestând: la Curte faptul 
încetărei plăţilor sale, bine a, 
fost condemnat ca bancerutar de 
către instanţele de fond. Cas. 
S-a II, decizia penală No. 115 
din 17 anuar 1914. Juris- 
prudența română din 1914, 
No. 9, p. 132, No. de ordine 131. 

— MHotărîrea care fixează 
data, încetărei plăţilor are un 
caracter esențialmente provizor, 
aşa că epoca încetărei plăţilor 
fixată printr'o primă hotărîre 
poate fi schimbată ulterior 
printr'o altă hotăriîre, când se 
descopăr nouă elemente cu care 
se poate dovedi că încetarea 
plăţilor a avut loc la o altă 
dată decât cea, fixată din capul 
locului, 488 n. 2 in fine. 

Bărbier. — Preţul unui abo- 
nament luat la un bărbier pentru 
ras, tăerea părului şi a barbei, 
nu este supus preseripţiei de 
un an statornicită de art. 1904 
CO. civil, 302 n. 6. 

„Beati possidentes 99. 

Bezman.—Bezmănarul este 
un posesor cu titlu precar, 113. 
V. Precariști, Prescripția _ci- 
vilă, ete, | 

— Aplicarea preseripţiei de 

    

cinci ani, 334. V. Prescripţie 
civilă, ete. 

— După codul Caragea, plata 
bezmanului sau embaticului se 
prescrieă prin trei ani, 334n.3. 

Bigamie. — Etimologie, 
486 n. 1. 

— Delict instantaneu, 486. 
— Soţul, în dauna morală 

a căruia sa săvârşit a doua 
căsătorie, este în drept a se 
constitui parte civilă, 487 ad 
notam. V. Parte civilă. 

— Existenţa, unei prime că- 
sătorii şi validitatea ei sunt 
chestiuni de fapt de suverana 
apreciere a instanțelor de fond, 
fie că această căsătorie a fost 
celebrată în ţară, fie în străină- 
tate, 486 n. 1. 

Mai vezi asupra altor chestiuni 
privitoare la delictul de bigamie, 
tom. I (ea. a 2-a), tabla anali- 
tică, 0 Bigamie. 

Bilete de bancă. — Sunt ti- 
tluri ia purtător cărora art. 1909 
C. civil este aplicabil, dacă se 
dovedeşte identitatea biletelor 
pierdute sau sustrase, 381 text 
şi n. 3. V. Titluri la purtător, 
Prescripția ciwlă, ete. 

— Legea din 1883 asupra 
titlurilor la purtător pierdute, 
furate, distruse, ete., nu se aplică 
biletelor de bancă, 387. Vezi 
Titluri la purtător. 

Bilete de drum de fer.— 
Legea. din 1883 asupra titluri- 
lor la purtător pierdute, furate, 
ete. nu se aplică biletelor de 
drum de fier, 387. 
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Bilete de loterie. V. Loterie. 

Biserică. — Nefiind în co- 
merţ, nu este prescriptibilă, 80. 

— Nu se poate dobândi 
asupra zidului unei biserici 
servitutea oneris ferendi. sau 
servitutea du tour de l'echelle, 3]. 

— Vasele şi orice alte orna- 
mente sacre, ca şi orice alte 
accesorii ale cultului sunt im- 
preseriptibile, ca unele ce nu 
sunt susceptibile de o proprie- 
tate privată (Controv.), 81, 82. 

— Sa decis, în adevăr, cu 
drept cuvânt, că, potrivit art. 963 
C. civil, numai lucrurile ce sunt 
în comerţ putând face obiectul 
unui contract, urmează că 
odoarele hisericeşti, cum şi toate 
Obiectele sacre, care au servit 
unei biserici, fiind bunuri sfinte 
şi obşteşti, nu pot face obiectul 
unei tranzacţiuni comerciale, 
iar convenţia prin care sar 
dispune vinderea-cumpărarea 
unor asemenea obiecte, are a 
fi anulată conform art. 966 
C. civil, ea fiind întemeiată 
pe o cauză ilicită. C. Bucureşti 
(20 Noembrie 1914). Dreptul 
din 1914, No. 80, p. 634 V. 
Cult religios. 

— “Toate aceste lucruri devin 
însă alienabile şi preseriptibile, 
îndată, ce legea le-a, redat co- 
merţului, 82. 
Numai legea, poate scoate un 

lucru din comerţ şi să-l declare 
impreseriptibil, fiindeă legile 
privitoare la prescripţie intere- 
sează ordinea publică, 82 n. 4. 
V. Prescripția civilă. 

Boală contagioasă.—0O 
boală contagioasă, precum ar 
fi ciuma, holexa, ete., nu con-   

stitue o cauză de suspendare a 
preseripţie, 174. V. Prescripţia 
civilă, 

Bourjon. — Jurisconsult 
francez din secolul al 18-lea, 
dela care codul fr. a împru- 
mutat maxima „En fait de 
meubles possession vaut titre“, 
p. | nota 2 şi p. 346. V. Pre- 
scripția civilă, p. 654. 

Bucovina. — Întrebările gu- 
vernului acelei provincii, în 
urma răpirei Bucovinei, către: 
Divanul Moldovei, cu privire 
la prescripţie, şi răspunsurile 
Divanului, 8 urm. şi n. 1 dela 
p. 23, 24. 

Buna credinţă. — Necesi- 
tatea ei pentru preseripția de 
10 pănă la 20 de ani, 238. 
V. Prescripția civilă. 

— Buna credință, a poseso- 
rului poate fi motivată printro 
eroare de drept ca şi printro 
eroare de fapt, 242 urm. Vezi 
Eroare, Prescripția civilă. 

— În privinţa construcţiilor 
făcute pe un teren străin, 246 
n. 3. V. Construcţii, ete. 

— În privinţa preseripţiei 
instantanee a mobilelor (Con- 
trov.), 354 urm. 

— Momentul când trebue să 
existe, în acest caz, buna cre- 
dință, 355. 

— Cazul când posesorul nu 
are nevoe de a fi de bună cre- 
dinţă, 355. 

— Posesorul este presupus de 
bună credință pănă la dovada 
contrară, 3855. 

— Dacă posesorul este sau



nu de bună credinţă, aceasta 
este o chestie de fapt, 244, 356. 
V. Posesiune. 

Bursă. — Jocul de bursă este 
interzis, 387. 

— Orice convenţie fiind pre- 
supusă serioasă pănă la dovada 
contrară, partea care susţine că 
vânzarea consimţită de ea 
ascunde o speculă asupra di- 
ferenţei de preţ, este datoare 
să facă această probă, 387 n. 2. 

  Bursele de comerţ.—Bur- 
sele de comerţ sunt asimilate, 
în privinţa titlurilor la purtător, 
târgurilor publice, 378. Vezi 
Prescripția comercială. 

C 

Cafegii.—Creanţa, cafegiilor 
pentru hrana şi locuinţa ceei 
procură pasagerilor, fie cu luna 
sau cu anul, se prescrie prin 
sase luni (Controv.), 292. Vezi 
Hangii, Ospătători, ete. 

Calendar. — Calendarul ofi- 
cial, după care se socotese 
termenele în ţara noastră, este 
acel julian, reformat de Julius 
Cesar, deşi decretul lui Cuza- 
Vodă, din 20 Decembrie 1864, 
a adoptat pentru poştă şi tele- 
graf, spre înlesnirea relaţiilor 
internaţionale, calendarul gre- 
gorian, astfel numit pentrucă a 
fost reformat, în anul 1582, după 
ordinul papei Grigore al 
XIII-lea, 211, 212. Vezi şi 
tom. VI, p. ll? n. 1. Pre 
scripția civilă. 

Cambie. — Scrisoarea prin 
care debitorul unei cambii ar 
cere dela creditorul său prelun- 
girea, termenului de plată, între- 
rupe prescripţia, nota 5 dela 
p. 162, 163.V. Prescripția civilă. 

— Aplic. regulei art. 1868 
$ 2 şi în materie cambială, 154, 
421. 

— Intreruperea preseripţiei 
printr'o cerere în stare de fali- 
ment, emanată dela unul in 
creditori, dacă această cerere 
este admisă, 420 n. 2. 

— In obligaţiile cambiale, 
întreruperea preseripţiei are 
efect numai în persoana obli- 
gatului, față de care a avut 
loc actul întreruptiv, deşi avem 
a face, în specie, cu obligaţii 
solidare, 421,. 422. Vezi Pre- 
scripția comercială. 

— Motivele acestei dispoziţii 
excepţionale, 422, 423. 
— De când curge preseripţia 

în materie cambială, 449, 450. 
V. Prescriplia comercială. 
— Deşi acţiunea cambială 

se prescrie prin cinei ani, totuşi 
instanța părăsită, care are de 
obiect asemenea acţiune, se 
prescrie prin 30 de ani, întrucât 
niciun text din legea comereială 
nu deroagă dela această regulă, 
221 n. 1, 409, 446, 447. 
— Preseripţia de 30 de ani 

mai este aplicabilă în ma- 
terie cambială, de câteori a 
intervenit o hotărîre condemnă- 
toare, art. 404 Pr. civ. fiind 
aplicabil, fără nicio distincţie, 
tuturor hotărîrilor în genere, 
158, 222, 409, 446 text şin. 2. 

— Dreptul: de opoziţie este 
ridicat de lege în materie cam- 
bială numai la instanţele de 
fond, nu însă şi la Curtea de 
casaţie, 421 n. 2. V. Opozihe. 
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Cambie 

— După vechiul cod comer- 
cial, prescripţia, în materie de 
cambii, se întemeiă pe o pre- 
zumpţie de plată juris tantum, 
fiindeă se puteă deferi jurămân- 
tul decizor âcelui care o opuneă, 
445. 

— După codul actual, acţiu- 
nea cambială se prescrie tot 
prin cinci ani, puţin importă 
dacă cambia a fost sau nu 
protestată, iar cambia, este decă- 
zută, din efectele sale atât ca 
instrument de probă cât şi ca 
cauză a obligaţiei, fiindcă, în 
materie cambială, ca şi în orice 
materie comercială în genere, 
prescripţia stinge radical obli- 
gaţia. Cambia prescrisă nu se 
transformă, deci într'un zapis 
civil, debitorul ne mai bucurân- 
du-se astăzi numai de o pre- 
zumpţie de plată susceptibilă, 
de proba contrară, ca în codul 
francez şi ca în dreptul nostru 
anterior, ci de o prezumpţie 
legală de liberare nesusceptibilă 
de a fi răsturnată prin proba 
contrară; de unde rezultă că! 
purtătorul cambiei nu poate; 
eu niciun, chip, fi primit a 
stabili existența datoriei, şi 
judecata nu poate căută nicăiri 
proba neplăţei, 445, 446. Cpr. 
Judecăt. ocol. Mihăileni (Do- 
rohoi), Cr. judiciar din 1915, 
No. 4, p. 35 (cu nota d-lui Şt. 
Seriban). 

— În consecință, purtătorul 
cambiei nu poate deferi debito- 
rului cambial jurământul deci- 
zor, spre a dovedi neplata cam- 
biei preserise, nici jurământul 
de credulitate văduvei sau MOŞ- 
tenitorilor lui, 446. V. Jură- 

N   

Cambie 

mânt decizor, Jurământ de cre- 
dulitate, ete. 

—- Presupunând însă că debi- 
torul, după ce a invocat pre- 
scripţia, a plătit cambia, mai 
poate el. exereită acţiunea în 
repetiţie? (Controv.), 39 urm., 
445 n. 3. V. Obhg. naturală, 
Prescripția civilă, ete. 

— Debitorul unei cambii ne- 
putând opune, conform art. 349 
C. com., excepţii personale 
aceluia ce exercită acţiunea, cam- 
bială, decât dacă sunt lichide 
şi de o grabnică soluţie, urmează. 
de aci că instanţa de fond poate 
respinge cererea de chemare la 
interogator, cum şi acea dea se 
suspendă judecata acţiunei cam- 
biale pănă la rezolvirea, acţiu- 
nei în anularea cambiei, pe 
motiv că aceste excepţii nu 
sunt de o grabnică soluţie, n. 3- 
dela p. 312, 313. 

— Debitorul unei cambii nu 
poate să defere nici jurământ 
purtătorului titlului, spre a do- 
vedi liberarea sa, nici să ceară 
aducerea registrelor adversa- 
rului său, 313 ad notam. V. şi 
tom. VII (tabla), +0 Cambie. 
V. Begistre comerciale. 

— Nuse violează însă art. 349 
C. com., când instanţa de fond 
admite complectarea  începu- 
tului de probă serisă învocat 
de debitor, numai prin jură- 
mântul supletor ea singurul 
mijloc de grabnică soluţie ce 
poate înlătură această probă, 
înlăturând interogatorul și 
proba testimonială, 313 ad 
notam. 

— Curtea, din laşi a decis, 
acum de curând (10 Octombrie 
1914), însă numai în majoritate



Cambie 

(trei judecători contra doi), că 
excepţia ridicată de pârtt într'o 
acțiune cambială, că o cambie 
emisă în alb, necuprinzând 
niciuna din menţiunile preserise 
de art. 270, 271 C. com., nu 
constitue o excepţie referitoare 
la forma titlului, ci o excepţie 
pur personală celui care exercită 
acțiunea cambială şi, deci, nu 
poate fi- invocată decât dacă e 
lichidă, de o grabnică soluţie 
şi, în toate cazurile, întemeiată 
pe o probă scrisă, dovada tes- 
timonială și interogatorul fiind 
inadmisibile în asemenea caz, 
întrucât prin admiterea lor sar 
întârziă condemnarea la. plată. 
Dreptul, din 1914, No. 77, 
p. 611. 

— Fiind de principiu că 
efectele contractelor sunt de- 
terminate prin legea ţărei unde 
ele sau perfectat, afară de 
cazurile când părţile au decis 
altfel, de aici rezultă, că potrivit 
acestui principiu, în materie 
cambială, obligaţiile diferiților 
semnatari sunt determinate prin 
legea, locului unde, faţă de fie- 
care, cambia, a devenit perfectă. 
Prin urmare, dacă o cambie a 
fost emisă în Germania, stipu- 
lându-se locul plăţei tot acolo, 
şi a fost acceptată în România, 
obligaţia, acceptantului este su- 
pusă preseripţiei cambiale de 
cinci ani, prevăzută de legea, 
română, iar nu preseripţiei de 
trei ani admisă de legea germană, 
445 n. 2. V. Drept internațional. 

— Dispoziţiile de drept in- 
ternaţional admise, în . privinţa 
cambiilor, de codul comercial 
bulgar, 423 n. 3. 
— Cambiile afiate într'o suc- 

  

"casărei 

cesiune constituese prin natura 
lor o avere suseeptibilă de a 
produce venit şi, deci, sunt su- 
puse la supra-taxă de 4%. Cas. 
rom. Bult. 1913, p. 847. 

— Dispoziţiile codului co- 
mercial asupra cambiilor pier- 
dute sau furate, 388. 

  Casare (cu trimetere). 
Părţile pot invocă prescripţia 
pentru prima oară înaintea in- 
stanţei de trimetere, în urma 

decizei pronunţate în 
ultim resort, dacă ele n'au re- 
nunțat la acest mijloe de apă- 
rare, 72. 

— Este, în adevăr, de prin- 
cipiu că, înaintea unei instanţe 
de trimetere sezisată prin casarea 
"unei decizii judecătorești, părţile 
îşi păstrează dreptul nu numai 
de a repune vechiile lor eon- 
cluzii, dar de a se întemeiă şi 
pe mijloace nouă, trase fie din 
faptele îndeplinite, fie din . ho- 
tărîri sau decizii pronunţate în 
urma deciziei casate, destul este 
ca obiectul cererei să nu fie 
schimbat. Cas. fr., Dreptul din 
1914, No. 50, p. 400. 
— Acest principiu incontes- 

tabil a fost consacrat şi de 
Curtea noastră de casaţie. Efec- 
tul legal şi necesar al casărei, 
zice o decizie recentă a acestei 
Inalte Curți, fiind de a repune 
pe părţi în aceeaş stare în care 
se găseau înainte de pronunţarea 
hotărîrei casate, de aci rezultă 
că judecătorii de trimetere sunt 
substituiţi judecătorilor a căror 
hotărîre a fost casată, în aceleaşi 
condițiuni şi cu aceleaşi drepturi 
care puteau să le aparţină aces- 
tora, Vezi Dreptul din 1914, 
No. 57, p. 452; Jurisprudența 
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română din 1914, No. 29, p. 449 
şi Pagini juridice din 1914, 
No. 130, p. 1030. 

Căpitan. Căpitanul va- 
sului fiind un posesor cu titlu 
precar, nu poate să prescrie 
vasul ce comandă, 113, 427. 
V. Precariști, Vas, ete. 

— Responsabilitatea căpita- 
nului în caz de lovirea, vaselor. 
V. Abordaj. 

  

Cârciumari. — Prescrierea 
prin 6 luni a creanţei lor pentru 
hrana şi locuinţa ce procură 
asagerilor, cu luna sau cu anul 
Controv.), 292. V. Cafegii, 
Hangu, Ospălători, ete. 

Cărăuş, Cărăuşie. — Este 
validă după jurisprudenţă, 
clauza care scurtează prescrip- 
ţia acţiunilor în contra cărău- 
şului derivând din contractul 
de transport, 56. 

— Preseripţia acţiunilor iz- 
vorite din contractul detransport 
sau cărăuşie, 450 urm. V. Pre- 
scripția comercială. 

— Preseripţia de 6 luni, pre- 
văzută de art. 956 C. com., se 
aplică la toate acțiunile derivând 
din contractul de transport, iar 
nu numai atunci când este vorba 
de pierdere, avarie sau întârziere, 
56 n. 3, 452, 453. V. Prescripția 
comercială, p. 665, Transport, 
etc. 

— Sa decis că, cu toate că, 
prin art. 417 C. com., se pre- 
vede că, la, cererea expedito- 
rului, cărăuşul este obligat a-i 
dă un exemplar al scrisorei de 
cărat subserisă de dânsul, 
această formalitate nefiind însă,   

de esența contractului, ei fiind 
cerută numai ca un mijloe de 
probă pentru dovedirea lui, ea 
nu poate schimbă caracterul 
contractului de transport, care 
este un contract consensual, în 
sensul că nu este supus la nicio 
formă pentru validitatea lui. Şi 
această decizie adaugă că, de- 
pozitarea lucrului ce urmează 
a fi transportat constituind unul 
din elementele constitutive ale 
contractului de transport, din 
care. face parte integrantă, ur- 
mează că, contractul de tran- 
sport se consideră ca încheiat 
chiar din momentul în care de- 
punerea, a avut loc, astfel că 
răspunderea cărăuşului începe 
din momentul priwmirei lucrului 
spre transportarea lui. C. Galaţi, 
Dreptul din 1915, No. 5, p. 36 
urm. 

Căsătoria putativă. — Mo- 
mentul când trebue să existe 
buna credinţă (Controv.), 245 
şi tom. I, p. 665 (ed.a 2-a). 

Căsătoria religioasă.—Ţă- 
rile în care ea mai există as- 
tăzi, 486 n. 1 şi tom. |, p. 538. 
text şi n. 8 (ed. a 2-a). 

  Cekuri. — 413, 445 urm. V. 
Cambii. 

Cete de moşneni.—Nu sunt 
persoane morale, 77. V. Per- 
soane morale. 

— Dobândirea de bunuri 
prin prescripţie de către cetele 
de moșneni, 77. V. Prescripția 
civilă.



Chirurgi.— rescrierea acţi- 
unei lor pentru operaţiile făcute 
bolnavilor, 297 urm. V. Medici. 

— Punctul de plecare al pre- 
- seripţiei (Controv.), 298 n. 2. 

  

Clandestinitatea. — Pentru 
a conduce la prescripţie, pose- 
siunea, trebue să fie neclandes- 
tină, adecă publică, 110. 
— Când încetează elandes- 

tinitatea, 111. 
— Clandestinitatea, este un 

viciu relativ (nec clam ab ad- 
versario), 112. V. Posesiune. 

— Dacă posesinnea a fost 
clandestină sau publică, aceasta 
este o chestie de fapt, 112. 

— Publicitatea  posesiunei 
este cerută numai în privinţa 
imobilelor, nu însăşi a mo- 
bilelor, 112. V. Posesiune. 

Codul Andronache Donici. 
— Dispoziţiile ce acest. cod 
cuprinde asupra preseripţiei, 2] 
n. 3, l56 n. 1 

— După acest cod, minori- 
tatea eră, ca şi astăzi, O cauză 
de suspendare, iar nu de intre- 
rupere a prescripţiei, 178 n. 2. 

Codul Calimach. — Data 
punerei în aplicare a acestui 
cod (1 Iunie 1817), 7n. 1. V. 
Prescripția civilă. 

— Dispoziţiile ce acest cod 
cuprinde asupra preseripţiei, 7 
urm. V. Prescripția. civilă. 

— După codul Calimach, 
acţiunea ce isvoreă dintr'o crimă 
se preseriă prin 380 de ani, 19 
şi 508 n. 3. 

— După acest cod, acei pu- 
ternici nu puteau invocă uzu-   

capiunea, contra celor neputer- 
nici, 15 text şi n. 5, 76, precum 
şi tom. IV, partea I-a p. 77, 
18 şi tom. VI, p.7n.4 V. 
Prescripția civilă. 
— Acest cod admiteă pres- 

criptibilitatea facultăţilor legale 
prin contradicţia aceluia contra 
căruia, ele urmau a fi executate, 
12, 90, 91. V. Facultăți legale. 
— După acest cod, lucrurile 

care compuneau domeniul pu- 
blie sau a căror înstrăinare 
eră oprită de lege, se preserieau 
prin 40 de ani, 80 n. 2. Vezi 
Domeniu public, Prescripția ci- 
vilă, ete. 

— Acest cod eră în totul 
lipsit de regimul publicităţei 
erga tertios, publicitate care 
n'a fost înfiinţată, în privinţa 
imobilelor, decât la 1832, prin 
Regulamentul organic, n. 5 dela 
p. 20, 21. V. Publicitate. 

— Conciliarea, art. 1920 din 
codul Calimach cu art. 1930 
din acelaş cod, care sunt în 
contradicţie flagrantă, 130. V. 
Posestune.' 

— După acest cod, preserip- 
ţia, curgeă contra minorilor, ne- 
hunilor şi celor smintiţi sau 
tâmpiţi ia minte, îndată ce ei 
aveau un tutor sau un curator, 
178 n. 2. 
— După acest cod, nu puteă 

să existe prescripţie achizitivă 
sau uzucapiune, oricât de lungă 
ar fi fost, fără bună credinţă, 
16. V. Prescripția civilă. 

— Prescripţia începută sub 

“codul Calimach, urmează să fie 

în totul cârmuită de dispozi- 

țiile acestui cod şi, deci, să 

curgă şi în timpul minorităţei, 

după cum dispune art. 1909 din 

acest cod, chiar dacă minori- 

tatea, s'a deschis sub codul ac- 
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tual. Prin urmare, cu drept 
cuvânt, instanța, de fond a de- 
clarat prescris dreptul de a 
cere complinirea legitimei, 
atunei când cererea a fost fă- 
cută după 40 de ani dela des- 
chiderea succesiunei, după cum 
prevede art. 1951 din codul Ca- 
limach, pentru preseripţia acelui 
drept. Cas., S-a l-a, decizia 
No. 564, din 26 Noembrie 1914. 
Jurisprudenta română 
din 1915, No. 3, p. 38, No. de 
ordine 23, lit. B. 

Codul Caragea.—Preserip- 
ţia în codul Caragea, 21 urm. 

— Prigonirile pentru călcare 
de pământ şi de hotare între 
vecini erau, după acest cod, 
impreseriptibile, 22. 
— Codul Caragea a, fost însă 

modificat, în această privinţă, 
„prin legea din 8 Martie 1847, 

p. 22 n. 1 şi 242 ad notam. V. 
Hotărnicie, Prescripţia. civilă, 
ete, 
— Preseripţia eu rea credinţă 

de 30 de ani are, sub codul 
Caragea, un caracter extinetiv, 
jar nu achizitiv de proprietate 
(Controv.), 26, 27. 

— Codul Caragea admite 
preserierea instanțelor părăsite, 
prin 30 de ani, soluţie admisă 
şi în dreptul actual, 156 urm., 
221. V. Prescripţia civilă, 

— Titlul pro hevede eră un 
titlu just pentru preseripţia, de 
10 ani, această dispoziţie fiind 
aplicabilă atunci când autorul 
posesorului actual a, început a 
posedă sub codul Caragea, destul 
este ca posesiunea să fi urmat 
timp de 10 ani sub codul ac- 
tuail, 132 nota 1. V. Prescrip- 
ţia einilă, p. 639. 

— În codul Caragea, mino- 

  

ritatea este, ca şi în codul ac- 
tual, o cauză de suspendare, 
iar nu de întrerupere a pre- 
seripţiei, 178 n. 2 în fe. V. 
Prescripția civilă, 

— După acest cod, fondul 
dotal eră preseriptibil, de câte- 
ori prescripţia, începuse a curge 
înainte de căsătorie, 188. 

— Mai vezi asupra C. Ca- 
ragea, p. 334 n. 3, 

Comandament prealabil. 
— Un comandament prealabil 
comunicat debitorului prin por- 
tărei întrerupe preseripţia, 
pentrucă, după procedura civilă, 
comandamentul nu este o simplă 
somaţie, ci un început de execu- 
tare, 161. V. Prescripţia civilă, 

  Comercianţi.— A cţiunea co- 
merecianţilor pentru mărfurile 
ce ei vând la particularii ce 

“na sunt comercianţi, se prescrie 
printr'un an (Controv.), 300, 
413, 414. V. Preseripția civilă, 
— Punctul de plecare al pre- 

seripţiei, 315, 316. 
— Încât priveşte vânzările 

de mărfuri între comereianţi, 
preseripţia este la noi de 10 ani, 
iar în Franţa, şi în Belgia, de 
30 de ani, 300. V. Prescripția 
comercială. 

— Cazurile când se aplică. 
preseripţia de 30 de ani, 301. 

— Ce se înțelege prin co- 
mercianţi? 301. 

— Spre a puteă fi declarat 
falit, trebue a fi comereiant de 
profesiune, iar nu numai a fi 
făcut acte de comerţ izolate, 
489 n. 1. V. Paliment. 
— Împiegaţii comerciali ai 

neguțătorilor plătiţi cu luna, nu 
intră în categoria, de lucrători, 
de care vorbeşte art, 1903 C(.



Comercianţi 

civil. Acestor împiegaţi li se 
va aplică prescripţia de 5 ani, 
295. V. Neguțători. 

— Un constructor de maşini 
agricole nu este un comer- 
ciant, 301. 
— Quid în privința meca- 

nicilor? (Controv.), 301 n. 4. 
V, Prescriptia civilă. 

— Numai comereianţii pot 
fi condemnaţi ca banerutari, 
488 n. 2. V. Bancrută. 
— Pentru ea un comerciant 

să fie declarat în stare de fa- 
liment, nu este suficient a se 
dovedi încetarea virtuală a plă- 
ților sale, ci este necesar a se 
stabili încetarea, efectivă a plă- 
ților, adecă o stare de insol- 
venţă a comerciantului, care nu 
mai face faţă obligaţiilor sale 
comerciale ajunse la seadență, 
489 n. 1. V. Faliment. 

Comodat.—Comodatarul 
este un posesor cu titlu precar, 
113, 447, 459. V. Precarișii, 
Prescripția civilă. 

Complicitate.— Art. 307 din 
codul penal neconsiderând ca 
delicte tainicile luări comise de 
soție spre paguba bărbatului 

„Său, urmează că acei care au 
ajutat sau asistat pe femee la 
comiterea unui asemenea fapt, 
nu pot fi consideraţi ca complici, 
întrucât pentru aceasta trebue, 
conform art. 50 C. penal, ea 
faptul principal să constitue o 
crimă sau un delict, 372 n. 3. 
V. Purt, Tainică luare, ete. 

Compromis. — Dacă, în caz 
de compromis, înfăţişarea de 
bună voe a părţilor înaintea 
arbitrilor aleși de ele, întrerupe 
sau nu prescripţia (Controv.), 
53, 

Comună. — Comunele n'au 
avut personalitate juridică în 
Dobrogea, în timpul domina- 
țunei otomane, pănă la anul 
1874, p. 76. V. Dobrogea. 
— Comunele au capacitatea 

de a exercită acţiunile pose- 
sorii, 77. V. Acţ. posesorii. 
— O fântână, care ar fi pro- 

prietatea privată a unei comuni, 
ar fi preseriptibilă, 85. V. Apă. 

— O comună nu poate face 
declaraţii şi recunoaşteri asupra, 
proprietăților sale, decât sub 
formele anume determinate de 
legea ei organică, o asemenea 
recunoaştere echivalând cu un 
act de înstrăinare. Cas., S-a 1, 
Bult. 1913, p. 2024. V. Recu- 
noaștere. 

— O comună nu poate invocă 
preseripţia de 5 ani atunci când 
un funcţionar, care nu are drept 
la pensie, cere restituirea, reține- 
rilor ce comuna i-a făcut în 
acest scop, 826. V. Pensiuni, 
Reţineri, ete. | 

— Prescripţia nu curge în 
folosul primarului unei comuni, 

“196. V. Primar, Prescripția 
civilă, ete. 

Comunitate. V. Indiviziune. 

Concluzii scrise. — Partea, 
care n'a invocat preseripţia nici 
în mod expres, nici în mod tacit, . , 
în concluziile sale orale, no 
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poate invocă în concluzile sale 
serise, judecătorii neputându-se 
pronunţă asupra unor puncte 
care n'au făcut obiectul unor 
desbateri contradictorii, 10 text 
şi n. 6. 

Concordat. — Acţiunea în 
anulare sau în reziliere a con- 
cordatului, în materie de fali- 
ment, se prescrie prin doi ani, 
459. V. Faliment, Prescripția 
comercială, ete. 

Condemnaţiuni civile. — 
Preserierea lor prin 30 de ani, 
528 urm. V. Prescripția civilă. 

Condictio indebiti—A cţiu- 
nile întemeiate pe o condictio 
îndebiti se prescriu prin 30 de 
ani, 217 n. 1. 

Condiţie. — In materie de 
uzucapiune, titlul trebuind să 
fie actualmente translativ de 
proprietate, de aici rezultă că 
un titlu sub condiţie suspensivă 
nu poate fi invocat pentru pre- 
seripţia de 10 pănă la 20 de 
ani, 25]. 

— În privinţa art. 1900 C. 
civil, condiţia, cât timp este în 
suspensie, nu împiedică pre- 
seripția acţiunei în anulare de 
a curge dela data actului, 279. 
V. Termen. 

— Modalităţile creanţelor 
(condiţie suspensiră), 197 urm. 

— Preseripţia de 10—20 de 
ani, eonsolidând proprietatea. în 
mâna posesorului, liberează imo- 
bilul dobândit de existenţa unei 
condiţii la care eră supusă rezol- 

  
  
  

virea titlului vânzătorului, 236 
text și n. 2. 

— În caz de constituirea unei 
ipoteci pentru garantarea unei 
creanţe condiţionale sau cu 
termen, cât timp imobilul ipo- 
tecat se găseşte în mânile debi- 
torului, pendente conditione sau 
pendente die, preseripţia nu 
curge contra creditorului ipote- 
car nici în privinţa acţiunei per- 
sonale ce acesta are contra debi- 
torului, nici în privinţa acţiu- 
nei ipotecare ce creditorul are 
asupra imobilului ipotecat. Dacă 
presupunem însă că debitorul 
a înstrăinat imobilul, terţiul 
posesor va, preserie contra cre- 
ditorului, chiar pendente condi- 
tione sau pendente die, liberarea 
ipotetei de care el este grevaât, 
201. V. /potecă. * 

Confirmare. — Preseripţia 
statornicită de art. 1900, în 
privinţa acţiunei în anulare 
pentru vicii de eonsimţimânt 
şi incapacitate, este o confir- 
mare tacită, 269, 276. 

— Actele inexistente nu pot 
fi confirmate, 270 text şi n. 2, 
276. V. Acte inexistente, Quod 
nullum est con firmari nequil, ete. 

— Confirmarea donaţiunei 
anulabile de către moştenitorii 
dăruitorului, în urma morței 
acestui din urmă, 271 şi ton. 
IV, partea I-a, p. 202 ad notam 
şi p. 417. V. Donaţiune. | 

— 'Testamentele nule în pri- 
vința formelor, nu pot fi confir- 
mate în urma morței testato- 
rului, de către moştenitorii sau 

reprezentanții săi, regula sta- 
tornicită de art. 1167 $ ultim 
C. civil, în privinţa donațiu- 
nilor, fiind excepţională și cons-



tituind chiar o anomalie (Con- 
trov.), 258; tom. IV, partea I-a, 
p. 208 ad notam; tom. IV, 
partea II, p. 139 urm.; tom. 
VII, p. 51, 52, ete. V. Tes- 
tament. 

Consiliu judiciar. — Pre- 
scripția nu este suspendată în 
privinţa persoanelor puse sub 
consiliu judiciar, 180. 
— Prescripţia de 5 ani, pe 

care art. 568 Pr. civ. o admite 
în privinţa cererei de evicţiune 
a bunurilor vândute la mezat 
public, curge nu numai în contra 
minorilor şi interzişilor, dar şi 
în contra celor puşi sub consiliu 
judiciar, 182. 

— Termenul de 10 ani stator- 
nicit de art. 1900 C. civil curge, 
în privinţa persoanelor puse 
sub consiliu judiciar, din ziua 
incetărei incapacităţei sau mor- 
ței lor, 275. .V. Prescripția 

„civilă, 
— Prescripţia excepţională, 

statornicită, în materie de tutelă, 
de art. 1901 C. civil, nu poate 
fi invocată contra consiliului 
judiciar (Controv.), 281. 

Construcţiuni făcute pe 
pământul altuia. — Necesi- 
tatea ea constructorul să fie de 
bună credință, 246 n. 3. 

Cont curent. — Prescripţia 
de cinci ani statornicită de 
art. 1907 nu se aplică dobân- 
zilor unui cont-curent, cât timp 
acest cont n'a fost lichidat, 331. 
V. Prescripţia civilă. 

— Caracterul unei acţiuni 

în justiţie, determinându-se în 
momentul când instanța este 
legată, acţiunea prin care se 
cere o sumă de bani dintro 
cambie şi alta dîntr'un cont 
curent, este o acţiune comer- 
cială, astfel că. cererea recon- 
venţională a pâritului este, în 
principiu, admisibilă, reclaman- 
tul neputând, în urmă, prin 
faptul său unilateral, să schimbe 
caracterul acţiunei, renunțând 
la cererea sumei derivând din 
cont curent şi transformând 
astfel acţiunea într'un proces pur 
cambial, să facă astfel inadmisi- 
bilă, cererea, reconvenţională a 
pârîtului. Cas. S-a III, decizie 
No. 496, din 30 Oet. 1913 (de- 
cizie nereprodusă în Bult. 
Curţei). Jurisprudența română 
din 1914, No. 4, p. 52, No. de 
ordine 57, lit. a. 

Contrabandă. — Faptul de 
contrabandă, când nu este în- 

soţit de alte delicte pedepsite 
după dreptul comun, se preserie 
prin trecerea unui an dela data, 

comiterei lui, 480—482. Vezi 
Vamă, Prescripţia penală. 
— Sa decis că faptul de a 

încercă a scoate din comună 
nişte vase de vin, fără a achită 

taxa de cotit cerută de regul. 

comunal, nu se consideră ca 

contrabandă nici de art. 96 din 

regul. veniturilor comunale, nici 

de art. 166 din legea vamală, 

care se aplică numai când este 

vorba, de introducerea sau ex- 

portarea de mărfuri contra legi- 

lor privitoare la aşezarea şi 

perceperea taxelor de axize. 

Cas, S-a III, 15 Noembrie 1913, 

Bult. 1913, p. 2183. 
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" nală, 

Contra non valentem 
agere non currit pras- 
criptio. — Neadmiterea acestei 
maxime în dreptul actual nici 
întrun caz, fie că ar fi vorba 
de o împiedicare de drept, fie 
de o împiedicare de fapt, atât 
în materie civilă cât şi în ma- 
terie penală, preseripţia ne mai 
putând fi suspendată astăzi decât 
în cazurile limitativ determi- 
nate de lege (Controv.), 48, 49, 
172 urm., 176, 506, 5017, 523. 
Y. Prescripţia civilă, Prescrip- 
ţia penală, p. 670, ete. 

— Aplicarea acestei maxime 
în dreptul vechiu francez şi în 
codul Calimaeh, 20 n. 3, 172 
178 text şi n. 2, 208. 

Contravenţii poliţieneşti. 
— În materie de contravenţii 
polițienești, intenţia, frauduloasă 
nu este necesară, afară de cazul 
când legea ar dispune altfel. 
Cas, S-a II, decizia penală 
No. 2675, din 3 Noembrie 1914. 
Jurisprudenţa română din 
1914, No. 37, pag. 589, 590, 
No. de ordine 59. 

— Preserierea act. publice 
în privinţa contravenţiilor poli- 
țieneşti, 477 text şi n. 5.502 n. 2. 
V. Prescripţia penală. 
— Prescripţia pedepsei în 

materie de contravenţii poliţie- 
neşti, 520 text şi n. 3. 
— Intreruperea prescripției 

în materie de contravenţii poli- 
țieneşti, 5V2. V. Prescripţia pe- 

„Contravenţiile la le gea 
timbrului. — Prescrierea, - lor, 
525 n, 2. 

Contribuțiile înscrise în 
rol, datorite Statului. — Se 
prescriu prin trei ani, 325 n. 2, 
V. Impozite. 

Contumacie. — Orice con- 
demnat în contumacie (sau în 
lipsă), a cărui pedeapsă s'a pre- 
scris, poate invocă prescripţia şi 
judecătorii sunt chiar datori a 
o propune din oficiu, 919 text 
şi n. 5. V. Prescripția penală. 

  

Coproprietate. — V. Indi- 
viziune. 

Corabie. — V. Vas. 

  Costanda. — Monedă veche 
din veacul al XVIl-lea şi al 
XVIII-lea, care eră egală cu 
Potronicul şi care valoră ea 10 
bani din moneda, actuală, 530 
n. 2, 531 nota. V. Potronic. 

Creanţe. — Moaalităţile cre- 
anţelor, 197 urm. V. Pre 
scripția, civilă. 

— Art. 1909 din codul civil 
nu se aplică la creanţe (afară 
de titlurile la purtător), fiindcă 
ele nu se transmit dela mână 
la mână, 357 n. 1. 
— Punctul de plecare al pre- 

seripției în privinţa creanţelor 
(naşterea creanţei), 205 urm. 

— Creanţele care se plătesc 
în părți parţiale, cu anul, cu 
una, ete. cuprinzând atâtea 
creanţe câte şi plăţi parţiale 
sunt, fiecare din aceste fracțiuni 
se prescrie în deosebi din ziua 
„când a devenit exigibilă, 207.



Creanţe 

— Excepţii dela art. 1886, 
după care: termenul preserip- 
ţiei liberatorii începe a curge, 
în principiu, din ziua naşterei 
creanţei, 208. | 

—, Incât priveşte creanţele 
condiţionale, termenul preserip- 
ției curge dela îndeplinirea con- 
diţiei, 198. 

— Acest principiu nu se a- 
plică însă creanţelor. pur po- 
testative din partea creditoru- 
lui, 1908. V. Prescripţia civilă. 

— Dacă creanţa este supusă 
unui termen cert sau necert, 
preseripția nu începe a curge 
decât la expirarea, termenului, 
adecă, a doua zi după expirarea, 
termenului, fiindcă ultima zi 
aparţine întreagă debitorului 
spre a-și execută obligaţia sa, 
198. V. Termen. 

Creditor gagist. — Oredi- 
torul gagist, ce are posesiunea 
lucrului amanetat, dobândind 
de bună credinţă, asupra, acestui 
lucru, un drept real, trebue 
să fie preferat asupra lucrului, 
chiar şi adevăratului proprietar, 
care ar fi pierdut posesiunea 
lucrului în chestiune. Creditorul 
gagist poate deci să invoace 
art. 1909 C. civil spre a res- 
pinge, pănă la plata, creanţei 
sale, acţiunea, în revendicare a 
proprietarului lucrului ama- 
netat, 101, 351. V. Gaj, Pre- 
scripția civilă, ete. 

— Creditorul gagist este un 
posesor cu titlu precar, 113. 
V. Precarişti. 

Obiectele   Cult religios.   

consacrate cultului religios nu 
pot fi amanetate la Muntele de 
pietate, 81 n. 5. V. Muntele de 
pietate. 

— Accesoriile cultului reli- 
gios, sunt inalienabile şi im pres- 
criptibile (Controv.), 81, 82. 
V. C. Bucureşti, Dreptul din 
1914, No. 80, decizie menţio- 
nată supra v0 Biserică. 
— Inalienabilitatea şi impres- 

criptibilitatea, lucrurilor sfinte 
încetează atunci când ele îşi 
pierd destinaţia lor primi- 
tivă, 81. 

Cumul.— Cumularea, poseso- 
rului cu petitorul (Controv.), 
184 n. 2. V. Acţ. posesorii, Po- 
sesiune, ete. 

Cupoanele (titlurilor la pur- 
tător). — Cupoanele obligaţiu- 
nilor și titlurilor la purtător se 
prescriu prin 5 ani dela data 
scadenţei lor, iar capitalul 
acestor obligaţii se preserie prin 
30 de ani dela data eşirei lor 
la sorţi, această regulă aplicân- 
du-se tuturor titlurilor la pur- 
tător, emise nu numai de Stat, 
dar şi de comune, societăţi de 

- eredite, ete, 323 n. 1. V. Pre- 
scripția civilă. 
— Art, 1909 din codul eiril 

se aplică și cupoanelor titlu- 
rilor la purtător, 357. V. Titluri 
la purtător. 

— Și legea din 1883 asupra 
titlurilor la purtător furate, dis- 
truse, ete. se aplică cupoanelor 
detaşate de titluri, definitive sau 
provizorii, 382, 387. - 
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Dar manual.—Acel care se 
găseşte în posesiunea unor va- 
lori ce pretinde că i-au fost 
dăruite dela mână ia mână, nu 
are nicio probă de făcut, pose- 
siunea, acestor valori constituind 
pentru el un titlu de proprie- 
tate. Faptul tradiţiei valorilor 
dăruite poate fi dovedit prin 
orice mijloace, 352 şi tom. IV, 
partea I-a, p. 299 text și n. 3 
şi p. 286 urm. V. Prescriphia 
civilă, 

— Cei care, în prezența ale- 
gaţiunei unui dar manual, con- 
testă acest dar, revendicând lu- 
crurile pretinse dăruite, pot să 
conteste regularitatea, posesiunei 
pretinsului donatar, stabilind că 
posesiunea lui este echivocă şi 
clandestină, 352, precum şi tom. 
IV, partea I-a, p. 280 urm. 

— Manuscrisele pot face 
obiectul unui dar manual, 361 
şi tom. IV, partea I-a, p. 274 
urm. V. Manuscris. 

Dată certă. — Actul sub 
semnătură privată, care cons- 
tată, o recunoaștere întreruptivă 
de prescripţie, trebue să aibă 
dată certă spre a fi opozabil 
terţiilor, 166. 

— De câteori titlul poseso- 
rului este constatat printr'un 
act sub semnătură privată, pre- 
seripţia nu începe a curge în 
folosul lui, decât din momentul 
când acest titlu a dobândit dată 
certă, Pănă atunei actul lui nu 
este opozabil terţiilor, şi ade- 
văratul proprietar, care-şi re- 
vendică lucrul său, este şi el 
un terţiu, fiindcă nu el, ei un 

  

1 

non dominus a vândut poseso- 
rului imobilul a cărui proprie- 
tate se preserie, 264. V. Titlu. 

Dare in solutum est ven- 
dere, 249 n. 2. 

Datio in solutum. —Este un 
just titlu pentru uzucapiunea 
de 10 pănă la 20 de ani, 249. 
V. Prescripția civilă. 

Dărâmare. — Art. 1909 din 
codul civil nu se aplică mate- 
rialului unei case, care a fost 
cumpărată spre a fi dărâmată, 
362, 368. 

Decăderi de drepturi (de- 
cheances). — Deoseb. între de- 
căderile de drepturi şi pre- 
seripţia, 45 urm. V. Prescriptia 
civilă, 

— Regulile dela prescripţie 
aplicabile decăderilor de drep- 
turi, 48. 
—Nu se poate de mai 'nainte 

renunță la o decădere de drep- 
turi, 52. 

— Decăderile de drepturi, ca 
şi preseripţiile scurte, curg în 
contra minorilor şi interzișilor. 
180, 183. V. Preseripția civilă. 

— Quid în privinţa soţilor? 
(Controv.), 192. V. Soţi. 

Declaraţia drepturilor 
omului, 87. 

Degradarea civică. — De- 
gradarea civică se preserie odată 
cu prescrierea osândei princi-



pale, de oarece, după art. 13, 
C. pen., osânda la munca silnică 
atrage după sine degradarea, 
civică, însă numai pe timpul 
osândei, 518, 519 şi tom. IV, 
partea l-a, p. 189. V. Pre- 
scripția penală, p. G72. 

Delicte şi Quasi-delicte.— 
Prescripţia curge în contra mi- 
norilor şi interzişilor în pri- 
vința acţiunei civile născute 
dintr'un deliet sau quasi-delict, 
181. V. Prescripţia civilă, ete. 
— Preseripţia acţiunei în 

despăgubire pentru o daună de- 
lictuală sau quasi-delictuală (30 
de ani), 217 n. 1. 
— Prescripţia de cinci ani nu 

se aplică în materie de deliete 
sau quasi-delicte, de câteori 
legea face ea însăşi să curgă, 
dobânda din cauza unui delict 
sau quasi-deliet, 3830, 331 ad 
votam. V. Prescripţia civilă. 

_Delicte continue, 485 n. 4. 
V. Prescripția penală. 

Delicte electorale. — Pre- 
scripţia lor este de o lună dela, 
proclamarea rezultatului ale- 
gerei, arestul preventiv fiind 
interzis în asemenea materie, 
419 text şi n. 2. V. Arest pre- 
ventiv, Prescriptia penală, 
p. 668, ete. 

Delicte instantanee, 486. 

Delicte de obiceiu, 498. V. 
Obiceiu, Prescripția penală, ete. 
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Delicte permanente, 491 
urm. 3 E 

Delicte de presă. — Pre- 
seripţia lor prin patru luni, 
arestul preventiv fiind interzis 
în asemenea materie, 478. V. 
Arest preventiv, Prescripţia pe- 
nală, ete. 

— Aceste delicte se judecă de 
Juraţi, comisiunea juraţilor pro- 
nunțându-se nu numai asupra 
pedepsei, dar şi asupra daunelor- 
interese şi cuantumului lor, 479. 

— În asemenea delicte cei 
condemnaţi la închisoare, trebue 
să se pue în stare de închisoare 
sau să fie liberaţi pe cauţiune, 
de câteori fac recurs în casaţie, 
479 n. 1. V. Recurs în casaţie. 

Delicte silvice. — Pre- 
scrierea lor, 482 text şi n. 2. V. 
Prescripția penală. 

Delicte succesive, 492, 495, 
496. 

— Adulterul nu este un de- 
lict succesiv, 492 nota 2. |. 
Adulter. 

Dentişti. — Aplicarea pre- 
seripţiei de un an statornicită 
de art. 1904 C. civil (Controv.), 
297 n. 1. V. Prescripția civilă. 
— Neapliearea acestei pre- 

scripţii aparatelor dentare vân- 
dute de dentişti, 202. V. Pre- 
scripția civilă, p. 646. 

Denunţare calomnioasă.— 
Punctul de plecare al preserip- 
ţiei (din ziua când denunţarea 
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a fost recunoscută ealomnioasă) 
(Controv.), 498 text şi n. 2. V. 
Prescripția penală, p. 669. 

De persona ad personam 
non fit interruptio civilis, 
168, 422. 

Depozit. — Depozitarul este 
un posesor eu titlu precar, 113. 
V. Precariști. - 

Despărţenie. — V. Divorţ. 

Dezertare.—Preseri pţiile în 
contra, acţiunei publice care re- 
zultă ' din nesupunere sau dezer- 
tare, nu încep a curge decât 
din ziua când nesupusul sau de- 
zertorul a ajuns în vârstă de 
47 ani, 475 n. 2. V. Prescrip- 
ţia penală, 

Dezistare. — Preseripţia 
poate curge pendente lite, cu 
toată intentarea unei acţiuni, 
atunci când reclamantul s'a, de- 
zistat dela ea, 155. V. Pre- 
scripția civilă. 

Efectele dezistărei, n. 4 dela 
p. 155, 156. 

Dijmă.—Dijmănarul este un 
posesor cu titlu precar, 113. V. 
Precariști. 

Divorţ. — Prescriptibilitatea 
acţiunei în divorţ (Controv.), 
85, 217 şi tom. Il, p. 144 urm. 
V. Prescripţia civilă. 

— Aplicarea la aeţiunea în 
divorţ a art. 1881, după care   

prescripţia nu curge între soți, 
în timpul căsătoriei, 192. 

— Hotărtrile de divorţ nu-și 
produe efectul lor decât din 
momentul transerierei în regis- 
trele stărei civile, ele neputând 
aveă efect retroactiv pănă în 
momentul pronunţărei lor de 
către justiție, 273 text şi n. |. 
Mai vezi tom. ], p. 729, 799 
n. 2, p. 803 text şi n. 4; tom. VII, 
p. 92 n. 1; tom. VIII, p. Pl 

“n. 2 (ed. I-a), ete. 

Dobânzi.— Validitatea con- 
venţiei prin care se stipulează 
restituirea. dobânzilor odată cu 
capitalul (Controv.), 331 n. | 
şi tom. VI, p. 420 n.1. 

Dobânzile sumelor dato- 
rite. — Prescrierea lor priu cinci 
ani, 327 urm. V. Prescripția 
civilă. 

— Dobânda dotei promise 
prin contractul de căsătorie se 
prescrie prin 5 ani, 328 n.|. 
V. Dotă, 

— Tot prin 5 ani se preseriu 
şi dobânzile capitalului dotal 
datorite de bărbat după desfa- 
cerea căsătoriei, 328 n. |. 

— Soţul eondemnat a resti- 
tui dota, nu poate însă să în- 
voace preseripţia, de 5 ani, 326 
n. Î. V. Prescripția civilă. 

Dobrogea.—Comunele n'au 
avut personalitate juridică în 
Dobrogea, sub dominaţiunea 
otomană, pănă în anul 1874, 
p. 16. V. Comună, Prescripția 
civilă, p. 622, ete. 
— Sub legislaţia otomană în 

vigoare în Dobrogea, înainte 
de anexarea acestei provineii



Dobrogea - 

Regatului României, prescripţia 
aehizitivă de proprietate nu 
constituiă și nu constitue nici 
astăzi un mijloc de a dobândi 
proprietatea, 38 n. 1. V. Pre- 
scripția civilă. 

— Art, 54 din legea pentru 
înstrăinarea bunurilor Statului 
în Dobrogea dela 1889 pedep- 
seşte ca eseroci pe toţi acei care, 
în vederea. vreunui folos, se fae 
mijlocitori, promițând locuito- 
rilor să-i facă a obţine pă- 
mânturi prin influenţa lor sau 
prin alte mijloace, nota dela 
p. 369, 370. V. Inșălăciune. 

Dobrogea nouă.—Art. 103 
din legea pentru organizarea 
Dobrogei nouă dispune că pe- 
depsele care privese pe locuitorii 
din Dobrogea nouă, pronunțate 
de instanțele bulgare, neexecu- 
tate, şi care nu sunt prevăzute 
de legea noastră penală, vor fi 
transtormate în pedepsele pre- 
văzute de legea română pentru 
faptele săvârşite. Conform 
acestui principiu, pedeapsa cu 
moarte aplicată unui condemnat 
de către instanţele bulgare, 
pentru crima de omor cu pre- 
cugetare, în scop de a jefui 
(art. 247 $ 2, 248 $ 8 C. penal 
bulgar) urmează a fi transfor- 
mată, după art. 225, 284 $$ 2 
şi 7 al. 1 C. pen. rom. în 
munca silnică pe viaţă. C. Con- 
stana, Or. judiciar din 1914, 
No. 79, p. 641. 

— Sa decis că, prin faptul 
anexărei Dobrogei nouă, Statul 
român devenind snecesorul şi, 
în consecinţă, continuatorul Sta- 
tului bulgar, urmează că con- 

  

  

flictul dintre cele două legi, ro- 
mână, şi bulgară, este un con- 
fliet de legi în timp, ca atare, 
un conflict între o lege veche. 
(cea, bulgară), şi între cea nouă 
(cea românească), iar nu un 
conflict în spaţiu; că legea bul- 
gară nici întrun caz nu poate 
fi considerată ca o lege străină 
pentru acest teritoriu, faţă de 
legea română. Prin urmare, în 
cazul unui conflict de legi pe- 
nale, în materie de prescripţie, 
se aplică în totdeauna legea 
cea nouă la preseripţiile în curs, 
respectându-se cea veche numai 
pentru preseripţiile definitiv în- 
deplinite sub ea. Judecăt. ocol. 
IL rural Bazargic (Dobrici), 
Dreptul din 1915, No. 6, 
p. 47, 48. 

Doică. — Acţiunea doicei, 
care alăptează un copil la domi- 
ciliul părinţilor, și care a fost 
toemită cu anul, se prescrie 
printr'un an, conform art. 1904 
C. civil, ea fiind considerată ca 

servitoare, 306. V. Prescripțăa 
civilă. 

— Dacă doica alăptează copi- 

lul în afară de domiciliul părin- 

ţilor, preseripţia opozabilă ac- 

țiunei ei pu este cea de un an, 

ci cea de cinci ani, conform 

art. 1907 C. eiv. $ ultim (Con- 

trov.), 306 text şi n. A. 

Domeniul Coroanei. — Bu- 
nurile care compun domeniul 

coroanei şi asupra cărora Regele 

nu este decât un uzufructuar, 

sunt inalienabile şi impreseri p- 

tibile, 83. Mai vezi tom. III, 

partia l-a, p. 136 ad notam şi 

p. 607 ad notam. V. şi Pre- 
scripția civilă, p. 623. 
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Domeniul public. — Dom. 
public al: Statului, comunelor, 
ete, este. inalienabil şi impre- 
seriptibil, 80. 

— Clădirile construite de mo- 
nachi. afară de incinta 'mănăs- 
tirei, nu fac însă parte din do- 
meniul public al Statului, 80 
n..5. V.. Mănăstiri. 

— Bunurile ce eompun dome- 
niul .publie sunt enumerate de 
lege în mod enunciativ, iar nu 
limitativ, 80 şi toni. III, partea 
I-a, p. 202 urm. a 

—: Aceste. bunuri nu pot face 
obiectul unei acţiuni. posesorii, 
80 n. 2. V. Acţiuni posesorii. 

—.Art. 1909. C. civ. nu se 
aplică mobilelor care fac parte 
din. domeniul, public, 360. Yv. 
Prescripţia civilă. 

— După codul Calimach lu- 
crurile, care compuneau dome- 
niul public sau a căror înstrăi- 
nare eră oprită de lege, se pre- 
serieau prin 40 de ani, 80 n. 2. 
V. Codul Calimach, Prescripţia 
civilă, ete. 

Domiciliu. — După ultimul 
alineat al art. 4 din legea pro- 
prietarilor, chiriaşul este eonsi- 
derat ca având domiciliul său 
obligator la imobilul închiriat 
sau arendat, fără deosebire de 
cazul când el locuește în chiar 
imobilul închiriat sau în altă 
parte, 289, ad notam. V. Pro- 
prietari, 

— În privinţa alegerei de 
domiciliu, prevăzută de art. 12 
din suszisa lege, s'a decis că 
alegerea de domieiliu poate să 
rezulte şi din arătarea în josul 
semnăturei apelantului a domi- 
eiliului său, care este toemai   

imobilul închiriat, nota 1 dela 
p. 288, 289. V. Proprietari. 

— Fiecare vas îşi are domi- 
ciliul său în portul în registrele 
căruia el a fost înscris. La acest 
domiciliu se vor trimite şi no- 
tifică . actele ce-l privesc, 426 
ad notam. V. Vas. 

  Donaţiune. — O donaţiune, 
ca şi o vânzare 'netranserisă, 
este un titlu just care poate 
“conduce la uzacapiunea de 10 
pănă la 20 de ani (Controv.), 
258 şi n. 3 dela p..258, 259. 
V. Prescripția civilă, 'p. 640. 

— Quid. în privinţa, unei do- 
naţiuni confirmate sau . exeeu- 
tate conform art. 1167 $ ultim 
C. eivil? (Controv.), 258. V. 
Prescripţia civilă. 

— Confirmarea donaţiunei 
anulabile de către, moştenitorii 
dăruitorului, în urma morţei 
acestui din urmă, 271 şi tom. IV, 
partea, l-a, p. 207 ad motan, 
p. &17, ete. V. Confirmare, 
Prescripția civilă, ete. 

— Deşi donatarul, care po-: 
sedă bunul dăruit în virtutea 
actului de donaţiune, nu poate 
opune acţiunei în revocarea do- 
națiunei decât preseripţia ex- 
tinetivă de 30 de ani, conform 
art. 840 C. civil, totuşi atunci 
când donatarul a încetat din 
viaţă și bunul dăruit a rămas 
în succesiunea, sa, moştenitorii 
săi încep în persoana lor o po- 
sesiune nouă, conform art. 1859 
C. civil, şi această, posesiune 
este o posesiune utilă, care duce 
la prescripţie, conform art. 1858 

4 C. civil. Prin urmare, 
într'un asemenea caz, moşte- 
nitorii donatarului care au 
găsit bunul dăruit în succe-



- Donaţiune 

- siunea autorului lor şi l-au stă- 
pânit 10 sau 20 de ani, cu 
bună, credinţă, pot opune reela- 
mantului, care exercită acţiunea 
în revocarea donaţiunei, pre- 
seripţia achizitivă, bazată pe 
justa canză ce rezultă din cali- 
tatea de moştenitor. Cas. S-a I-a, 
decizia No. 423 din 22 Septem- 
brie 1914. Jurisprudenţa ro- 
mână din 1914, No. 33, p. 517, 
No. de ordine 517; Dreptul din 
1914, No. 73, p. 577 şi Or. ju- 
diciar din 1915, No. 5, p. 40 
urm. Vezi, asupra acestei decizii, 
interesanta observaţie a d-lui 
Barbu Dimitrescu, publicată în 
Dreptul din 1915, No. 4. 

— Acţiunea în reducţiune a 
unei: donaţiuni, sau în revocare 
pentru survenire de copii, se 
preserie prin 30 de ani, 2l7n.1. 

Dotă. — Dobânda dotei pro- 
mise prin contractul de căsă- 
torie, se preserie prin cinci ani, 
328 n. 1. V. Dobânzile sumelor 
datorite, Prescrip. civilă, p. 652. 

— Tot prin cinci ani se pre- 
seriu şi dobânzile capitalului 
dotal, datorite de bărbat la des- 
facerea căsătoriei, 328 n. 1. 

Dotă mobiliară.—Dota mo- 
biliară este alienabilă; se poate 
însă stipulă inalieaabilitatea 
acestei dote în baza principiului 
libertăţei convențiilor matrimo- 
niale, 79, 361, 362. V. Pre- 
scripția civilă, 
— Dacă dota mobiliară a 

fost declarată inalienabilă prin 
convenția părţilor, ea nu poate 

urmărită pentru datorii con- 

  
| 
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tractate în timpul căsătoriei. și 
Dieci chiar în urma desfacerei 
ei, pe când dota care n'a fost 
declarată inalienabilă poate, din 
contra, fi: urmărită pentru da- 
torii contractate în timpul căsă- 
toriei, 362 n. 3. 

Dota imobiliară. — Este; în 
principiu, inalienabilă şi, deci, 
impreseriptibilă, 188. 

— În urma separaţiei de 
bunuri, imobilul dotal devine 
însă preseriptibil, deşi rămâne 
tot inalienabil, 79, 188, 189. 
V. Pemeea măritată, Fond 
dotal, Separaţia de bunuri, ete. 

„Dreptul bulgar.—Diferitele 
legi care există în această ţară 
365 ad notam. Vezi şi Pre- 
scripția civilă, p. 617. 

Dreptul ebraic (Preseripţia, 
în dreptul ebraic), 38 n. 1 în 
fine. 

  Drepturi facultative. 
Preseriptibilitatea drepturilor 
facultative stabilite prin con- 
venţia părților, 88, 217. V. 
Facultăţile legale. 

— PDeoseb. între drepturile 
facultative şi facultăţile legale, 
89. V. Prescripția civilă. 

Dreptul internaţional.—In 
privinţa, preseripţiei statornicite 
de art. 1900 C. civil (statut 
real), 272. a 

— In privinţa preseripţiei 
instantanee a mobilelor din 
art. 1909 C. civil, 899, 400. V. 
Prescripția civilă, Străini, ete. 
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— In privința preseripţiilor 
scurte statornicite de art. 1903 
şi 1904, p. 294, 405. 

—In privinţa dreptului străi- 
nilor de a dobândi imobile ur- 
bane, 73, 398. V. Străini. 

— In privinţa uzucapiunei 
(legea situaţiei imobilelor), 399. 

— In privinţa preseripţiei 
extinctive sau liberatorii (Con- 
trov.), 401 urm. 

— În materie de cambii, 445 
n. 2. V. Cambie. 

— Dispoziţiile codului de co- 
mer bulgar în această privinţă, 
423 n. 8. 

— În privinţa contractului 
de cărăuşie san de transport, 
457 şi tom. IX, p. 3830, 331. 

— In privința abordajului, 
432 urm. V. Abordaj. 

— În privinţa întreruperei 
prescripţiei executărei pedep- 
selor, în materie represivă, n. 3 
dela p. 524. V. Prescr. penală. 

Dreptul muzulman.— După 
dreptul muzulman, prescripţia 
achizitivă prin lungă posesiune 
nu constituiă altădată şi nu 
constitue nici astăzi un mijloe 
de a dobândi proprietatea, 38 
n. 1. V. Dobrogea. 

— După legea civilă otomană, 
acţiunile reale şi personale se 
prescriu însă, în genere, prin 
trecerea, termenului de 15 ani. 
Această. prescripţie nu se sus- 
pendă decât pentru minori, fie 
că aceştia, au sau nu au tutor, 
şi pentru acei care se află 
într'o ţară depărtată cel puţin 
cu 18 oare dela locul unde se 
află adversarul lor. Ea, nu este 
însă suspendată în privinţa fe- 
meilor măritate, 38 n. 1. 

— In privinţa altor legislații   

străine, vezi Prescripția civilă, 
p. 617. 

Drepturile omului (Decla- 
rația drepturilor omului), 81 
şi tom. IV partea |, p. 189. 

Duel. — Eră impreseriptibil 
în vechiul drept francez, 4176. 

E 

  Echipaj. — Preseripţia rela- 
tivă la acţiunile ce derivă din 
plata de alimente date oame- 
nilor echipajului, din ordinul 
căpitanului, 440. V. Prescripția 
comercială. 

— Persoanele care fac parte 
din echipaj nu pot să preserie 
vasul, 427. V. Căpitan. 

Echivocitatea  posesiunei, 
106, 125. 

— Exemple de posesiune echi- 
vocă, 125. V. Posesiune. 

Ei incumbit probatio qui 
dicit, non qui negat, 265. 

Electricitate. —  Electrici- 
tatea poate face obiectul unui 
abuz de încredere sau unui furt, 
366 n. 2. V. Abuz de încredere; 

Furt, ete. 

Erede aparent, V. Moștc- 
nător aparent.



Eroare. — Posesorul trebuind 
să fie de bună credinţă, această 
bună credinţă poate fi motivată 
astăzi atât printr'o eroare de 
drept cât şi printr'o eroare de 
fapt. întrucât legea nu distinge 
în specie aceste două erori, 242 
urm. text şi note. V. şi p. 277 
text şi n. 2. V. Bună credinţă, 
Prescripţia civilă, ete. 

— Art, 1900 C. civil se aplică 
atât erorei de drept cât şi celei 
de fapt, 271 şi n. 2. 

Escrocherie.— Proprietarul 
deposedat de luerul său mobil 
printr'o escrocherie, nu poate 
să revendice dela posesor lucrul 
de care este lipsit, pentrucă 
escrocheria nu este o sustrac- 
ţiune frauduloasă (Controrv.), 
361, 368. V. Abuz de încre- 
dere, Dobrogea, Purt, Inșălă- 
ciune, Prescripţia civilă, etc. 

Evicţiune. — Prescripţia nu 
curge în contra acţ. în garanţie 
cât timp evicţiunea nu are loc, 
ceeace însemnează că preseripţia 
începe a curge din momentul 
admiterei evicţiunei, adecă de 
când hotărîrea care a admis-o 
a devenit definitivă, 199. Cpr. 
C. Bucureşti, Dreptul din 1912, 
No. 66, p. 554. V. Acţ. în 
garanţie. 

— Prescripţia achizitivă de 
10 pănă la 20 de ani, consoli- 
dând proprietatea, în mâna po- 
sesorului, liberează imobilul do- 
bândit de riscurile evicţiunei, 
care ar puteă, să rezulte din 
acţiunile în anulare, în resci- 
ziune sau în rezoluțiune exis- 
tente în persoana precedentului 
vânzător, 236. V. Prescripția 
civilă,   

— Prescripţia admisă de 
art, 568 Pr. civ., în privinţa 
cererei de evicţiune totală sau 
parţială a bunurilor vândute la 
licitaţie publică (5 ani), 182, 
339 urm. V. Acţ. în revendi- 
care, Consiliu judiciar, Pre- 
scripția civilă, ete. 

Exceptiones sunt strictis- 
Sima interpretationis, 229, 
307. 

Exoprică. V. Parafernă. 

Extrădarea, n. 3 dela p. 524 
urm. şi n. * dela p. 524, 525. 
— Arestarea  prevenitului, 

chiar în străinătate, în urma 
unei cereri de extrădare, este 
un act întreruptiv de prescripţie 
(Controv.), 500 n. 4. V. Pre- 
scriptia penală. 

F 

Facultăţile legale. — Sunt 
im preseriptibile, spre deosebire 
de cele convenţionale, 88, 89, 
124, 125, 217, 218. V. Pre- 
scripția civilă. 

-— Motivele acestei impre- 
seriptibilităţi, 89. 

— Exemple de facultăţi im- 
preseriptibile, 89. 

— Soluţia codului Calimach 
în: această privinţă, 12, 90, 91. 
V. Codul Calimach. 

— Drepturile facultative sta- 
bilite prin convenţia părţilor 

sunt însă preseriptibile, 88, 217. 

V. Drepturi facultative. 
-— Deosebire între drepturile 
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facultative şi facultăţile le- 
gale, 89. 

Falit, Faliment. — Cererea 
de. declarare în stare de .fali- 
ment a debitorului şi chiar ce- 
rerea de a se admite o ereanţă 
la pasivul falimentului lui, în- 
trerupe prescripţia, 153, 420 n.2. 
V. Prescripția civilă. 

— Sentința de verificare a 
unei creanţe, în materie de 
faliment, nu operează novaţiune, 
ei numai o recunoaştere în jus- 
tiție a datoriei şi, deci, o în- 
trerupere a prescripţiei, care 
întrerupere continuă pănă la 
închiderea procedurei falimen- 
tului, 163. V. Novaţiune. 
„— Falimentul nu suspendă 
cursul prescripţiei în favoarea, 
creditorului falitului (Controv.), 
175, text şi n. 4, 416. V. Pre- 
scripția civilă. 

— Declararea societăţei în 
stare de faliment nu suspendă 
nici nu întrerupe preseripţia 
în materie de societate, 444. V. 
Prescripția comevcială, Socie- 

- tate, ete. 

— Preseripţia nu curge în 
folosul judecătorului-sindie al 
unui faliment, 196. V. Sindic. 

— Grefierii şi judecătorii sin- 
dici sunt, după trei ani dela 
închiderea sau încetarea, ope- 
raţiilor falimentului, liberaţi 
de obligaţia de a dă socoteală 
de registrele comerciale şi actele 
ce li sau încredinţat cu ocazia 
falimentului, 460. V. Prescrip- 
ha comercială, 

— Acţiunile de anulare sau 
de reziliere a concordatului, în 
materie de faliment, se pre- 
seriu prin doi ani, 459. V. Con-   

cordat, Prescripţia comercială, 
ete. a 
— Pentru ca, un comerciant 

să poată fi declarat falit nu 
este suficient a se dovedi înce- 
tarea virtuală a plăţilor sale, 
ci este necesar a se stabili în- 
cetarea efectivă a plăţilor, adecă 
o stare de insolvenţă a comer- 
eiantului, care nu mai poate 
face faţă obligaţiilor sale co- 
mereiale ajunse la seadenţă, 
489 n. 1.-V. Comereianți. 

— Spre a putea fi declarat 
falit, trebue a fi comereiant de 
profesiune, iar nu numai a fi 
făcut acte de comerţ izolate, 
489 n. 1. V. Comercianţi. 

— Dacă poate să existe ban- 
crută fără faliment? (Controv.), 
488 urm., .490 ad notam. V: 
PBanerută, 

  Farmacişti. — Creanţa far- 
maciştilor pentru furnituri de 
medicamente, se preserie prin- 
trun an, 297. V. Prescripția 
„civilă. 

— Punctul de plecareal 
acestei prescripţii, 298 n. 2. 
V. Hirurgi, Medici, Prescrip. 
civilă, Veterinari, ete. 

Falş. — Proprietarul depose- 
dat de lucrul său mobil prin- 
trun falş, nu poate să reven- 
dice dela posesor lucrul de care 
este lipsit, 367. 
— Falşificarea unui act şi 

servirea cu un asemenea act 
sunt două delicte rieosebite şi 
instantanee, care se preseriu 
fiecare a parte, 496. 

— Falşul există nu numai 
atunci când: prejudiciul este 
cauzat, ci şi atunci când există



numai posibilitate de prejudi- 
ciu, 496 n. 3. 

Femee măritată. — Pre- 
seripţia comercială şi cea sta- 
tornicită de art. 11ll din legea 
judecătoriilor de ocoale dela 
1907, curge în contra femeilor 
măritate, 186, 224, 416. V. Pre- 
scripția civilă, Piescripţia co- 
mercială, ete. 

— Incât priveşte preseripţia. 
civilă, legea distinge între pa- 
raferna femeei şi imobilele sale 
nedeclarate alienabile prin con- 
tractul de căsătorie, 186. 

— Bunurile parafernale ale 
femeei fiind alienabile, sunt 
preseri ptibile în folosul terţiilor, 
nu însă în folosul bărbatului, 
167. 
— Imobilele dotale ale fe- 

meei sunt im preseriptibile, dacă 
nau fost declarate alienabile 
prin contractul de căsătorie, 188. 
— Separaţia de bunuri pro- 

nunţată de justiţie face să înce- 
teze  impreseriptibilitatea, nu 
însă şi inalienabilitatea fondului 
dotal, ceeace este o anomalie, 
19, 188, 189. V. Fond dotul, 
Separația de bunuri, ete. 

— Cât pentru dota mobiliară, 
ea este alienabilă şi preserip- 
tibilă, dacă n'a fost declarată 
inalienabilă prin contractul de 
căsătorie, 79, 362 n. 3. V. Dotă 
mobiliară, Prescripția civilă. 

— Nu este însă supusă pre- 
seripţiei, pe cât timp ţine că- 
sătoria, acţiunea în anulare a 
actelor făcute de femee fără 
autorizarea bărbatului sau a 
justiţiei, atunci când această 
autorizare este necesară, 189. 

— Nu este, de asemenea, su- 
pusă preseripţiei, pe cât timp 

“ţine căsătoria, şi aceasta oricare 
ar fi regimul matrimonial al 
soților, nicio acţiune a femeei 
care ar .puteă să se resfrângă 
asupra bărbatulul, de ar fi exer- 
citată de femee contra unui 
terţiu, 190. Prescripția civilă. 

— Motivele acestei dispo- 
ziţii, 190. 

—: Cazurile când acţiunea 
femeei nu se resfrânge asupra 
bărbatului, 190, 191. V. Pre- 
scripția civilă, 

—  Preseripţia acţiunei sta- 
tovnicite de art. 1900 C. civil 
în privinţa actelor făcute de o 
femee 
273, 214. V. Prescripția civilă, 

— Cesiunarul drepturilor 
unei femei măritate nu poate 
invocă cauzele de suspendare ce 
ar puteă invocă însăș femeea, 
204. V. Suspendarea prescrip- 
ției, Prescriptia civilă, ete. 

Femeea măritată comer- 
ciantă. — Are o capacitate ne- 
îngrădită în privinţa parafernei ( privin i 
sale, 187. V. Parafernă. 

— Ea poate să renunţe la 
preseripţie în ceeace priveşte 

comerţul său, 58 ad notam. 

Fidejusiune. — 'Renunţarea 
la prescripţia îndeplinită din 
partea debitorului principal, nu 
produce niciun efect în pri- 
vinţa fidejusorului. 64. 

— Intreruperea civilă a pre- 
seripţiei, făcută în contra de- 
bitorului principal, are efect 
şi în contra fidejusorului, prin 
aplicarea principiului că aece- 
soriul urmează principalul, 
170, 171. 
— Preseripţia întreruptă față 

de fidejusor nu este însă între- 

măritată neautorizată. 
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ruptă faţă de debitorul prin- 
cipal, şi aceasta chiar dacă ar 
fi vorba de un fidejusor soli- 
dar, Î7l. 

— Întreruperea preseripţiei 
făcută de creditor numai faţă 
de unul din cofidejusori, nu 
întrerupe preseripţia şi faţă de 
cofidejusorul în privinţa căruia 
creditorul n'a făcut nicio ur- 
mărire, 171. Vezi Preseripţia 
civilă. 

Fond de comerţ.— Art. 1909 
C. com. nu se aplică fondurilor: 
de comerţ care, necontestat, sunt 
mobile incorporale, 358 ad 
notam. V. Prescripția civilă, 
p. 656. 

Fond dotal. — Fondul sau 
imobilul dotal este, în principiu, 
inalienabil şi, deci, impreserip- 
tibil, 188. 

— Această inalienabilitate 
ne mai interesând însă astăzi 
ordinea, publică, înstrăinarea lui 
poate fi permisă prin contractul 
de căsătorie şi, în asemenea 
caz, fondul dotal este preserip- 
tibil, 188. 

— În urma separaţiei de bu- 
nuri, fondul dotal devine pre- 
seriptibil, deşi el tot inalienabil 
rămâne în timpul căsătoriei, 
ceeace, necontestat, este o ano- 
malie, 188, 489. V. Femeea mă- 
ritată, Prescripţia civilă, Se- 
parația de bunuri, ete. 

Formula executorie.—Este 
o inovaţie introdusă de actualul 
cod de procedură civilă, 158 n. * 

Forță majoră.— Prescripţia   

nu este întreruptă prin dispa- 
riţia lucrului provenită dintr'un 
caz de forţă majoră, precum 
ar fi, de exemplu, acea care 
ar rezultă dintr'o inundație, 146. 
V. Inundaţie. * 

“Fotograf.-—- Fotograful fiind 
un comerciant, creanţa sa 
pentru plata fotografiilor lu- 
crate şi predate de el, se preserie 
printrun an (Controv.), 303. 
Cpr. 'Trib. com. din Castres, 
Cr. judiciar din 1914, No. 4, 
p. 355. V. Prescripţia civilă. 

Fraudele în materie de 
recrutare. — N'au prescripţie, 
475, text şi n. 2. V. Prescripha 
penală, pag. 667, Recrutarea 
armatei, ete. 

  

Fructe. — Titlul nul, care 
nu poate servi de bază pre- 
seripţiei de 10 pănă la 20 de 
ani, poate însă servi de titlu just 
pentru a atribui fruetele po- 
sesorului de bună credinţă, fără 
a se distinge, ca în materie de 
uzucapiune de 10—-20 de ani, 
între nulitățile absolute şi cele 
relative, 256 text şi n. 2. V. 
Prescripția civilă, Titlu, ete. 

— Tot astfel, titlul putatir, 
care nu poate să conducă la 
dobândirea proprietăţei prin 
uzucapiunea de 10-—20 de ani, . 
poate servi de temeiu bunei cre- 
dinţe spre a conduce pe posesor 
la dobândirea fruetelor, 263. 
V. Titlu. 

— Când trebue să existe buna 
credință pentru dobândirea fruc- 
telor, 245. V. Prescripţia cioilă.



Furiosus non potest desi- 
nere animo possidere, 99. 

Furt, — Elementele furtului, 
tom. VII, n. 3 dela p. G21, 622. 

— După vechiul cod al Mol- 
dovei din 1826, furturile erau 
impreseriptibile, 468, 476. V. 
Prescripția penală. 
— Sa decis acum de curând 

(21 Oct. 1914), că dacă terme- 
nul generic de „furt“ în înţe- 
lesul ce i se dă de art. 306 
C. penal, implică toate elemen- 
tele constitutive ale furtului ca 
delict penal; dacă, prin urmare, 
constatarea instanţei de fond că 
inculpatul „a furat“ însemnează 
însăş constatarea elementelor 
acestui delict, totuşi nu e nai 
puţin adevărat că instanța de 
fond urmează să expună şi să 
analizeze temeiurile de fapt pe 
care se sprijină pentru a ajunge 
la această constatare, fără de 
care hotărîrea are a fi privită 
ca nemotivată. Când, deci, tri- 
bunalul enunţă numai că in- 

- eulpatul a furat, fără a spri- 
jini această constatare pe nici 
un fapt, pe care să-l fi expus 
şi analizat și din care să fi re- 
eşit toate elementele constitu- 
tive ale delietului de furt, in- 

stanța de fond numai prin ex-. 
ces de putere şi nemotivare a 
putut aplică recurentului pe- 
deapsa prevăzută de art. 308 
C. penal. Cas. S-a II, decizia pe- 
nală No. 2477, din 21 Oct. 1914. 
Jurisprudenţa română din 
1914, No. 36, p. 573, No. de 
ordine 518. 

— Acţiunea în revendicare 
a mobilelor furate se prescrie 
pria 3 ani, dacă posesorul este 
de bună credință, iar dacă el   

este de rea credinţă, acţiunea 
se prescrie prin 30 de ani, 364, 
317 ad notam, 310. V. Acţ. în ţ 
revendicare, Mobile, ete. 

— Electricitatea, apa, gazul 
aerian şi celelalte produse, care 
se distribuese la domiciliul per- 
soanelor prin canalizare, put 
face obiectul unui furt, n. 2 
dela p. 366, 367. V. Apă, Abuz 
de încredere, Electricitate, etc. 

— Și coproprietarul unei pă- 
duri, care tae pe sub ascuns 
lemne din pădurea comună, €o- 
mite un furt, fiindcă el îşi în- 
-suşeşte lucrul altuia în măsura 
în care el aparţine şi celorlalţi 
coproprietari, 367 ad notam; 
tom. ÎII, partea II, p. 29. 30; 
tom. LX, p. 540; tom. N, 
p. 12. V. Indiviziune, Pădure, 
ete. 

— Imprejurarea, personală 
autorului furtului, că se găseşte 
în grad de înrudire cu reela- 
mantul, pentru care art. 807 

C. penal nu pedepseşte furtul, 
nu poate folosi întru nimie tăi- 

nuitorului al cărui fapt cons- 

titue un delict cu totul inde- 

pendent de acel al furtului, 307 

ad notam. V. Ttinuire. 
— Un nepot de frate nu 

poate invocă beneficiul imuni- 

tăței stabilit de art. 307 C. 

penal, pentru a se sustrage dela, 

pedeapsa furtului comis de el 

în averea unchiului său, întru- 

cât nu se găseşte în categoria 

rudelor prevăzute de acest text, 

care constitue o excepţie dela 

dreptul comun, 367 ad notam. 
— 'Tot astfel, se decide că 

beneficiul imunităţei penale sta- 
tornicit de art. 307 C. penal, 

în ceeace priveşte pe afini, nu 

se aplică decât afinilor din linia 

ascendentă, cum ar fi ginerii 
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-. Furt 

faţă de soeri, nu însă şi afinilor 
din linia colaterală, cum ar fi 
cumnaţii între ei; de unde re- 
zultă că sustracţiunea comisă 
între 'afinii din linia colaterală 
nu intră în excepţia statorni- 
cită de art. 307 C. penal, 373 
ad notam V. Afini. 

— In fine, sa mai decis că 
art. 307 din eodul penal, ne- 
considerând ca. delicte tainicele 
luări comise de soţie spre pa- 
guba bărbatului său, urmează 
că acei care au ajutat sau asistat 
pe femee la săvârşirea unui 
asemenea fapt, nu pot fi eon- 
sideraţi ca culpabili de compli- 
citate, întrucât pentru aceasta, 
trebue ca faptul principal să 
constitue o crimă sau un deliet, 
372 n. 3. V. Complicitate, Tai- 
nică luare, ete. 

— Coautorii unui furt se 
pedepsese dacă nu sunt rude 
in gradul prevăzut de lege cu 
victima sustragerei fraudu- 
loase, 372, 

— Art. 307 din codul penal, 
care nu socotește ca furturi 
tainicile luări comise de către 
fraţi şi surori între ei, sunt 
personale numai fraţilor şi su- 
rorilor; prin urmare, ceilalţi 
coautori nu pot beneficiă de 
această dispoziţie, creată numai 
în vederea persoanelor anume 
prevăzute de lege, 373 ad no- 
tam. V. Tainică luare. Vezi 
asupra furtului, studiul intere- 
sant a “lui P. Dimitrescu 
Purtul în dreptul penal Pru- 
sian și român (fascicula I-a), ș 

(Focşani, 1914). 

Gaj. — Creditorul gagist, ce 
are „posesiunea lucrului ama- 
netat, dobândind de bună cre- 
dinţă, asupra acestui lueru, un 
drept real, urmează ca el să fie 
preferat asupra acelui lucru, 
chiar și adevăratului proprietar, 
care ar fi pierdut posesiunea, 
lucrului în chestiune, 101, 351. 
V. Creditor gagist, Prescripția 
civilă, ete. | 

— Creditorul gagist este un 
posesor cu titlu precar, 113. V. 
Precariști.. | 

— Imerurile consacrate cul- 
tului religios nu pot fi amane- 
tate la Muntele dă pietate, 81 
n. 5. V. Cult religios, Muntele 
de pietate, ete. 
 — Preseri pţia relativă la ac- 
țiunile derivând din contract 
de împrumut maritim “sau de 
ga] asupra vaselor, 427. 

Garanţii volante.— Ce erau 
aceste garanţii şi cum se fă- 
ceau în practică, 396 text şin.]. 

Gaz aerian. — Gazul aerian 
poate face obiectul unui furt, 
ca și celelalte produse ce se dis- 
tribuese la domiciliul persoane- 
lor prin canalizare, precum: apa; 
electricitatea, ete. 367 ad notam. 
V. Apă, Electricitate, Furt, etc. 

Gardieni. — Preseripţia de 
un an, statornicită de art. 1904 
C. civil., nu se aplică gardie- 
nilor, 297 n. 1 în fine. V. In- 
Jirmieri, Prescripția civilă, 
p. 646, ete. /



Găsirea de lucruri mobile. 
— Găsitorul unui. lucru mobil 
nu poate să invoace art. 1909 
C. civil, el neputând deveni 
proprietar asupra luerului găsit 
decât prin pteseripţia de 30 de 
ani (Coniror.), 350 şi tom. III, 
partea II, p: 22, text şi n.3 
(ed. a 2-a). V. Lucruri găsite, 
Prescripția civilă, p. 658, etc. 

Găzduitori.— rescrierea, ac- 
țiunei lor pentru hrana, şi lo- 
euința ce procură pasagerilor, 
292 urm., 315. V. Hangii, Os- 
pălători, Prescripția civilă, ete. 

Gestiune de afaceri. — Ca 
să existe gestiune de afaceri, 
se cere, spre deosebire de codul 
francez, ca gestiunea, să fie fă- 
cută fără: cunoştinţa proprieta- 
rului, 97 n. 2 şi tom. V, n. 2 
dela p. 312, 313 şi 318. 
— Apucarea firească a unui 

lucru poate să se exercite prin 
însăş persoana care voeşte să 
dobândească posesiunea acelui 
lucru, sau printr'un mandatar, 
ori „un negotiorum gestor, 97. 
V. Posesiune. 

Graţiare. — Efectele ei şi 
deosebire între graţiare şi am- 
nistie, 470 n. 1. -V. Amnistie. 

— Interpretarea decretului de 
graţiare al Regelui Ferdinand, 
din 3 Octombrie 1914, nota 1 
dela p. 470, 471 478, n. * 

Grăniţuire. — Facultatea ce 
are fiecare proprietar de a obligă 
pe vecinul său la grăniţuirea 
proprietăței lipite cu a sa, este 

  

imprescriptibilă. 89.:V. Pre- 
scripția civilă. 
— Acţ. în -grăniţuire . este 

impreseriptibilă, 88 ad notam. 
V.. Prescripția civilă. 

Grefieri.— După trecerea de 
trei ani dela închiderea sau în- 
cetarea, operaţiilor falimentului 
grefierii şi sindicul sunt. libe- 
raţi de îndatorirea de a dă so- 
coteală de registrele comerciale 
şi de hârtiile ce:le sunt înere- 
dinţate în procedura asupra, fa- 
limentelor, 460. V. Paliment, 
Sindic, Prescripţia comercială, 
etc. E 

Hangii.— Preserierea. crean- 
ţei lor pentru nutrirea şi lo- 
cuirea ce procură pasagerilor 
cu luna sau cu anul, 292 urm. 
V. Prescripția civilă. . 

— Punctul de plecare al 
acestei presecripţii, 315. V. Os- 
pătători, 

Hotărnicie. — Confirmarea 
unei hotărnieii constituind o 
adevărată instanță  judecăto- 
rească, fie că există sau nu 
contestaţie din partea vreunui 
vecin, urmează că ea se pre- 
serie prin 30 de ani, dacă în 
acest interval de -timp n'a ur- 
mat niciun act de procedură, 
221 n. 1]. 
— O hotărnicie nu este un 

titlu învestit cu formele legale 
spre aputeă servi de bază pre- 
seripţiei de 10—20 de ani, 253. 
V. Prescripția civilă. Sa 
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Hotărnicie 

— S'a decis, acum de curând 
(26 Septembrie 1914), că ac- 
ţiunea, în hotărnieie nu implică 
în sine şi acţiunea, în revendi- 
care, de oarece legea cere în 
mod formal intentarea acestei 
din urmă, pentru ca să se poată 
întrerupe cursul preseripţiei. 
Când, deci, hotarnicul constată 
că există o călcare de teren din 
partea unui vecin, proprietarul, 
ca să-şi reiă pământul uzurpat, 
trebue să exercite contra ve- 
cinului acţiunea în revendicare, 
căci numai astfel acel veein 
poate să, fie lipsit de foloasele 
posesiunei; dacă nu exercită 
această acţiune, el este presu- 
pus că nu voeşte pentru mo- 
ment să aducă, în discuţie drep- 
tul de proprietate asupra te- 
renului ce i sa uzurpat. Așa 
fiind, cu drept cuvânt instanţa 
de fond a. auulat executarea 
unei hotărîri, prin care con- 
firmându-se o hotărnicie, s'a 
luat din posesiunea unuia din 
vecini 0 porţiune de teren, fără 
ai se fi intentat mai întăi 
o acţiune în revendicare. Cas. 
S-a II, dee. civilă No. 164, din 
26 Sept. 19i4. Jurisprudenta 
română din 1914. No. 38 p. 595, 
No. de ordine 598. 

— După legea «lin 8 Martie 
1847, asupra mărginirei pre- 
seripţiei împresurărei pământu- 
rilor, prescripţia eră întreruptă 
numai prin cererea de autori- 
zare a unui inginer hotarnie, 
când în acea cerere se arătă că 
moşia eră împresurată de vecini, 
22 n. 1 şi 242 ad notam. Cpr. 
Trib. Dolj, Pagini juridice din 
1914, No. 132, p. 1050. 
— In privinţa legislaţiei 

Moldovei (anaforana boerilor 
din 1827), v.. p. 23 ad. notam. 

Hotăriîri judecătoreşti. — 
Toate hotăririle judecătoreşti. 
chiar şi cele comereiale, care 
n'au fost executate timp de 30 
de ani de când au rămas de- 
finitive, se prescriu prin acest 
termen, afară de cărţile de ju- 
decată ale judecătoriilor de 
ocoale şi sentinţele tribunalelor 
pronunţate asupra unor aseme- 
nea hotăriîri, care se preseriu 
prin l0 ani tot de când au 
rămas definitive, 158, 222, 223, 
4109, 446. V. Cambie, Prescripția 
civilă, Prescripţia comercială, 
p. 661, 664, ete. 

— O hotărîre judecătorească 
nu constitue un titlu just spre 
a conduce la dobândirea pro- 
prietăţei prin uzucapiunea de 
10—20 de ani, pentrucă o ho- 
tărire judecătorească nu este 
translativă de proprietate, ci 

numnai declarativă de drepturi, 
252 text şi n. 2. V. Prescripia 
civilă, 

Hrisovul lui Constantin N. 
Mavrocordat din 1740, după 
care țăranul nu puteă pescui 
pe moşia boerească, fără voia 
stăpânulni. însă puteă vână 
unde voiă, 480 ad notam V. 
Vânat. 

Il 

Icoane. — Icoanele 'debito- 
vului nu pot fi urmărite de 
către ereditorii lui, 8l n. 5.



Imobile. -— Imobilele nepu- 
tând face obiectul unui comerţ, 
cumpărările şi vânzările de imo- 
bile nu constituesc fapte comer- 
ciale, 459 n. 2. V. Prescripția 
comercială. 

Impărţeală: —- Acţiunea în 
împărțeală, este im preseriptibilă, 
cât timp ţine indiviziunea, 88 
ad notam, 59 şi n. 3 dela p. 213, 
214. V. Indiviziune. 

— Cazurile când împărţeala 
nu mai poate aveă loc, 127, 
225 n. 2. V. Indiviziune, 
— Im părţeala fiind deelarati- 

vă de drepturi, nu conferă co- 
părtaşului, în lotul căruia bunul 
a căzut, un titlu nou de natură 
a face să dispară precaritatea, 
titlului vechiu, 119. V. Pose- 
siune. 
— Impărţeala unei succesiuni 

este întreruptivă, de prescripţie, 
153, 
— Acţ. în împărţeală nu 

poate însă folosi, în privinţa 
întreruperei prescripţiei, decât 
moștenitorului care a făcut-o, 
153 n. 3. V. Prescripţia civilă. 

— O împărţeală nu constitue 
un titlu just sau o justă cauză, 
spre a conduce la dobândirea 
proprietăţei prin uzucapiunea 
de 10—20 de ani, fiindcă ea este 
declarativă de drepturi, iar nu 
tranzlativă de proprietate, 141, 
252 text şi n. 3. V. Prescripția 
civilă, p. 640. 

— Quid în privinţa împăr- 
țelei ascedenţilor? (Controv.), 
252 n. 1. 

Impărțeala ascedenţilor.— 
Acţ. în anulare a unei împăr- 
țeli de ascedenţi făcută prin   

testament, se prescrie prin 30 
de ani, 270 n. 3. V. Testament. 

— In privinţa împărţelei fă- 
cute prin donaţiune, chestiunea 
este controversată. 270 n. 3 şi 
tom. III, partea II, p. 888. 

Impiegaţii comerciali (plă- 
tiţi cu luna). — Acţiunea lor 
se prescrie prin 5 ani, 295. V. 
Comercianţi, Neguţitori, Pre- 
scripția citilă, p. 646, ete. 

Impozite înscrise în ro- 
luri. (Preseripţia lor), 325 n. 3. 
V. Contribuţii înscrise în rol 
datorite Statului. 

Imprejmuire. — Facultatea 
ce are fiecare proprietar de a-şi 
împrejmui şi îngrădi proprieta- 
tea sa, este impreseriptibilă, 89. 

Inalienabilitatea fondului 
(imobilului) dotal, chiar în 
urma separaţiei de bunuri, 79, 
188, 189. V. Separaţia de bu- 
nuri sau de patrimonii, ete. 

— Cazurile când fondul dotal 
devine prescriptibil, 79, 188. 
V. Fond dotal, Dota imobiliară, 
Prescripția civilă, ete. ! 

Incapacităţi juridice. — 
Prescrierea pedepselor nu se 
aplică la pedepsele care eon- 
sistă în pierderea unor drepturi 
şi în ineapacităţile juridice pro- 
nunţate de judecător sau de 
lege, ca o consecinţă a pedepsei 
principale, 518. 
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Indivizibilitate. — De câte- 
ori ' datoria este. indivizibilă, 
fiecare debitor sau moştenitor 
al debitorului fiind obligat 
pentru tot, întreruperea civilă 
a preseripţiei, făcută contra 
unuia din debitori sau contra 
unuia din moştenitorii debito- 
rului, întrerupe: preseripţia : 
pentru tot, contra celorlalţi co- 
debitori sau comoştenitori, 170. 
V. Prescripția civilă, Succesi- 
une, ete. 

— Quid Juris în privința în- 
treruperei făcută contra unuia, 
din moştenitorii debitorului unei 
obligaţii indivizibile solutione 
tantum ? (Controv.), 170 şi tom. 
VI, p. 241 n.1. 
— Regulile asupra efectului 

relativ al suspendărei preseri p- 
ției nu-și primesc aplicare în caz 
de indivizibilitatea . dreptului, 
care a făcut obiectul preserip- 
ției, 179, 204..V. Minori, Mino- 
ritate, Suspendarea prescrip- 
ției, ete. 

Indiviziune. — De câteori 
există o stare de indiviziune 
între mai mulţi coproprietari, 
prescripţia nu curge, în prin- 
cipiu, între ei, 125, 126. 

— Pentru ca unul din co- 
proprietari să dobândească, prin 
prescripţie partea celorlalţi co- 
munişti, el trebue să posedeze 
lucrul întreg nomine proprio, 
în mod separat şi excluziv, 126. 

— Starea de indiviziune se 
stinge şi împărţeala nu mai 
poate avreă loc, atunei când unul 
sau mai mulţi din comunişti sau 
comoştenitori au dobândit prin 
prescripţie, în contra şi în dauna 
celorlalţi, proprietatea întreagă 

  

sau a unei părţi. din bunurile 
comune, 127, 225, n. 2. V. Im: 
părțeală. ” 

— Starea de indiviziune. nu 
este o cauză de suspendare a 
preseripţiei, 175 text şi n. 2. 

— Facultatea, ce are fiecare 
coproprietar de a cere împăr- 
ţeala, este impreseriptibilă, 88 
ad totam, 89 şi n. 3 dela p. 213, 
214. V. Impărţeală. 

— Coproprietarul în indivi- 
ziune a unei păduri, care tae 
pe sub ascuns lemnele din pă- 
durea comună, comite un furt, 
367 ad notam. V. Furt, Pă- 
dure, ete. 

In individuis minor majo- 
rem relevat, 179. 

Infirmieri. — Prescripţia de 
"un an, statornicită de art. 1904 

C. civ., nu se aplică infirmie- 
rilor, 297 n. 1 în fine. V. Gar- 
dieni, Prescrip. civilă, p. 646. 

Ingăduinţă..— V. Toleranţă. 

Inlesnirea obişnuită a des- 
frânărei sau corupţiunei a 
tinerilor mai mici de 21 de 
ani (delict suecesiv), 492. 

— Existenţa acestui delict, fie 
că corupţiunea tinerilor are de 
seop satisfacerea, propriilor pa- 
siuni ale agentului, fie intere- 
sul altora (proxenetizm), nota 3: 
dela p. 492 urm. 

Inşătăciune. — Elementele ei 
368 n. 3, 369 ad notam. Vezi 
Ezcrocherie. - -



— Inşălăciunea prevăzută de 
art. 54 al legei din 1889 pentru 
înstrăinarea bunurilor Statului 
în Dobrogea, nota, dela, p. 369, 
370. V. Dobrogea. 

— Imşălăciunea comisă cu 
ocazia aplicărei sistemului me- 
tie, 369 ad notam. V. Siste- 
mul metric. ” 

Institutorii de ştiinţă sau 
artă. — Prescripţia acţiunei lor 
pentru lecţiile ce dau, 291 urm., 
315. V. Maeștrii. 

Interdicţie, interzis.— Pre- 
scripţia nu curge în principiu, 
contra interzișilor, ca şi în contra 
minorilor, 177 urm. V. Minori. 

— Termenul de un an pentru 
exercițiul acţiunilor posesorii 
curge în contra, interzişilor, ea 
şi în contra minorilor, 184. V. 
Acţ. posesorii. 
— Aplicarea aceleiaşi soluţii 

în privinţa art. 1786 C. civil, 
183, 184. V. Ipotecă, Minori, 
ete. 

— În privinţa termenului pe- 
rimărei, 182. V. Minori, Peri- 
mare, ete. 

— Alte preseripţii eare curg 
în contra. interzişilor şi mino- 
rilor, 180 urm. V. Minori, Mi- 
noritate, ete. 
— Şi simplele decăderi de 

drepturi curg în contra inter- 
zişilor şi în contra minorilor, 
180, 183. V. Decăderi de drep- 
tură, Minori, Prescripţia ci- 
vilă, ete. 
— Și termenul stipulat pentru 

răscumpărarea luerului vândut 
cu pact de răscumpărare curge 
contra, interzişilor ca, şi contra 
minorilor, în specie nefiind vorba 
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de o preseripţie, ci de îndepli- 
nirea unei condiţii rezolutorii, 
181. V. Minori, Vânzare, ete. 

— Aplicarea aceleiaş soluţii 
în privinţa acţiunei vânzătoru- 
lui pentru complinirea preţului 
şi a cumpărătorului pentru scă- 
derea preţului, 180, 181. V. 

* Vânzare. 

— "Tutorul nu poate să pre- 
serie bunurile înterzisului, ce 
administrează, 196. V. Tutor. 

— Termenul de 10 ani, sta- 
tornicit de art. 1900 C. civil, 
se aplică actelor făcute de un 
interzis, termenul curgând, în 
privinţa lor, din ziua ridicărei 
interdicţiei, 275. V. Prescripția 
civilă. 

— Cazul când interzisul a 
murit în timpul incapacităţei 
sale (termenul de 10 ani curge, 
în privinţa moștenitorilor săi), 
din ziua  morţei sale, de când 
incapacitatea sa a încetat, 275. 

— Dispoziţia art. 1901 C. 
civil se aplică nu numai tutelei 
minorilor, dar şi interzişilor, 
interzişii fiind asimilați cu mi- 
norii în ceace priveşte persoana 
şi averea lor, 281. V. Pre- 
scripția civilă, p. 644. 

— Jurământul de eredulitate 
nu poate fi deferit tutorului unui 
interzis, 314. V. Jurămâni. 

Interdicţia legală. — Ches- 
tiunea de a se şti dacă inter- 
dicţia legală se prescrie. odată 
cu pedeapsa principală, sau dacă 
ea este impreseriptibilă, este con- 
troversată, 5, 19, text şi nota. 
V, Prescripția penală. 

Interogator. — Chemarea la 
interogator. V. Cambie. 

38 
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Intreruperea prescripţiei, 
141 urm. 
— Deoseb. între întreruperea 

şi suspendarea, preseripţiei, 142, 
172, 202, 499. V. Suspendarea 
prescripției, Prescrip. civilă, ete. 

— Intreruperea naturală, 144 
urm. 

— Intreruperea civilă, 149 .. 
urm. V. Prescripția civilă. 
— Întreruperea preseripţiei 

în -obligaţiile cambiale. YV. 
Cambie. 

— Acţiunea, în revendicare 
exercitată de un moştenitor nu- 
mai pentru partea sa, personală, 
nu întrerupe prescripţia faţă de 
terţiul posesor, decât pentru par- 
tea. moștenitorului revendieant, 
168, 169. V. Acţ. în revendi- 
care. Mai vezi asupra întreru- 
perei prescripţiei, v0 Fideju- 
siune, Forţă majoră, Indiiizi- 
bilitate, Inundaţie, Solidaritate, 
Prescripția civilă, ete. 

— Întreruperea prescripţiei 
acţiunei publice, 499 urm. V. 
Prescripția penală. 

— Întreruperea, prescripţiei ' 
executărei pedepselor, 524 urm. 
V. Prescripția penală. 

Inundaţie. — Prescripţia nu 
este întreruptă printrun caz: 
de forţă majoră, precum ar fi, 
de exemplu, acea care ar rezultă 
dintr'o inundație, 146. V. Porţă 
majoră. 

— Inundaţia nu aduce sus- 
pendarea preseripţiei, 174. V. 
Prescripţia civilă, 

— inundația nu aduce pier- 
derea, dreptului de proprietate, 
ci împiedică numai pentru un 
timp exereiţiul acestui drept, 
146 n. 3. V. Proprietate. 
— Inundaţia nu stinge, de 

1 
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| 
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asemenea, dreptul de uzufruct, 
ci împedică numai exerciţiul 
„acestui drept pănă la retragerea 
apelor, 146 n. 3. V. Uzufruct. 

Ipotecă. — Intreruperea ci- 
vilă a preseripţiei, făcută, unui 
codebitor proprietar indiviz al 
ipotecei, de către creditorul ipo- 
tecar, este fără efect faţă de 
ceilalţi codebitori şi coproprie- 
tari, 168. 

— 'Termenul de 15 ani (în 
codul francez 10 ani), stator- 
nicit de art. 1786 C. civil pentru 
reînoirea inscripţiei ipotecare, 
având de scop aducerea ipote- 
cilor la cunoştinţa terţiilor, 
curge contra minorilor şi inter- 
zişilor, 183, 184. V. Interdicție, 
Minori, ete. 
— Presupunând că o ipotecă 

a fost constituită pentru garan- 
tarea unei creanţe condiţionale 
sau cu termen, cât timp imo- 
bilul ipotecat se găseşte în mâ- 
nile debitorului, pendenie con- 
ditione sau pendente die, pre- 
'seripţia nu curge în contra cre- 
ditorului ipotecar, niei în pri- 
vinţa acţiunei personale ce cre- 
ditorul are contra debitorului, 
nici în privinţa acţiunei ipote- 
care ce el are asupra imobilu- 
lui ipotecat. Dacă presupunem 
însă că debitorul înstrăinează 
imobilul, terţiul posesor va pre- 
serie în contra ereditorului 1po- 
tecar, chiar pendente conditione 
sau pendente die, liberarea, ipo- 
tecei de care el este grevat; şi 
această prescripţie va, curge în 
favoarea terţiului din ziua acbhi- 
ziţiei imobilului, iar nu din 
ziua îndeplinirei termenului sau 
condiţiei. Această chestiune, 
foarte controversată în Franţa,



Ipotecă 

nu mai este controversată în 
dreptul nostru, 201. Vezi şi 
tom. X p. 698 n. 2, unde din 
eroare am arătat că această 
chestiune ar fi controversată şi 
în dreptul nostru. V. şi vo Con- 
diţie, Prescripția civilă, ete. 

— Stingerea ipotecei prin 
prescripţie, 218 text şi n.1, 
253 n. 1. 
— Art. 1895 C. civil nefiind 

aplicabil dreptului ipotecar, de 
aici rezultă că de câteori o 
ipotecă este constituită de un 
terțiu asupra unui imobil ce 
nu-i aparţine, creditorul, care 
a luat şi reînoit inscripţia ipo- 
tecară, nu dobândeşte dreptul 
de a opune ipoteca adevăratului 
proprietar, 233. 
— Sa, decis că inseripţiunea 

unei ipoteci, astfel cum o pre- 
vede art. 1781 din codul civil, 
combinat cu art. 725 Pr. civ., 
fiind un act de conservare, iar 
nu de alcătuirea dreptului re- 
canoscut prin actul de ipotecă, 

„nulitatea ei nu poate fi invo- 
ceată de terţii decât numai dacă 
sar fi omis a se pune în cuno- 
ştință printr'însa vreuna din con- 
diţiile cuprinse în actul ipote- 
car, din a cărei lipsă li sar fi 
cauzat un prejudiciu justificat. 
Când, deci, partea, interesată eră 
bolnavă, şi în imposibilitate de 
a se prezentă la tribunal, ju- 
decătorul delegat aveă compe- 
ttenţa, să ordone luarea inserip- 
ției ipotecare, după ce a luat 
la domiciliu consimţimântul păr- 
ei, căci nicăiri legea nu-i ri- 
dică un asemenea drept. Prin 
urmare, inscripţia ipotecară 
astfel luată nu este nulă şi con- 
testația întemeiată pe acest   

motiv bine a fost respinsă ea 
nefondată. Cas. S-a II-a, deci- 
zia, civilă No. 199, din 12 No- 
embrie 1914. Jurisprudenţa ro- 
mână din 1915, No. 3, p. 42, 
No. de ordine 24. 

Ipoteca asupra sa însuş 
(C. german), 396 n. 1. 

Ipoteci volante. — Y. Ga- 
ranții volante. 

J 

Jurământul decizor.—Pre- 
scripţiile scurte statornicite de 
art. 1903, 1904 C. civ,, fiind 
întemeiate pe o prezumpţie de 
plată, pot fi combătute prin 
jurământul decizor deferit de 
creditor, 311. V. Prescripţia 
civilă. | 

— Numai presecripţiile sta- 
tornicite de art. 1903, 1904 pot 
fi combătute prin jurământ, 312, 
320. V. Prescripția civilă. 
— Nici preseripţia comercială 

nu poate fi combătută prin ju- 
rământ, 313 text şi n. 1, 446. 
V. Prescripția civilă, Prescrip- 
ţia comercială, ete. 

— In consecinţă, jurământul 
nu poate fi deferit debitorului 
cambial, spre a dovedi neplata 
unei cambii preserisă, 312, 446. 
V. Cambie. 

— Cazul când judecătorii pot 
deferi jurământul supletor în 
materie cambială, 313 ad no- 
tam. V. Cambie. 

  

Jurământul de credu- 
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litate. — Cazurile şi persoanele 
căror acest jurământ poate fi 
deferit, 313, 314, 446.V. Cambie, 
Prescripţia civilă, ete. 

— El nu poate fi deferit tu- 
torului unui interzis, ci numai 
tutorului unui minor, 314. V. 
Interdlicţie. 

— EL nu poate fi deferit în 
materie cambială, 313 ad no- 
tam, 446. V. Cambie. 

—EI poate însă fi deferit nu 
numai femeei, dar şi bărbatului 
văduv, 314 n. 2. V. Văduv, 
Văduvă, ete. | 
—  Origina acestui jurământ, 

310 n. 4, 8183. 

  Jurământul supletor.—Ca- 
zurile în care e] poate fi de- 
ferit în. materie cambială. V. 
Cambie. 

L 

  Legea proprietarilor. 
V. Proprietari. 

Legi de procedură. — Au 
efect retroactiv, 411 nota 1 în 
fine şi tom. L, pag. 86, 87. Cpr. 
C. Bucureşti, Dreptul 1914, 
No. 15. — Vezi însă E. Hero- 
vanu, Tr. teoretic şi practice de 
procedură civilă (laşi, 1915), 
fascicula I-a, No. 11, pag. 15 
şi 16(). 

  

  

Libertate. — Libertatea 
omului este inalienabilă şi im- 
preseriptibilă, 87. V. Prescrip- 
ia civilă. 

Librari. — Preseripţia de un 
an, statornicită, de art. 1904 se 
aplică şi librarilor, în privința 
cărţilor ce vând, 302. V. Pre- 
scripția civilă. 

Licitaţie publică. —. Acţiu- 
nea în revendicare a imobilelor 
cumpărate la licitaţie publică. 
se prescrie prin cinci ani din 
momentul punerei adjudecata- 
rului în posesiunea imobilului 
adjudecat, 339 urm. V. Ad. 
în revendicare, Evicţiune, Pre- 
scripția civilă, ete. 

— Această prescripţie curge 
în contra absenţilor, minorilor 
şi interzişilor şi chiar contra. 
celor puşi sub consiliu judi- 
ciar, 182. V. Absenţă. 

— Art. 568 Pr. eiv. nefiind 
aplicabil servituţilor active, 
adecă care se exercită de către 
imobilul adjudecat asupra altui 
imobil, partea care a cum- 
părat un imobil la licitaţie pu- 
blieă, nu dobândeşte o servi- 
tute de vedere asupra fondului: 
vecin, prin trecerea de 5 ani 
dela executarea, ordonanţei de 
adjudecare, 340, 341. V. Ordo- 
nanță de adjudecare, Servitule, 
ete. 

(4) Lucrarea d-lui Herovanu, pe care o cităm aci cu plăcere, am primit-o 
toemai pe când serieam această tablă. Am lăsat totul spre a o examină 
mai de aproape, şi ne-am convins uşor şi de îndată că avem a face cu 0 
operă de mare valoare, care va aduce servicii reale științei, dacă autorul 
va aveă timpul şi curajul de a o termină după modul cum a început-o. Şi fiindcă astăzi, e când serim aceste rânduri, este anul nou (1 Ianuarie 
1915), îi urăm ani mulţi şi spor la muncă! 
piardă nici răbdarea, nici curajul! 

Orice sar întâmplă, să nu



Locaţiune.— Locatarul este, 
<a şi arendașul, un posesor cu 
titlu precar, 113. V. Arendaș, 
Precarişti, etc. 
— Chiriile caselor şi arenzile 

moșiilor se preseriu prin cinei 
ani, 326, 3827. V. Prescripţia 
civilă. 

Loc înfundat. — Dreptul ce 
aparţine proprietarului unui loc 
înfundat de a cere o servitute 
de trecere pe locurile vecinilor 
este imprescriptibil, 86, 87, 89, 
332 ad notam. V. Prescripţia 
civilă, 

— Art. 1907 C. civ., nu se 
aplică despăgubiri anuale da- 
torite pentru eşirea dintr'un loc 
înfundat, fiecare indemnitate 
prescriindu-se prin 30 de ani, 
331. V. Prescripţia civilă. 

— Nimene nu se poate în- 
fundă prin faptul său, 332 ad 
notam. V. Servitute. 

Locus regit actum. — Apli- 
carea acestei regule la cambii 
de către codul comercial bul- 
gar, 423 n. 3. 

Longinescu. — Aprecierea, 
luerărei acestui autor „Legi 
vechi româneşti şi izvoarele lor“, 
nota dela p. 531, 532. 

Loterie.— Biletele de loterie 
sunt, prin natura lor, adevărate 
titluri la purtător, 381 n. 4. V. 
Titluri la purtător, Prescripția, 
civilă, etc. 

— Legea din 1883 asupra, 
titlurilor la purtător furate, 
distruse, ete., nu se aplică bi-   

letelor de loterie 387. V. Ti- 
Huri la purtător. 

Lucruri găsite. — Prescrip- 
ţia instantanee nu este apliea- 
bilă. acestor lucruri, ei pre- 
seripţia de 30 de ani. Acel care 
a găsit un lucru nu poate deci 
să pretindă că a devenit pro- 
prietarul lui prin preseripţia 
instantanee, ci el este obligat 
a restitui acest lucru printr'o 
acţiune personală ex delicte, şi 
prescripţia nu poate fi, în specie, 
decât acea de 30 de ani, 350 
şi tom. III, partea II, p. 22 
text şi n. 3. V. Găsire, Pre- 
scripția civilă, ete. 

Lucruri mobile.— Prescrie- 
rea loi: în mod instantaneu, când 
există bună credinţă din partea 
posesorului, 344 urm. V. Mo- 
bile, Prescripţia civilă, ete. 

M 
Y 

Mala fides superveniens 
usucapionem non impedit, 
245, | 

Malitiis hominum non est 
indulgendum, 176. 

Mandat. — De câteori un 
act solemn este făcut prin mij- 
locirea unui mandatar, acesta 
trebue să fie învestit cu un 
mandat autentic, fiindcă man- 
datul formează un tot indivizibil 
cu actul pentru care a fost dat, 
257 text şi n. 1; tom. I, p. 219 
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n. | şi p. 76l n. 3; tom. IV, 
partea I-a, pag. 211 nota 1 şi 
pag. 161 n. 1; tom. VI, p.611 
urm.; tom. VII, p. 128 text şi 
n. 5; tom. VIII, p. 41 urm. 
(ed. a L-a); tom. IX, p. 565, 
566 text şi n. 5; tom. X, p. 590, 
text şi n. 5, ete. V. Acte so- 
lemne. 

Mandatul de depunere. 
Constitue o urmărire şi, ca atare, 
un act întreruptiv de prescripţie 
al acţiunei publice, 500 n. 4. 

  

  Maeştri. — Acţiunea maeş- 
trilor pentru lecţiile ce dau cu 
luna şi, a fortiori, eu lecţia, se 
prescrie prin 6 luni, 291. V. 
Prescripția civilă. 

— În caz când lecţiile sunt 
plătite cu trimestrul, semestrul 
sau cu anul, chestia este con 
troversată, 291, 292. 
— Pentru lecţiile date pe un 

timp mai lung sau mai scurt, 
preseripţia, este de 30 deani, 292. 

— Punctul de plecare al pre- 
scripției în cazurile de mai sus, 

5. 

Manuscris. — Manuscrisele 
fiind considerate ca lucruri mo- 
bile, cad sub aplicarea, art. 1909 
C. civil; de aceea ele pot face 
obiectul unui dar manual, 361 
şi tom. IV, partea I-a, p. 274 
urm, (ed. a 2-a). V. Dar ma- 
nual, Prescripția civilă. 

— Posesiunea unui manus- 
cris nu conferă însă dreptul de 
a-l publică, adecă, proprietatea 
literară, (Controv.), 361 şi tom. 
IV, partea I-a, p. 275 n. 2.V. 
Proprietatea literară. 

Martori (Ascultarea 
lor). — Dacă legiuitorul, cu 
ocazia, revizuirei procedurei ei- 
vile din 1900, a. prevăzut că 
procesul-verbal de ascultare al 
martorilor să, constate sub pe- 
deapsă de nulitate, între altele, 
şi îndeplinirea, formalităţei ce- 
tirei din cuvânt în cuvânt a de- 
punerilor lor, nicăiri nu se cere 
însă ca constatarea acestei for- 
malităţi să se facă prin termeni 
sacramentali. Prin urmare, con- 
statarea că depoziţia a fost ce- 
tită martorului indică în mod 
suficient îndeplinirea acestei for- 
malități aşa. cum cere legea, 
adecă din cuvânt în cuvânt. 
Cas. rom. Bult. 1913, p. 2052. 
V. Proba testimonială. 

—— Sa mai decis, tot cu pri- 
vire la ascultarea martorilor, 
că chestiunile de probă nefiind 
de ordine publică, spre a puteă 
fi ridicate pentru prima oară 
în easaţie, ci fiind lăsate la fa- 
cultatea părţilor de a uză sau 
nu de ele, de aici rezultă că. 
instanța de fond a putut as- 
cultă martori în materie civilă, 
depunând jurământul conform 
art. 153 Pr. pen., iar nu po- 
trivit art. 196 Pr. civ., întrucât 
partea în drept n'a făcut nicio 
opunere, în această privinţă, 
înaintea, instanţei de fond, căci 
această instanţă nu puteă să 
ridice chestiunea din oficiu. Cas. 
S-a l-a, decizia No. 419, din 
19 Sept. 1914. Cr, judiciar din 
1915, No. 5, p. 44 (rezumate), 
— Sa mai decis, tot în 

aceeaș ordine de idei, că ches- 
tiunile de probă în civil nu 
sunt de ordine publică, spre 
a puteă, fi ridicate pentru prima 
oară înaintea Curţei de casaţie, 
ei sunt în totul lăsate la facul-



Martori (Ascultarea lor) 

tatea părţilor a uză sau nu de 
ele. Prin urmare, deși în pro- 
cesul-verbal de ascultare al mar- 
torilor se constată că martorii 
au prestat jurământul conform 
art. 153 Pr. civ., iar nu con- 
form art. 196 Pr. civ., dacă 
totuşi partea n'a opus nimic la 
instanţele de fond relativ la nu- 
litatea acelor depuneri, aceasta 
este o prezumpție că le-a ac- 
ceptat ca probe astfel cum s'au 
administrat, întrucât puteă să 
primească ca martorii să fie 
ascultați chiar fără jurământ 
şi, deci, un asemenea motiv de 
nulitate nu 'poate fi invocat 
pentru prima oară înaintea 
Curţei de casaţie. Cas. S-a I-a, 
decizia No. 419, âin 19 Septem- 
brie 1914. Jurisprudența ro- 
mână din 1914, No. 35, p. 549, 
No. de ordine 554. V. Proba 
testimonială. 

Mazilii., — Ce erau mazilii? 
10 nota 1. 

Mărturisire. — Prescripţiile 
scurte pot fi combătute prin 
mărturisirea expresă sau tacită 
a debitorului, 309 n. 1, 311, 
312, V. Prescripția civilă. 

Măsuri excepţionale.— 
Vezi legea specială autorizând 
luare de măsuri .excepţionale 
pentru timpul mobilizărei sau 
stărei de războiu, promulgată 
prin Monitorul oficial din 24 
Decembrie 1914, No. 217. V. vo 

Mihitari, Război, ete. 

| ! ! 

| 
| 

Mecanici. — In privinţa vân- 
zărei aparatelor fabricate de 
mecanici, singura prescripţie 
aplicabilă este cea, de 30 de ani 
(Controv.), 301 n. 4. V. Comer- 
cianţi, Prescripția civilă, ete. 

Mediatori. — Acţiunea me- 
diatorilor, fie oficiali, fie par- 
ticulari, se prescrie prin doi 
ani dela terminarea afacerei, 
458, 459. V. Prescripția comer- 
cială, p. 666. 

—. Legea referindu-se la me- 
diatorii sau mijlocitorii care 
fac operaţii în afacerile comer- 
ciale, creanţele celorlalţi media- 
tori, precum sunt acei pentru 
închirieri sau vânzări de case, 
cumpărări sau arendări de moșii, 
ete., se prescriu prin 30 de ani, 
459. V. Prescripția comercială. 

aa 
Medici. — Prescrierea acţiu- 

nei lor pentru vizitele făcute 
bolnavilor, 297 urm. V. M- 
rurgi, Prescripţia civilă, ete. 

- — Punetul de plecare al aces- 
tei preseripţii (Controv.), 298 
n. 2. V. Prescripţia civilă. 

—  Neadmiterea probei tes- 
timoniale pentru a se dovedi 
plata vizitelor făcute de un 
medie, atunci când suma cerută 
de acesta este mai mare de 150 
lei vechi, 299. V. Proba testi- 

monială, Prescripţia civilă, ete. 

Melius est non habere 

titulum quam habere vitio- 
Sum, ll4, 216. 

Mijlocitori.— V. Mediatori. 
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Militari în activitate de 
serviciu. — Prescripţia curge 
contra lor (v. pag. 174, 416), 
afară de cazul când contrariul 
ar fi admis printr'o lege spe- 
cială, precum au fost acea din 
27 Aprilie 1877, acea din 9 
Iulie 1913 şi precum este şi as- 
tăzi, acea din 24 Decembrie 
1914. V. Măsuri excepționale, 
Prescripția comercială,  Răs- 
botu, ete. 

Minima agnitione debiti 
tollitur prescriptio, 62 n. 1. 

Minori, Minoritate. — Pre- 
seripţia nu curge, în principiu, 
contra minorilor şi interzişilor 
chiar atunci când ei au tutor, 
cursul preseripţiei fiind sus- 
pendat în favoarea lor, 177. V. 
Interdicţie, 

— Motivul acestei suspen- 
dări, 177. 

— Prin minori se înţelege atât 
cei emancipaţi cât şi cei ne- 
emancipaţi, 178. 

— Cazul când majorii au 
interes comun cu minorii, 179. 

— Regulele asupra efectului 
relativ al suspendărei preserip- 
ției nu-și primesc aplicare în 
caz de indivizibilitatea dreptului 
care a făcut obiectul preserip- 
ției, 179, 204. V. Indivieibi- 
litate. 
— Preseripţiile care curg în 

contra minorilor şi interzişilor, 
180, 181, 182, 183, 184, 185, 
ete. V. Interdicție. 

— Şi decăderile de drepturi 
curg în contra minorilor şi 
interzişilor, 180, 183. V. Decă- 
deri de drepturi, Prescripția, 
civilă, ete. 

— Mai curge în contra mi- 
norilor și interzişilor, preseripţia 
de 10 ani statornicită de art. [11 
din legea judecătoriilor de ocoale 
dela 1907, pag. 183. V. Pre- 
scripția civilă. 
— Atât termenul perimărei 

cât şi cel stabilit pentru exer- 
ciţiul acţiunilor posesorii (un 
an) curge contra minorilor şi 
interzişilor, 182, 184. V. Ac. 
posesorii, Interdicţie, Peru 
mare, ete. 

— Aplie. aceleiaşi soluții în 
privinţa termenului statornicit 
de art. 1786 C. civil, 183, 184. 
V. Interdicție, Ipotecă, ete. 

— În privinţa termenului sti- 
pulat pentru vânzarea lucrului 
cu pact de răscumpărare, 181. 
V. ÎInterdicţie, Vâmaare, ete. 

— 'Tutorul nu poate să pre- 
serie bunurile minorului ce ad- 
ministrează, 186. V. Tutor. 

— Minorul comerciant poate 
să renunțe la prescripţiile ce 
privese comerţul său, pentrucă 
în privinţa acestui comerţ el 
este considerat ca major, 57 
nota, 4. 

— Minorul are acţiunea în 
anulare nu numai în privința 
actelor făcute de el, dar şi în 
privinţa celor făcute de tutorul 
său, fără, îndeplinirea formelor 
legale, 274. V. Prescripția ci- 
vilă, Tutor, ete. 
„— Minorii, ea şi nebunii, nu 

pot să, posede decât prin repre- 
zentanţii lor legali, 97. V. 
Ahenaţi, Posesiune, etc. 

Misiţi. — V. Mediatori.   

Moartea debitorului.—Nu 
întrerupe preseripţia, 299 ad



notam, în fine, 308. V. Pre- 
scripția civilă. 

Moaşe. — Preseripţia de un 
an, statornicită de art. 1904 
C. civil, fiind, ea toate pre- 
scripţiile scurte, excepţională şi, 
ca atare, de strictă interpretare, 
nu este aplicabilă moaşelor 
(Controv.), 297 n. 1 şi tom. VII, 
p. 316 ad notam. V. Prescrip- 
ţia civilă, p. 646. 

Mobile. —. Dobândirea lor 
prin preseripţia instantanee, 344 
urm. V. Prescripția civilă, 

— Nu pot, în principiu, fi 
revendicate, 363. V. Acţ. în re- 
vendicare, 

— Preseripția prin 3 ani a 
acţ. în revendicare a mobilelor 
pierdute sau furate, 364. 

— Dacă posesorul este de 
rea, credinţă, acţiunea în reven- 
dicare se prescrie prin 30 de 
ani, 377 ad notam, 510. V. Acţ. 
în revendicare,  Purt, Pre- 
scripția civilă, ete. 

Monăstiri. — Ca şi biserieile 
sunt impreseriptibile, 80. 

— Sunt însă alienabile şi 
prescriptibile clădirile construite 
de monachi afară de incinta 
mănăstirei, ele nefăcând parte 
din domeniul public al Statului, 
80. n. 5. V. Domeniu public. 

Mortus facit vivum pos- 
sessorem sine ulla apprehen- 
sione, 95, 96. V. Sezină. 

  

  

Moşneni. V. Cete de moșneni, 
Persoane morale, ete. 

Moştenitor aparent.— A cel 
care dobândeşte o succesiune 
dela un moştenitor aparent, nu 
poate să preserie bunurile care 
o compun, prin uzucapiunea de 
10 pănă la 20 de ani, ei numai 
prin cea de 30 de ani, 233, 358. 
V. Petiţia de ereditate, Pre- 
scripția câilă, ete. 

Moştenire beneficiară. 
Moştenitorul beneficiar, care 
aveă o ereanță contra defune- 
tului, o păstrează contra sucee- 
siunei, el putând so încaseze 
din bunurile succesiunei, chiar 
în urma expirărei termenului 
pentru prescripţie, 193. 

— Motivul acestei dispoziţii, 
193. 

— Prescripţia este suspendată, 
în folosul moștenitorului bene- 
ficiar fie că există un singur 
moştenitor, fie că există mai 
mulţi moştenitori, 193. V. 
Prescripția cimlă. 

—  Consecinţile suspendărei 
preseripţiei (Controv.), 193. 
— Suspendarea  preseripţiei 

în privinţa acţiunilor reale ce 
moştenitorul ar aveă contra suc- 
cesiunei (Controv.), 193, 194. 

— Suspendarea preseripţiei 
încetează odată cu administraţia 
moştenitorului beneficiar, la 
darea socotelilor sale, 194. V. 
Prescripție civilă. 

— Preseripţia este suspen- 
dată şi în folosul succesiunei, 
pentru creanţele ce ea ar aveă 
în contra moștenitorului bene- 
ficiar. (Curmarea controversei 

ce există în Franţa, de către le- 
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giuitorul nostru conform părerei 
lui Maread6), 194... 

— Preseripţia nu curge în 
folosul moştenitorului benefi- 
ciar, 196. 

Moştenire vacantă.— Pre- 
seripţia curge atât în folosul cât 
şi contra unei succesiuni vacante, 
chiar dacă ea n'ar aveă curator, 
şi aceasta chiar în lăuntrul ter- 
menului dat de lege pentru de- 
liberare şi facerea inventarului, 
196. V. Prescripţia civilă. 

— Motivele acestei dispoziţii, 
197. 

— Preseripţia nu curge în 
folosul curatorului suceesiunei 
vacante, în privința bunurilor 
ce el administrează, 196. V. 
Prescripţia civilă. 

Muncitorii cu ziua.— Pre- 
seri pţia aețiunei lor pentu plata 
zilelor de muncă şi a simbriei 
lor, 294. 

— Punctul de plecare al pre- 
seripţiei, 315. V. Oamenii cari 
muncesc cu ziua, 

Muntele de pietate.—Res- 
ponsabilitatea Muntelui de pie- 
tate în privinţa obiectelor ama- 
netate, în caz când aceste obiecte 
au fost furate, 377 text şi n. 3. 
V. Prescripţia civilă, p. 659. 
— Efectele consaerate cultu- . 

lui religios nu pot fi amanetate 
la Muntele de pietate, 81 n. 5. 
V. Cult religios, Gaj, ete. 

i 
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Naţionalitatea (unui vas), 
425 n. 1. V. Vas. 
— Dovedirea actului de na- 

ţionalitate al vasului, 426 ad 
notam,. 

„Nebuni (neinterziși). V. Alie- 
naţi. 

Neguţători. — Vezi Comer- 
cianți. 
— Impiegaţii comerciali ai 

neguțătorilor, plătiţi cu luna, 
nu intră în categoria de lucră- 
tori, de care vorbeşte art. 1902 
C. civil, pentrucă ei nu sunt 
însărcinaţi cu facerea unei lu- 
crări manuale. Acestor impie- 
gaţi li se va aplică deci pre- 
seripţia de 5 ani (art. 1907), 295. 
V. Impiegaţi comerciali. 

Nemo auditur propriam 
turpitudinem allegans, 378 
noța |. 

Nemo res suas jactare 
presumitur, 71 n. 2 în fine. 

Nemo sibi ipse causam 
possessionis mutare potest, 
116. 

Nepot de frate.--Nu poate 
invocă beneficiul imunităţei sta-_ 
tornicit de art. 307 C. penal, 
pentru a se sustrage dela pe- 
deapsa furtului comis de el în 
averea, unchiului său, întrucât 
nu se găsește în categoria ru-



delor prevăzute de acest text, 
care este o excepţie dela dreptul 
comun, 367 ad notam în fine. 
V. Pur. 

Novaţiune. — Intreruperea 
prescripției cincenale nu moai- 
fică natura acestei preseripţii 
şi n'o schimbă în prescripţie 
de 30 de ani, decât atunci când 
creanța este novată. Deci, dacă 
ea nu este novată, o nouă pre- 
seripţie de cinci ani va începe 
a curge, în caz când aceasta a 
fost intenţia părţilor, 321, 337. 
V. Prescripţia civilă. 
— Sentința de verificare a 

unei creanţe, în materie de fa- 
liment, nu operează novaţiune, 
163. V. Falit, Faliment, ete. 

Numele patronimic.— Este 
inalienabil şi impreseriptibil, ca 
şi starea civilă pe care elo 
asigură, 86. V. Prescripţia ci- 
vilă, p. 624. 

— Vezi asupra numelui pa- 
tronimie, tom. I, p. 249 urm. 

— De aceea, sa şi decis că 
acţiunea pentru uzurparea de 
nume se poate exereită oricând 
se descopere uzurparea. Cas. 
rom. Bult. 1905, p. 791. 

O 

Oamenii care muncesc cu 
ziua. — Preserierea, acţiunei lor, 
294. 

— Punctul de plecare al 
acestei preseripţii, 315. V. Mun- 
cilori cu ziua. 

  

Obiceiu (Delicte de —). — 
Preserierea lor (Contror.), 498. 
V. Delicte de obiceiu. 

Obligaţie indivizibilă. — 
V. Îndivizibilitate, Minoritate, 
ete. 

Obligaţie naturală. — De- 
bitorul, care este liberat prin 
prescripţie, din punctul de ve- 
dere civil, rămâne el liberat 
după echitate, naturaliter, ea, 
şi cel care ar fi plătit în urma 
unei hotărîri definitive, in baza 
căreia el ar fi fost pe nedrept 
scutit de plată ? (Controv.), 39, 
40, 445 n. 3. V. Cambie, Pre- 
scripția comercială, ete. 

Obligaţie solidară, 169 n. 2, 
180. V. Solidaritate. 

Obştii săteşti de arendare 
(persoane morale). V. decizia 
Cas. S-a I-a, No. 421 din 19 
Sept. 1914. Jurisprudența ro- 
mână din 1914, No. 36, p. 562, 
No. de ordine 510. 

— Sa, decis că o cerere in- 
trodusă în justiţie de câţiva 
locuitori, care fac parte dintr'o 
obşte şi sunt în indiviziune, nu 
poate fi primită de instanţele 
judecătoreşti, ei neavând mandat 
-din partea obștei; o asemenea 
acţiune trebue deci respinsă ca 

neregulat introdusă. Trib. Dolj, 

Pagini juridice din 1915, 
No. 134, p. 1065. 
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Olim possessor, hodie pos- 
sessor pre&sumitur, 108. 

Opoziţie. — Cererea unei an- 
chete în futurum se pronunţă 
fără drept de opoziţie şi, prin 
urmare, nu dă loc la aplicarea, 
art. 151 Pr. civ., din cauză că 
ea aparţine jurisdicției graţi- 
oase, 152 n. 1. V. Ancheta în 
Futurum. 

— In privinţa legei proprie- 
tarilor, dreptul de opoziţie nu 
există înaintea instanţelo» de 
fond, ci numai înaintea Curţei 
de casaţie (Controv.), 288 n. 2, 
421 n. 2 în fine. V. Proprietari. 

— "Tot astfel, în materie cam- 
bială, dreptul de opoziţie, care 
nu există înaintea instanţelor 
de fond, există înaintea Curţei 
de Casaţie, 421 n. 2. V, Cambie. 

Ordine publică.— Deşi 
prescripţia interesează într'un 
sens oarecare ordinea publică, 
totuşi ea nu poate fi invocată 
de judecători din oficiu, atât în 
materie civilă cât şi în materie 
comercială, 65 urm. V. Pre- 
scripția civilă. 

— In materie represivă, pre- 
seripţia, fiind de ordine publică, 
trebue să fie invocată din oficiu, 
chiar pentru prima oară îna- 
intea Curţei de casaţie, 68 text 
şi n. 8, 472, 508, 519, 520. V. 
Prescripția civilă, Prescripţia 
Penală, ete. 

— În cazurile de nulitate 
care nu interesează ordinea, pu- 
blică, dreptul de a cere anu- 
larea, se prescrie, în genere, prin 
30 de ani, afară de cazurile 
speciale în care legea deroagă 
dela, acest principiu, 219. V. 
Prescripţia civilă. 

— Inalienabilitatea fondului 
dotalnemai interesând astăzi or- 
dinea publică, el poate fi decla- 
rat alienabil prin contractul de 
căsătorie şi, în asemenea caz, 
el devine preseriptibil, 188. V. 
Dotă imobiliară, Fond dotal. 

Ordonanţă de adjudecare, 
— Este un titlu just, care duce 
la preseripţia proprietăţei prin 
uzucapiuuea de 10) pănă la 20 
de ani, 248, 249, 253. Cpr. C. 
Bucureşti, Dreptul 1914, No. 69, 
p. 548. V. Prescripția civilă, 
p. 640. 
— Preseripţia de 5 ani, sta- 

tornicită de art. 568 Pr. cir, 
nu poate fi aplicată ordonan- 
ţelor de adjudecare prin care 
Sar fi adjudecat uih pământ 
rural, 342. V. Pământ rural. 
— Art, 568 Pe. civ. nefiind 

aplicabil sevvituţilor active, 
adecă care se exercită de către 
imobilul adjudecat asupra altui 
imobil, partea, care a cumpărat 
la licitaţie un imobil nu poate 
să dobândească o servitute de 
vedere asupra fondului vecin 
prin trecere de 5 ani dela exe- 
cutarea ordonanţei de adjude- 
care, 340, 341. V. Licitaţie pu- 
blică, Servitute, ete. 

Ordonanţa judecătorului 
de instrucţie.— Ordonanţa de 
neurmărire şi, a fortiori, ordo- 
nanța de urmărire, pronunţată 
de judecătorul de instrucţie, se 
consideră, în genere, ca un act 
de instrueţiune întreruptiv de 
prescripţie al acţiunei publice, 
500 n. 4. V. Prescrip. penală. 

  

Ospătători.— Prescripţia os- 
pătătorilor pentru hrana şi locu- 

 



Ospătători 

inţa ce procură pasagerilor, fie 
cu luna, fie cu anul, fără a se 
distinge dacă clientul debitor 
este sau un comerciant, sau 
dacă acesta a fost servit în otel 
sau han, ori la domiciliul său, 
292. V. Prescripția civilă. 

— Origina acestei dispoziţii 
(ordonanța lui Ludovic al 
XII-lea din 1522), 292. 

— Punctul de plecare al 
acestei prescripții (ultima fur- 
nitură făcută clientului), 292. 

— Motivele acestei preseripţii, 
293. 
— Ea nu se aplică şefului 

unui stabiliment comercial sau 
industrial, care nu exercită pro- 
fesiunea de găzduitor, otelier 
sau ospătător, 293. 
— Ea nu se aplică direeto- 

rilor unei case de sănătate, care 
au găzduit şi îngrijit pe un 
bolnav, 293. 
— Nici brutarilor, băeanilor, 

casapilor, cofetarilor şi altor 
comercianţi, tuturor acestor 
aplicându-se preseripţia de un 
an, 293. 

—Niei acelor care, fără spirit 
de speculă, ar fi primit în mod 
excepţional pe o persoană la 
masă, și ar fi găzduit-o din prie- 
tenie, fie chiar pentru mai mult 
timp, pentru un preţ deter- 
minat, 293. 
— Nici acelor care ar fi ga- 

rantat datoria eontractată de 
altul către un hangiu sau ospă- 
tător, sau ar fi achitat-o ca'un 
mandatar sau ca gerant de afa- 
ceri al debitorului, 293. 

— În privinţa particularilor, 
care nu exercită profesia de 
hangii, ospătători, găzduitori, 
ete, ci primese pensionari 

  

  

Ospătători 

pentru un preţ determinat, care 
plătese preţul pensiunei lor cu 
anul, cu luna, etc., se va aplică, 
prescripţia de cinci ani sau de 
30 de ani, 293, 294. 

— Chiar în privinţa hangiilor, 
ospătătorilor, ete., preseri pţia de 
6 luni încetează de a curge, 
când s'a dat o chitanţă în baza 
căreia se reclamă suma dato- 
rită, 294. 

— Oreanţa ce are un hangiu, 
ospătător, ete., este privilegiată 
asupra lucrurilor aduse de că- 
lător în han sau în ospătărie, 
294 şi tom. XS, p. 424. V. Pre- 
scripția civilă, p. 646. 

— Dreptul internaţional în 
privința cheltuelilor făcute în- 
trun han sau ospătorie, 294. 
V. Dreptul internaţional. 

P 

Paraclis. — Paraclisurile ce 
se obișnuiau altădată la unele 
case boerești, sunt preseriptibile, 
ca orice proprietate privată, 
după cum tot preseriptibile şi 
locurile destinate  înmormân- 
tărei dintro proprietate pri- 
vată, 81. 

Paraternă. Parafernali- 
tatea este regula generală, iar 
dotalitatea o excepţie. In lipsa 
unei constituiri de dotă, toată 
averea femeei este parafernală, 
186. 
— Femeea are administraţia 

şi folosinţa averei sale parafer- 

  

- nale, 187. 
— Bunurile parafernale nu 
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pot fi-înstrăinate decât conform 
dreptului comun, numai femeea 
autorizată a face comerţ având 
o capacitate neîngrădită, în pri- 
vinţa parafernei sale, 187. V. 
Pemeea măritată comerciantă. 

— Bunurile parafernale, fiind 
alienabile, sunt prescriptibile în 
folosul terţiilor, nefiind suspen- 
dată, în timpul căsătoriei, decât 
prescripţia ce ar curge în folosul 
bărbatului, 187, 

— Cât pentru imobilele do- 
tale, ele sunt, în principiu, 
inalienabile şi impreseripti bile, 
188. V. Fond dotal, Inaliena- 
bilitate, ete. 

Parte civilă. — In materie 
de bigamie, soţul în dauna mo- 
rală a căruia sa contractat o a - 
doua căsătorie, se poate cons- 
titui parte civilă în procesul de 
bigamie, 487 ad notam. Vezi 
Bigamie. 

— Lipsa de constituire a 
părței civile în delictul de abuz 
de încredere, nu împiedică de- 
lietul de a aveă ființă, 497 text 
şi nota 1. V. Abuz de încre- 
dere, ete. 

— Prevenitul achitat în prima, 
instanță poate fi condemnat la, 
daune, după apelul părţei civile. 
de către judecătorii gradului a] 
doilea de jurisdicție, 512. V. 
Apei, Prescrip. penală, p. 671. 

Pavilion. — Un pavilion 
mobil. fiind considerat ca un 
lueru mobiliar, cade sub apli- 
carea, art. 1909 C. civil, 357 
ad notam. V. Prescripţia civilă. 

— Pavilionul (unui vas) este 
semnul şi emblema naţionali- 

tăţei vasului, 426 ad notam. 
V. Vas. | 
— Ce se cere pentru ca un 

vas să poată arboră pavilionul 
românesc? 626 ad notam. V. 
Vas. 

Pădure. — Coproprietarul 
unei păduri, care tae pe sub 
ascuns lemne din pădurea co- 
mună, comite un furt, fiindcă 
îşi însuşeşte lucrul altuia în 
măsura în care el aparţine celor- 
lalţi eoproprietari, 367 ad 
notam. V. Furt, Indiviziune, ete. 

Pământ clăcăşesc. — Vezi 
Pământ rural. 

Pământ rural. — Pămânatu- 
rile rurale, fiind iualienabile, 
sunt impreseriptibile faţă de ne- 
săteni, 18 n. 2. 83, 84, 342 text 
şi n. 2. Cpr. Cas. rom. Bult. 
1910, p. 147. V. Prescripția 
civilă, p. 623. 

— Sentinţele tribunalelor pro- 
nunţate în aplicarea, legei inter- 
pretative din 13 Februarie 1879, 
p. anularea înstrăinărei pămân- 
turilor date în baza legei rurale 
din 1864, fiind ea toate hotări- 
rile, deeclarative de drepturi, iar 
nu tranzlative de proprietate, 
nu pot servi de bază uzuca- 
piunei de 10 pănă la 20 de 
ani, 255. 

— Prescripţia de 5 ani, sta- 
tornicită de art. 568 Pr. cir. 
nu poate fi aplicată ordonan- 
țelor de adjudecare prin care 
Sar fi adjudecat un pământ 
rural, 342. V. Ordonanţă de 
adjudecare, Prescripţia civilă, 
ete. 

 



Pământ rural 

— Nu constituese un titlu 
just în sensul art. 1895 şi 189% 
C. civil registrele de repartiţia 
generală a pământurilor rurale 
ţinute de comună, nici proce- 
sele-verbale încheiate de comi- 
siunea întocmită pentru înstrăi- 
narea bunurilor Statului, nici 
însăși legea rurală din 1864, 
pentru dobândirea prin pre- 
seripție a unui pământ dat să- 
tenilor clăcași peste partea, ce 
li se conferă prin acea lege, 
254, 255. 
— Niei sentinţele date de 

tribunale pentru anularea în- 
străinărilor de pământuri ru- 
vale, 255. V. Prescriptia civilă, 
p. 640. 

— Chestiunea de a se şti 
dacă femeile pot să dobândească 
pământ dat după legea rurală 
din 1864 sătenilor cultivatori 
de pământ, este deslegată prin 
legea promulgată la 7 Aprilie 
1910, care, interpretând art. 7 
din legea pentru regularea pro- 
prietăţei rurale şi art. | din 
legea, dela 13 Februarie 1879, 
pentru menţinerea, şi executarea 
art. 7 din legea rurală dela 
1864, a prevăzut că prin cu- 
vântul sătean şi cultivator să- 
tean din acele legi, se înţelege 
și preoții, servitori bisericești, 
femeile sătence şi învățătorii din . 
comunele rurale, şi că toate 
înstrăinările ce se vor fi făcut 
în favoarea acestora, sunt şi 
rămân valabile. Prin urmare, 
tribunalul violează aceste texte, 
când anulează actul prin care 
o femee săteancă a cumpărat 
un teren din acela dat în vir- 
tutea legei din 1864. Cas. S-a I-a, 
decizia No. 458, din 13 Oct. 

| 

| 
! 
| 

1914. „Jurisprudența română, 
din 1914, No. 38, p. 606, No. 
de ordine 609. 

Pedepse disciplinare. — 
Prescrierea pedepselor nu se 
aplică pedepselor disciplinare, 
518. V. Prescripia penală, 
p. 672. 

Pensiuni.—Pensiunile func- 
ţionarilor publici fiind supuse 
preseripţiei de cinci ani, stator- 
nicită de art. 1907 C. civil, plân- 
gerile adresate de funcţionar fie 
la guvern, fie la cameră pentru 
plata pensiunei, nu întrerup 
cursul preseripției, dacă nu s'a 
exercitat o acţiune judecăto- 
rească, 150, 324 n. 2. V. Pre- 
scripția civilă, 

— Această prescripţie nu. 
poate însă fi invocată de o co- 
mună, atunci când un funcţionar 
care nu are drept la pensie, cere 
restituirea reţinerilur ce comuna 
i-a făcut în acest seop, 326. V. 
Comună, Reţineri, ete. 

Pensiunile alimentare. — 
Se preseriu prin cinci ani, 323 
urm. V. Prescripția civilă, 

Pensionate. — Acţiunea di- 
reetorilor de pensionate, pentru 
preţul pensiunei şeolarilor, se 
prescrie printr'un an, 304. V. 
Prescriptia civilă. 

— Această prescripţie nu se 

aplică decât preţului pensiunei, 
iar nu şi altor cebeltueli sau 

îngrijiri, pentru care directorul 

pensionatului se consideră ca 

având mandat dela părinţi spre 

a le face în interesul educa- 
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ţiunei şi sănătăţei elevului, 305. 
V. Prescripția civilă. 

— Punctul de plecare al 
acestei preseripţii, 316. . 

Perimare. — Oricare ar fi 
adevărată natură a afacerei, ci- 
vilă sau comercială, termenul de 
perimare se regulează, ca şi ter- 
menul căilor de atac, după mo- 
dul cum a fost considerată şi 
judecată afacerea, prin sentinţa 
atacată cu apel, a cărei peri- 
mare se cere, 154 n. 3, 445 ad 
notam în fine. V. Apel. Mai vezi 
asupra, perimărei, p. 155 notele 
l şi 2, p. 182, text şi n. 2, p. 448 
ad notam, p. 456 n. 2, ete. 

— Deosebire între perimare 
şi prescripţie, 221. 

— Termenul perimărei curge 
contra minorilor şi interzişilor, 
182. V. Interdicţie, Minori, ete. 

— Nu se poate renunţă la 
dreptul de a opune perimarea, 
52. V. Prescripția civilă, p. 619. 
— O cerere perimată nu poate 

să întrerupă preseripţia, 154. 
— Perimarea unei acţiuni nu 

stinge însuș dreptul, ci numai 
instanța, aşa că reclamantul 
poate face o altă acţiune, 155. 
V. Prescripţia civilă. 

— Perimarea nu se aplică 
instanţelor penale, 474. 

—S'a decis, cu privire la, peri- 
mare, că odată ce partea care 
voeşte să ceară perimarea, sa, 
adresat instanței respective cu 
0 cerere scrisă şi a dovedit plata 
taxelor de citaţii sau a alăturat 
actul de paupertate, prin aceasta 
ea s'a conformat în totul celor 
preserise de lege prin art. 257 
Pr. civilă, şi cererea, de peri- 
mare urmează să-și producă 
efectele ce legea, îi atribue, iar 

împrejurarea că pâritul arătat 
în cererea de perimare eră înce- 
tat din viaţă, în momentul intro- 
ducerei acestei cereri, şi recla- 
mantul neavând cunoştinţă de 
moartea adversarului său a, făcut 
cererea de perimare faţă de el, 
ca şi cum ar fi fost în viaţă, 
iar nu faţă de moştenitorii lui, 
această împrejurare nu poate 
să atragă nulitatea cererei de 
perimare, făcută în condiţiile 
art. 257 Pr. civilă, destul este 
numai ca cercetarea cererei de 
perimare să fi fost făcută şi hotă- 
rîrea să fi fost dată după ce 
suecesorii celui încetat din viață 
au fost citați. Cas. S-a l-a, 
Bult. 1913, p. 2003, 2004. 

— Sa mai decis, tot cu pri- 
vire la perimare, că jurnalul 
tribunalului prin care se amână 
fără termen judecarea, unui apel, 
pe motiv că nu s'au scos cita- 
țiile, nu este un act de proce- 
dură cu caracter contradietor, 
astfel cum cere art. 257 Pr. 
civilă, căci n'a putut ajunge la 
cunoştinţa părţei adverse prin 
citarea la termenul când acel 
act s'a îndeplinit; prin urmare, 
un asemenea jurnal nu este în- 
trerupător de perimare. Cas- 
S-a III, decizia No. :274, din 
6 Octombrie 1914. Jurispru- 
dența română, din 1914, No. 34, 
p. 531, No. de ordine 536. | 
— In fine, o decizie a Curţei 

din Bucureşti, din 26 Sept. 1914, 
pune în principiu că art. 257 
din pr. civilă a rânduit, în ce 
privește perimarea, o procedură 
specială, făcând din această ches- 
tiune un: litigiu cu totul deo- 
sehit de fond. Astfel, dacă în 
urma casărei unei deciziuni; 
care declarase perimat un apel; 
instanța de trimitere constată



că acel apel nu puteă fi perimat, 
"intră tot în competența primei 

Curți, eare declarase perimarea, 
ca să judece fondul, întrucât 
acea instanţă, prin perimarea, 
apelului, nu atinsese înteu nimie 
fondul afacerei. Cr. judiciar din 

„1914, No. 77, p. 624. 

Persoane morale.—Nu pot 
renunță la prescripţia îndepli- 
nită (Controv.), 59 n. 3. V. Pre- 
scripția civilă. . 
— Cetele de moşneni nu sunt 

persoane morale, 77. V. Cete 
de moșneni. 
— Persoanele morale nu pot 

să posede decât prin reprezen- 
tanții lor legali, 97. V. Pose- 
sune. 

— O persoană morală, de 
exemplu un Stat străin, poate 
să dobândească prin prescripţie 
teritorii internaţionale, afară 
bine înţeles de pământurile ru- 
vale, care, în ţara noastră, nu 
pot fi stăpânite de străini, fie 
acești străini persoane fizice sau 
morale, 39, 59 n. 3. V. Străini, 
ete. 

— Preseripţia curge contra 
persoanelor morale, 174, 416, 
417. V. Prescripţia civilă. 

— Persoanele morale fiind 
nişte ficțiuni, care nu au nici 
vârstă, niei stare civilă, nu pot, 
din acest punet de vedere, fi 
asimilate minorilor. De câteori 
ele au deci o acţiune în anu- 
lare de exercitat, ele trebue so 
exercite în cei 10 ani dela data 
actului anulabil, 278, 279. V. 
Prescripția civilă, p. 643. 

Petiţia de ereditate. — Se 
prescrie prin 30. de ani dela data 
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deschiderei suecesiunei; 217 n. 1 
n fine, 233, 358 şi toin. III, 
partea II, p. 896 şi:903. Vezi 
Moșt. aparent, Prescripția ci- 
vilă, ete. 

Pivniţă.—Se poate dobândi 
prin prescripţie o pivniţă situată, 
sub pământul altuia, 78 n. 1. 

Plata. — Nu este un titlu 
just, care să poată conduce 
la dobândirea proprietăţei prin 
uzueapiunea de 10—20 de ani, 
249 n. 2. 

Poliţa de încărcare, 423. 
V. Prescripția comercială. 

Pompe funebre. — ÎIntse- 
prinzătorii de pompe funebre 
sunt comercianţi, 492. V. Pre- 
scripția comercială. 

Poprire. — Poprirea făcută. 
în baza unui titlu executor în- 
trerupe preseripţia, fiindcă este 
un mijloe de: executare, 160. 
V. Prescriptia civilă. 

— "Termenul de apel, în ma- 
terie de poprire, se determină 
după modul cum acţiunea a fost 
considerată şi judecată în prima 
instanţă, 448 ad notam. Vezi 
Apel. 

- 

-Portărei..—Sunt asimilați cu 
magistraţii şi fac parte din or- 

_ dinul judecătoresc, 296 n. 4. 

39 
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Posesiunea. — Bibliografie 
asupra posesiunei, 91 n. 2. 

— Dreptul străin în privinţa 
posesiunei, 92. | 

— Proiectul de cod eivil p. 
Basarabia (art. 484, 485), 92, 93. 
V. Basarabia. 

— Origina cuvântului pose- 
siune, 93, 94. 

— Deosebire între posesiune 
şi proprietate, 93. V. Proprie- 
tatea. 

— Noţiuni generale asupra 
posesiunei, 94 urm. şi tom. ÎI, 
partea l-a, p. 291 urm. 

—  Posesiunea este baza pre- 
seripţiei achizitive sau uzuca- 
piunei, 94. V. Prescripţie civilă. 

— Ea joacă rol numai în 
preseripţia achizitivă sau uzu- 
capiune, iar nu în preseripţia 
extinctivă sau liberatorie, în 
care inacţiunea proprietarului 
sau ereditorului, în timpul de- 
terminat de lege, conduce la 
stingerea dreptului asupra lu- 
cerului posedat, 94. 

— Definiţia posesiunei, 94 
text şi n. 4. 

-— Nu numai lucrurile cor- 
porale, dar şi cele incorporale, 
precum servituţile, sunt suscep- 
tibile de posesiune, 94, 95. 

— Dreptul asupra unui lucru 
incorporal poate fi exercitat, ca, 
şi asupra unui lucru corporal, 
fie prin noi înşine, fie prin alţii 
în numele nostru, 95. 

— Posesiunea nu se aplică 
la creanţe, afară de titlurile la 
purtător, 95. V. Prescripția ci- 
vilă, Titluri la purtător, ete. 

— Ea nu se aplică, de ase- 
menea, la succesiuni, 9%. V. 
Succesiune. 

— Posesiunea 
consistă în dobândirea puterei 
efective asupra acelui lucru, 95. 

  

unui lucru   

— Excepţie în privinţa “se- 
zinei, care este o ficțiune, 95, 96. 
V. Sezină. 

— Dovedirea posesiunei. Po- 
sesiunea, fiind un fapt, poate fi 
dovedită prin martori şi pre- 
zumpţii, acel care o invoacă tre- , 
buind să stabilească existenţa 
ei, 96, 105 şi tom. III, partea], 
p. 291. 
— Proprietatea imobiliară 

nu poate, din contra, fi dove- 
dită prin prezumpţii de fapt, lă- 
sate la aprecierea judecătorilor, 
de câteori este vorba de o va- 
loare mai mare de 150 lei 
(Controv.), 96 n. 3 şi tom. III, 
partea I, p. 268. V. Proprietate. 

— Judecătorii trebue să exa- 
mineze și să aprecieze actele 
propuse pentru stabilirea pro- 
prietăţei, 96 n. 3. 

—— Dobândirea posesiunei 
(corpus et animus), 97. 

-— Apuearea luerului poate 
să se exercite prin noi înșine 
sau printr'un mandatar ori un 
negotiorum gestor, pe când in- 
tenţia de a păstră lucrul ca al 
său, trebue, în genere, să existe 
în însăş persoana, posesorului, 97. 

— Minorii şi nebunii nu pot 
să posede decât prin reprezen- 
tanţii lor legali, 97. V. Alienaţi, 
Minori, ete. 

— Tot astfel şi persoanele 
morale, 97. V. Persoane morale. 
— În privinţa comunelor, 

vezi p. 77 şi 97. 
— Posesiunea se păstrează 

prin simpla intenție de a aveă 
lucrul ca al său (animo tan- 
tum), 98. 

— Posesiunea, se păstrează 
fără exercitarea de acte mate- 
riale, 99.
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— Nu este nevoe pentru con- 
servarea posesiunei de a aveă 
voința de a posedă, 99. 

— Posesiunea se poate păs- 
tră nu numai prin noi înşine, 
dar şi prin alţii, 99. 

— Împrejurările care aduc 
pierderea posesiunei, tom. III, 
partea |, p. 296 urm. 

—  Bfectele posesiunei, 99 
arm. 
— În materie imobiliară, po- 

sesiunea, cu titlu de proprietar 
face a se presupune proprie- 
tatea pănă la dovada contrară, 
99, 100. 

— Incât priveşte mobilele 
însă, proprietatea lor se dobân- 
dește prin preseripţia instan- 
tanee, dacă posesorul este de 
bună credință, 100, 348. V. 
Prescripția civilă. 

— Această regulă nu se aplică 
universalităţilor juridice de mo- 
bile, ci numai universalităţilor 
de fapt, 101, 358, 359. 

-— Ea se aplică însă credi- 
torului gagist sau amanetar, 
101, 351. V. Oreditor gagist, 
Gaj, ete. 
— Deoseb. între codul nostru 

şi cel francez, în privinţa mo- 
bilelor, 100 n. 3. 
— Un alt efeet al posesiunei 

este de a permite posesorului 
să exercite acţiunile posesorii, 
cel puţin în privinţa imobilelor, 
101. V. Acţ. posesorii. 

— In pvivința mobilelor, 
chestiunea este controvessată, 
101 n. 2. V. Acţ. posesorii. 

— Condiţiile cerute pentru 
exerciţiul acţiunilor posesorii, 
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101 n. 3, 184 n.2. V. Ag. 
posesorii. 

— Chestiunea de a se şti dacă, 
într'o acţiune : posesorie, jude- 
cătorul poate cumulă posesorul 
cu petitoriul este controversată, 
însă afirmativa, este singură ad- 
misibilă în legislaţia noastră, 
184 n. 2. V. Acţ. posesorii, 
Cumul, ete. 

— Un al 3-lea efect al po- 
sesiunei este de a conduce la 
proprietatea imobiliară, de câte- 
ori ea este exercitată în eondi- 
ţiile şi în timpul cerut de lege. 
102. 

— Efectele uzucapiunei sunt 
restrânse la lucrul posedat, de 
unde şi regula: tantum pra- 
scriplum, Quantum  possessum, 

— Efectele uzucapiunei tre- 
bue, pe de altă parte, să fie 
cuprinse în măsura posesiunei, 
104. 
— In fine, posesiunea, când 

este de bună credinţă, permite 
posesorului de a dobândi pro- 
prietatea fructelor lucrului po- 
sedat, 102. 

— Caracierele ce trebue să 
întrunească posesiunea spre a 
putea, conduce la proprietate 
prin uzucapiune sau prescripția 
achizitivă; 102 urm. 

— Spre a puteă conduce la 
proprietatea unui imobil deter- 
minat, posesiunea trebue să fie 
continuă, neîntreruptă, pașnică, 
publică şi sub nume de pro- 
prietar, 105 urm. | 
— Codul fr. mai cere ca po- 

sesiunea să nu fie echivocă, con- 
diţie ştearsă de legiuitorul nostru, 

pentrucă aceasta nu este o ca- 
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litate nouă, ci confirmarea ce- 
lorlalte calităţi cerute de lege, 
„106, 125. - 

—- Sensul cuvintelor „pose- 
siune neechivocă“, 125. 

— Exemple de posesiune echi- 
vocă, 125. Vezi Echivocitateau 
posesiunei. 

— Motivele pentru care legea 
a cerut condiţiile de mai sus 
pentru toate prescripţiile în ge- 
nere, 106. 

10 Spre a conduce la pro- 
prietatea, imobilului posedat, 
posesiunea trebue să fie continuă, 
106. 

— Ce se cere pentru ca po- 
sesiunea, să fie continuă, 106, 
107. 

— Dacă posesiunea a fost 
sau nu continuă, aceasta este o 
chestie de fapt, 107. 

Posesiunea nu încetează de 
a fi continuă prin faptul că, 
exerciţiul ei ar fi fost împie- 
dieat un timp oarecare prin- 
tran obstacol al naturei, 107. 

20 Spre a puteă conduce la 
proprietate, posesiunea trebue, 
în al doilea loc, să fie neîntre- 
ruplă sau necurmată, ceeace 
este iarăş o chestie de fapt, 
10%, 108. 

—— În ce consistă diseonti- 
nuitatea posesiunei, 108. 

— Posesiunea este întreruptă 
prin abdicarea voluntară, fă- 
cută de către posesor, chiar dacă, 
el ar reluă, această posesiune 
înaintea termenului de un an 
și înainte ca altul să fi început 
a posedă lucrul înlăuntrul aces- 
tui termen (Controv.), 146 n. 1. 
— Pesesorul, care invoacă   
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preseripţia, n'are nevoe să do- 
vedească că posesiunea sa este 
continuă şi neîntreruptă, faptul 
diseontinuităţei şi al întreruperei 
fiind în sareina acelui care in- 
voacă asemenea fapte, 108. 
— Dar, dacă posesiunea ac- 

tuală şi cea veche fac a se pre- 
supune, pănă la dovada con- 
trară, posesiunea intermediară, 
posesiunea veche nu face însă 
a se presupune posesiunea ac- 
tuală, 108. 

— Neadmiterea nici a unei 
alte prezumţii din dreptul ve- 
chiu francez, 109. 

— 380 Posesiunea trebue să fie 
pașnică, sau netulburată, adecă 
să nu fie întemeiată sau con- 
servată prin acte de violenţă, 
109. 

— Viciul violenței dispare 
îndată ce violența a încetat, 110. 

— Violenţa este un viciu re- 
lativ, opozabil numai de acela 
contra căruia ea, este exercitată, 
110, 111. V. Violenţă. 

— Nu numai violenţa fizică, 
dar și cea morală viciază po- 
sesiunea, 110. 

— 4 Al patrulea caracter 
ce trebue să întrunească pose- 
siunea, este ca ea să fie publică 
sau neclandestină, 110. 

— Când încetează clandesti- 
nitatea, 111. V. Clandestinitate. 

— Ca şi violența, elandesti- 
nitatea este, în dreptul nostru, 
un viciu relativ (nec clam ab ad- 
versario), 112, 115. 

— Publicitatea, este admisă 
numai în privința imobilelor, 
nu însă şi în privința mobilelor, 
112.
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— 50 Al cincelea caracter 
ce trebue să întrunească pose- 
siunea spre a conduce la pro- 
prietate, este că ea trebue să 
fie neprecară sau sub nume de 
proprietar, 112 urm. 

— Chestiunea de a se şti dacă, 
posesiunea este precară, publică 
sau clandestină, continuă, sau 
necontinuă, precum şi dacă ea 
întrunește celelalte condiţii ce- 
rute de lege, este o chestie de 
fapt pe care judecătorii fondului 
o apreciază în mod suveran, 
107, 108, 112, 212 n. 2. 

— Posesorul poate să recu-. 
noască, pentru viitor, precari- 
tatea posesiunei sale, şi această 
recunoaştere va aveă de rezultat 
de a face preseripţia im posibilă 
pentru el, afară de cazul când 
titlul posesiunei sale ar fi in- 
tervertit, 53, 54. 

— Prin precarişti sau pose- 
sori cu titlu precar se înţeleg 
astăzi toți acei care posedă un 
lucru cu obligaţia de a-l restitui, 
112. V. Precariști. 

— Astfel sunt: locatarii, aren- 
daşii, depozitarii, uzufructuarii, 
tutorul, bărbatul administrator 
al bunurilor dotale, sechestrul, 
creditorul antiehrezist, bezmă- 
narul, dijmănarul, comodatarul, 
căpitanii vaselor ce comandă, 
ete., 113, 427. V. Precariști. 

— Posesorul cu titlu precar 
nu poate prescrie decât inter- 
vertind titlul său, 114, 117 urm. 

— Viciul precarităţei fiind 
real şi perpetuu, există erga 
omnes şi, deci, împiedică pe pre- 
carist de a opune posesiunea nu 
dumai acelui pentru care el 
posedă, ci şi oricărei alte per- 
soane în genere, 1l&. 
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— 650 In fine, art. 1853 $2 
adaogă că posesiunea, exercitată 
asupra lucrului altuia prin 
simpla îngăduinţă sau toleranţă 
a proprietarului acelui lucru, 
nu poate conduce pe posesorul 
acestui lucru la prescripţie, fiind- 
că toleranța nu constitue o pose- 
siune animo domini. 'Toleranţa 
sau îngăduința exclude ideea de 
drept; de aceea ea nu poate 
servi de temeiu prescripţiei, 
123, 124. V. Toleranţă. 
— 'Toleranţa face să se nască 

un viciu absolut, iar nu numai 
relativ, fiindcă ea nu este decât 
o formă a posesiunei precare, 
124. V. Toleranţă. 

—— Posesiunea ce se exercită 
prin simpla toleranță sau în- 
găduinţă, ni poate constitui un 
drept de servitute, dobândit prin 
posesiune în sensul art. 623 C. 
civil; şi îngăduinţă sau tole- 
ranță există de câteori actele 
de posesiune exercitate de pro- 
prietarul fondului dominant nu 
adue un prejudiciu apreciabil 
proprietarului fondului servant 
şi când acest din urmă nu are 
un interes serios de a se opune. 
Trib. Ilfov, Dreptul din 1914, 
No. 80, p. 636. V. Servitute. 

— Acel care posedă un lucru 
nu are altceva de dovedit decât 
faptul posesiunei sale, pentrucă, 
posesiunea este presupusă ne- 
precară pănă la dovada con- 
trară, 115. 

— De câteori însă se stabi- 
leşte că posesorul a început a 
posedă pentru altul, adecă cu 
titlu precar, el este presupus a 
fi conservat aceeaş calitate, dacă 
nu se dovedește contrariul, 115 
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— Intervertivea titlului po- 
sesorului precar, 116 urm. 

— Pentru ea un preearist să 
poată prescrie, el trebue să 
intervertească titlul său, conform 
art. 1858, p. Lia. 

— Împrejurările care fac ca 
titlul posesorului precar să fie 
intervertit, sunt următoarele: 

— 10 Yaptul unui terţiu. De 
exemplu, posesorul precar cum- 
pără dela un terţiu, pe care îl 
crede proprietar, lucrul ce de- 
ţine acest terţiu, 117. 

— Paptul terțiului consistă, 
în orice act translativ de pro- 
prietate, de exemplu: o vânzare, 
o. donaţiune, un legat, ete., 118. - 

— Numai titlurile tranzlative 
de proprietate formând o in- 
tervertire a titlului proprie- 
tarului, împărţeala nu conferă 
copărtaşului în lotul căruia 
bunul a căzut, un titlu nou de 
natură o face să dispară preca- 
ritatea titlului vechiu, 119. V. 
Impărțeală. 

— Buna credinţă fiind presu- 
pusă pănă la dovadă contrară, 
acel care susține că posesorul 
a fost de rea credință trebue 
să-şi dovedească afirmaţiunea, 
sa, 119. 

— Cazul excepţional în care 
reaua credință a posesorului 
este patentă, 119. 

— 20 A doua împrejurare 
care aduce intervertirea, titlului 
posesorului precar, este contra- 
dicţia făcută de el dreptului 
proprietarului dela care deţine 
lucrul. De exemplu, arendaşul, 
urmărit pentu plata câştiurilor, 
refuză de a le plăti pretinzând 
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că este proprietar, şi adevăratul 
proprietar tace 30 de ani, 119, 
120. 
— Dovedirea faptelor ma- 

teriale sau juridice din care 
rezultă contradicţia, făcută drep- 
tului proprietarului, 120. 

— Intervertirea titlului po- 
sesorului precar odată stabilită, 
axe efect erga omnes, iar nu 
numai' în privinţa celuia față 
de care titlul a, fost intervertit, 
120. 

— La aceste două cazuri pre- 
văzute de codul fr., legiuitorul 
nostru mai adaogă încă două 
cazuri, şi anume: 380 când pose- 
sorul precar transmite printr'un 

"act cu titlu particular (de 
exemplu: vânzare, donaţiune, 

legat, ete.), posesiunea, lucrului, 
unui terțiu de bună credinţă, 
124, 122. 

— Această soluţie, admisă 
și în codul Calimach, este con- 
formă adevăratelor principii; 
122. 

— 40 Când posesorul precar 
transmite posesiunea, sa cu titlu 
universal altuia, şi moștenitorul 
este de bună credinţă, 122. | 

— Justificarea acestei soluții, 
122, 123. | 
— Consecinţile soluţiei admise 

de legiuitorul nostru în privința 
moștenitorilor uzufructuarului 
(deoseb..de codul francez), 123. 

— Posesiunea exercitată 
asupra lucrului altuia prin 
simpla îngăduinţă sau toleranță 
a proprietarului acelui lucru, 
nu poate conduce pe posesorul 
acestui lucru la prescripţie; 
după cum am arătat mai sus,



Posesiunea 

pentrucă toleranța sau îngă- 
duința exclude ideea de drept, 
123, 124. V. TZoleranţă. 
— Toieranţa sau îngăduinţa 

proprietarului face să se nască 
un viciu absolut, iar nu numai 
relativ, 124. V. Toleranţă,. 
— Actele de pură facultate 

nu pot să servească de temeiu 
nici posesiunei, nici preseripţi- 
unei, deşi legiuitorul nostru a 
eliminat din art. 1853 $ 2, cu- 
vintele relative la actele de pură 
facultate; 124. 
— Pacultăţile legale sunt, 

de asemenea, imprescriptibile, 
spre deosebire de cele conven- 
țonale, 88, 124, 125. V. Fa- 
cultăți legale. 

— Prescripţia nu curge, în 
principiu, între comunişti, 125, 
126. V. Indiviziune. 
— Pentru ca unul din co- 

proprietari sau comunişti să 
dobândească prin prescripţie 
partea, celorlalți. comunişti, el 
trebue să posedeze lucrul întreg 
nomine proprio, în mod separat 
şi excluziv, 126. 

— Comunistul care posedă 
lucrul comun, în această calitate, 
nu are nevoe de a-şi interverti 
titlul pentru a prescrie totali- 
tatea lucrului comun, fiind sufi- 
cient ca în tot timpul cerut 
pentru prescripţie, posesiunea 
sa să fi: fost exeluzivă de orice 
act de posesiune a celorlalţi 
comunişti, 126 text şi n. 4. 

— Starea de indiviziune se 
stinge, deci, şi impărţeala nu 
mai poate fi admisă, atunci 
când unul sau mai mulţi din 
comunişti sau comoştenitori a 
dobândit prin prescripţie, în 
contra celorlalţi comunişti, 
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proprietatea întreagă sau a unei 
părţi din bunurile comune, 127. 
V. Impărțeală. 

— Juncţiunea posesiunei, 121 
urm. 

— Posesorul actual poate să 
uniască posesiunea sa cu acea 
a autorului său, fie că i-a suc- 
cedat cu titlu universal, sau cu 
titlu particular, eu titlu oneros 
sau cu titlu gratuit, 128. 

— Motivele acestei dispoziţii, 
128. 

— Această juncţiune a po- 
sesiunei eră admisă atât la Ro- 
mani cât şi în codul Calimach, 
128, 129 urm. 
— Coneiliarea art. 1920 cu 

art. 1930 din codul Calimach, 
care sunt în contradicţie fla- 
grantă, 130. V. C. Calimach. 
— Pentru ca .posesorul ac- 

tual să poată uni posesiunea 
sa cu acea a autorului său, 

acest din urmă trebue să fi 
exercitat o posesiune utilă ad 
usucapiendum, 130. 
—  Dispoziţia codului au- 

striac în această privinţă, 131. 

— Dispoziţia codului Cara- 

gea, 131. 
— După acest din urmă 

cod, titlul pro herede constituiă 

un titlu just care, unit cu buna 

credinţă, permitea  moştenito- 
rului să prescrie prin 10 ani, 

deşi autorul, care eră de rea 

credinţă, nu puteă prescrie decât 

prin 30 de ani, 132. , 

—  Aceeaş soluţie este admisă 

şi în dreptul actual, cu toată 

controverșa ce există asupra 

acestui punct, 133 urm., 250. 

V. Prescripția civilă, Titlu pro 
herede, ete. 
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-— Neadmiterea acestei so- 
luţii în dreptul francez, 140 
text şi n. |. E 

— Quid în privinţa dreptului 
roman? 139 n. 2 

— Titlul pro herede nu 
poate fi opus, în dreptul actual, 
unui comoştenitor, ei numai 
unui terţiu străin de succesiune, 
138, 139. V. Titlu pro kerede. 
— Uzucapiunea bazată, pe 

titlul de moştenitor (titlul 
pro herede) are de scop de a 
acoperi, încât priveşte pe 
moştenitorul care a posedat de 
bună credinţă, viciul rezultând 
din lipsa titlului de proprietate, 
sau a eapacităței autorului său, 

140, 141... 

  Poslusjnice. Prescripţia, de 
un an nu este aplicabilă pos- 
lujnicilor, 297 n.-V. Gardieni, 
Infirmieri, Prescripţia civilă, 
etc. ” 

Possideo  quia possideo, 
100. 

Potronic. — Moneda veche 
leşească, egală cu o costandă 
(10 bani), 530 n. 2. V. Costandă. 

Prada de răsboiu. (preda 
bellica).—Nu poate fi revendi- 
cată ca lucrul furat dela ter- 
țiul posesor, fiindeă prada luată, 
dela inamice se consideră ca o 
proprietate legitimă, 373 şi tom. 
III. partea II, p. 32, 33. V. 
Prescripţia civilă, p. 658. 

Precarişti.— Precarişti sunt 
toţi acei care posedă un lucru 
ce-i obligă la restituire. Astfel, 
sunt: locatarii sau arendașii, 
depozitarii, uzufruetuarii, man- 
datarii convenţionali sau legali 
creditorul amanetar, creditorul 
antiehrezist, dijmănarul, uzua- 
rul, abitatorul, căpitanul vasului 
ete,, 112, 113, 427. V. Posesiune. 
— Posesorii eu titlu precar 

nu pot invocă art. 1909 C. civil, 
pentrucă ei nu pot preserie nu 
numai în mod instantaneu, dar 
nici chiar per mille annos, 350. 
V. Prescripția câvilă. 

Prescripţia civilă. — Con- 
sideraţii generale şi istorice 
asupra preseripţiei, 2 urm. 

— Origina preseripţiei, 2. 
— Dreptul grecese şi dreptul 

roman, 2 urm. 
— Reforma lui Justinian, &. 
— Introducerea preseripţiei 

de 30 de ani printr'o constituţie 
a lai Teodosie cel tânăr, 4. 

— Preseripţia de 40 de ani, 
introdusă de împăratul Anas- 
tase, şi bunurile la care se 
aplică această prescripţie, 4. 
— Prescripţia de 100 de ani 

5, 6 
— Preseripţia imemorială, 6. 

— Prescripția liberatorie și 
uzucapiunea în codul Calimach. 
d urm, ! , 

— Data punerei în lucrare 
a acestui cod (1 Iulie 1817), 
î n. 1. V. Codul Calimach. 

— Preseripţia facultăţilor ie- 
gale după acest cod, 12. 
— După acest cod, nn putea 

să existe preseripţie achizitivă 
sau uzueapiune, oricât de lungă
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ax fi fost, fără bună credinţă, 
16, 215, 231 ad notam. 
— Dr. roman şi dr. vechiu 

fr. în această privinţă, 16 n. 3. 
— Dreptul actual nu mai 

cere bună credinţă în privinţa, 
preseripţiei de 30 de ani. (Cru- 
tiea acestei soluţii). 16, 17. 

Soluţia codului Caragea, 17 
n. |. 
— După codul Calimach, 

cei puternici nu puteau pre- 
serie contra, celor neputernici 
chiar prin preseripţia de 40 de 
ani, dispoziţie împrumutată dela, 
o novelă a împăratului Profi- 
rogenit, 15 text şi n. 5, 1%; 
tom. IV. partea l-a, p. 77, 78 
şi tom.- Vl, p. 7n.4. V. Codul 
Calimach. 

— Prescripția în codul Ca- 
ragea, 2 urm. 
— Prigonirile pentru căl- 

care de pământ şi de hotare 
între vecini erau, după acest 
cod, impreseriptibile, 22. 
— Codul Caragea a tost însă 

modificat, în această privinţă, 
prin I..'din 8 Martie 1847, p. 22 
n. 1, 9242 ad notam. V. C. 
Caragea, Hotărnicie, ete. 
— Anaforaua boerilor către 

Domn din 1827, în această pri- 
vință, 23 ad notam. 

— Codul Caragea admite 
prescrierea instanţelor părăsite, 
prin 30 de ani, soluţie admisă 
şi în dreptul actual, 25 n.l, 
156 urm., 221. 

— Aplicarea acestei pre- 
seripţii acţiunei eambiale, 221 n. 
1, 409, 445, 447. V. Cambie. 

— Preseripţia cu rea cre- 
dinţă de 30 de ani are, sub 
codul Caragea, un caracter ex-   
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tinetiv, iar nu achizitiv de-pro- 
prietate (Controv.), 26, 27. 

—: În dreptul actual, pre 
seripţia achizitivă, odată îndepli- 
nită, constitue un titlu de pro- 
prietate, care poate fi invocat 
atât pe cale de excepţie, pentru 
a reţine imobilul ce se posedă, 
cât şi pe cale principală, pentru 
a revendică imobilul de care 
cineva este deposedat, 24, 43, 
234. 

— Prescripția în dreptul 
străin, 28 urm. 

— Codul german, 28, 29. 
— Dreptul canonice, 29 ad 

“notam. 

— Codul spaniol, 29, 30. 
— Codul portughez, 30, 31. 
— Dreptul suedez şi norve- 

gian, 31. 
— Dreptul rusesc, 31 n. 3 

şi tom. VII, p. 373 n. 2. 
— Dreptul  muzulman, 38 

n. |. 
— Dreptul ebraice, 38 n. |. 
— Dreptul bulgar asupra 

preseripţiei, 32, 33 text şi n. l; 
65 n. | şi 3; n. 8 dela p. 17, 
78; p. 100, 101, 117 ad notam 
şi n. 1; 147 n. 5; 148 ad 
notam; 167 n. 1 şi 2; 178 n.4, 

211 n. 3 şi 4; 220, 221; 285, 
236; 317 text şi n. 1; 358, 364 

n. 3, ete, 
__— Codul japonez din 1896, 
32 n. 2, 38 nota şi 84. 

— Codul elveţian din 1907, 

p. 34 Vezi asupra acestui cod, în 

privinţa preseripţiei achizitive, 
în materie imobiliară, V. Ros- 

sel şi F. H. Mentha, Manuel de 

droit civil suisse, Îl, p. 31 urm.; 

iar în materie mobiliară, II, 

p. 105—108 (liausanne, 1912). 
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„.—  Preseripţia a fost intro- 
dusă într'un interes public, 
34 urm. 

— Justificarea  preseripţiei, 
36, 37. | 

— Origina cuvântului pre- 
seripţie (dr. roman), 37. 

— Preseripţia aparţine ea 
dreptului natural sau dreptului 
civil? (Controv.), 37, 38. 

—— Preseripţia aparţinând în- 
tr'un sens oarecare dreptului na- 
tural, sau mai bine zis dreptului 
ginţilor, şi străinii putând do- 
bândi astăzi imobile urbane în 
România, se înțelege că ei pot 
s'o invoace în privinţa acestor 
imobile, 38, 39, 59 n. 3, 398. 
V.. Străini. 

— Ei nu pot însă exercită, 
acţiunile posesorii relative la 
imobilele rurale, 39. V. Ac- 
țiuni posesorii, Străini, ete. 

—Oblig. stinsă prin preserip- 
ție, este ea, transformată într'o 
obligaţie naturală? (Controv.), 
39, 4U, 443 n. 3. Vezi şi tom. 
VI, p. 13, text şin. 3 V. Obhig. 
naturală. 

— Codul Calimach şi dreptul 
străin în această privinţă, 40. 

— Natura şi definiţia pre- 
seripţiei, 41 urm., 44 text şi n. 2. 
— Prescripţia este achizi- 

tivă, (usucapiune) şi liberatorie 
sau extinctivă, 4l. 

—  Preseripţia achizitivă sau 
usuca piunea se îndeplineşte prin 
posesiunea exercitată timp de 
30 de ani în condiţiile sta- 
tornicite de lege (art. 1890) şi 
pri 10 sau 20 de ani, când 
posesorul este de bună credinţă   
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şi are un titlu just (tranzlativ 
de proprietate), 41. 

—  Preseripţia achizitivă sau 
usucapiunea este un mod. dea 
dobândi proprietatea imobiliară, 
iar cea liberatorie sau extinc- 
tivă este un mod de a seli- 
beră de o obligaţie, 42, 

-— Deosebire între preserip- 
ţia achizitivă şi cea liberatorie, 
43, 44, 104. 

— Preseripţia liberatorie se 
îndeplineşte prin inacţiunea cre- 
ditorului timp de treizeci de ari, 
afară de preseripţiile mai scurte, 
42. 
— Temeiul preseripţiei este 

consolidarea, drepturilor stator- 
nicite de lege şi stabilitatea 
lor, &2. 

— Efectul retroaetiv al pre- 
seripţiei, 42. 

— Nu se poate prescrie mai 
mult decât s'a posedat, de unde 
şi regula: tantum proscriptum, 
Quantum possessum, 42 n. |, 
104. Vezi Posesiune, Tantun 

„ proescriptum, ete. 
— După adevăratele prin- 

eipii, preseripţia nu constitue 
un drept câştigat, decât atunei 
când este îndeplinită; pănă la 
îndeplinirea ei, ea nu constitue 
în folosul celor pentru care 
curge decât o expectativă, pe 
care legea nouă poate s'o mo: 
difice, 42 text şi n. 4 

— Cu toate acestea, art. 191] 
din codul civil pare să consi- 
dere preseripția ca un drept 
câştigat, de oarece el pune în 
principiu că preseripţiile înce- 
pute sub legile vechi se regu- 
lează după legea atunei în vi- 
goare, 43 text şi n. |. 

— Definiţia preseripţiei în
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dreptul francez şi în dreptul 
nostru, 44, 45. ” 

— Definiţia dată de Domat şi 
de Dunod, 44 n. 2. 

— Definiţia codului portu- 
ghez şi a proiectului codului ci- 
vil japonez, 45 text şi n. 3. 
— Deosebire între preserip- 

ție şi decăderile de drepturi, 
45, 46. V. Decăderi de drep- 
turi. 

— Decăderile de drepturi 
curg contra tuturor și judecă- 
torii trebue să le aplice din 
oficiu, 46. 

— Perpetuitatea excepţiei în 
privinţa decăderilor de drep- 
turi, 4, 

— Regulile dela prescripţie 
aplicabile decăderilor de drep- 
turi, 48. 

— Inexistenţa în dreptul 
nostru a maximei „Contra non 
valentem agere non currit pre- 
scriptio, 48, 172, 1173, 507, 523. 
V. Contra non valentem aere, 
ete. i 

-- Existenţa acestei maxime 
în codul Calimach, 20 n. 3. 178. 
V. Codul Calimach. 

— Ca orice decădere de drep- 
turi, preseripţia trebue să fie 
strict mărginită în limitele ei, 
ea neputând fi întinsă dela o 
persoană la alta, nici dela un 
drept la altul, 49. 

— Reguli comune preserip- 
ţiei achizitive (uzueapiunei), şi 
preseripţiei liberatorii, 49. 

— Renunţarea la prescripţie, 
50 urm. 

— Preseripţia fiind o ins- 
tituţie de ordine publică, păr- 

ţile nu pot renunţă la ea decât 
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în urma îndeplinirei ei, soluţie 
admisă şi în codul Calimach, 
21, 50, 51. 

— Regula de mai sus se a- 
plică la toate preseripţiile, în 
genere, şi la decăderile de drep- 
turi, 52. 

— Nu se poate, de aseme- 
menea, renunţă la dreptul de 
a opune perimarea, 52. Vezi 
Perimare. 

— Se poate însă renunţă, 
atât în mod expres cât şi taeit, 
la o prescripţie îndeplinită, 
pentrucă, în asemenea caz, nu- 
mai interesul renunţătorului 
este în joc, nu însă şi interesul 
publie, 52, 59. | 

— Se poate, de asemenea, 
suspendă cursul prescripţie: 
prin convenţia părţilor (Con- 
trov.), 53. Cpr. Cas. belg. Cr. 

judiciar din 1901, No. 42, p. 338 

(eu observ. noastră). V. Sus- 
pendarea prescripției, p. 686. 

— Exemplul unei renunţări 
permise, 52. 

— Posesorul poate, de ase- 

menea, să ' recunoască, pentru 
viitor, precaritatea  posesiunei 
sale, 53, 54. V. Posesiune. 

— Renunţarea la o preserip- 
ţie începută, 54. 

— Dapă cum nu se poate 

de mai înainte renunță la o 

prescripţie  neîndeplinită, — tot 

astfel nu se poate stipulă o 

prescripţie mai lungă decât acea 

statornicită de lege (Controv.), 
54, 439. 

— Dar dacă, după părerea 

generală, nu se poate stipuiă, 

o prescripţie mai lungă decât 

acea stabilită de lege, se poate, 

din contra, scurtă termenul 

preseripţiei, pentrucă asemenea 
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convenţie, departe de aagravă 
situaţia debitorului, o îmbună- 
tăţeşte, din contra, mieşorând 
termenul în care el se liberează, 
54, 55, 56, 822, 439, n. 3 dela 
p. 450, 451. 
— Soluţia dreptului german 

în această privință, 55 n. 3, 
56 n. 2, 450 n.3. 

— Seurtarea termenului 
preseripţiei dintr'o poliţă de 
asigurare, 55, 56, 439. V. Asi- 
gurare. 

—_ În materie de cărăuşie, 56. 
V. Cărăușie, Transport, ete. 

— În privința regul. căilor 
ferate, 56. 
— Spre a puteă renunţă. la 

o prescripţie îndeplinită, tre- 
bue a -aveă capacitatea de a 
înstrăină, 56, 57. 

— Renunţarea trebue să fie 
liberă şi spontanee, 57. 

— Ineapabilii care nu pot 
renunță la. prescripţie (minorii, 
interzişii, femeile măritate, 
ete.), 57. 

— Minorul şi femeea mă- 
ritată comereianţi pot însă să 
renunţe la prescripţia care pri- 
veşte comerțul lor, 57 n. 4, 
58 ad notam. 

— Renunţarea din partea 
tutorilor, bărbaţilor adminstra- 
tori ai bunurilor dotale ale fe- 
meilor, ete. 58, 59. 

— Renunţarea tutorului la 
prescripţiile scurte, 58 n. 1. V. 
Tutor. 
— Renunţarea din partea 

tutorului la o prescripţie înce- 
pută, însă neîndeplinită (Con- 
trov.), 58 n. 1. 
„_— Renunţarea la preseri p- 

ție din partea persoanelor mo- 
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rale (Controv.), 59 n. 3. YV; 
Persoane morale. 

— Renunţarea -poate fi ex- 
presă sau tacită, pură și simplă 
sau condiţională etc., 59 text 
şi n. 4. ” 

— Dovedirea renunţărei ex- 
prese, 59 n. 5, 60 ad notam: 
— Dacă există sau nu renun- 

ţare, aceasta este o chestie de 
fapt, 60, 71 n. 2. 

— Cazurile când Casaţia îşi 
exercită controlul săn, 60. 

— În orice caz, renunţările 
sunt de drept strict, 60, 61, 71 
n. 2 în fine, 

— Plata datoriei făcută de 
debitor, când nu este făcută din 
eroare, atrage după sine 're- 
nunțarea la preseripţia înde- 
plinită, 61. ” 

— Rezervele făcute de debi- 
tor în chitanţa de plată nu pro- 
dud, în genere, niciun efect, 61. 

— Cazul când debitorul şi-a 
făcut rezerve incompatibile cu 
ideea de renunțare, 61 n. 3. 

— Alte fapte care consti- 
tuese o renunțare la prescripţia 
îndeplinită (plata “unui acont 
sau a unei părți din datorie, 
cererea unui termen de plată, 
ete.), 62 text şi n. 1. 

— Faptele care nu atrag re- 
nunţarea, la prescripţie, 62. 

— Renunţarea la preseripția 
îndeplinită fiind o manifestare 
unilaterală de voinţă, pare ne- 
voe de a fi acceptată de pro- 
prietarul sau creditorul chemat 
a se folosi de ea, 62, 

— Renunţarea la preseripţia 
unui imobil nu este supusă 
transerierei, fiindcă nu este tran- 
slativă da proprietate, ei numai
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declarativă de drepturi, 63. V. : 
Transcriere. 

— Renunţarea la preseripţia 
îndeplinită nu este o înstrăi- 
nare,.ci recunoaşterea dreptului 
altuia, 57, 63. 

„— Efectele renunţărei la 
preseripția îndeplinită, 63 urm. 
_— Renunţarea la preserip- 
ţia îndeplinită nu crează un 
drept .nou în folosul celuia 
pentru care se face, 68. 

— Prin renunţarea la pre- 
scripţia îndeplinită, creditorul 
nu-şi pierde dreptul său de 
creanță, 64. 

— Renunţarea nu este opoza- 
bilă acelora dela care nu emană. 
Astfel, renunțarea la prescrip- 
ție din partea debitorului prin- 
cipal, nn produce niciun efect 
în privința fidejusorului; re- 
nunțarea unuia din debitorii 
solidari nu este opozabilă celor- 
lalţi debitori solidari, ete. 64. 
V. Pidejusiune, Solidaritate, 
ete. 

— Oprirea făcută judecă- 
torilor de a opune prescripția 
din oficiu, 65 urm. 

— In materie civilă şi co- 
mereială, judecătorii nu pot in- 
vocă, prescripţia din oficia, so- 
luţie admisă şi în codul Cali- 
mach, 65. 

— Niei ministerul public n'o 
poate invocă în numele inea- 
pabililor, eontroversa care 
există asupra acestui punct în 
Franța neputând să aibă loe 
la noi, 67 n. 1. 

— Motivele dispoziţiei care 
opreşte pe judecători de a in- 
vocă preseripţia din oficiu, 66. 
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— Acest principiu se aplică 
tuturor preseripţiilor în genere, 
chiar şi celor prevăzute de legea, 
timbrului, 67, 68. 

— În materie represivă, 
prescripţia trebue, din contra, 
să. fie invocată din oficiu, pentru 
prima oară nu numai în apel, 
dar și înaintea Curţei de. ea- 
sație, 68, 472, 508, 519, 520, 
Mai vezi tom. IV partea Il, 
pag. 589; tom. V, pag. 512; 
tom. VII, p. 455 n. 2, ete. V. 
Ordine publică, Prescripția, 
penală, p. 607, ete. 

— Din împrejurarea că pre- 
scripţia, penală interesează or- 
dinea publică rezultă că pre- 
venitul sau  condemnatul: nu 
poate să renunţe la ea, 472, 508. 

— Judecătorii trebue să de- 
clare stinsă na numai acţ. pu- 
plică, dar şi acţiunea civilă 
izvorită dintr'un fapt penaj, 
pentrucă ambele acţiuni se pre- 
seriu prin acelaș termen, 68, 69. 
V. Acţ. civilă, Prescriptia pe- 
nală, ete. 

— Cazul când acţ. civilă se 
exercită deosebit de cea pu- 
blică (Controv.), 69, 472 n. 5, 
514. 
— Preseripţia poate fi in- 

vocată atât de pârit cât şi de 
reclamant, 69 text şi.n. 3. 

— Ea poate fi invocată nu 
numai în termeni expreşi, dar 
şi în mod implicit sau: vir- 
tual, 69. 

— Exemple de invocări im- 
plicite sau virtuale, 69, 70. 

— Preseripția neinvoeată prin 
concluzii orale, nu poate fi iîn- 
vocată prin coneluzii serise, 70. 
V. Concluzii scrise. 
— Preseripţia poate fi in- 
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vocată na numai în prima in- 
stanţă, dar şi în apel, chiar 
după ce partea a pus coneluzii 
în fond, pănă în momentul în- 
ehiderei dezbaterilor, 71 text 
şi n. 4, 72 nota, 321. V. Apel. 

— Ca şi autoritatea lucrului 
judecat, prescripţia civilă şi 
comercială nu poate fi invo- 
cată pentru prima oară înaintea 
Curţei de easaţie, 72. V. Autor. 
lucrului judecat, p. 561. 

— Ea, poate însă fi invocată 
pentru prima oară înaintea in- 
stanţei de trimitere, în urma 
unei casări, dacă partea în 
drept n'a renunţat la acest mij- 
loc de apărare, 72 text şi n. 3, 
V. Casare. 

— Persoanele care pot in- 
vocă prescripția și în contra 
cărora ea poate fi invocată, 
72 urm. 
— Persoanele care pot in- 

vocă preseripţia (orice parte 
interesată), 73. 

— Străinii n'o pot invocă 
decât în privinţa imobilelor ur- 
bane, 73. V. Străini. 

— Dreptul creditorilor dea 
invocă preseripția în numele 
debitorului lor, 73, 74. 

—- Persoanele altele decât 
creditorii, interesate a invocă 
prescripţia, 73 n. 2. 

— De câteori creditorii atacă 
actul debitorului lor ca frau- 
dulos, ei trebue să dovedească 
prejudiciul și frauda, (Controv.), 
74. V. Act. pauliană. 

— Dreptul conferit de lege 
oricărei părţi interesate de a 
invocă preseripţia, se aplică 
tuturor preseripţiilor în genere, 
chiar şi celor scurte, 75.   
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— Persoanele contra cărora 
se poate prescrie particularii, 
persoanele morale, Statul, co- 
unele, judeţele, ete.), 75 urm. 

— Numai domeniul privat 
al Statului, comunelor, ete. este 
prescriptibil, nu însă şi cel pu- 
blie, 76, 78 n. 1 în fine,80.V. 
Domeniu public, Statul, ete. 
- — Comunele din Dobrogea 
neavând o personalitate juri- 
dică pănă la anul 1874, când 
comuna a fost orpanizată în 
imperiul otoman, şi neavând 
nici pământ, nu pot revendică 
astăzi pământ dela Statul ro- 
mân pe baza presetipţiei, 76. 
V. Comună, Dobrogea, ete. 

— Se poate prestrie nu nu- 
mai contra celor prezenţi, dar 
şi contra celor absenţi, precum 
şi contra militarilor în aetivi- 
tate de serviciu şi în timp de 
războiu, 77, 416. V.. Absența, 
Militari, ete. 

— Dobândirea de bunuri 
prin preseripţie de către cetele 
de moșneni, 77. V. Cefe de 
moșneni. 

— Lucrurile ce pot fi pre- 
scrise, 78 urm. 

— Pot fi preserise imobilele 
corporale, servituţile personale 
(uzufruetul, uzul şi abitaţia) și 
servituţile prediale, continue și 
aparente, 18. V. Servitute, 

— Aceste lucruri nu pot fi 
preserise decât atunci când sunt 
în comerț, 78. 

— Numai legea poate. să 
scoată un lucru din comerciv, 
82 n. 4, 83. 

— Este suficient ea un lucru 
să fie inalienabil pentru ca el 
să fie impreseriptibil, 78.



Prescripţia civilă 

—. Servituţile discontinue şi 
cele neaparente, deşi sunt în 
comerț, totuşi nu pot fi do- 
bândite prin prescripţie, 78, 
19, 83. V. Servitute. 

— Astfel, servitutea de tre- 
cere, fiind o servitute necon- 
tinnă, nu poate fi dobândită 
prin prescripţie, ei numai prin 
titlu, 79 n. 1 şi tom. III, 
partea l-a, pag. 817 n. 1. V. 
Servitute, 'Precere, ete. 

— În dreptul nostru ante- 
rior toate servituţile puteau 
fi dobândite prin prescripţie, 
$3 n. 4. 

— Asupra chestiunei de a se 
şti dacă servituţiile necontinue 
pot fi stabilite prin proba tes- 
timonială, vezi tom. III, par- 
tea I-a, p. 817. 

— Pământurile clăcăşeşti, 
fiiind inalienabile sunt impre- 
seriptibile faţă de nesăteni, 18 
n. 2, 83, 84, 342 text şi n. 2. 
Cpr. Cas. rom. Bult. 1910, 
p. 147. V. Pământ rural, p. 606. 

— Imobilele dotale devin 
preseriptibile în urma separa- 
ţiei de bunuri cu toate că sunt 
inalienabile, 79. V. Dot& îmo- 
biliară, Fond dotal, Separare 
de bunuri, ete. 
— Sunt, de asemenea, pres- 

eriptibile imobilele dotale a 
căror prescripţie a început 
a curge înainte de căsătorie, 19. 

— "Tot preseriptibilă este şi 
dota mobiliară, ea fiind alie- 
nabilă de câteori nu s'a stipulat 
prin contractul de căsătorie ina- 
lienabilitatea ei, 79, 362 n. 3. 
V. Dotă mobiliară. 

— De câteori dota mobiliară 
a fost declarată inalienabilă 
prin contractul atrimonial, ea   
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nu poate fi urmărită pentru da- 
torii contractate în timpul că- 
sătoriei, nici chiar în urma des- 
facerei căsătoriei, 362 n. 3. - 

— Dota mobiliară, care n'a 
fost declarată inalienabilă, poate, 
din contra, fi urmărită pentru 
datorii contractate în timpul 
căsătoriei, fiindcă ea este alie- 
nabilă după art. 1249 C. civil, 
362, n. 3. 

— Domeniul public al Sta- 
tului, comunelor şi judeţelor 
este impreseriptibil, 80, 83. V. 
Domeniu public, Stat, ete. 

—- După codul Calimacbh. 
lucrurile care făceau parte din 
domeniul publice, sau a căror 
înztrăinare eră oprită de lege, 
se prescriau, din contra, prin 40 
de ani, 15, 80 n. 2. V. Cod 
Calimach. 

— "Tot impreseriptibile sunt 
edificiile consacrate unui ser- 
vieiu publice sau cultului, ca şi 
accesoriile cultului religios, 
81, 82. V. Cult rehgios. 

— Impreseriptibilitatea lu; 
cerurilor publice şi sacre înce- 
tează atunci când ele îşi pierd 
destinaţia lor, 81. 

— Mai sunt impreseriptibile 
lucrurile comune tuturor (aerul, 

lumina, marea, apa curgătoare, 

ete.), 83. 

— 'Tot impreseriptibile sunt 

bunurile care compun domeniul 

Coroanei şi asupra cărora Re- 

gele nu este decât un uzufrue- 
tuar, 83. V. Dom. Coroanet. 

— Ap-le ca 'e servesc la ali- 

mentarea unni oraş sau unei 

comuni, 8%. V Apă. 

— O fântâ i, eare ar fi pro- 

prietatea, pri+: :ă a unei comuni, 
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este însă preseriptibilă, 85. V. 
Apă, Comună, ete. | 
— Tot impreseriptibile sunt 

imobilele rurale, însă numai 
faţă de. străini, care sunt inca- 
pabili de a le dobândi prin orice 
mod de achiziţie, deci, şi prin 
prescripţie, 85. V. Străini. 
— Starea civilă a  persoa- 

nelor, 85, 213n. 3. 
— Prin aplicarea acestui 

principiu, art. 301 din codul 
civil dispune că acţiunea pentru 
reclamarea stărei civile este im- 
preseriptibilă în privinţa eopi- 
lului, 85. 213, n.3 

— Quid în privinţa moşte- 
nitorilor copilului? 85. 

— Quid în privinţa acţiunei 
în anulare a unei căsătorii, a 
tăgăduirei paternităţei? ete, 86. 

— Drepturile băneşti, eare 
rezultă din calitatea de soţ, de 
copil, ete., fiind în comerţ, sunt, 
din contra, preseriptibile, 85. 

— Chestiunea de a se şti 
dacă acţiunea în divorţ este 
sau nu imprescriptibilă, este 
controversată, 85, 219 şi tom. II, 
p. 144 urm. V. Divorţ. 
— Îmalienabilitatea şi im- 

preseriptibilitatea numelui pa- 
tronimie, 86. V. Nume patro- 
nimic. 
— Impreseriptibilitatea drep- 

tului ce aparţine unui proprie- 
tar înfundat de a cere o ser- 
vitute de trecere pe locul ve- 
einilor, 86, 87. V. Loc înfun- 
dat, Servitute, ete. 

— Nu se poate dobândi prin 
prescripţie dreptul de a corupe 
apa prin murdării şi materii 
fecale, 87. V. Apă. 

— Libertatea, omului este, 
de asemenea, inalienabilă, 87. | 

Prescripţia civilă 

— Sunt, în genere, preserip- 
tibile toate acţiunile, afară de 
cele pe care legea le declară 
impreseriptibile, 87. 

-— Exemple: de acţiuni im: 
prescriptibile, n. 6 dela p. 87. 
88, n. 3 dela p. 213, 214. 

— Preseripţia se aplică ac- 
țiunilor având de obiect chiar 
drepturi facultative, stabilite 
prin convenţie, 87, 217. v. 
Drepturi, facultative, Facultăţi 
legale, :etc. 

— Sunt însă impreseriptibile 
facultățile legale, 88, 89; n. 2 
dela p. 21%, 218. 

— Motivele acestei impres- 
criptibilităţi, 89. 

— Exemple de facultăţi im- 
preseriptibile, 89, 90. 
— Deoseb. între . drepturile 

facultative şi facultăţile le- 
gale, 89. 

—  Impreseriptibilitatea fa- 
cultăţilor care sunt consecința 
dreptului de proprietate, 90. 

Facultăţile legale devin 
prescribtibile prin contradicţia 
adversarului (Controv.), 90,91. 

— Posesiunea cerulă, pentru 
a prescrie, 9l urm. V. Pose- 
stune. 
— Timpul cerut pentru a 

puteă preserie trebue să fie con- 
tinuu şi neîntrerupt, 141. 

— Cazurile care întrerup 
sau suspendă cursul prescrip- 
pei, 141 urm. 

— Cauzele care întrerup 

prescripţia, 142 ur. 
— Deoseb. între întreruperea 

şi suspendarea preseripției, 142, 
172, 202, 499. 

— Deoseb. între suspendarea
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prescripţiei şi impreseriptibili- 
tatea, vremelnică, 142 n. 1. 

— Defiiniţia întreruperei 
prescripţiei, 143. 

— Intreruperea prescripţiei 
este naturală şi civilă, 143. 

— Intreruperea naturală, 
143 urm. 
— Intreruperea naturală nu 

se aplică, în genere, decât uzu- 
capiunei, pe când întreruperea, 
civilă se aplică, din contra, la 
orice fel de preseripţie, 144. 
— Deoseb. între întrerupe- 

rea naturală şi cea civilă, 144, 
145, 168. 
— In ce consistă întrerupe- 

rea naturală în materie de pre- 
seripție extinctivă, 145. 

— In presecripţia achizitivă, 
145. 

— Plângerea dată la o au- 
toritate publică nu întrerupe 
preseripţia, 146. 
— Nici dispariţia luerului 

provenită, dintr'un caz de forţă 
majoră, precum ar fi o inun- 
dație, 146. V. Porță majoră, 
Inundaţie, ete. 

— O simplă tulburare de 
fapt nu întrerupe de asemenea 
prescripţia, ei o împiedică nu- 
mai de a fi paşnică, 147. 
— Prescripţia. este însă, între- 

ruptă şi chiar pierdută prin- 
ir'un eveniment de forță majoră. 
atunci când acest eveniment face 
ca lucrul să intre în domeniul 
publice şi să devie impreserip- 
tibil, 147. V. Domeniu public. 

— Intreruperea civilă a 
prescripției, 147 urm. 

— Intreruperea civilă este 
acea care rezultă din acte spe- 
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ciale comunicate acelui care 
preserie, 149. 

— Ea se aplică atât uzuca- 
piunei cât şi preseripţiei libe- 
ratorii, 149. 
„— Ea se aplică şi preserip- 

ţiilor scurte, şi nu numai pre- 
scripţiei civile, dar şi celei co- 
mereiale, 149, 421. 

— "Termenii legei fiind limi- 
tativi, prescripţia nu poate fi 
întreruptă decât în cazurile 
anume prevăzute de lege, 48, 
49, 149, 13, 506, 507. 

— Prin urmare, nu constitue 
acte întreruptive de preserip- 
ție o somaţie extrajudiciară, 
nici îndeplinirea unor măsuri 
conservatorii (de ex. punerea 
peceţilor, etc.), niciun simplu 
act administrativ, emanat dela 
un funcţionar adminstrativ, ete., 
149, 150. 

— Pensiunile ce se servese 
foştilor funcţionari publici, care 
se plătese lunar de Stat, co- 
mună etc., fiind supuse preserip- 
ţiei de cinci ani (art 1907), 
plângerile reiterate făcute de 
funcţionar, fie la Cameră, fie 
la guvern, pentru plata pen- 
siunei, nu întrerup cursul pre- 

seripţiei, dacă nu s'a exercitat 
o acţiune judecătorească, 150, 

324 n. 2. V. Pensiune. 
— O simplă reclamaţie adre- 

sată Direcţiei Căilor ferate, ne- 

echivalând cu o chemare în 

judecată, nu întrerupe, de ase- 

menea, prescripţia, 150. 
— Actele cari întrerup pre- 

seripţia civilă sunt: acţiunile 

judecătoreşti, principale sau in- 

cidente (de ex. o acţ. reconren- 

ţională, o cerere de intervenţie 

40 

625



626 

Prescripţia civilă 

sau de chemare în garanţie, 
ete.), 150, 151. 

— Aceste acţiuni n'au nevoe 
de a fi comunicate posesorului 
sau debitorului, ea în codul fr., 
fiind suficient ca ele să fi fost 
adresate justiţiei și să fi fost 
însoţite de plata citaţiilor, n. 2 
dela p. 151, 152. 

— Acţ. exercitată pentru 
principal întrerupe prescripţia 
şi pentru accesor, 151 n. 

— Legea cerând o acţiune 
introductivă de instanţă, fie 
principală, fie incidentă, o sim- 
plă petiție prin care nu se for- 
mulează nicio pretenţie, nu în- 
trerupe preseripţia, 151. 

— Pentru ca o cerere în 
Judecată să poată întrerupe 
prescripţia, ea trebue să fie 
admisă printr'o hotărtre defi- 
nitivă; de unde. rezultă că o 
cerere respinsă nu este între- 
ruptivă de prescripţie, 153, 160. 
— Aplicarea acestui prin- 

cipiu în materie cambială, 154. 
V. Cambie. 
— Cererea perimată nu poate, 

de asemenea, să întrerupă pre- 
scripția, 154. V. Perimare. 
— Perimarea cererei în ju- 

decată nu stinge însuş dreptul, 
ci numai instanţa, aşa că re- 
clamantul poate face o altă 
acţiune, 155. V. Perimare. 

-- Cererea dela care recla- 
mantul s'a dezistat, nu între- 
rupe, de asemenea, prescripţia, 
155. V. Dezistare. 

— Tot astfel, cererea unei 
anchete în futurum, neavând 
un caracter contencios, nu în- 
trerupe preseripția, 152. Vezi 
Ancheta in futurum. 

— Quid în privinţa chemă- 
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rei părţei înaintea prezidentului 
prin procedura în refere? 152. 

— Sunt însă, întreruptive de 
prescripţie : cererea de declarare 
în stare de faliment a debito- 
rului şi chiar cererea de a se 
admite o creanţă la pasivul fa- 
limentului, 153. V. Faliment. 

— Tot astfel ar fi şi inter- 
venţia creditorului la împăr- 
țeala unei succesiuni în care 
figurează debitorul său, 153. 
V. Impărțeală. 
— Acţ. în împărțeală nu. 

poate însă folosi, în privința 
întreruperei preseripţiei, decât 
moştenitorului care a făcut-o, 
153 n. 3. V. Impărțeală. 

— O instanţă începută şi ne- 
perimată, care a stat pendentă, 
30 de ani dela ultimul act de 
procedură, întrerupe preserip- 
ţia, însă, pendente lite, începe o 
nouă prescripţie dela ultimul 
act de procedură, în privinţa 
instanţei neperimate şi lăsate 
în părăsire, 156, 157. 

—- Această soluţie împru- 
mutată dela dreptul nostru an- 
terior, este, în genere, admisă 
şi în Franţa, cu toate că acolo 
nu există niciun text de lege în 
această privinţă, 156 n. 1, 157. 

— Cererea în judecată, de 
care am vorbit mai sus, între- 
rupe preseripţia, chiar când este 
adresată unei instanțe incom- 
petente şi când este nulă pentru 
lipsă de forme, sub condiţia de 
a fi urmată de o hotărtre de- 
fin itivă favorabilă, reclaman- 
tului, 148 n. 2, 159, 160. 

— Această regulă se aplică 
şi în materie represivă, 159 
n. 2, 501. V. Prescripția pe- 
nală.
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— Cererea în judecată ne- 
perimată și consacrată printr'o 
hotărîre definitivă, nu este sin- 
gurul act care întrerupe pre- 
scripția; legea mai dă încă 
această putere, sechestrului, 
urmărirei şi chiar cererei de 
executare a unui titlu executor, 
comunicate debitorului, 160. 

— Acelaş efect vor aveă o 
poprire făcută în baza unui 
titlu executor, un comandament 
prealabil comunicat debitorului 
prin portărei, acest comanda- 
ment nefiind însă opozabil ter- 
ţiului detentor al imobilului 
urmărit, 160, 161. V. Coman- 
dament, Poprire, ete. 

— În fine, ultimul mod de 
întrerupere al preseripţiei este 
recunoaşterea din partea celui 
ce prescrie a dreptului aceluia 
contra căruia se prescrie, 
161 urm. 
— Deoseb. între acest mod 

de întrerupere şi renunţarea la 
prescripţia îndeplinită, 161 n. 2. 
— Această recunoaştere poate 

fi expresă sau tacită, 162. 
— Ea poate fi nu numai 

voluntară, dar şi silită, prin jus- - 
tiţie, 162 n. 3. 

— Ea poate să rezulte dintr'o 
scrisoare clară şi preciză şi să 
fie chiar verbală; însă, în acest 
din urmă caz, dovedirea recu- 
noaşterei este supusă dreptului 
comun, ceeace însemnează că 
proba testimonială nu va fi 
admisă în specie decât atunci 
când obiectul preseripţiei nu 
va întrece suma, de 150 de lei 
vechi, 162, 163. 
— Scrisoarea prin care de- 

bitorul unei cambii ar cere dela 
-creditorul său prelungirea ter- 
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menului de plată, întrerupe 
prescripţia, n. 5 dela p. 162,163. 
V. Cambie. 

— Dacă actul scris ce sein- 
voacă întrerupe sau nu pre- 
seripţia, aceasta este o chestie 
de fapt, 163 ad notam. 

— O sentinţă de verificare 
a unei creanţe, în materie de 
faliment, nu operează o nova- 
țiune, ci numai o recunoaştere 
judiciară a datoriei şi, deci, o 
întrerupere a preseripţiei, 163. 
V. Novaţiune. 

— Actele care constitue o 
recunoaştere tacită (plata, unei 
părţi din datorie sau a procen- 
telor, cererea prelungirei ter- 
menului de plată, asigurarea 
obligaţiei prin darea unui 
amanet, unei cauţiuni, ete.), 
163 urm. 

— Există deci recunoaştere 
şi, prin urmare, întrerupere de 
prescripţie, atunci când debi- 
torul plăteşte chiria locului sau 
casei în litigiu, fără nicio re- 
zervă în privința dreptului de 
proprietate asupra acelui loe 
sau acelei case, n. 5 dela p. 163, 
164. 

— Sa decis însă, cu drept 
cuvânt, că faptul posesiunei 
unui teren mai mult de 30 de 
ani neîntrerupt, face ca pro- 
prietatea, acestui teren să fie do- 
bândită de posesor, prin pre- 
seripţie, iar dacă la împlinirea, 
termenului preseripţiei, pose- 
sorul a fost deposedat de Stat 
de o parte din acel teren, pentru 
care a plătit chirie Statului din 
momentul deposedărei sale, acest 
fapt nu poate echivală eu o în- 

trerupere de prescripţie, din 

momentul ce se stabileşte că 
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prescripţia de 30 de ani se îm- 
plinise în favoarea posesorului 
cu mult înainte de epoca plăţei 
acelei chirii. Cas. rom. Secţii- 
unite (25 Sept. 1914), Or. ju- 
diciar din 1914, No. 79, p. 638 
(cu observ. noastră), 

— Recunoaşterea dreptului 
aceluia contra căruia se pre- 
serie, fiind un act unilateral, nu 
are nevoe să fie acceptată de 
creditor, fiind suficient ca ea 
să nu fie respinsă de el, 165. 

— Recunoașterea, poate să re- 
zulte din acte încheiate cu ter- 
ţii, fără prezenţa creditorului 
sau proprietarului, 165. 

— Spre a întrerupe preserip- 
ţia, recunoaşterea dreptului ace- 
luia contra căruia se preserie, 
trebue însă să emane dela în- 
suş posesorul sau dela debitor; 
de unde rezultă că plata par- 
țială a capitalului sau a dobân- 
zilor, făcută, de un terţiu nein- 
teresat, neavând niciun mandat 
dela debitor, nu întrerupe pre- 
scripţia, 165. 
— Capacitatea ce trebue să 

aibă acel ce face renunţarea, de 
care s'a vorbit mai sus (Con- 
trov.), 165, 166. 

— Dovada recunoaşterei în- 
treruptive de prescripţie se face 
conform dreptului comun de 
cel care o invoacă (admiterea 
jurământului,  interogatorului, 
ete.), 166. 
__— Aetul sub semnătură pii- 
vată, care constată o recunoaş- 
tere întreruptivă de prescripţie, 
trebue să aibă dată certă spre 
a fi opozabil terţiilor, 166. V. 
Dată certă.   

Prescripţia civilă 

— Efectele întreruperei civile 
a prescriptiei, 166 urm. 

— Pe când întreruperea, na- 
turală este reală şi absolută, 
operând erga ommnes, întreru- 
perea civilă este, din contra, 
relativă şi nu-şi produce efec- 
tele sale decât între cele două 
persoane, între care actul juri- 
die întrerupiiv a avut loc, fără 
a se puteă întinde dela aceste 
persoane la altele, 144, 145, 168. 

— Astfel, întreruperea civilă. 
a preseripţiei, făcută unui co- 
debitor proprietar indiviz al 
ipotecei, de către ereditorul ipo- 
tecar, este fără efect față de 
ceilalţi codebitori şi coproprie- 
tari, 168. V. /potecă. 

— Tot astfel, acţiunea în 
revendicare introdusă de un moş- 
tenitor numai pentru partea sa 
personală, nu întrerupe pre- 
seripția faţă de terţiul posesor, 
decât pentru partea moştenito- 
rului revendicant, 168, 169. Y. 
Ac. în revendicare. 

— Legea face excepţie dela 
acest principiu în materie de 
solidaritate, indivizibilitate şi fi- 

„ dejusiune, 169. V. Pidejusiune, 

Indivieibilitate, solidaritate, ete. 
— Astfel, întreruperea civilă 

făcută în privința unuia din 
debitorii solidari, întrerupe pre- 
seripţia în privinţa, celorlalți de- 
bitori, 169. V. Solidaritate. 

— Cazul când unul din co- 
debitorii solidari a încetat din 
viaţă, 169. 

— Neaplicarea, acestei regule 
la suspendarea preseripţiei, 169 
n. 2, 180. , 

— Întreruperea, preseripţiei 
făcută faţă de unul din moşte- 
nitori nu întrerupe însă pre-
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scripţia în privinţa celorlalţi 
comoştenitori, 169, 170. V. Suc- 
cesiune. 

— Cele zise în privinţa soli- 
darităţei pasive, se aplică şi so- 
lidarităţei active din partea ere- 
ditorilor, 170. V. Solidaritate. 

— Dacă datoria este indivi- 
zibilă, fiecare debitor sau moş- 
tenitor fiind obligat pentru tot, 
întreruperea făcută contra 
unuia din ei întrerupe preserip- 
ţia pentru tot, contra celorlalţi 
codebitori sau comoştenitori, 
170. V. Indivizibilitate. 

— Cazul art. 1061 C. civil 
(indivizibilitatea solutione tan- 

„tum) (Controv.), 170 şi tom. VI, 
p. 241 n, 1.. 

— Prescripţia întreruptă în 
contra debitorului principal este 

. întreruptă şi în contra fideju- 
sorului, prin aplicarea prinei- 
piului că accesoriul urmează 
principalul, 170, 171. V. Pide- 
Jusiune. 

— Preseripţia întreruptă 
faţă de fidejusor nu este însă 
întreruptă faţă de debitorul 
principal, 168 n. 1, 171. V. 

Fidejusiune. 
— Cazul când întreruperea 

este făcută de creditor numai 

faţă de unul din cofidejusori, 
11, 172. 

— Cauzele care suspendă 

cursul prescripției» 172 urm. 

— Este validă convenţia prin 
care părţile au convenit ca 

cursul preseripţiei să fie sus- 

pendat pentru un timp oare- 

care; în asemenea caz nu există, 

renunțare la o prescripţie ne- 

îndeplinită şi, deci, nicio in- 

fracțiune la dispoziţia proibi-   
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tivă a art. 1838 C. civil. Cas. 
belg. Cr. judiciar din 1901, 
No. 42, p. 338 urm. (cu ob- 
serv. noastră). V. Suspendarea 
preseripției, p. 686 şi supră, 
p. 619 (tabla). 

— Cauzele de suspendare ale 
preseripţiei fiind de strictă in- 
trepretare, prescripţia nu poate 
fi suspendată astăzi decât în 
cazurile limitativ determinate 
de lege, 48, 49, 172, 173, 176, 
506, 507. 

— Astfel, starea de războiu 
nu este o cauză de suspendare 
a preseripţiei, 173. V. Răaboiu. 

— Aceeaş soluţie este admi- 
sibilă în privinţa unei boli con- 
tagioase, precum ar fi, de: 
exemplu: ciuma, holera saw alte 
nenorociri, precum o inundație, 
ete., 174. V. Inundaţie. 

— Preseripţia curge, de ase- 
menea, contra militarilor în 
activitate de serviciu, 174, 416. 
V. Militari. 

— Contra agenţilor diploma- 
tici, în timpul exerciţiului func- 
ţiunei lor în străinătate, 174. 
V. Agenţi diplomatici 

— Contra uzufruetuarului 
universal sau cu titlu universal, 

174. V. Uzufruct. 
— Contra absenţilor, ea şi 

contra celor prezenţi, 174, 416. 

V. Absenţă. 
— Preseripţia nu curge însă 

în favoarea celui trimes în po- 

sesiunea provizorie a bunurilor 

unui absent, în favoarea eura- 

torului unei succesiuni vacante, 

ete. 174 n.5. V. Absenţă, Suc- 

cesiune vacantă, ete. 

— Nu sunt, de asemenea, O 

cauză de suspendare a preserip- 

ţiei: starea, de indiviziune, infir- 
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mităţile sau sărăcia creditoru- 
lui, etc., 175 text şi n.2, - 

— Tot astfel, falimentul nu 
suspendă cursul prescripţiei în 
favoarea creditorilor falimen- 
tului, 175. V. Falimeni. 
— Cazul când ereditorul a 

fost pus în imposibilitate de a. 
lucră prin dolul debitorului 
(Controv.), 176. 
— Persoanele în favoarea, că- 

rora  preseripţia este suspen- 
dată, 176. 

— Aceştia sunt: minorii și 
interzişii, chiar atunci când au 
un tutor, 176 urm. V. Interziși, 
Minori, ete. 

— Prin minori se înţeleg - 
atât cei -emaneipaţi cât şi cei 
neemancipaţi, 178. V. Minori. 
— Partea care invoacă mi- 

*moritatea trebue s'0 dovedească, 
117. 
— Dovedirea naşterilor în- 

tâmplate sub legea veche, 177. 
— Motivele acestei dispoziţii, 

177. 
— În codul Calimach, pre- 

scripţia curgeă în contra mino- 
rilor, îndată ce ei aveau un 
tutor, 8, 19, 178 n. 2. V. Codul 
Calimach. 

— In codul Caragea mino- 
ritatea, eră, din contra, ca şi în 
codul actual, o cauză de sus- 
pendare, iar nu de întrerupere 
a preseripţiei, 178 n. 2 în fine. 

— Suspendarea prescripţiei 
nu foloseşte majorilor, care au 
interese comune cu acele ale 
minorilor, dacă dreptul ce le 
este comun nu este indivizibil, 
precum ar fi o servitute, 179. 
— Aplicarea aceleaşi soluţii 

în privinţa obligaţiilor indivi- 
zibile, 179, 204. Sei   
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— Preseripţia este suspen- 
dată nu numai în privinţa mi- 
norilor, dar şi a interzişilor, 180. 
V. Interdicţie. 
— Chestiunea de a se şti 

dacă această dispoziţie se aplică. 
numai acelor interzişi judecăto- 
reşte, sau şi celor interzişi legal- 
mente, este controversată, 180.. 
V, Înterdicţie. 

— Beneficiul suspendărei 
prescripţiei nu se aplică însă 
persoanelor demente, chiar 
așezate într'un stabiliment de 
alienaţi, conform legei din 1894, 
nici risipitorilor sau celor slabi 
de minte, cărora, li s'a rânduit 
un consiliu judiciar, 180. V. 
Alienaţi, Consiliu judiciar, ete. 
"— Preseripţiile scurte şi 

chiar simplele decăderi de drep- 
turi curg în contra minorilor 
şi interzişilor, cu rezerva drep- 
turilor lor în contra tutorilor, 
180, 183. Vezi Decăderi de 
drepturi. 
— Alte preseripţii care curg 

în contra minorilor şi interzi- 
şilor, 180 urm. V. Interdicţie, 
Minori, ete. , 

— Şi preserierea acţiune! 
care izvorăşte dintr'un delict 
sau quasi-delict, curge în contra 
minorilor şi interzişilor, 181. V. 
Delicte, Quasi-delhicte, ete. 

—  Prescripţiile  comereiale 
curg, de asemenea, contra mino- 
rilor şi interzişilor, cu rezerva 
recursului acestora în contra 
tutorilor lor, 182, 416. _ 

— Art. 257 Pr. civilă admite 
aceeaş soluţie în privinţa ter- 
menului perimărei, 182. V. Pe- 
rimare, 

— Termenul de apel curge, 
de asemenea, în contra mino-
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rilor, înterzişilor şi celor puşi 
sub consiliu judiciar, însă numai 
din ziua comunicărei hotărîrei 
către tutor, curator sau con- 
siliu, 182. V. Apel. 

— Mai curg încă în contra 
minorilor şi interzişilor: pre- 
seripția statornicită de art. Il 
din legea judecătoriilor de 
ocoale, prin care se reduce dela 
30 la 10 ani termenul pentru 
executarea cărţilor de judecată 
rămase definitive şi a sentin- 
țelor tribunalelor date în apel 
sau în recurs asupra acestor 
cărţi de judecată, 183. 
—  Prescripţiile statornicite 

de legile fiscale, 183. 
— Termenul de 15 ani (în 

codal fr. 10 ani), statornicit de 
art. 1786 C. civil pentru re- 
încirea inseripţiilor ipotecare, 
183, 184. V. Minori. 

— "Termenul de un an fixat 
pentru exerciţiul acţiunilor po- 
sesorii, 184. V. Acţ. posesorii. 

— Preseripţia de 10 ani, ata- 
tornicită de art. 1900 şi 1901 
este supusă regulilor de drept 

comun privitoare la întrerupere 
şi suspendare, 184, 185, 269 n.3. 

— Se decide însă, în genere, 
că termenul de garanţie fixat 
la 10 ani de art. 1483 şi 1902, 
în privința arhitecţilor şi an- 
'treprenorilor, nu admite sus- 
pendarea, pentru cauză de mi- 

noritate, 184. V. Antreprenori, 
Arhitecţi, ete. 

— A doua categorie de inca- 

pabili cuprinde femeile mări- 
tate, 185 urm. 

—  Preseripţiile comerciale 
curg în contra femeilor măritate 

chiar necomerciante, 186, 416. 
-Y. Femee măritată. 

  

i 
| 
i 

| 
| 

Prescripţia civilă 

— Mai curge în contra 
femeilor măritate şi celorlalți 
ineapabili, prescripţia de 10 ani 
statornicită de art. 111 din legea 
judecătoriilor de ocoale, în pri- 
vinţa cărţilor de judecată pro- 
nunţate de judecătoriile de 
ocoale, sau de tribunale asupra 
acestor cărţi de judecată, 186, 
294. V. Femee măritată, Mi- 
nori, ete. 

— Cazul prevăzut de art. 1900 
C. civil. Suspendarea prescrip- 
ţiei în folosul femeei, în timpul 
căsătoriei, 273. 

-— Îmcât priveşte preserip- 
ţiile civile, legea distinge între 
paraferna sau exoprica femeei 
şi imobilele dotale nedeclarate 
alienabile prin contractul de 

căsătorie, 186, 187. V. Para- 
fernă. 

— Femeea măritată este, sub 

acest raport, mai puţin apărată 

decât minorul şi interzisul, 181. 

— Imobilele dotale_ ale fe- 

meei sunt, în principiu, inalie- . 

nabile şi, deci, şi impreseripti- 

bile, 188. V. Dotă imobiliară, 

Fond dotal, Inalienabilitate, ete. 

— În urma separaţiei de bu- 

nuri, imobilul dotal devine însă, 

preseriptibil, deşi el tot inalie- 

nabil rămâne în timpul căsă- 

toriei, 188, 189. V. Separație 

de bunuri. | 

— Critica acestei dispoziţii, 
189. 

— Nu este însă supusă pre- 

seripţiei, pe cât timp ţine căsă- 

toria, acţiunea în anulare a fe- 

meei contra actelor făcute de 

ea, fără autorizarea bărbatului 

sau a justiţiei, în cazurile în 

care legea declară acea autori- 

zare obligatorie, 189. 
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— Nu este, de asemenea, su- 
pusă preseripţiei, pe cât timp 
ţine căsătoria, şi aceasta, oricare 
ar fi regimul matrimonial al 
soţilor, nicio acţiune a femeei 
care ar puteă să se resfrângă 
asupra. bărbatului, şi preserip- 
țiunea, acestei acţiuni este sus- 
pendată în tot timpul căsăto- 
riei, 190. V. Femee măritată. 

— Motivele acestei dispozi- 
ţii, 190. 

— Acţiunea femeei va fi însă 
supusă preseripţiei, în timpul 
căsătoriei, de câteori acţiunea 
ce-i aparţine nu sar resfrânge 
asupra bărbatului, 190. V. Pe- 

„meea măritată. 

—  Nieio prescripţie nu curge 
între soţi, în timpul căsătoriei, 
191. V. Soţi. | 

— Nici chiar preseripţia, eo- 
mercială, cu toată controversa 
ce există asupra acestui punet 
în Italia, 192, 417 urm. V. Soţi. 

— Prescripţia este suspen- 
dată între soţi chiar în urma, 
separaţiei de bunuri, 192. V. 
Separaţia de bunuri, Soţi, ete. 
— Quid juris în privinţa 

simplelor decăderi de drepturi? 
(Controv.), 192. V. Decăd. de 
drepturi. 
— Suspendarea preseripţiei 

între soţi încetează odată cu 
încetarea căsătoriei, 192. 
_— In caz de anularea căsăto- 

riei, beneficiul suspendărei 
este menţinut pănă în momentul 
anulărei, acest beneficiu nepu- 
tând fi suspendat pentru trecut, 
ci numai pentru viitor, 192. 

— Prescripţia necurgând în 
contra moștenitorului beneficiar 
în respectul creanţelor sale 
asupra succesiunei, de aici re-   
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zultă că el va puteă să-și înca- 
seze creanţa din bunurile sucee- 
siunei, chiar în urma expirărei 
termenului defipt pentru pre- 
scripție, 193. V. Moștenire be- 
neficiară. 

— Motivele acestei dispozi- 
ţii, 193. 

— Prescripţia este suspen- 
dată în folosul moștenitorului 
beneficiar, fie că există un singur 
moştenitor sau mai mulţi moş- 
tenitori, 193. V. Moșt. beneficiar. 

—  Consecinţile  suspendărei 
preseripţiei (Controv.), 193. 

— Suspendarea acţiunilor 
reale, în revendicare sau altele 
ce moștenitorul ar aveă contra 
suecesiunei (Controv:), 193, 194. 
— Suspendarea  preseripției 

statornicită în folosul moșteni- 
torului beneficiar încetează 
odată cu administraţia moşteni- 
torului, la darea soeotelelor, 
sale, 194. V. Moștenire benefi- 
CaTă. 

—  Preseripţia este suspen- 
dată nu numai în privinţa crean- 
ţelor ce moştenitorul are în 
contra suecesiunei, dar şi în 
privinţa creanţelor şi dreptu- 
rilor reale ce suecesiunea ar 
aveă contra moştenitorului, ino- 
vaţie admisă de legiuitorul 
nostru după părerea lui Mar- 
cade, 194. 
„_— Preseripţia nu curge nici 
în folosul administratorilor le- 
gali sau convenţionali, în contra 
celor a căror avere ei o admi- 
nistrează, 196. 
— Astfel, preseripţia nu 

curge în folosul tutorului sau 
tatălui administrator legal, în 
privinţa bunurilor minorului 
administrate de ei, soluţie ad- -
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misă şi în codul Calimaceh, 196. 
V. Administr. legală, Tutor, 
ete. 

— Ea nu curge în folosul 
aceluia trimes în posesiunea 
provizorie a bunurilor unui 
absent, nici în folosul moşteni- 
torului beneficiar, nici în folosul 
curatorului unei succesiuni va- 
cante, nici în folosul sindicului 
unui faliment, etc., 196. V. 
Absenţă, Moșt. beneficiară, Sin- 
die, Succesiune vacantă, ete. 

— Ea curge însă aţât în 
folosul cât şi contra unei suece- 
siuni vacante, chiar dacă ea n'ar 
aveă un curator, 196. V. AMoș- 
tenire vacant. a 

- — Motivele acestei dispozi- 
țiuni, 197. 
— Legea prezintă condiţia 

suspensivă şi termenul suspensiv 
ca, adevărate cauze de suspen- 
dare a preseripţiei în folosul 
debitorului şi în contra eredi- 
torului, ceeace este inexact, căci 
atât condiţia cât şi termenul 
n'au de efect suspendarea cur- 
sului preseripţiei, ci o împie- 
dică numai de a începe a 

curge, 197, 198. V. Condiţie, 
Creanţe, ete. 

— Îmcât priveşte ereanţele 
condiţionale, termenul preserip- 
ției curge dela îndeplinirea eon- 
diției, 198. V. Creanţe. 

— Acest principiu nu se 
aplică însă creanţelor pur po- 
testative din partea, creditorului, 
198. V. Termen. 

— Dacă creanţa este supusă 
unui termen cert sau necert, 
preseripţia nu începe a curge 
decât la expirarea termenului, 
adecă, a doua zi după expirarea 
termenului, fiindcă ultima zi 
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aparține întreagă debitorului 
spre a-şi execută obligaţia sa, 
198. 
— Dacă există mai multe 

termene, preseripţia nu curge, 
pentru fiecare fracțiune a dato- 
riei, decât din ziua scadenţei 
acestei fracțiuni, 198. V. Ter- 
men. 
— n privinţa celor care nu 

au decât o speranţă sau 0 es- 
pectativă, preseripţia nu curge 
în contra lor, 199. 

— In privinţa acţiunei în 
garanţie, preseripţia va curge 
din momentul de când hotărtrea, 
care a admis evicţiunea, a de- 
venit . definitivă, 199. V. Ac. 
în garanție. 

— Regula de mai sus, după 
care preseripţia nu curge pen- 
dente conditione sau pendente 
die, nu se aplică drepturilor 
reale, adecă proprietăţei şi des- 
membrărilor ei, 200, 201. 

—  Consecinţile sistemului 
legei noastre în privința ipote- 

cilor, 201. V. Ipotecă. 
— Aplicarea aceluiaș prin- 

eipiu la uzufruct, 202. V. Uzu- 
fruct. 

— ifectele suspendărei pre- 

scripției, 202 urm. 

— Beneficiul suspendărei pre- 

seripţiei nu poate fi invocat, în 

principiu, decât de acei în fo- 

losul cărora el a fost stabilit, 

şi numai contra. persoanelor faţă 

de care suspendarea a fost edie- 

tată, 203, 204. 

— Timpul cerut pentru a 

prescrie, 20%, 205, 

— Punctul de plecare al pre- 

seripţiei, 205 urm. 
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— Nieio prescripţie nu poate 
începe a curge mai înainte de 
a se naşte acţiunea supusă 
acestui mod de stingere, 205. 

— In baza acestui principiu 
sa decis că termenul preserip- 
ţiei al acţiunei moștenitorilor 
adoptătorului de a cere nuli- 
tatea, adopţiunei, începe a curge 
din momentul morței adoptă- 
torului, căci atunci se naşte 
dreptul lor de a cere anularea, 
adopţiunei, iar nu dela, data ho- 
tărîrei care încuviinţează adop- 
țiunea. Cas. rom. S-a I, decizia 
No. 240, din 22 Aprilie 1914. Ju- 
risprudenţa română din 1914, 
No. 24, p. 359, No. de ordine 
369 şi Or. judiciar din 1915, 
No. 2, pag. 20 (rezumate). V. 
Adopţiune, p. 556. 

— Acest principiu se aplică 
mai cu seamă prescripţiei libe- 
ratorii a drepturilor de creanţe 
"205. 

— Cazul când ereanţa pro- 
duce dobânzi, 205, 206. 

— Rentele perpetue sau via- 
gere se prescriu, în privinţa 
dreptului de a cere veniturile 
lor, prin 30 de ani, 206, 207, 
227, 323. V. Rente. 

— Cât pentru veniturile rentei 
ajunse la scadenţă, ele se pre- 
scriu prin cinci ani, 207, 227, 
322, 323. V. Rente. 

—— Dacă sau făcut plăţi de 
venituri ale rentei, termenul 
prescripţiei curge dela ultima 
plată a acestor venituri, 207. 
„_— Prescrierea creanţelor plă- 

titoare în plăţi parţiale, 207. 
— Preserierea acţiunei în 

daune, 207. 
— Regula după care termenul 

prescripţiei liberatorii începe a 
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curge din ziua nașterei creanţei, 
sufere oarecare excepţii, 207. 
— Emnumerarea acestor ex- 

cepţii prevăzute. de art. 1800, 
4%, 1885 şi 1900, p. 208. 

— Calcularea termenului, pre- 
scripției, 209 urm. 
— Preseripţia se calculează 

pe zile, iar nu pe ore, de die 
ad diem, iar nu de momente 
ad momentum, 209. 

— Soluţia dreptului roman 
şi a vechiului drept francez în 
această privinţă, 209 n. 5. 
— Critica legei, 209 n. 4 
— Ziua are 24 de oare. Ea 

începe la miezul nopţei şi se 
sfârşeşte la miezul nopţei urmă- 
toare, 210. 

— Termenul preseripţiei cal- 
culându-se pe zile, ziua în care 
preseripţia a început (dies a 
Quo) nu se socotește, 210. 

— Ineât priveşte preseripţia 
penală, dies a guo face însă 
parte din termenul preseripției, 
deşi chestiunea, este controver- 
sată, 484, 485. V. Prescripția 
penală. | 

— Ziua în care preseripţia 
se împlinește (dies ad guem), se 
socoteşte, din contra, toată, chiar 
dacă ar fi o serbătoare legală, 
art. 731 Pr. civ. nefiind apli- 
cabil în specie, 210, 449 n. 2. 

— Termenele preseripţiei 
însemnate cu lunile sau săptă- 
mânile se sfârşese în ziua lunei 
sau a săptămânei corespunză- 
toare cu ziua punctului de ple- 
care, 211. 

— Termenul care, plecând 
dela 29, 30 sau 31 ale lunei, 
se împlineşte într'o zi care nu 
are acea zi corespunzătoare, se



  

Prescripţia civilă 

va socoti ca îndeplinit în ziua 
cea din urmă a lunei, 21]. 

— Lunile sunt astfel cum au 
fost stabilite prin calendarul 
Iulian, reformat de Iulius Cesar, 
care, în țara noastră, este cel 
oficial, 211. V. Calendar. 

— Prescripţia se consideră ca. 
îndeplinită când sa sfârşit ul- 
tima zi a termenului ei, fără a 
se distinge între preseripţia achi- 
zitivă şi cea liberatorie, 212, 
485. 

— Judecătorii fondului au o 
putere suverană pentru a apreciă 
timpul posesiunei invocat în 
vederea preseripţiei achizitive, 
fără ca decizia lor să fie supusă 
controlului Curţei de casaţie, 
212. V. Posesiune. 

— Despre prescriptia de 30 
de ani (uzucapiunea extraor- 
dinară, prescriptio longissimi 
temporis), 212 urm. 

— Origina, preseripţiei de 30 
de ani (dr. roman), 212, 213. 

— Presecripţia de 30 de ani 
se referă atât la uzucapiune cât 
şi la preseripţia liberatorie, 215. 

— Ea nu cere nici titlu, nici 
bună credinţă, contrar unei dis- 
poziţii exprese din codul Cali- 
mach, 16, 213, 215, 216, 229. 
V. Codul Calimach. 
— Posesiunea, spre a con- 

duce la preseripţie, trebue însă 
să întrunească condiţiile cerute 
de art. 1847 urm., pentrucă 
aceste regule sunt comune tu- 
turor preseripţiilor achizitive în 
genere, 216, 230. V. Posesiune. 

— Preseripţia de 30 de ani 
se aplică atât drepturilor per- 
sonale cât şi celor reale, afară 
de drepturile de familie, şi alte 
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drepturi, pe care legea le de- 
clară impreseriptibile, 217. 
— Exemple de drepturi per- 

sonale preseriptibile prin 30 de 
ani, 211 n. |. 

— Exemple de drepturi reale 
(petiția de ereditate), 217 n. 1. 
V. Petiţie de ereditate. 

— In privinţa drepturilor 
personale, dacă ereditorul a stat 
30 de ani în inacţiune, debi- 
torul poate să-i respingă ac- 
ţiunea, invocând preseripţia li- 
beratorie sau extinctivă, 218. 

— In privinţa drepturilor 
reale, unele se sting prin neuz 
sau neîntrebuinţare timp de 30 
de ani, aceste sunt: uzufructul 
servituţile şi ipoteca, 318. Vezi 
Ipotecă, Servitute, Uzufrucit, ete. 
— Dreptul de proprietate 

şi acţiunile ce izvorăse din el, 
nu se sting însă prin neuz sau 

neîntrebuinţare, cât timp fondul 
n'a fost uzucapat de un terțiu, 

n. 6 dela p. 87, p. 98 n. 1,218, 
219. Vezi Acţ. în revendicare, 
Proprietate. 

— Dreptul de a invocă ine- 

xistenţa unui act nu se preserie 
prin 380 de ani, fiindcă nieio 

prescripţie nu este admisibilă 
contra, actelor inexistente, ca şi 

în privinţa nulităţilor de ordine 

publică, 219. Acte înezistente, 
Ordine publică, ete. 
— Naulităţile care nu intere- 

sează ordinea, publică sunt însă 

prescriptibile, în genere, prin 

30 de ani, afară de cazurile în 

care legea a admis o prescripţie 

mai scurtă, 219. Vezi Ordine 

publică. , 

— Tot prin 30 de ani se 

prescrie acţiunea avocaţilor 

pentru onorariul lor, şi acțiunea 
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clienţilor în contra avocaţilor 
pentru darea socotelilor şi res- 
tituirea documentelor, 219, 220, 
286. Vezi Avocat, Drept de 
retenție, ete. 

— Înstanţele lăsate în pără- 
sire şi neperimate se prescriu 
tot prin 30 de ani, chiar în 
materie cambială, 156, 157, 221 
text şi n. 1, 409, 446, ete. V. 
Cambie. 

— Deosebire între preseripţie 
şi perimare, 221. V. Perimare. 

— Tot prin 30 de ani se 
prescrie şi executarea hotări- 
rilor definitive, principiu care 
se aplică atât în materie civilă, 
cât şi în materie comercială, | 

— Excepţie dela acest prin- 
„cipiu admisă prin art. 111 din! 
legea judecăt. de ocoale dela 
190%, p. 154, 222 n. 1,923, 224. 

— Această excepţie nu se 
aplică, decât cărţilor de judecată 
sau sentinţelor tribunalelor pro- 
nunţate în urma datei aplicărei 
legei judecătoriilor de oeoale 
(1 Mai 1908) (Controv.), 224. 

— Incât priveşte delietele date 
în competenţa judecătoriilor de 
ocoale, se va aplică prescripția, 
de cinei ani statornicită de 
art. 597 Pr. pen., 224. 

— Dreptul de succesiune se 
stinge tot prin 30 de ani, aşa 
că, după 30 de ani dela desehi- 
derea, succesiunei, moștenitorul, 
fie el sezinar sau nesezinar, a 
pierdut dreptul său la succesiune 
şi este cu totul străin de ea, ne 
nai putând nici s'o primească 
nici s'o lepede, chiar dacă în 
acest interval de timp nimene 
na fost pus în posesiunea ei. 
Preseripţia este deci, în specie, 
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extinetivă, 224 text şi n, 4, 
precum şi tom. III, partea II, 
p. 297 urm. (ed. a 2-a). V. 
Succesiune. 

— Codul civil mai cuprinde 
şi alte aplicări ale prescripţiei 
de 30 de ani, 225 text şi n. 1. 

— Mai multe texte deroagă 
însă dela această prescripţie 
lungă, cea mai lungă care 
există astăzi, 226. 

— Maxima „Que temporala 
suni ad agendum perpetua 
sunt ad excipiendum, ne mai 
fiind admisă îu dreptul actual, 
nu numai acțiunile, dar şi excep- 
țiunile se prescriu -prin 30 “de - 
ani (Controv.), 226 şi tom. VII, 
p. 84 urm. 

-- Aplicarea preseripţiei de 
30 de ani la rentele perpetue 
sau viagere în privința drep- 
tului în sine (momen furis), 
căci veniturile rentei ajunse la 
seadență se preseriu prin cinci 
ani, 207, 227, 322, 323 V. 
Rente. 

— Dreptul ereditorului 
rentei sau reprezentanţilor săi 
de a constrânge pe debitorul 
rentei a le procură un titlu 
nou de rentă, după 28 de ani 
dela data titlului constitutiv, 
adecă doi ani înaintea epocei 
fixată, pentru îndeplinirea pre- 
seripţiei, 227, 228. 

— Titlul mai vechiu de 30 
de ani rămâne însă bun şi valid; 
fără un nou titlu, dacă venitu- 
rile rentei au fost plătite și pre- 
seripţia a, tost întreruptă, 228. 

— Creditorul rentei îşi va 
procură titlul nou fie prin bună 
înţelegere, fie prin justiţie
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hotărîrea dobândită servind, în 
acest caz, drept titlu, 228. 
— Cazurile când titlul nou 

nu este necesar, 228. 
— Regula de mai sus se 

aplică la toate rentele, fie 
perpetue, fie viagere, 228. 
— Ea nu se aplică însă unui 

capital exigibil după 30 de ani, 
228. 

— Preseripţia de 30 de ani, 
cea mai lungă care există astăzi, 
este regula generală, iar pre- 
seripţiile cele mai scurte, sunt 
excepţii, care nu pot fi întinse 
prin analogie, 229. 

— Despre prescripţia de 10 
“pănă la 20 de ani (uzucăpiunea 
ordinară, preescriptio longi.tem- 
poris) (prescripţie achizitivă), 
229 urm. 

— Această prescripţie este 
numai achizilivă. Există deci 
două uzucapiuni sau preseripţii 
achizitive: cea de 30 de ani 
(longissimi temporis) şi cea de 
10 pănă la 20 de ani (longi 
temporis), efectele ambelor pre- 
scripţii fiind aceleaşi, n. 4 dela 
p. 229, 230. | 

— Această prescripţie achi- 
zitivă, care presupune că cineva 
a dobândit un imobil determinat 
a non domino, face pe acel 
dobânditor al imobilului să devie 
proprietarul lui, dacă există în 

specie un titlu just, adecă tran- 
slativ de proprietate şi bună 
credință, 230. 

— Această soluţie eră ad- 

misă şi în codul Calimaeh, 9, 
230 text şi n. 2, 232. 

— Prescripţia de 10 pănă 
la 20 de ani (longi temporis). 
care eră admisă şi în dreptul   
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nostru anterior, fiind o excepţie 
dela dreptul comun, după care 
prescripţia este, în gerere, de 
30 de ani, este, ca atare, de 
strictă, interpretare, 232. 

— Ea neaplicându-se decât 
la unul sau mai multe imobile 
determinate, nu poate fi aplicată 
la universalitățile de imobile, 
nici la mobile, 232. 
— Ea nu opreşte decât 

acţiunea în revendicare, nu însă 
şi petiția de ereditate, care este 
preseriptibilă numai prin 30 
de ani, 217 n. | în fine, 233. 
V. Acţ. în revendicare, Petiţia 
de ereditate. 

— Abitaţia, uzul şi azufruc- 
tul unui imobil pot fi dobân- 
dite prin uzucapiunea de 10—20 
de ani, 238. V. Abitaţie, Uz, 
Uzufruct, ete. 
— Această prescripţie nu se 

aplică însă servituţilor continue 

şi aparente (Controv.), 233. V. 
Servitute. 
— Niei acţiunei pauliene, 

această acţiune, preseriindu-se 

prin 80 de ani, 234 şi tom. V, 

p.257, 258. V. Acţ. pauliană. 
— Niei dreptului ipotecar, 

233. V. Ipotecă. 
— De eâteori însă bunul 

ipotecat sau supus privilegiului 

se găseşte în mâna unui terțiu 

detentor, acest terțiu, dacă se 

întemeiază pe un titlu, poate 

să opue preseripţia de 10 pănă 

la, 20 de ani, atunci când titlul 

său este transcris, 218 text şi 

n. Î, 234. 

" — Bfectele prescripției achi- 

zitive de 10 pănă la 20 de an, 

234 urm. | 

_— Acel care a dobândit un 
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imobil prin uzucapiunea de 10 
pănă la 20 de ani, pbate nu 
numai so invoace, ca mijloe 
de apărare, spre a respinge 
acţiunea în revendicare a pro- 
prietarului contra căruia el a 
prescris; dar încă s'o invoace 
într'o acţiune în revendicare, 
pe care el ar exereita-o contra 
unui terţiu posesor, 27, 43, n. 4 
dela p. 229, 230 şi p. 234. 

— Acel care a dobândit un 
imobil prin uzucapiunea de 10 
pănă la 20 de ani este expus 
timp de 30 de ani dela data 
achiziţiei sale, la acţiunea exerei- 
tată, de vânzător pentru plata, 
preţului, 235. 

— Preseripţia nu liberează, 
de asemenea, pe dobânditorul 
imobilului de viciile care ar 
puteă să atragă nulitatea sau 
rezoluţia titlului în baza căruia 
imobilul a fost dobândit de 
posesor, 235. 

— Imobilul este transmis po- 
sesorului cu servituţile ce-l 
grevau la începutul posesiunei 
sale, 235. 

— După cum cel ce preserie | 
proprietatea unui imobil prin 
uzucapiunea de 10—20 de ani, 
nu desrobește acest imobil de 
servituţile ce-l grevau, tot 
astfel el nu dobândeşte prin 
această uzucapiune scurtă servi- 
tuţile active ale fondului do- 
bândit, aceste servituţi neputând 
fi dobândite, când sunt continue 
ŞI aparente, decât prin preserip- 
ţia de 30 de ani, 225 n. 1, 235. 
V. Servitute, 

— Stingerea uzufrucetului 
prin efectul preseripţiei achi- 
zitive de 10—20 de ani, 236. 
V. Uzufruct. 
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— Liberarea imobilului do- 
bândit de riscurile evicţiunei 
(Controv.), 236. V. Bvicţiune. 
— Prin aplicarea acestor 

principii se decide că cel care 
a dobândit un imobil prin uzuca- 
piunea de 10 — pănă la 20 de 
ani, este la adăpost de acţiunea 
în reducţiune exercitată de 
moștenitorii rezervatari contra, 
unui vânzător care a dobândit 
imobilul în baza unei libera- 
lităţi ce atacă partea disponi- 
bilă a rezervatarilor, 237. V. 
Acţ. în reducțiune, Rezervă, ete. 

— Condiţiile cerute pentru 
"îndeplinirea uzucapiunei de 10 
pănă la 20 de ani, 237 urm: 

— Condiţiile cerute pentru 
îndeplinirea acestei uzucapiuni 
şeurte, sunt: 10 un imobil deter- 
minat, care să fie în comerţ; 
2% buna credință a posesorului; 
30 o justă cauză, adecă uu titlu 
translativ de proprietate; 4 şi, 
în fine, posesiunea, exercitată, în 
timpul cerut de lege (10 sau 
20 de ani), 237. 

— Prima condiţie.— Imobi- 
lele supuse preseripţiei trebue 
să fie în comerţ, 78 urm. 

— A doua condiție. — Buna 
credinţă a posesorului, 238. 
— Buna credinţă consistă în 

eroarea, asupra existenței drep- 
tului de proprietate a celui care 
a înstrăinat imobilul, 239. 

— Buna credință a poses0- 
rului trebue să fie întreagă și 
complectă, 239 text şi n. 5, 240. 

— Buna credinţă trebue să 
se întemeieze pe un titlu, Și
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acest titlu trebue să fie tranz- 
lativ de proprietate, 240. . 

— Cazurile când posesorul 
este de rea, credinţă, 240, 241. 

— Cazul când titlul autoru- 
lui este anulabil, 241. 

— Cazurile când titlul auto- 
rului este viciat, 241, 261, 262. 

— Buna credinţă a poseso- 
rului poate fi motivată astăzi 
printr'o eroare de drept (error 
Juris) ca şi printr'o eroare de 
fapt (eror facti) (Controv.), 242 
text şi n. 2. Mai vezi în pri- 
vinţa, erorei de drept şi de fapt, 
p. 277 text şi n. 2. V. şi vo 
Broare. i 
_— Legea nu distinge, în pri- 

vinţa probei, între eroarea de 
drept şi cea de fapt, 243. 

— Exemple de erori de fapt, 
243. 

— Dovada relei credinţe poate 
fi făcută prin orice mijloace de 
probe, prezumpţii, martori, ete. 
24. - 

— Judecătorii apreciază în 
mod suveran depunerile marto- 
rilor, precum şi chestiunea bunei 
sau relei credinţe, p. 244. V. 
Martori. 

— Spre deosebire de ceeace 
se întâmplă în privinţa dobân- 
direi fructelor, este suficient, în 
materie de prescripţie, ca buna 
credință să fi existat în momen- 
tul achiziţiunei imobilului, 245. 
V. Pruete. 

— Critica acestei dispoziţii, 
care este contrară dreptului ca- 
nonic, 244, 

— Condiţiile existenţei bunei . 
credinţe din partea acelui care 
face construcţii pe un teren 
străin (art. 494 C. civil), 246 

nota 3. 
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— Deşi este suficient ca buna 
credinţă să fi existat în momentul 
achiziţiei imobilului, totuşi ju- 
decătorii îşi pot formă eonvin= 
gerea lor despre existenţa, relei 
credinţe, în momentul achiziţiei 
imobilului şi din fapte poste- 
rioare acestei achiziţiuni, 
245, 246, 

— A treia condiție. — Justa, 
cauză sau titlu just. — Titlu 
translativ de proprietate, 246 
urm. 

— "Titlul just sau justa cauză 
consistă într'un act juridic, care 
ar fi transmis proprietatea, dacă 
ar fi» emanat dela adevăratul 
proprietar, dapă cum ar fi: vân- 
zarea, schimbul, donaţiunea. le- 
gatul particular, adjudecarea în 
urma, unei urmăriri imobiliare, 
dare în plată (datio în solutum), 
într'un cuvânt toate actele ju- 
ridice care strămută proprieta- 
tea, 248 urm. 

— Contractele sau actele so- 
lemne nu constituese însă un 
titlu just, dacă nu îndeplinesc 
formele cerute de lege ad s0- 
lemnitatem, 248 n. 4, 256 text 
şi n. 3. 
— In dreptul nostru, titlul 

pro herede constitue un titlu 
just, 133 urm. 250. Vezi Titlu 
pro herede. 

—  Aceeaş soluţie eră admisă 
şi în codul Caragea, 132 text 
şi n. 1. V. C. Caragea. 

— Titlul sub condiţie sus- 
pensivă nu este un titlu just 

pentru uzucapiune, ci numai 

titlul supus unei condiţii rezo- 

lutorii, 251. , 
— Nu sunt, de asemenea, tit- 

luri juste, contractul de loca- 
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ţiune, de amanet, de împrumut, 
ete. 251 text şi n. 4. 

— Nici o împărţeală sau o 
hotărtre judecătorească, pentru- 
că aceste acte sunt declarative 
de drepturi, iar nu translative 
de proprietate, 252 text şi n. 2 
V. Hotărîri judecătorești, Im- 
părțeală, ete. 

— O hotărnicie nefiind un 
titlu învestit cu formele legale, 
nu poate nici ea servi de bază 
prescripţiei de 10 pănă la 20 

„de ani, 253. V. Hotărnicie, 
— Ordonanţele de adjudecare 

constituese însă un titlu just, 
pentrucă la caz de vinderea unui 
imobil prin licitaţie publică pro- 
prietatea este transmisă prin 
vânzarea constatată prin ordo- 
nanță, 248, 249, 253. V. Ordon. 
de adjudecare. 

— Nu constituese un titlu 
just, în sensul art. 1895 şi 1897 
din codul civil, registrele de re- 
partiția generală a pământuri- 
lor rurale, ţinute de comună, 
nici procesele verbale încheiate, 
de comisiunea întoemită, pentru 
înstrăinarea bunurilor Statului, 
nici însăş legea rurală din 1864 
pentru dobândirea prin pre- 
seripţie a unui pământ dat să- 
tenilor clăcaşi peste partea ce 
li se conferă prin acea, lege, 
254, 255. V. Pământ rural, 
— Nici sentințele date de 

tribunale pentru anularea în- 
străinărilor de pământuri ru- 
rale, 255. V. Pământ rural. 

— Titlul trebue să fie vala- 
bil în formă; de unde rezultă 
că un titlu nul nu poate servi 
de bază uzucapiunei de 10 pănă 
la 20 de ani, 256. | 

— "Titlul nul poate însă servi   
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de baza ' posesorului de bună 
credință, spre a percepe fruc- 
tele, 256 n. 2. V. Pructe, Ti- 
lu, ete. 

— Titlul este nul când este lip- 
sit de formele legale, 256, 257. 

— Nulitatea titlului nu-l vi- 
ciază şi nu-l face impropriu la 
prescripţie decât atunei când 
este vorba de o nulitate abso- 
lută sau de ordine publică; de 
unde rezultă că un titlu anu- 
labil poate servi de bază uzu- 
capiunei de 10—20 de ani, faţă 
cu orice altă persoană decât cel 
care ar fi avut drept de a cere 
anularea lui, 260, 261. 

— Dacă, în momentul con- 
tractărei, achizitorul imobilului 
cunoşteă cauza anulabilităţei 
titlului, el nu va puteă să opue 
prescripţia, pentrucă, în ase- 
menea. caz, este de rea credință, 
261, 262. 
— Nu pot, de asemenea, servi 

ca. just titlu, actele oprite de 
lege, de exemplu: o donaţiune 
san un testament care ar cu- 
prinde o substituție fideieomi- 
sară, O vânzare a unei suece- 
siuni nedeschisă, ete. 257. V. 
Substituţie fideicomisară. 

— Chestiunea de a se şti 
dacă o donaţiune confirmată sau 
executată conform art. 1167 
$ ultim este sau nu un titlu 
just, este controversată, 258. 
V. Donaţiune. 

— Aceeaş controversă există 
în privința unei donaţiuni sau 
unei vânzări netranscrise, 258; 
259. V: Donaţiune, Vânzare, 
ete. , 

— Quid, în privinţa vânzărei 
lucrulni altuia? (Coptrov.) 259, 
260. V. Vânzare.
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— Titlul, pentru a puteă 
conduce pe posesor la dobân- 
direa proprietăţei prin  pre- 
seripţie, trebue să, fie real şi in- 
dependent de buna credință; de 
unde rezultă că un titlu putativ 
nu poate servi de bază uzuca- 
piunei de 10 pănă la 20 de 
ani, deşi soluţia contrară eră 
admisă la Romani şi în vechiul 
drept francez, 262. 

— "Titlul putativ poate însă 
servi de bază bunei credinţe, 
spre a conduce pe posesor la 
'dobândirea fructelor, dacă eroa- 
rea ni este seuzabilă, 263. V. 
Pructe, Tilu, ete. 
— Posesorul este acela care 

trebue să facă dovada bunei 
sale credinţe, adecă a credinţei 
eronate a unui titlu valid, 264. 

— Titlul putativ este acela 
pe care posesorul îl crede că 
există, dar care nu există în 
realitate; astfel este un testa- 
ment revocat prin alt testament 
posterior în dată, care se des- 
copere mai târziu, 2602. 

— Titlul fără dată certă nu 
este opozabil terţiilor, 264, 265. 

— Dovedirea titlului just, 

264 urm. 
— Prin aplicarea dreptului 

comun, legea, noastră dispune 
că titlul just trebue să fie do- 
vedit de cel ce invocă, prescripţia 

de 10—20 de ani, 264, 265. 

— Titlul poate să rezulte 
dint”'un act sub semnătură pri- 

vată, de câteori legea nu cere 
pentru validitatea lui o formă 

solemnă, 265. | 

— Dovada titlului se va face 

conform dreptului comun, 265. 

— Chestiunea de a se şti 
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dacă posesorul are sau nu un 
titlu just, nu este o chestie de 
fapt, ei o chestie de drept, su- 
pusă controlului Curţei de ca- 
saţie, 265. 

— A patra condiţie. — În- 
deplinirea termenului cerut de 
lege. 

— Acest termen este de 10 
ani, când proprietarul contra 
căruia, se preserie este prezent, 
şi de 20 de ani, când el este 
absent, 266. 

— Proprietarul se consideră 
ca prezent când locueşte în cir- 
cumseripţia Curţei de apel, unde 
se află situat imobilul, şi ea 
absent când locueşte afară din 
această circumscripție, 266. 

— Critica legei în această 
privinţă, 266 n. 2. 

— Legea sa referit la lo- 

cuinţa de fapt, adecă la reşe- 

dinţa proprietarului, iar nu la 

domiciliul lui, 266. 

— Cazul când există doi pro- 

prietari în indiviziunne, 261. 

— Cazul prevăzut de art. 1896 

C. civil, p. 267. 
— Ce _ se cere pentu ca 

art. 1896 să fie aplicabil, 268. 

— In privinţa Statului, pre- 

seripţia se îndeplineşte în tot- 

deauna prin 10 ani, el fiind 

prezent peste tot locul, de oarece 

are pretutindeni agenți, în- 

săreinaţi de a veghiă la inte- 

resele sale, 266, 267. V. Stat. 

_—  Prescriptia acțiunei în 

anulare sau în resciziune (pre- 

scripție liberatorie), 269 urm. 

şi tom. VII, p. 69 urm. 

— Aplicarea acestei pres” 

eripţii de 10 ani la alte cazuri 

+! 

641



642 

Prescripţia civilă 

decât anularea unei convenţii 
(Controv.), 268 n. 3. 

— Aplie. acestei preseripţii 
la vânzarea bunurilor imobiliare 
ale minorilor, 269 ad notam. 

— Aplicarea ei la acţiunea 
în anulare a minorului a con- 
tractului încheiat cu tutorul 
său în violarea art. 419 C. civil 
(Controv.), 283. 

— Această prescripţie de 10 
ani fiind o confirmare tacită, 
nu se aplică actelor inexistente, 
210, 276. |. Acte inexistente, 
Confirmare, ete. 

— Această prescripţie fiind 
excepţională, nu se aplică la 
acceptarea sau lepădarea unei 
succesiuni, la convențiile privi- 
toare la drepturile de familie, 
la acţ. pauliană, nici la cea în 
simulaţie, ete., 270, 271. 

„— Ea se aplică numai la 
acţiunile băneşti exercitate de 
părţi sau de reprezentanţii lor, 
nu însă şi de terţii, pentru anu- 
larea unei convenţii din cauză 
de eroare, violenţă, dol şi inca- 
pacitate, orice acţiune înteme- 
iată pe o altă cauză fiind su- 
pusă preseripţiei dreptului co- 
mun, 271. 

— În privinţa acţiunilor 
pentru care această prescripţie 
a fost înfiinţată, ea se aplică nu 
numai particularilor, dar încă 
Statului, comunelor şi tuturor 
stabilimentelor publice în ge- 
nere, 271. 

— Ea se aplică, de asemenea, 
la confirmarea donaţiunei de 
către moştenitorii dăruitorului, 
2171. V. Confirmare, Donaţiune, 
etc. - 

-— Aplicarea acestei preseri p- 

  

Prescripţia civilă 

ţii străinilor (Controv.), 272. 
V. Străini. 

— Punctul de plecare al 
acestei prescripţii excepţionale 
este momentul de când persoana 
incapabilă a avut toată liber- 
tatea sa de acţiune, 272. 

— Încât priveşte actele făcute 
de o femee măritată neautori- 
zată, preseripţia începe a curge 
din ziua desfacerei căsătoriei, 
separarea de bunuri nemodifi- 
când întru nimic regula de mai 
sus, 213. V. Femee măritată. 

— Acţ. în anulare aparţine 
nu numai femeei, dar şi bărba- 
tului (Controv.), 273 text și n. 4. 

— Cazul când consimţimân- 
tul femeei a fost vieiat prin 
violenţă, eroare sau dol. În ase- 
menea caz, termenul de 10 ani 
va curge în contra ei. în timpul 
căsătoriei, din ziua încetărei 
violenţei sau deseoperirei erorei 
ori dolului, afară de cazul când 
acţiunea ei ar fi de natură a 
se resfrânge în contra bărba- 
tului, pentrucă el as fi fost, de 
ex., complice al violenţei exer- 
citate contra ei, 214. 

— Cazul când actul a fost 
făcut de o femee măritată În 
timpul minorităței sale, 274. 

— In privința, actelor făcute 
de un minor, fie el emaneipat 
sau neemancipat, sau în pri 
vinţa celor făcute de tutor fără 
îndeplinirea, formelor legale, ter- 
menul preseripţiei curge din 
ziua. majorităţei sale, 274. 

— Dacă minorul a fost vie- 
tima unui dol sau unei fraude, 
pe care el n'a descoperit-o decât 
în urma majorităţei, termenul 
de î0 ani curge din ziua des-
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coperirei dolului sau fraudei, 
215. 

— În privinţa actelor făcute 
de un interzis, termenul curge 
din ziua ridicărei interdieţiei, 
215. V. Interdicţie. 

— Dacă interzisul a murit 
în timpul incapacităţei sale, ter- 
menul de 10 ani va curge, în 
privinţa moştenitorilor, din ziua 
morţei sale, 275. 
— In privinţa actelor făcute 

de acei puși sub consiliu judi- 
ciar, termenul de 10 ani curge 
din ziua încetărei incapacităţei 
sau morței lor (Controv.), 275 
text şi n. 3. V. Consiliu ju- 
diciar. 

— Quid juris, în privinţa 
actelor făcute de un smintit in- 
ternat întrun stabiliment de alie- 
nați conform legei din 1894? 
Aplicarea dreptului comun, 276. 

| V. Alienaţi. 
— Im privinţa viciilor de 

consimțimânt, termenul de 10 
ani curge dela încetarea vio- 

lenţei, sau dela desco perirea ero- 
rei ori dolului, 276. V. Vicii de 
consimțimânt. 

— Ce trebue să dovedească 
reclamantul şi ce trebue să dove- 
dească pâritul? 276. 

— Mijloacele de probă, 276, 
277. 

— Dovedirea, încetărei vio- 
lenţei, erorei şi dolului, 277. 
— Eroarea poate fi atât de 

fapt cât şi de drept, 277 text 
şi n. 2. V. Eroare. . 

— Combinarea  preseripţiei 
decenale cu cea ordinară, 277, 
278. 
— Acestea sunt cazurile ex- 

cepţionale în care termenul pre- 
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seripţiei nu curge dela 'înche- 
ierea actului. In celelalte cazuri, 
în care nu este vorba nici de 
un viciu de consimţimânt, nici 
de un act emanat dela un in- 
capabil, regula generală îşi reiă 
imperiul ei, prescripţia înce- 
pând a curge din ziua înche- 
ierei convenției, 278. 

— Aplicarea acestei din urmă 
_regule viciilor de formă, 278. 

— Persoanele morale, nea- 
vând nici vâsstă, nici stare ci- 
vilă, nu pot fi asimilate mino- 
rilor, 278, 219. V. Persoane 
morale. 

— Cazul când acţiunea îb 
anulare se exercită de moşte- 
nitorii aceluia căruia ea apar= 
ţine, 219. 

—  Prescripțiunea acțiunilor 
relative la tulelă. (Prescripție 
libevalorie statornicită în fa- 
voarea tutoruiui), 280 urm. şi 
tom. ÎI, p. 87 urm. 

— La, Romani, acţiunile mi- 
norului contra tutorului său, 
pentru faptele tutelei, care erau 
mai întăi impreseriptibile, au 

devenit mai târziu preseripti- 
bile prin 30 de ani, 280. 
— Redactorii codului actual 

au înfiinţat, în favoarea tuto- 

vului, o preseripție specială şi 

excepţională de 10 ani, numai 
în ceeace priveşte gestiunea tu- 

telară, 280, 284. 

— Această preseripţie este 

supusă cauzelor de întrerupere 
şi de suspendare prevăzute de 

dreptul comun, 184, 185, 280 
n. 4. a 

— Această prescripţie nu 

curge contra minorului chiar 
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emandipat, decât dela majori- 
tatea. sa, 281. 

— Dacă el a murit înainte 
de a fi major, această preseri pţie 
curge din ziua morţei sale, 
contra moștenitorilor săi, de 
câteori aceştia sunt capabili, 
ea fiind suspendată în favoarea 
lor, dacă sunt şi ei minori sau 
interzişi, 281. 
— Această dispoziţie exeep- 

țională se aplică la orice tutelă, 
în genere, chiar la cea legală, 
precum şi la tutela interzişilor, 
281. V. Interdieţie. 
— La ipoteca legală a mi- 

norilor și interzișilor, 281 n. 4. 
— Ea nu se aplică însă tu- 

torilor de fapt, enratorilor, con- 
siliilor judiciare sau administra- 
torilor provizori, nici tatălui 
administrator legal, 281. Y. 
Administr. legală. , 

— Acţiunile minorului sau 
interzisului la care se aplică 
această prescripţie (acţiunile 
personale care rezultă din fap- 
tele tutelei), 28]. 

— Astfel, ea se aplică acţiu- 
nei relative la darea socotelilor 
sau rectificarea lor, 281, 282. 

— Acţiunei în responsabi- 
litate a tutorului din cauza, 
culpei comise în gestiunea tute- 

„lei, 282. 
— Ea nu se aplică însă 

acţiunei care ar tinde a face 
să se rectifice o eroare materială 
de calcul strecurată în socoteli, 
282. 

— Nici acţiunei minorului 
contra tatălui său tutor, înte- 
meiată pe obligaţia acestuia de 
a restitui averea dotală sau 
parafernală, primită la căsătoria 
lui cu mama sa, această acțiune   

Prescripţia civilă 

preseriindu-se prin 30 de ani, 
conform dreptului comun, 252, 

— Alte cazuri în care această 
prescripţie este inaplicabilă, 
283. 
— Tot prin 30 de ani, conform 

dreptului comun, se prescriu şi 
acţiunile ce tutorul ar axeă 
contra minorului (actio tutele 
contraria), 284. 

— Reguli speciale la între- 
prinderile de construcţii, 284 
urm. V. Antreprenori, Arehi- 
tecți, ete, 

— Responsabilitatea,  archi- 
recţilor şi antreprenorilor işi 
are origina sa în dreptul roman. 
285. 
— Regulile statornicite de 

art. 1483 şi 1902 sunt relative 
numai la responsabilitate archi: 
tecţilo» şi antreprenorilor pentru 
lucrările făcute de ei, acţiunile 
pentru plata serviciilor lor 
fiind cârmuite de dreptul comun, 
285. 

— Despre câteva preserijiii 
particulare (preseripţii seurte), 
287 urm. 

— Preseripţiile seurte fiind 
excepţii dela dreptul comun, 
sunt de strictă interpretare, 290. 
297 n. 1. 
— Ele se întemeiază pe 0 

prezumpţie de plată şi pe necesr- 
tatea în care creditorii se găsese 
de a fi plătiţi cât se poate de 
repede, precum şi pe obiceiul 
constant ce au debitorii de a 
plăti aceste datorii imediat și 
fără luare de chitanță, 29%, 
291, 309, n. 1, 311.
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— Prescripția de șase. luni, 
291 urm. 

— 10 Prima categorie de 
persoane cărora se aplică pre- 
seripția de şase luni, cuprinde 
maeştrii și institutorii de ştiinţe 
sau de arte pentru lecţiile ce 
dau cu luna şi, « fortiori, cu 
lecţia. Acţiunea, ce ei au contra 
părinţilor copiilor ce instruese 
se prescrie deci prin şase luni, 
291. V. Maeștri. 

— In caz când maeştrii şi 
institutorii sunt plătiţi cu tri- 
mestrul sau cu anul, chestiunea 
este controversată, 291, 292. 

— Încât priveşte lecţiile date 
un timp mai lung sau mai scurt 
pentru un preţ & forfait, pre- 

„seripţia este de 30 de ani, 292. 
— Punctul de plecare al 

acestei preseripţii, 315. 

— 20 A doua categorie de 
persoane cărora se aplică 
preseripţia de şase luni, cu- 
prinde: ospătătorii, hangii și 
găzduitorii, restauratorii şi, 
după unii, chiar cârciumarii, 
cafepii, etc., pentru hrana şi 
locuinţa ce procură pasagerilor, 
cu luna sau cu anul, 292. V. 
Caregii, Hangii, Ospătători, ete. 

— Origina acestei dispoziţii 
(ordon. lui Ludovic al XII-lea, 
din 1512), 292. 

— Punctul de plecare al 
acestei prescripţii (ultima fur- 
nitură făcută clientului), 292. 

— Această prescripţie nu se 
aplică şefului unui stabiliment 
comercial sau industrial, 293. 

— Quid în privinţa unui şef 
de atelier? (Controv.), 294, n. 5. 
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— Niei directorului unei case 
de sănătate, care a găzduit și 
îngrijit pe un bolnav, 293. 
— Aceşti directori nu sunt 

asimilați - nici directorilor de 
pensionate, 304 n. 8. 

— Această prescripţie nu se 
aplică brutarilor, băeanilor, ca- 
sapilor, cofetarilor, şi altor co- 
mereianți, tuturor acestor apli- 
cându-se prescripţia de un an, 
293, 302. 

— Niei acelor care, fără, spirit 
de speculă, ar fi primit în mod ex- 
cepţional pe o persoană la masă 
şi ar fi găzduit-o din prietenie, 
fie chiar pentru mai mult timp, 
pentru un preţ determinat, 293. 

—  Niei. acelor care ar fi ga- 
rantat datoria contractată de 
altul către un hangiu, ospă- 
tător, ete., 293. 
— În privinţa particularilor, 

care nu exercită profesiunea de 
hangii, otelieri, găzduitori, ete., 
ci primese pensionari pentru un 
preţ determinat, care plătese 
preţul pensiunei lor cu anul, cu 
luna, ete., se va aplică pre- 
seripţia de cinci ani, iar în lipsa 
unei convenţii precise asupra 
acestui punct, se va aplică pre- 
seripţia de 30 de ani, 293, 294. 
— Sa decis că, chiar în pri- 

vinţa ospătătorilor, hangiilor, 

etc., preseripţia de 6 luni în- 

cetează de a curge, când s'a dat 
o chitanță în baza căreia se 
reclamă suma datorită. În ase- 

menea, caz se aplică preseripţia 
comercială de 10 ani, iar nu 

preseripţia de 30 de ani, 29% 
text şi n. , , 

— Creanţa ce are un hangiu 

sau un ospătător, în această ca- 

litate, este privilegiată asupra 
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luerurilor aduse de călător în 
han sau ospătărie, 294. V. 
Ospătători. 

-— Dreptul internaţional în pri- 
vinţa cheltuelilor făcute întrun 
han sau într'o ospătărie din 
străinătate, 294. Vezi şi p. 405. 

— 30 A treia categorie de 
persoane cărora se ppate opune 
preseripția de şase luni, cu- 
prinde lucrătorii şi oamenii toe- 
miţi cu ziua, pentru plata zi- 
lelor de muncă, a simbriilor 
lor şi a materiilor procurate de 
ei, 294. 

— Acești luerători sunt: lu- 
crătorii câmpului, vierii, ser- 
vitorii care-şi închiriază servi- 
ciile lor eu luna, zidarii, lem- 
narii, teslarii, tâmplarii, sto- 
lerii, fierarii, tinichigii, ete., 
294, 295. 

— Nu intră însă în această 
categorie de lucrători impiegaţii 
comerciali ai neguţătorilor, plă- 
tiţi cu luna, cărora se aplică 
preseripţia de cinci ani, 295. 
V. Impiegaţi comerciali. 

— Nici antreprenorii de lu- 
crări, arhitecţii, ete., 295. 

— Qaid în privința tipogra- 
filor? 296, 302, 303. V. Ti- 
pografi. 

— Despre prescripţia de un 
an, 296 urm. 

— 19 Prima, categorie de per- 
soane cărora se poate opune 
prescripţia de un an, cuprinde: 
medicii, veterinarii, hirurgii şi 
farmaeiştii, pentru vizite, ope- 
raţii şi furnituri de mediea- 
mente, 297. V. Hirurgi, Far- 
maciști, Medici, Veterinari, ete. 
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— Muid în privința moașelor 
şi dentiştilor? (Controv.), 297 
n. Î. V. Dentiști, Moase, ete. 

— În orice caz, preseripţia 
de un an nu se aplică apara- 
telor dentare vândute de un den- 
tist, 202. V. Dentiști, p. dir, 

— Soluţia dreptului fe. în 
privinţa moaşelor și dentiştilor, 
297 n. 1. 

— În orice caz, prescripţia 
de un an nu se aplică posluj- 
nicilor,  infirmierilor, gardie- 
nilor (gardes-malades), suro- 
rilor de caritate, ete., cărora 
li se va aplică preseripţia de 
6 luni, 297 n. 1 în fine V. 
Gardieni, In fiermieri, Posluj- 
nici, ete. 

— Când încetează de a curge 
preseripția în privinţa medi- 
cilor? 298. 
— Punctul de plecare al pre- 

seripției de față, (Controv.), 298 
n PI DI 

— Neadmiterea probei tes- 
tamentale în privința vizitelor 
medicilor, 299. V. Proba tes- 
timonială. , 

— Privilegiul medicilor, hi- 
rurgilor, ete., 300. 

— 20 A doua categorie de 
persoane, cărora, este opozabilă 
preseripţia de un an, cuprinde: 
comercianții, pentru mărfurile 
vândute la partieularii ce nu 
sunt comercianţi, 300 text n. 3, 
413, 414. _ 

— Origina acestei dispoziții 
(art. 1 al ordonanţei asupra co- 
merțului din Martie 1673), 300. 

— ÎIncât priveşte vânzările 
de mărfuri între comercianți şi 
alte operaţii comereiale pre- 
seripţia este la noi de 10 ani.
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iar în Franţa şi în Belgia de 
30 de ani, 300. V. Prescripţia 
comercială. 

— Cazurile când se aplică pre- 
scripția dreptului comun, 301. 
— Ce se înțelege prin co- 

merciant? 301. V. Comercianți. 
— Un construetor de maşini 

ugricole nu este un comerciant, 
301. V. Comercianţi, ete. 

—- Quid în privinţa meca- 
nieilor? (Controv.), 301 n. 4. V. 
Comerciamţi, Mecanici, ete. 

— Preseripţia de un an se 
aplică brutarilor, băeanilor, ca- 
sapilor, cotetarilor şi altor mici 
comercianţi, care-şi vând marfa 
lor consumatorilor, 293, 302. 

— Această prescripţie este, 
de asemenea, opozabilă celor 
care Iucrează pe socoteala lor 
şi fabrică obiectele ce vând la 
necomercianţi, precum: eroi- 
torii, ornicarii, fierarii, lăcă- 
tuşii, teslarii, stolerii, etc., afară 
de cazul când ei sar fi măr- 
vinit numai a face o reparaţie, 
în eare caz ei vor fi consideraţi 
ca Iucrători, aplicânduli-se pre- 
scripţia. de șase luni, 302. 

— Preseripţia de un an se 
aplică şi librarilor sau vânză- 
torilor de ziare, în privinţa căr- 
ţilor sau ziarelor ce vând, 302. 

V. Librari. 
— Ea nu se aplică însă la 

creanța preţului unui abona- 
ment de ziar, nici la acea a 
unui abonament luat la un băr- 
bier, pentru ras, tuns, etc., 302 
text şi n. 6. V. Bărbier, Ziare, 
ete. 

— Quid în privinţa tipogra- 
filor? (Controv.), 296, 302, 303. 
V. Tipografi. 
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— Quid în privinţa fotogra- 
" filor, velativ la acţiunea ce ei 
au pentru plata fotografiilor 
luerate şi predate de ei? (Con- 
trov.), 303 text şi n. 3, Vezi şi 
tom. III, partea I-a, pag. 249, 
ad notam (ed. a 2-a). V. Fo- 
tograf. 

— Preseripţia de un an sta- 
tornicită în privința furnitarilor 
făcute de un comerciant, unui 
necomereiant, nu se aplică atunci 
când debitorul nu se pretinde 
liberat printr'o plată reală, ci 
prin remiterea datoriei, prin 
novaţție, compensație, ete., nici 
atunci când debitorul recunoaşte 
că a plătit o partie din datorie, 
rămănând dator cu un rest; 
nici atunci când datoria este 
constatată printr'un titlu; în 
asemenea cazuri se aplică pre- 
seripţia dreptului comun de 30 
de ani, 304, 309 text și note. 

— 80 A treia categorie de 
persoane cărora se aplică pre- 
seripţia de un an, cuprinde: di- 
rectorii de pensionate sau școli 
private ori publice, pentru pen- 
siunea. şeolarilor, şi alți meşteri 
sau patroni, pentru preţul uce- 

nieiei, 304. V. Pensionate. 
— Direetorii caselor de să- 

nătate nu sunt asimilați direc- 

torilor de pensionate, nici găz- 
duitorilor, 293, 304 n. 8. 

— Prescripţia de un an se 
aplică. la tot ce datoreşte pă- 

vintele pentru hrana elevului, 

găzduirea şi instrucțiunea lui, 

şi chiar pentru furnituri şco- 

lare, 305. Na 

—  Origina acestei dispoziții 

se găseşte în art. 265 al eutumei 
din Orleans și în art. 97 alor- 

1
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donanţei lui Ludovic al XII-lea 
din 1510, p. 303, 306. 

— Această prescripţie nu se 
aplică decât preţului pensiunei, 
iar nu şi altor cheltueli sau 
îngrijiri, pentru care directorul 
pensionatului se consideră ea 
având mandat dela părinţi spre 
a le face în interesul educaţiunei 
şi sănătăţei elevului, 305. Y. 
Penstonate. 
— Astfel cheltuelile făcute de 

directorul pensionatului pentru 
îngrijirea sănătăţei elevului sau 
pentru cumpărare de haine, nu 
se prescriu printr'un an, ci prin 
30 de ani, conform dreptului 
comun, 305. 
— Acei care se: mărgineșe 

a procură elevilor numai găz- 
duirea, şi hrana, fără a-le dă şi 
învățătura, sunt asimilați găz- 
duitorilor şi, ca atare, creanţele 
lor sunt preseriptibile prin şase 
luni, 305. 
— Îmcât priveşte ucenicii, 

adecă acei pe care meşterii sau 
patronii îi primesc; cu sau fără 
plată, pentru învăţătura unui 
meşteşug, legea, nu prevede decât 
O creanţă, care se preserie prin- 
tr'un an, şi anume: acea a pre- 
țului uceniciei. Dacă stăpânul 
găzdueșşte şi hrăneşte pe ucenicii 
săi. el va fi asimilat direeto- 
vului de pensionate, 305. V. 
Ucenici. 

— 4 Ultima categorie de 
persoane, cărora se poate opune 
preseripţia de un an, cuprinde 
servitorii ce se toemese cu anul, 
în privinţa plăţei simbriei lor, 
nu însă, acei care se toemese cu 
luna, cu săptămâna sau cu ziua, 
pentrucă acestor din urmă li 
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se aplică prescripția de şase 
luni, 294, 295, 306. 

— Ce se înţelege prin ser- 
vitori? 306. V. Serzitori. 

— Exemple de servitori: bu- 
cătarii, rândașii, feciorii, su- 
fragii, portarii, argaţii, chelarii, 
vizitii, vierii, spălătoresele, fe- 
tele sau femeile de grijit în 
casă, şi chiar doicele sau man- 
cile, ete., 306. 
— Quid în privinţa doieilor 

care alăptează copilul la ele a 
casă ? (Contror.), 3806, text şi 
n. &. V. Doică. 

— Nu intră în categoria ser- 
vitorilor: intendenţii, secretarii, 
gramaţieii, bibliotecarii, gurer- 
nantele, ete. "Tuturor acestor 
persoane se va aplică pre- 
scripţia de cinei ani, dacă ono- 
rariul lor este plătitor cu anul, 
sau la termene periodice mai 
scurte, 307. 

— Nu se consideră, de ase- 
menea, ca servitor, funcţionarul 
care dirigueşte o uzină sau alt 
stabiliment industrial ori co- 
mereial, 307. V. Vaină. 

— Reguli generale aplica- 
bile prescriptiilor scurte sta- 

_tornicite de art. 1903, 1904, 
p. 307 urm. 
— Preseripţiile de şase luni 

şi de un an pot fi întrerupte, 
principiile generale fiind apli- 
eabile de câteori legea n'a de- 
rogat dela ele, 149, 307, 308. 

— Moartea debitorului nu 
întrerupe însă preseripţia, 299 
ad notam în fine, 308. V. 
Moarte. 

— Aceste prescripţii curg 
contra minorilor şi interzişilor, 
308. V. /nterzişi, Minori.
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— Continuarea serviciilor, 
furniturilor, lucrărilor, ete., nu 
opreşte cursul preseripţiei, 308 
text şi n. 2. 

— Origina acestei dispoziţii 
(ordonanța lui Ludovic al 
Xll-lea. din 1510 şi ordon. de 
comerț din Martie 1673, tit. 1, 
art. 10), 308 n. 3, 310 n.4. 

— Intervertirea prescripţiei, 
309. 
— Regula relativă la inter- 

vertirea preseripţiei nu este o 
chestie de fapt, ci o chestie de 
drept, a cărei violare poate dă 
loc la casare. 310. 

— Cazul când părţile au în- 

cheiat un act constătător al 

datoriei, în momentul încheierei 
convenției (neaplicarea în specie 

a preseripţiilor scurte), 310. 

— Prescripţiile scurte, înte- 

meindu-se pe o prezumpţie de 

plată, creditorul poate să de- 

fere debitorului jurământul 
decizor asupra punctului de a 

se şti dacă el şi-a plătit datoria, 
311. V. Jurământ decizor. 

— Dacă debitorul mărturi- 
seşte că n'a plătit datoria, el 

va fi condemnat în baza acestei 

mărturisiri, jurământul deve- 
nind deprisos, 311. | 
— Mărturisirea debitorului 

poate fi şi tacită, 311. V. Măr- 

turisire, 

— Legea neadmiţând alte 

probe contra  prescripțiilor 
scurte decât mărturisirea şi ju- 

rământul debitorului, judecă- 

torii nu se pot întemeiă pe alte 

dovezi spre a trage concluzie 

că datoria este plătită, 809 n. 1, 

311, 312. 
— Numai preseripțiile de 

şase luni şi de un an pot fi   
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combătute prin jurământ, nu 
însă şi prescripţia de cinci ani, 
312, 390. V. „Jurământ decizor. 
— Nici prescripţiile comer- 

ciale, 313, text şi n. 1, 446. 
— În cosecinţă, nici jură- 

mântul decizor, nici cel de 
„credulitate nu pot fi deferite 
debitorului cambial, spre a. se 
dovedi plata unei cambii pres- 
crise, 322, 446. V. Cambie, Ju- 
rământ de credulitate, etc. 
— A fortiori, jurământul -de- 

cizor nu poate îi deferit în 
privința prescripţiilor de 10, 

20 şi 30 de ani, 313 şi tom. 

VII, p. 316, 361, 374. 
— În materie de prescripţii 

scurte (şase luni şi un an), la 

caz de moartea sau minorita- 

tea debitorului, jurământul 

poate fi deferit văduvei Şi moş 

4eniţorilor sau tutorului său, 

pentru ca aceştia să aibă a de- 

clară dacă nn ştiu că lucrul 

este încă, datorit, 313. V. Tutor, 

Văduvă, ete. 

— Acesta este jurământul 

de credulitate sau credibilitate, 

a cărui origină se găsește în or- 

donanța de comerţ din Martie 

1673 (art. 10, tit. 1), 310 n. 4, 

pag. 313. 
— Jurământul de creduli- 

tate poate fi dat nu numai fe- 

meci văduve, dar şi bărbatului 

văduv, 314, n. 2. V. Jurământ, 

Văduvă, etc. | 

— Efectele jurămânţului de 

credulitate, 314. 
_— Jurământul de credulitate 

fiind excepţional, este, ca atare, 

de strictă interpretare (Con- 

ţrov.), 314 şi tom. VII, p. 37, 

ad notam. 
— Astfel, acest jurământ
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lu poate fi deferit decât tuto- 
rului unui minor, nu însă şi tu- 
torului unui interzis, 314. V. 
Interdicţie, Tutor, ete. 

— Cazul când jurâmntul de 
credulitate se deferă mamei tu- 
toare a copilului ei minor, că- 
sătorită de al doilea (deferirea 
jurământului şi bărbatului ei 
cotutor. de câteori este vorba 
de tapte anterioare căsătoriei), 
314 și tom. VII, p. 378. Mai 
vezi asupra jurământului de 
credulitate, tom. VII, p. 373 
urm. 

— Punctul de plecare al 
prescripțiilor scurte, 315 urm." 
— În privinţa ospătătorilor, 

hangiilor şi găzduitorilor, 315. 
V. Ospătători. 
— În privința maeștrilor şi 

institutorilor, 315. 
— În privinţa oamenilor 

care muncesc cu ziua, 315. 
— In privința medicilor, 

farmaciştilor, ete., 296, n. 3, 
315. V. Farmacişti, Medici, ete. 
— Im privinţa comereian- 

ților, pentru mărfurile vândute 
la particulari, 315, 316. 
— În privinţa directorilor 

de  pensionate pentru preţul 
pensiunei şcoalelor, şi a altor 
maeştri pentru preţul uceni- 
ciei, 316. V. Pensionate, Uce- 
nici, ete, 

— În privința servitorilor 
cari se toemese cu anul, 316. V. 
Servitori. 

— Despre prescripţia de cinci 
ani (at. 1907 CO. civil), 316 
urm. 

—— Această prescripţie, necu- 

| Prescripţia civilă 

| noscută în dreptul nostru ante- 
| _vior, care, în codul german, 

| este fixată la patru ani, iar în 
| legea bulgară asupra preserip- 

ției dela 1897/98, la şase ani, 
îşi are origina, sa în ordonanța 
lui Imdovie al XII-lea. din 
1510 (art. 72), relativă la veni- 
turile rentelor constituite, 316. 
31%, 
— Textul acestei ordonanţe. 

317, n. 2. 
j — ÎImeerearea ordonanţei din 
|. 1629 (codul Michaud) de a ge- 

neraliză  prescripţia de cinei 
| ani, 318. 

— Motivul acestei preserip- 
| ţii (două motive: unul princi- | . . | pal şi fundamental, iar altul 
„_aecesor). Motivul principal este 

| că creditorul nu trebue să lese 
să se acumuleze mai mulţi ani, 

| prestațiunile periodice datorite 
de către debitor, pentrucă 

| aceasta ar aduce ruina acestui 
debitor, ceeace este contrar in- 

| teresului: obştese. 312. 318. 319. 
| — Din acest; caracter al pre- 
| seripției de 5 ani rezultă două 

| consecințe importante. 

— 10 Această prescripţie. 
constituind un mod de liberare 
independent de plata presu- 
pusă, debitorul poate so opue, 
cu toate că el a recunoscut că 
nu şi-a plătit datoria, 319. 

— 2 Creditorul, căruia se 
opune prescripția de cinci ani, 
nu poate să defere debitorului 
jurământul decizor asupra 

| punctului de a se şti dacă ela 
plătit datoria, 312, 320. V. Ju- 
rămân. 

— Preseripţia de cinci ani, 

| 

| 
|
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statornicită de art. 1907, se în- 
temeiază. pe consideraţii de in- 
teres public, ca şi prescripţia. 
de 30 de ani, 312, 318, 319. 320. 
— Cazurile la care art. 1907 

nu se poate aplică, 320 ad 
notat, 
— Nicio probă contrară nu 

poate îi admisă, contra acestea 
preseripţii, 320, 321. 
— Ea poate fi opusă în orice 

stare a pricinei, şi chiar pentru 
prima oară în apel, dacă debi- 
torul n'a renunţat la ea, 821. 
— Ca şi celelalte prescripții, 

ea nu poate fi invocată de ju- 
decători din oficiu, nici chiar 
în lipsa debitorului, 68 n. 1, 
321. 
— Ea nu poate, de aseme- 

nea, fi propusă, de debitor pen- 
tru prima oară în casaţie, 72 
ad nolam şi 321. 
— Preseripţia de cinci ani 

este supusă suspendărei şi în- 
trernperei, ca orice prescripţie 
în genere și, în urma întreru- 
perei ei, o nouă prescripţie de 
cinci ani începe a curge, afară 
de cazul când datoria ar fi fost 
novată, 321, 337. V. Novaţie. 

— Creanţele la care se aplică 
această prescripţie de cinci ani, 
321 urm. 

— 19 Toate veniturile rente- 

lor perpetue sau pe viaţă, le- 

gate chiar prin testament, fie 

aceste rente constituite asupra 

particularilor sau asupra Sta- 

tului, 322, 323. V. Rente. 

— Aplicarea acestei soluţii 

veniturilor rentei în care ar fi 

fost convertit preţul vânzărei 

unui imobil. prin contractul de 

vânzare, 323. 
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— Cazul când debitorul 
tentei a recunoscut datona, 
obligându-se a plăti ratele da- 
torite, 323 n. 2. 
— "Pot prin cinci ani se pre- 

scriu şi cupoanele obligaţiilor 
sau titlurilor la purtător, emise 
de Stat, comună, societăţi par- 
ticulare, ete., 332, n. 1. V. Cu- 
poane. 
— Renta (nomen juris) se 

prescrie însă prin 30 de ani, 
206, 227, 323. V. Rente. 

— 20 Prestaţiunile periodice 
ale pensiunilor alimentare, 323 
urm. V. Pensiuni alimentare. 
— Toate prestaţiunile perio- 

dice ale pensiunilor alimen- 
tare, legate prin testament, sta- 
bilite prinftr'o convenţie, sau 
conferite printr”'o hotărîre Ju- 
decătorească, chiar şi cele da- 
torite în baza art. 187 C. cuv, 

se prescriu prin cinci ani, 823, 

324. 
— Aplicarea acestei  pre- 

seripţii şi pensiunilor servite 

de Stat, comună, ete., 324, 325. 

—— O comună nu poate însă 

invocă această prescripţie, 

atunci când un funcţionar, care 

nu are drept la pensie, cere 

restituirea reţinerilor ce co- 

muna i-a făcut în acest scop, 

326.V Comună, Reţinevi, p. 68. 

— 30 Chiriile caselor şi aren- 

zile moșiilor, 396, 821. 

— Chiriile caselor şi aren- 

zile moșiilor se prescriu prin 

cinci ani, afară de chiriile apar- 

tamentelor închiriate de ospă- 

tători şi găzduitori. care se pre- 

scriu prin şase luni, 326. V. Os- 

pătători.
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_— În denumirea de chirii şi 
arenzi intră şi prestaţiunile în 
natură, impuse prin contract 
chiriașului sau arendașului, ca, 
o sarcină servind a complectă 
prețul chiriei sau arendei, 326. 

—— Reparaţiile locative nu 
pot însă îi considerate ca for- 
mând un element al preţului, 
326, 897. 
—  Dăâcă datoria chiriei a 

fost recunoscută printr'un în- 
scris osebit, ea constitue o nouă 
obligaţie  prescriptibilă după 
dreptul comun, ne mai putând 
fi vorba, în specie de preserip- 
ţia de cinci ani, 397. 
— Tot prin 80 de ani se va 

„prescrie şi acţiunea în repeti- 
ție a terțiului, care ar fi plătit 
pentru locatar sau arendaș chi- 
ria sau arenda datorită de 
acest din urmă, 3927, 

— 40 Dobânzile sumelor da- 
lorite, 397 urm. V. Dobânzi. 
— Toate dobânzile, cele le- 

gale, convenţionale, judiciare 
sau moratorii şi chiar dobân- 
zile preţului vânzărei unui lu- 
cru producător de venit, se pre- 
seriu prin cinci ani, 327, 328. 
— Și dobânda dotei promise 

prin contractul de căsătorie se 
prescrie tot prin cinci ani (Con- 
trov.). 328 n. 1. V. Dobânzi, 
Dotă, ete. | 
— Tot prin cinci ani se pre- 

scriu și dobânzile capitalului 
dotal datoriţ de bărbat, în 
urma: desfacerei căsătoriei, 328 
n. |. V. Dobânzi, Dotă, etc. 
— Soţul condemnat a re- 

stitui dota nu poate însă să în- 
Voace prescripţia de 5 ani, 
328 n. ], 
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— Prescripţia de 5 ani nu se 
aplică nici la dobânzile sume- 
lor supuse restituirei, atunci 
când aceste sume au fost pri- 
mite de acela căruia, nu-i erau 
datorite, 328 n. 1. 
—  Prescripţia de 5 ani se 

aplică însă creanţelor, care-și au 
cauza lor în lege, 329. 
— Tot prescripţia de 5 ani 

se aplică şi dobânzei sumelor 
datorite de uzufruetuar, nu- 
dului proprietar, în baza art. 
552 C. civil, dacă acesta a avan- 
sat'capitalul necesar plăței da- 
toriilor care apasă asupra fon- 
dului supus uzufructului, pre- 
cum şi dobânzilor capitalului 
rămas în mâna nudului pro- 
prietar, pe care uzufructuarul 
a neglijat de a. le cere, 329. V. 
UVzufruci. 

— Prescripţia de 5 ani nu se 
aplică însă dobânzilor unor da- 
torii, al căror cuantum nu este 
încă determinat, pentrucă cre- 
ditorul nu are acţiune spre a 
cere aceste dobânzi, 329. 

— Restituirea fruetelor da- 

torite de un posesor de rea, cre- 
dință, 330, 331 ad notaum. V. 
Delicte. 
— Neaplicarea acestei pre- 

scripții dobânzilor sumelor su- 
puse restituirei, atunci când 
aceste sume au fost primite de 
rea credință de acela căruia 
nu-i erau datorite, 330 ad no- 
tam. , 
— Această prescripţie nu se 

aplică de câteori legea face ea 
însăși să curgă dobânda, din 
cauza unui delict sau guasi- 
delict, 330, 331 ad notam. 
— Ea nu se aplică dobânzi- 

„lor unui cont-curent, existent
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între comercianți cât timp con- 
tul curent wa fost lichidat, 
331. V. Cont curent. 
— Nici dobânzilor datorite 

de o societate, unuia din aso- 
ciaţi, cât timp această sumă n'a 
fost determinată, 331. V. So- 
cietate. 

— Nici dobânzilor anuale 
datorite în baza art. 616 C. ci- 
vil, pentru eşirea dintr'un loe 
înfundat, fiecare indemnitate 
preseriindu-se prin 380 de ani, 
331, V. Loc înfundat, Servi- 
tute, ete. 

— Nici dobânzilor care curg 
în timpul unei instanţe jude- 
cătoreşti, 332. 

— Nici dobânzilor sumelor 
cu care tutorul a rămas dator 

minorului sau interzisului, în 
baza art. 420 C. civil, cât timp 
el n'a predat socotelile defini- 
tive şi cât timp acele socoteli 
wau fost aprobate, 333. 
— Nici dobânzilor sumelor 

plătite în contul debitorului, de 
către un codebitor, un fideju- 
sor, un mandatar, un negotio- 
rum gestor, ete., în privința re- 
cursului ce toţi aceştia au în 
contra debitorului, pe care l-au 
descărcat, 333, 

— Nici dobânzilor pe care 
creditorul nu le-a putut cere 
din cauza unui fapt al debito- 
rului, 333. 
— Nici datoriei unui capl- 

tal, plătitor cu anul sau la ter- 
mene periodice mai scurte, 333. 

— 50 Tot ce se plăteşte cu 
anul sau la termene periodice 

mai scurte, 322, 3834. 
— Enumerarea făcută de 
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art. 1907 este enunciativă, iar 
nu limitativă, 334. 
— Această prescripţie se 

aplică şi salariului funcţiona- 
rilor publici, ce se plătesc lu- 
nar, 822, 334. 
— Aplicarea acestei pre- 

seripții la plata unui bezman 
334. V. Beeman. 
— Neaplicarea, ei la obliga- 

ţia impusă moștenitorului prin 
testament de a dă creşterea şi 
întreţinerea unui copil, 324 
n. 1, 834. 
— Quaid în privinţa asigură- 

rilor moatuale? 335. V. Asigu- 
rare mutuală. 

— Calcularea termenului 
prescripției de cinci ani, 335 
urm. 
— Pentru calcularea celor 

cinci ani ai prescripției stător- 
nicite de art. 1907, trebue a se 
luă ca, punct de plecare cererea 
în judecată sau actul întrerup- 
tiv al preseripţiei, 335, 

— Aplicarea acestei soluţii 
chiar atunci când . dobânzile 
sau veniturile au încetat de a 
fi datorite, 336. 
— Prescripţia  statornicită 

de art. 1907 este supusă cau- 

zelor ordinare de întrerupere 
ale preseripţiei şi, în urma îu- 

treruperei ei, o nouă preserip- 
ție de cinci ani începe a curge, 
336, 331. 
— Ea, este, de asemenea, su- 

pusă cauzelor ordinare de sus- 

pendare, afară de excepția sta- 

tornicită prin art. 1908, pag. 

336 n. 3. N 

—— Întreruperea preseripției 

cineenale nu moditică natura 

acestei preseripții şi n'o schimbă 
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în prescripţie de 30 de ani de 
cât atunci când creanţa este 
novată. 331. V. WNozaţie. 
— Dacă debitorul şi-a recu- 

noscut; datoria, o atare recu- 
noaştere ar atrage novaţiunea 
creanţei, în caz când aceasta a 

fost intenţia părţilor, 337 text 
şi n. 3. 

— Preseripţia de cinci ani, 
curge în contra minorilor şi in- 
terzişilor, ca şi celelalte pre- 
scripţii scurte, 338. V. Inter- 
dicţie, Minori, etc. 
— Motivele acestei excepţii, 

p. 338, 

— Preseripţia de cinci ani 
curge, de asemenea, contra ab- 
senților, 336 n. 3, 339. V. Ab- 
sență. 
— Conform principiilor ge- 

nerale, ea nu curge însă între 
soţi, 336 n. 3. V. Soţi, 

— Altă prescripţie de cinci 
ani (prescripţia acțiunei în re- 
vendicare a bunurilor iîmobi- 
liare vândute prin licitaţie Du- 
blică) (ast. 568 Pr. ciz.), 339 
urm. V. Licitaţie publică. 
— Sub procedura veche, ae- 

iunea în revendicare a imobi- 
lelor cumpărate la licitaţie pu- 
blică, se prescriă prin 30 de 
ani. 339, 
— După procedura revizuită 

la 1900, această acţiune se pre- 
serie prin cinci ani din momen- 
tul punerei adjudecatarului în 
posesiunea imobilului adjude- 
cat, fără a se distinge dacă 
executarea a avut loc prin por- 
tărei, sau dacă părţile au pro- 
cedat la o punere în posesiune 
de bună voe, 339 text Și n. 3, 
3410 ad notam. | 
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— Art. 568 Pr. civ. nu se 
aplică servituților active ce se 
exercită de către imobilul ad- 
judecat asupra altui imobil, 
340. V. Servitute. 
— EL se aplică numai drep- 

turilor ce existau în favoarea 
imobilului adjudecat, în mc- 
mentul adjudecărei, 340, 341. 
— Scopul art. 568 Pr. civ., 

340, 341, 842. 
— Prescripţia este, în specie 

liberatorie (Controv.); 341. 342. 
— Art, 568 Pr. civ. nu se 

aplică ordonanţelor de adjude- 
care prin care s'a adjudecat un 
pământ rural, 342. V. Ordo- 
nanța de adiudecae, Pământ 
rural, etc. 

-— Prescripția instantanee 
în privința mobilelor şi reven- 
dicarea lor. (art. 1909. 1910. 
C. cîv.). 100, 344 urm., 348. 
— Dreptul roman în pri- 

vinţa preserierei mobilelor, 344 
text şi n. 2. 
— Codul Calimach, 344 n. |. 
— Dreptul vechiu francez, 

345 text şi n. 1. 
— Regula art. 1909 este 

străină de dreptul roman. Fa 
își are origina sa în vechiul 
drept; germanic (legea salică și 
legea Ripuarilor), 345. 

  Yormula codului francez 
„En fait de meubles possession 
vaut iitre“, este împrumutată 

dela jurisconsultul Bourjon, | 
nota 2 şi 346. V. Bourjon. | 
— Motăvele art. 1909 C. ci- 

vil. 346, 347, 
— Fundamentul juridic al 

regulei statornicite de art.1909. 
In codul fr. principiul de drept



Prescripţia civilă 

care serveşte de bază regulei 
art. 1909 a dat loc la o vie 
controversă (şapte sisteme), 
341, 

— In dreptul nostru s'a ad- 
mis sistemul lui Marcade al 
prescripției achizitive instan- 
tanee, 100, 101. 348 text şi 
n. 1, 349. 
— Deosebire între mobile şi 

imobile, 349. 

— Condiţiile cerute pentru 
ca art. 1909 să poată fi aplicat, 
349 urm. 

— 10 Pentru ca testul de 
mai sus să poată fi invocat se 
cere ca posesiunea lucrului 1n0- 
biliar să fie cu titlu de proprie- 
tar (animo dovtîni), 349. 850. 
V. Precarişti. 
— Precariştii nu pot deci 

invocă art. 1909 C. civil, 350. 
— Nici acel care a fost to- 

lerat a posedă un lucru mobil, 
toleranța fiind un titlu precar, 
352. V. Toleranţă. 
— Servitorii pot însă să in- 

voace acest text, dacă se dove- 
deşte că au posesiunea exclu- 
zivă şi cu titlu de proprietate a 
lucrurilor mobile aflătoare la 
domiciliul stăpânului lor, 352. 
V. Servitor, Toleranţă, etc. 

— Quid în caz când cel ce 

se găseşte în posesiunea unor 
valori invoacă în privinţa lor 
un dar manual? 352. V. Da 
manual. 
— Găsitorul unui lucru nu 

poate să invoace art. 1909 C. 
civil, el neputând deveni pro- 
prietar asupra lucrului găsit 
decât prin prescripţia de 30 de 
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ani (Controv.), 350 şi tom. III, 
partea II, p. 22 test şi n. 3 
(ed. a 2-a). V. Găsire de lucrusi 
mobile, Lucruri găsite, ete. 
— Aplice. art. 1909 credito- 

rului gagist (Controv.), 101, 
351. V. Creditor gagist, Gaj. 
— Dreptul celorlalți eredi- 

tori de a urmări lucrul ama- 
netat, 351, 352. V. Gaj. 
— Mobilele care garnisesc o 

casă. sunt, în genere, conside- 
rate ca aparţinând aceluia care 
ocupă localul unde se găsesc, 
353 text şi n. 1. 
— În caz de posesiune echi- 

vocă, judecătorii fondului de- 
cid, în fapt, cine este poseso- 
rul de bună credință şi, deci, 
proprietarul mobilelor, 353. 
— Reclamantului incumbă 

sarcina. de a dovedi reaua cre- 
dinţă sau prioritatea posesoru- 
lui mobilelor, 353. 

Dovada precarităţei şi a 
toleranţei se face după dreptul 
comun, 353, 354. 

  

— 20 A doua. condiţie cerută 
pentru a puteă invocă prescrip- 

ţia. instantanee în privința mo- 

bilelor corporale, este buna cre- 

dinţă a posesorului (Controv.), 
- 254 text şi n. 3. 

-— Posesorul de bună cre- 

dinţă este deci garantat prin 

posesiunea sa contra reclama- 

țiilor terțiilor, 355 text şi n. 2... 

— Cazul când posesorul nu 

are nevoe de bună credinţă, 

355. 
— Momentul când trebue să 

existe buna credință (când în- 

cepe posesiunea) (Controv.), 

355. 
_— Posesorul este presupus 

655
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de bună, credință pănă la do- 
vada, contrară, 355. 
— Chestiunea bunei sau re- 

lei credinţe este o chestiune de 
fapt, 356. 
— Codul german în această 

privinţă, 356. 
— Buna credinţă este sufi- 

ciență, posesorul neavând ne- 
voe, în specie, de niciun tiţlu, 
356. V. Titlu, p. 689. 

— Mobilele la care se aplică 
prescripția  înstantanee, 356 
urm. 
— Prescripţia instantanee se 

aplică la mobilele corporale, nu 
însă și la cele  incorporale 
(creanţe), afară de titlurile la, 
purtător sau la înfățişător şi 
cupoanele lor, după cum dis- 
pune anume codul italian, 357 
text şi n. 2. V. Cupoane, Titluri 
la purtător, ete. 

— Art, 1909 se aplică, deci, 
scrisurilor funciare rurale şi 
biletelor de bancă, dacă se 
poate dovedi identitatea lor, 
381 n. 3. V. Bilete de bancă, 
Scrisuri funciare, Titluri la 
purtător, ete. 
— S'a decis că şi biletele de 

loterie sunt titluri la purător, 
381 n. 4. V. Loterie (Bilete de 
loterie), Titluri la purtător, ete. 
— Această prescripţie se 

aplică unui pavilion mobil, ani- 
malelor, etc., 357 ad notam. V. 
Animale, Pavilion, etc. 
— Ea se aplică manuscrise- 

lor și scrisorilor confidenţiale, 
361. V. Manuseris, Sorisori 
confidenţiale. 
— Ea nu se aplică însă ton- 

durilor de comerţ care, necon- 
testat, sunt mobile incorporale, 
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358 ad notam, V. Fond de co- 
merț. 

— În privinţa mobilelor cor- 
poraie, art. 1909 nu se aplică 
universalităţilor juridice de 
mobile, de exemplu : unei suere- 
siuni compusă numai din mo- 
bile, 101, 858, 359. 
— Dacă o asemenea, succe- 

siune ar fi posedată de un moş- 
tenitor aparent, moștenitorul 
adevărat ar puteă, deci, să exer- 
cite timp de 30 de ani acţiunea, 
în petiție de ereditate, 233, 358. 
V. Moşt. aparent, Petiţia de 

" ereditate, etc. 
— Art. 1909 se aplică însă 

universalităților de fapt, pre- 
cum ar fi: o bibliotecă, o turmă 
de oi, un cârd de boi, ete. 359. 

— Art. 1909 nu se aplică 
însă vaselor sau corăbiilor, care 
nu pot fi înstrăinate decât 
printr'un act seris, 100, 359. 
494 şi tom. III, partea I-a. 
p. 188 n.1 şi p. 29. V. Vas. 

-— Actul seris nu este însă 
cerut, în specie, ad solemnita- 
tem, ci ad probationem (Con- 

trov.), 359. V. Vas. 
— Im caz când sar reven- 

dică un imobil, în care sar 
găsi mai multe mobile, art. 
1909 este inaplicabil acestor 
din urmă, mobilele fiind, în 
specie, accesoriile imobilului. 
Mobilele pot însă să fie reven- 
dicate, 359, 
— Art. 1909 nu se aplică 

mobilelor care fac parte din 
domeniul public, precum căr- 
țile sau manuscrisele unei hi- 
blioteci publice, tablourile sau 
statuele dintr”'un muzeu, ete. 
360. V. Domeniu public. . 
— Regula art. 1909 va îi



Prescripţia civilă 

însă aplicată mobilelor care, 
fiind incorporate unui. imobil, 
au fost mai în urmă, deșlipite de 
acest imobil, 360... 
— Neâplie.. ast. 1909: acţiu- 

nilor întemeiate pe o obligaţie i 
contractată de posesor, 360. | 
— Judecătorii nu pot să 

aplice din oficiu regula, stator- 
nicită de art. 1909 C. civil; ere- 
ditorii posesorului pot însă 
să opue proprietarului revendi- 
cant posesiunea. exercitată de 
debitorul . lor, 
vorba, în specie, de un interes 
bănese, 361, 363. 
„— Art. 1909 nu poatţe fi 
“propus, ca orice prescripţie că- 
vilă, penţru prima oară în ca- 
saţie, 363. 

— Dota mobiliară fiind alie- 
nabilă, s'a decis că acbhizitorul 

de bună credinţă a unor mobile 
ce compun o asemenea dotă, 
este apărat prin dispoziţia art. 
1909 din codul civil, fără a se 
puteă opune clauza de inalie- 
nabilitate care ar rezultă din 
convenţia, părților, 362.V. Dotă 
mobiliară. 
— Cumpărarea unei case 

spre a fi dărâmată (meaplica- 
rea, arţ. 1909 C. civil), 362, 363. 

— Efectele regulei statorni- 
cite de art. 1909 C. civil, 363 
urm. 
— Efectul regulei art. 1909 

este de a, exclude, în principiu, 
revendicarea mobilelor, poseso- 
rul de bună credinţă putând să 
respingă revendicarea exerci- 
tată de. terţii, contra lui, invo- 
când numai posesiunea lucru- 
lui, 363, 364. 
— At. 1909 exclude nu nu- 

712452 

întrucât este 

opus 
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mai revendicărea, dar” işi--'ae6- 
„unea confesorie în materie de 

_ uzutruct, :863 n: 3::V: Vzufruet. : 
— "Acest text “nu poate: fi 

acțiunei!: pâiiliane; 28, ii 
364, vV. Ac. „panliaiă.. a 

  

— Bcepţii “dela saga Sta 
tornicită de art: 1909, în c 
de pierderea sau fuiar ca hierut-" ă 
lui, 864. uim. 
— La regula că revendica- 

rea, nu este admisă contra, pose- 
sorului de bună eredinţă;: “a] 
unu: lucru corporal,” legea 
aduce două excepţii, care, ca 
toate excepţiile, sunt de strictă 
interpretare, şi anume: .: -: 
— DD Când luerul a fost 

pierdut; 
-— 90 Când. lucrul a fost tu- 

raft. i. Ia aceste. două cazuri, lu: 
crarile pierdute sâu furate -pot 
fi: revendicate în. curs -de trei 
ani din ziua pitidetei 'sau-:fu- 
rărei lor, dela cel 'la care:aceste 
lucruri se găsesc, 364; 313. 
— Ce se înţelege prin lucruri. 

pierdute, 365. 
'— Tot'ca pierdute se consi- 

deră şi luciurile rătăcite: din 
cauza, trimeterei lor'sub o adresă 
falşă, 365, 366. z, 
»— Nu-dumai lucrurile pier- 

dute, dar şi esle' furate pot fi 
revendicate în timp: de trei 
ani' dela. data furărei lor, 366. 

— Furtul consistă în sus- 
tracţiunea frauduloasă a lu- 
cerului înişcător al altuia: cu! eiu- 
get de a: şi-l însuşi. pe nedrept, 
366. V. Furt. - 
„— Revendicarea nu este. âd- 

misă de câteori nu există sus- 

tracţiune frauduloasă, .361.. 
Astfel, proprietarul. „de- 

E 
ji
 

i 

   

657



658 

Prescripţia civilă 

posedat de lucrul său printr'un 
falş, printr'un abuz de încre- 
dere, 'printr'o escrocherie sau 
prin violarea unui depozit. (de- 
liet civil), ete., nu poate să re- 
vendice dela, posesor lucrul de 
care el este lipsit; căci, în ase- 
menea, cazuri, el n'a fost vic- 
tima unei sustracţiuni fraudu- 
loase, ci s'a desezisat el însuşi 
cu voinţă de lucrul său, încre- 
dințându-l unui depozitar ne- 
credincios, 367, 368. V. Abuz de 
îneredere, Escrocherie, Furt, ete. 

— Aşa dar, revendicarea 
trebue să fie: mărginită numai 
la lucrurile furate. Reveridi- 
carea, pe care legea o conferă 
contra posesorului de bună cre- 
dință timp de trei ani, conform 
teoriei lui Bourjoa, nu exclude 
însă acţiunea personală pe care 
proprietarul lucrului o are con- 
tra posesorului de rea credinţă, 
care a dobândit lucrul dela au- 
torul furtului sau dela, găsito- 
rul lui, 371. . 
— Cât pentru autorul fur- 

tului, el poate fi urmărit 30 de 
ani, însă acţiunea ce se poate 
exercită, contra lui, după cei 
trei ani, este o acţiune perso- 
nală în restituire, 371, 
— Această soluţie eră ad- 

misă şi în vechiul drept frân- 
cez, 372. E 
— Aplic. aceleiaşi soluţii a- 

celuia care a găsit lucrul al- 
tuia, şi care este obligat a-l res- 
titui, obligaţia sa izvorând din 
delict. V. Găsire, Lucruri gă- 
stle, ete, 

— Revendicarea pentru 
cauză de furt este admisibilă 
chiar dacă autorul furtului, din 
cauza înrudirei cn partea, le-   
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zată, ar fi din acei care, după 
lege, nu se pedepsesc, faptul 
lor fiind calificat ca tainică 
luare şi dând loc. numai la des- 
păgubiri civile, 372. V. Purt, 
Painică luare, etc. 

— Prada luată dela, vrăjmaş 
în timp de războiu (prada bel- 
lica) fiind considerată ca o 
proprietate legitimă, nu se con- 
sideră ca un lucru furat şi, 
deci, nu poate fi revendicată 
dela terțiul posesor, 373. Vezi 
şi tom. III, partea II, p. 32, 33. 
V. Prada de război, p. 616. 
— Admiterea, aceleiași solu- 

ţii în privința lucrurilor rechi- 
ziționate de  vrăjmaş, chiar 
dacă, rechiziţiile ar fi fost ne- 
regulate (Controv.), 373. Y. 
Rechiziţii militare, p. 619. 

— Acţ. în revendicare a unui 
lucru pierdut sau furat poate 
fi exercitată, contra oricărui 
posesor, puţin importă titlul 
în baza căruia, el posedă lucrul. 
Ea trebue să fie exercitată în 
curs de trei ani din ziua pier- 
derei sau furărei lucrului, 373. 
— Această prescripţie 

scurtă şi Jiberatorie, care curge 
în contra minorilor şi interzi- 
şilor, nu.poate fi prelungită 
peste trei ani (Controv.), 314 
text şi n. 1. 
— Această prescripţie libe- 

ratorie este “supusă regulelor 
ordinare de întrerupere şi sus- 
pendare, afară de regula pre- 
văzută de art. 1876, cu privire 
la minori şi interziși, 374, 315. 
— Reclamantul în revendi- 

care nu este obligat a-şi dovedi 
dreptul de proprietate, fiind 
suficient că el să dovedească 
pierderea sau. furarea lucrului
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revendicat; art. 972 nu este 
deci aplicabil în specie, 375. 

— Revendicantul nu are ne- 
voe de a dovedi cine este auto- 
rul sustracţiunei, fiind suficient 
ca el să dovedească furtul, 375. 

— Dacă acel care a cumpă- 
rat un lucru pierdut sau furat 
la vândut și el, la rândul lui, 
altuia, revendicarea va fi în- 
dreptată contra cumpărătoru- 
lui, posesor actual al lucrului, 
375, 316, 

— Dacă acel care a cumpă- 
rat lucrul pierdut sau furat l-a 
consumat de rea credinţă, el 
va plăti revendicantului va- 
loarea lucrului; dacă el a con- 
sumat lucrul de bună credinţă, 
el nu va datori despăgubiri 
decât în marginile înavuţirei 
sale, 376. i 

— Când proprietarul reven- 
dică lucrul pierdut sau furat 
dela posesorul actual, acesta, la. 
caz de evingere, are o acțiune 
recursorie, bazată pe echitate, 
contra, aceluia, dela care el de- 
ține lucrul, 376. 

— Revendicarea poate fi 

exercitată timp de trei ani 

chiar contra unui posesor de 
bună credinţă, 376 text şi n. 4. 

— Dacă terţiul a dobândit 

lucrul de rea credință, adecă 

ştiind că vânzătorul nu eră pro- 

prietarul lucrului cumpărat. de 

dânsul, el nu va mai fi apărat 

prin prescripţia excepţională 

de trei ani, ci prin prescripția 

de 30 de ani, 377 ad notam, 

511. V. Purt. 

—  Nerevendicarea  lucruri- 

lor amanetate la Muntele de 
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pietate, 317.. V. Muntele de pie- 
tate. . 
—  Responsabilitatea  Mun- 

telui de pietate, 317, n. 3. V. 
Mumtele de pietate, p. 602. 
— Acel .care revendică, chiar 

dela un posesor de bună cre- 
dinţă, un lucru pierdut sau fu- 
rat, nu este, în genere, obligat 
a plăti preţul dat de acest 
terțiu, afară de cazurile când 
posesorul actual al lucrului 
pierdut sau furat l-a cumpărat 
dela un bâlciu sau târg, sau la 
o vindere publică, sau la un 
neguţător care vinde asemenea 
lucruri, 317. 

„__— Proprietarul care a plătit 

posesorului evins preţul ce-l 

costă lucrul revendicat, are re- 

curs contra acelui care a găsit 

lucrul sau care l-a furat, 378. 

— Pentru ca proprietarul, al 

cărui lucru a fost pierdut sau 

furat, să fie obligat a restitui 

preţul plătit de acest din urmă, 

trebue ca el să-l fi cumpărat de 

bună credinţă dela un bâlciu, 

târg, etc., 378. 

— Motivele dispoziţiei care 

dispune restituirea preţului lu- 

cerului cumpărat de bună cre- 

dinţă, 3178. i 

__ Cazurile când posesorul 

luerului nu are drept la resti- 

tuirea, prețului lucrului cum- 

părat de el (când este. de rea 

credinţă, adecă, când a ştiut 

că lucrul ce a cumpărat eră 

pierdut sau furaţ), 378 n. 1. 
—. Bursele de comerț, peu- 

tru titlurile la purtători ce -se 

negociază în ele, sunt asimilate 

târgurilor publice, 318. YV. 

Burse de comerț. RI 

_— Quid în privinţa contua- 
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rului “unui. zaraf? 318, 379 
text şi n. 1. V. Zaraf. 
— Quid în privinţa contua- 

rului unui .banchier? 379. V. 
Banchier. | 

— Cumpărarea, lucrului dela 
un neguţător care vinde ase- 
menea lucruri, 379, 380. 
— Cazul când vânzătorul 

nu aveă decât un. singur lucru 
de speța acelui vândut, 380. 
— Posesorul este acela care 

trebue să dovedească că vânză- 
torul dela care el a cumpărat 
luczul, eră vânzător de aseme- 
nea lucrului, 380. 

— Restituirea la care are 
drept posesorul actual, dela 
care se revendică lucrul, cu- 
prinde . preţul “cumpărăturei, 
cheltuelile necesare şi chiar 
cele utile, în marginea plus-va- 
lutei dobândite de lucru, 380. 
— Proprietarul, care a plă- 

tit posesorului actual preţul 
achizițiunei sale, nu poate să: 
pretindă a fi subrogat; recur- 
şului în garanţie conferit de- 
tentorului deposedat al lucru- 
lui pierdut sau furat, contra 
celuia, dela care el a dobândit; 
acest „lucru, pentru a cere dela, 
un detentor intermediar suma 
ce el a restituit, 280. V. Subro- 
gare. 

-— Prescripţia în dreptul în- 
ternaţional privat, 398 urm. 
— Străinii pot invocă pre- 

scripţia la. noi, în privinţa, imo- 
bilelor urbane, 398. V. Străini. 
— În privința uzucapiunei 

se aplică legea situaţiei imobi- 
lelor, 399. . 
— Aplic. aceleiaş legi în 

privinţa mobilelor consideraţe 
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în individuâlitătea lor. (art. 
1909,:1910), 399, 400. ; 
— Revendicarea lucrurilor 

pierdute sau: furate, 400, 401. 
— În privința  preseripţiei 

liberatorii, acţiunile reale sau 
drepturile reale. sunt cârmuite 
tot de legea situaţiei lucrului, 
401. 
— Imcât priveşte acţiunile 

personale, chestiunea, este foarte 
"controversată, 401 urm. 

  

— Sistemul cel mai juridic 
este acel care aplică legea ce 
cârmueşte însuș contractul şi 
care este legea naţională & păr- 
ților, când ele au aceeaş naţio: 
nalitate, sau legea locului unde 
s'a, încheiat contractul în caz 
contrar, 403, 40d. 

—  Quid în privinţa pre- 
seripţiilor scurțe, care se înte: 
meiază pe o prezumpție de plată 
şi care, întrucâtva, interesează 
ordinea publică? 405. Vezi şi 
p. 294. 

Prescripţia comercială. 
— Codul francez, afară de 

oarecare excepţii, nu admite o 
prescripţie specială. în materie 
comercială, prescripţia. de 30 
de ani find aplicabilă și în 
specie, 407. 
— Critica codului francez, 

407, 408. | 
— Codul nostru, urmând pe 

cel italian, a admis, cu drept 
cuvânt, în materie comereială. 
prescripţia de 10 ani, afară de 
cazurile când codul comercial 
sau o altă lege admite o pre- 
seripție mâi scurtă, 408. 
— Această  preseripţie- se 

aplică afacerilor comerciale
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numai cât timp n'a urmat o 
hotărâre judecătorească, căci 
îndată ce părţile sau judecat 
şi s'a dat o hotărtre definitivă, 
această hotărîre nu-şi pierde 
efectele sale decât prin neexe- 
cutare timp de 30 de ani de 
când a rămas definitivă, şi 
aceasta chiar în materie cam- 
bială, 158, 222, 409, 446. V. 
Cambie, Hotărîri judecătoreşti, 
ete. 
— Legea judecătoriilor de 

ocoale din 1907 face însă ex- 
-cepție dela acest principiu în 
privința cărților de judecată şi 
a sentinţelor pronunţate de tri- 
bunal asupra acestor cărţi de 
judecată. 158, 222, 223, 9224, 
109 n. 1, ete. V. Motăriri ju- 
decătoreşti, p. 590. 

— Şi instanța comercială, 
lăsată în părăsire şi neperimată, 
se prescrie, ca și cea, civilă, tot 
prin 30 de ani, întrucât niciun 
text din legea comercială nu 
deroagă dela această regulă, 221 
n. 1, 409, 446, 447. 

— Preseripţia comercială 
este, ca şi cea, civilă, achizitită 
şi liberatorie, 409. 

—- Preseripţia comercială nu 
este însă relativă la uzucapiu- 
nea imobilelor, niei la dreptu- 
rile reale constituite asupra lor, 
410. 

— Preseripţia comercială de 
10 ani, înlocuind pe cea civilă 
de 30 de ani, nu cere niei titlu 
nici bună credinţă, 410, 424. 

— Efectele prescripției co- 
nerciale. — Efectul preseripţiei 
comerciale este de a stinge cu 
desăvârşire acţiunea comercială, 
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fără a lăsă să supravisţiiaseă 
o. acţiune civilă, 410. 

— Preseripţia comercială se 
aplică tuturor părţilor, chiar 
atunci când actul juridic este 
comercial numai pentru una 
din ele, puţin importă izvorul 
acestei obligaţii: -contracte, de- 
liete, quasi-delicte, etc., nota 4 
dela p. 410, 4il şi p. 412. 
— Tot în baza acestui prin- 

eipiu, art. 56:din codul comer- 
cial dispune că de câteori un 
act este comercial numai pentru 
una din părţi, toate părţile sunt 
supuse, încât priveşte acest act, 
legei comerciale, afară de dis- 
poziţiile privitoare la persoana 
comereiânţilor şi de cazurile în 
care legea ar fi dispus altfel, 
41 text şi n. |. i 

— Această soluţie este admisă 
şi prin codul de comerț bulgar, 
412 n. |. 
— Admiterea probei testi- 

moniale, după aprecierea. jude- 
cătorilor, în caz când actul este 

comercial numai pentru una 
din părți, 4Il şi tom. VII, 
pag. 2170. 

— Conseeinţile care rezultă 

din art. 56 C. com., în privința 
jurisdieţiei comerciale, 411 n. 1. 

— Cazul când actul mixt a 

avut loc sub legea veche, âll 
n. L. 

—. Combinarea  preseripţiei 
de 10 ani (art. 945 C. com.) 

cu acea de un an (art. 1904 

Ş 1) în privinţa acţiunei co- 

mercianţilor pentru mărfurile 

ce ei vând la partieularii neco- 

mercianţi. Deşi Curtea din Cra- 

iova a aplicat în specie pre- 

scripţia de: 10 ani, credem că 

numai prescripţia de un an este 
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aplicabilă, pentrucă din art. 94 
C.. com. rezultă că prescripţia de 
10 ani se aplică numai atunci 
când alte legi nu prevăd o pre- 
scripţie mai scurtă, ceeace tocmai 
prevede art. 1904 $ 1 din codul 
civil, 300 text şi n. 3, 413, 414. 
V. Prescripția civilă. 

— Fiind însă că, în specie, 
nu se aplică preseripţia de 10 
ani, ci preseripţia de un an, 
comereiantul căruia i s'ar opune 
prescripţia. va puteă să defere 
debitorului jurământul, care se 
aplică prescripţiilor scurte, nu 
însă prescripţiilor statornieite de 
codul comercial, 312, 414, 446. 
V. Jurământul decizor. 

— Persoanele contra cărora 
curge prescripția comercială şi 
întreruperea ei, &lă urm. 

— În preseripţiile comereiale 
se aplică regulile stabilite de 
codul comercial. De câteori însă 
codul comereial nu dispune ni- 
mic, se aplică dispoziţiile co- 
dului civil, în baza art. 1 C. 
com., 415. 
— Astfel, în privinţa calcu- 

lărei termenului  preseripţiei, 
se vor aplică art, 1886 şi urm. 
din codul civil, iar prescripţia, 
comercială, ca şi cea civilă, 
curge în contra oricărei per- 
soane, care nar putea invocă 
o excepţie anume statornicită, 
de lege, 416. 

— Astfel, ea curge în contra 
femeilor măritate, în contra mi- 
norilor, chiar emancipaţi, şi 
interzişilor, 177, 186, 416. 

— Ea curge în contra ab- 
senților, ca şi în contra pre- 
zenţilor, contra Statalui, comu- 
nelor, judeţelor, ete., însă bine 
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înţeles numâi în privința do- 
meniului lor privat, nu însă şi 
în privința domeniului lor pu- 
blie, 174, 416. V. Absenţă, 
Dom. public, Stat, ete. 

— Ea curge contra milita- 
rilor în activitate de serviciu, 
în timp de răsboiu, afară de 
cazurile când eontririul ar fi ad- 
mis printr'o lege specială, 174, 
416. V. Militari, Răsboiu, etc, 

— Chestiunea, de a se şti dacă 
falimentul debitorului sau alt 
caz de forță majoră suspendă 
cursul prescripţiei, este contro- 
versată, 175, 416. V. Faliment. 

— Ea curge în contra sta- 
bilimentelor publice sau per- 
soanelor morale în genere, în 
contra persoanelor. informate de 
cursul prescripţiei, ca şi contra 
celor care-l ignorează, 174, 175, 
416, 417. V. Persoane morale. 

— Dar, dacă prescripţia curge 
contra femeilor măritate, ea nu 
curge însă între soţi, art. 188| 
C. civil, fiind aplicabil şi pre- 
seripţiei comerciale (Contror.), 
192, 417—420. V. Soţi. 

— Întreruperea preseripţiei 
comereialg se regulează tot după 
dispoziţiile codului civil, 420 
urm. 

— Prin derogate dela drep- 
tul comun, în obligaţiile cam- 
biale, actele întreruptive de 
prescripţie, făcute în persoana 
unuia din coobligaţi, nu produc 
niciun efect faţă cu ceilalți; 

- 491, 4922. V. Cambie. 
— Aplice. aceleiaşi soluţii la 

cekuri, poliţe de încărcare, etc., 
423, . 
— Aplice. ei raporturilor din- 

tre debitorul cambial şi dătă- 
torul de aval, 423. V. Aval.
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„— Motivele acestei dispoziţii 
excepţionale, 422, 424. 

-- Prescripțiile relative la 
vasele plutitoare, 424 urm. V. 
Vas. 

—  Prescripția relativă la 
acțiunile derivând din contrac- 
tul de împrumut maritim sau 
de gaj asupra vaselor, 427. 

— Prescripția acţiunilor ce 
iavorăsc din lovirea vaselor 
(abordare, abordaj), 428 urm. 

V. Abordaj. 

— Prescripția acțiunilor ce 
izvorăsc din închirierea unui 

vas şi din contractul de asigu- 
rare, 435 urm. V. Asigurare, 

Vas, ete. 

— Prescripţia relativă la ac- 
țiumile ce derivă din furnituri 
făcute pentru repararea unui 
vas sau pregătirea lui de drum, 
sau din plata de alimente date 
marinarilor şi celorlalți oameni 
ai echipajului, din ordinul că- 
pitanului, 439, 440. 

— Prescripția acțiunilor ce 
derivă din contractul de socie- 

tate, din cambii și cekuri, 40 
urm. V. Cumbie, Societate, etc. 

— 10 Prescripția acţiunilor 

ce derivă din contractul de so- 

cietate sau din alie operaţii 

sociale, 4&l urm. 

—  Preseripţia este, în specie, 

de cinei ani, 440. 
— Această prescripţie se 

aplică societăților civile, care 
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au împrumutat formele. unei 
societăţi comereiale, 44]. 

—. Ea se aplică societăţilor 
anonime şi societăţilor străine 
care-şi au sediul şi obiectul 
principal al întreprinderei lor 
în România şi care s'au con- 
format dispoziţiilor art. 239 C. 
com,, 441. 

— Această preseripţie nu se 
aplică însă asociaţilor în par- 
ticipaţie, nici societăţilor con- 
stituite în mod neregulat, 441, 
442 text şi nota. 

-— Dacă societatea a fost 
constituită în mod neregulat, 
fără publicaţiile prescrise de 
lege, nu se mai aplică preserippia 
scurtă de 5 ani, ci prescripţia 
de 10 ani, 442. 

— Nu se poate derogă dela 

preseripţia de 5 ani, statorni- 

cită de art. 949 C. com., p. 442 
text și n. 2. | 

— Această prescriptie :se 

aplică atât acţiunilor ce izvo- 

răse din contractul de societate, 

cât şi din alte operaţii sociale, 

449, 443. E 

— Exemple de acţiuni “ce 

derivă din operaţii sociale, 443. 

— Preseripţia de cinci ani 

nu priveşte numai acţiunile de 

natură socială, dar şi toate acţiu- 

ile ce o societate poate să 

facă în exerciţiul comereiului 

său, 443, 444. - 

— Punctul de pleeare al 

acestei preseripţii, 444. 

— Intreruperea preseripţiei 

este reglementată de codul civil, 

444. 
— Declararea societăţei în 

stare de faliment, nu suspendă 

nici nu întrerupe prescripția 

663
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. în materie de societate, 444. V. 
Paliment. ... se 

—: Prescripţia de 5 âni nu 
se. aplică . acţiunilor care se 
întemeiază pe un înscris e€o- 
mercial, de exemplu, un act de 
garanţie, 444. 

— 20 Prescripția acţiunilor 
ce derivă din cambii și din 
cehuri, 445 urm, 

— Dr. nostru anterior şi drep- 
tul actual în privinţa preseri pţiei 
în materie de cambii, 445 text 
şi n. 1. 

— După dreptul actual, 
acţiunea care derivă dintr'o 
cambie se prescrie prin cânci 
ani, fie că a fost protestată său 
nu; iar câmbia este decăzută 
din efectele sale, atât ca instru- 
ment de probă cât şi ca cauză 
a obligaţiei, 445. 
'— Cambia preserisă nu se 

transtormă deci întrun zapis 
civil, ca sub legea anterioară, 
445, 446..V. Cambie. 

— Chestiunea, de a. se şti 
dacă debitorul liberat prin pre- 
seripţie, din punctul de vedere 
civil, rămâne sau nu liberat 
după echitate, naturaliter, este 
controversată, 39 urm., 445 n. 
3. V. Oaanbie, Oblig. naturală. 
— În consecinţă, purtătorul 

cambiei nu poate deferi debi- 
torului eambial jurământul 
decizor, spre a dovedi neplata 
cambiei prescrise, nici jurămân- 
tul de credulitate văduvei sau 
moștenitorilor lui, 312, 313, 446. 
V.: Cambie, Jurământ, ete. 
— Preseripţia de cinci ani 

nu mai este însă aplicabilă, 
în materie cambială, de câteori 
a intervenit o hotărîre eon- 
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demnatorie. În asemenea caz 
nu se va aplică nici prescripția 
de 10 ani, după cum pe nedrept 
susţin unii (de exemplu, Vidari), 
ci prescripţia de 30 de ani, 158. 
222, 409 şi 446 text şi n. 2, 
V. Hotărâri judecătorești, Pre- 
scripție civilă, ete. 
— Tot prin 30 de ani se 

prescrie şi instanţa, care are de 
Obiect o acţiune cambială, 
pentrucă nici un text din legea 
comercială nu deroagă dela 
acest principiu, înscris în art. 
1891 C. civil, 409. și 447. 

— Cazul în care sa admis 
preseripţia de 10 ani, 447. 
— Prescripţia de 5 ani se 

aplică nu numai acţiunei. prin- 
cipale, dar şi acţiunilor de 
regres, nelovite de o decădere 
oarecare, 444 text şi n.3. 

— Preseripţia de cinci ani, 
statornicită de art. 949, 2 C. 
com. nu se aplică decât poli- 
țelor propriu zise, adecă, co- 
merciale, emise sub codul co- 
mercial anterior, iar nu şi celor 
emise şi acceptate de către ne- 
comercianţi care, după legea 
veche, erau considerate ca acte 
sau înscrisuri civile, preserip- 
tibile prin 30 de ani, conform 
dreptului comun, 461, 462. 

-— Inacţiunea timp de 5 ani 
stinge numai acţiunea care 
derivă din cambie, nu însă și 
acea. care derivă din raportul 
juridie fundamental, pe care 
părţile au înţeles să-l înves- 
tească cu garanţia cambială, 
448, 

— Acţiunea, de înavuţire sau 
de folos nedatorit, 448, 449. 

— În materie eambială pre- 
seripţia curge, în privința
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cambiilor având -un termen de 
plată, din ziua.ajungerei acestui 
termen la seadenţă, adecă din 
ziua care urmează pe acea a 
scadenţei, pentrucă numai atunci 
creditorul este în drept să 
urmărească plata, 449 text şi n. 2. 

— Prescripţia acţiunilor ce 
derivă din cambii începe a curge 
din ziua seadenţei şi se înde- 
plineşte în ziua expirărei terme- 
nului de 5 ani, chiar dacă 
acea zi ar fi, o zi de sărbătoare, 
art. 131 Pr. civ. nefiind apli- 
cabil în specie, 449 n. 2. 
— In privinţa cambiilor plă- 

titoare la vedere, preseripţia 
curge din ultima zi a termenului 
prevăzut de art..292 C. com, 
adecă după un an dela emiterea 
cambiei, 450. 

„_-— Prescripția acțiunilor 
învorite din contractul de tran- 
sport sau cărăusie, 450 urm. 
— Cărăuș (voiturier, vellore, 

Frachifiihver) este orice per- 
soană sau companie care, pentru 
un preţ determinat, se însărei- 
nează cu transportarea dintr'un 
loe în altul, pe apă sau pe 
uscat, a mărfurilor, animalelor 
sau a oamenilor, 451. 

„— Critica definiţiei dată de 

art. 413 C. com. şi 425 C. com. 
german, 451. 

— Intreprinzătorii de tran- 
sporturi sunt cărăuşi, 45l. 

— Intrepriozătorii de pompe 
funebre, 452. V. Pompe Ju- 
nebre, 
— Cazul când există mai 

mulţi cărăuși, 451 n. 2. 
— Preseripţia  edietată de 

art. 956 C. com. în materie de 

cărăuşie se aplică, în genere, 
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la toate acţiunile ce deriță din 
contractul de transport, iar nu 
numai atunci când este vorba 
de pierdere, avarie sau întâr- 
ziere, menţionarea acestor ca- 
zuri în partea finală a textului 
fiind făcută în'scopul de a fixă 
punctul de plecare al preserip- 
ţiei, iar nu de a enumeră în 
mod. limitativ cazurile când se 
aplică  preseripţia statornieită 
de art. 956 C. com., 56 n.3, 

452, 453. V. Cărăuşie, Tran- 
spori, ete. 

—. Preseripţia statornicită de 

art. 956 C. com. se aplică nu 

numai acţiunei care aparţine 
expeditorului şi destinatarului 
contra cărăuşului, dar şi celei 

ce aparţine cărăuşului contra ex- 

peditorului şi destinatarului 45%. 

—'Trebue, deci, să recunoaş- 

tem că am fost greşit când am 

zis în tom. IX, p. 288, că ac- 

ţiunea cărâuşului contra expe- 

ditorului se preserie prin 10 ani. 

— În privinţa transportului 

de persoane, se va aplică pre- 

seripţia de 10 ani, 454, 455. 

— Chestiunea de a se şti 

dacă responsabilitatea, cărăuşu- 

lui izvorăşte din contract sau 

din deliet, în privinţa transpor- 

tului persoanelor, în caz de 

aceident întâmplat unni călător, 

este controversată, 455 n. |; 

tom. V, p. 495 urm. şi tom. LX, 

p. 289 urm. $. Transport de 

persoane. 
—— "Termenul preseripţiei, în 

privința acţiunilor ce derivă din 

contractul de transport, este de 

6 luni sau de un an, după des- 

tinaţia localităţilor prevăzute de 

art. 956 C. com., 455. 

— "Termen ul acestor pre- 
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seripţii scurte curge, în. caz de 
pierdere totală a - mărfurilor, 
din ziua în care-ele trebuiau 
să ajungă la. destinaţie, iar în 
„caz de pierdere parţială, avarie 
sau simplă întârziere, din ziua 
predărei mărfurilor în primirea, 
destinatarului, 455. 

— Cazurile care împiedică, 
suspendă sau întrerup pre- 
seripţia sunt acele ale dreptului 
comun, 455. i 
— Cauzele de întrerupere 

sunt admise şi în privinţa căilor 
ferate, 455. 

—. Reclamaţiile făcute pe 
calea administrativă, nu cons- 
tituesc acte întreruptive de pre- 
seripţie, 456, 
— O acţiune perimată nu 

poate, de asemenea, fi invo- 
cată spre a se susține că pre- 
seripţia a fost întreruptă, 456. 

— Întreruperea prescripţiei 
faţă, de un cărăuş lasă să sub- 
ziste acţiunea persoanei dăunate 
contra tuturor cărăuşilor, eare 
au participat la acelaş contract, 
precum şi acţiunea recursorie 
a cărăuşului chemat la răspun- 
dere contra celorlalţi cărăuşi, 
din cauza solidarităţei lor, 457. 

— Contractul de transport 
sau cărăuşie în dreptul interna- 
țional privat, 457 şi tom. IX, 
p. 330, 331. 

— Prescripția acţiunilor me- 
diatorilor şi acțiunilor de anu- 
lare sau de reziliere a concor- 
datului, 458, 459. V. Concor- 
dat, Mediatori, ete. 

—Creanţele mediatorilor pri- 
vaţi sau publici (înfiinţaţi de 
legea, burselor), izvorite din ope- 
rațiile ce ei fac, în calitate de 

| | 

| 
| 
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mediatori,-se prescriu prin doi 
ani, 458, 459..V. Mediatori. 

— Această prescripţie fiind 
velativă la mediatorii. care fac 
operaţii în afaceri comerciale. 
se înţelege că creanţele celor- 
lalţi mediatori, preenm sunt 
acei pentru închirieri sau vân- 
zări de case, arendări de moșii. 
ete., se prescriu prin 30 de ani; 
conform dreptului comun, 459. 
— Tot prin doi ani se pre- 

scriu şi acțiunile de anulare 
sau de reziliere a concordatului 
în materie de faliment, 459. Y. 
Concordat, Faliment, etc. 
— Pentru acţiunile în ann- 

lare, termenul. de doi ani curge 
din ziua descoperirei dolului. 
iar pentru acţiunile în reziliere. 
dela sosirea seadenţei ultimei 
plăţi ce falitul urmează a face 
conform concordatului, 459. 
— Imobilele neputând, în 

dreptul nostru, face obiectul 
unui comerţ, cumpărările și 
vânzările de imobile nu consti- 
tuesc fapte comerciale, ci ope- 
raţii civile, aşa că samsarul, 
mediatorul sau misitul, care in- 
tervine pentru vânzarea unui 
imobil, nu poate invocă art. 46 
C. com., spre a cere proba, testi- 
monială, ca să dovedească cu- 
antumul onorarului promis, de 
oarece operaţia de misitie n'a 
fost făcută într'o operaţie co- 
mercială, pentru ca, fapta misi- 
tului să fie o faptă comercială 
de natură a fi dovedită cu mar- 
tori, 459 n. 2. 

—  Liberarea grefierilor şi 
sindicilor de obligaţia de a păs- 
tră registrele încredințate lor 
în procedura falimentelor, 460.
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:— Dispoziţie tranzitorie: re- 
lativă la prescripţiile comer- 
ciale, 460, 461. 
— Prescripţia începută îna- 

inte de aplicarea codului co- 
mercial actual, se regulează 
după legea veche sub care a în- 

ceput a curge. Dacă, prescripția 
începută sub vechiul cod co- 
mereia], ar fi însă mai lungă 

decât acea statornicită de codul 
actual, se va aplică termenul 
cel mai scurt, calculându-se 
acest termen dela punerea în 

aplicare a noului cod comer- 
cial, 460. 

Prescripţia penală.— Con- 

sideraţii generale, 463 urm. 

— Prescrierea acţiunei pu- 

blice şi a executărei pedepselor, 

464. 
— Justificarea ambelor pre- 

seripții, 464 urno. 
— Dispoziţiile vechiului cod 

penal al Moldovei din 1826, 

p. 468. 

— Dispoziţiile vechiului cod 

penal al Munteniei din 1850, 

împrumutate dela procedura 

penală franceză. 468, 469. 

— Caracterul prescripției pe- 

nale (ordine publică), 411. 

— In materie represivă, pre- 

scripția se aplică atât acţiunei 

publice cât şi celei civile, exer- 

citată în mod simultaneu sau 

în mod separat, 412. 

— Invocarea preseripției pe- 

nale din oficiu, în orice stare 

Sar află procesul, și aceasta 

pentru prima oară chiar îna- 

intea, Curţei de casaţie, în care 

caz casarea se face fără trime- 

Prescripţia penală . 

tere, 68, 472 şi 519.-V. şi Pre- 
scripția civilă, p. 621.. - 
— A fortiori, prescripția pe- 

nală poate îi invocată pentru 
prima oară în apel, înaintea. 
Curţei cu juraţă, înaintea jude- 
cătorului 'de instrucţie sau ca-" 
merei de punere sub acuzare, 
ete., 472. 
— Inculpatul sau condem- 

natul nu poate să renunţe la 

prescripţie nici în mod expres, 
nici în mod tacit, 4172 text și 
n. 4, 43. 
— Imposibilitatea de a re- 

nunţă, în care se găseşte con- 

demnatul, se întinde chiar la 

prescripţia acţiunei civile, 413. 

—  Retroactivitatea legilor 

în. ceeace privește acțiunea pu- 

blică (Controv.), 413, 414. 

— Prescrierea acţiunei  pu- 

blice, 414 urm. . 

— "Toate acţiunile, care au 

de scop pedepsirea unei fapte 

penale, sunt, în prineipiu, pre- 

seriptibile, 475. 

— Excepţie dela acest prin- 

cipiu în privinţa raudelor co- 

mise în materie de recrutare, 

415, 416. V. Praude în materie 

de recrutare, Recrutarea arma- 

tei, etc. - 

_— Altă excepţie în privința 

nesupunerei sau dezertărei co- 

mise de militari, 415, n. 2. V. 

Dezertare. 
— După vechiul cod penal 

al Moldovei din 1826, furturile 

erau impreseriptibile, +68, 416. 

V. Furt. 
— La Romani, toate acţiu- 

nile erau preseriptibile, afară 

de aceea pentru paricid şi pen- 

667.
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tru furt manifest, 467 n, 2, 
416 text şi n. ]. 
— Acţiunile impreseriptibile 

în vechiul drept francez, 4176, 
471.” 
— Termenul prescripţiei. ac- 

tiunei publice eră, fără nicio 
deosebire, fixat la 20 de ani, 
atât la Romani cât şi în ve- 
chiul drept francez, 417. 
— Această uniformitate a 

prescripției fiind 
însă, criticată de autori, legea 
noastră a admis termenul de 
10 ani în materie criminală, 

„de cinci ani în materie corec- 
țională şi de un an, în privinţa: 

"contravenţiilor polițienești, 477. 
— Acţiunile care se prescriu 

prin termene mai scurte de un 
an, 418, 479. 
— Termenul de un an nu 

se aplică însă contravenţiilor 
continue sau perpetue, precum 
ax fi, de exemplu, construirea, 
unui imobil fără autorizare, sau 
nesupunerea de a dărâmă o 
casă insalubră, care ameninţă 
mină, 477 n. 5, 
— Dispoziţiile codului de 

procedură penală nu sunt, de 
asemenea, aplicabile în materie 
de contravenţii la, legea, licen- 
țelor, aşa că amenda la care 
este condemnat un contrave- 
nient la legea de mai sus, 
având un caracter civil, art, 
595 Pr. pen. nu poate fi aplicat 
în specie, 478 ad notam. 

-— Nici acelor contravenţii, 
care  constituese în realitate 
nişte delicte, după cum sunt, 
de exemplu: abaterile. prevă- 
zute de art. 63. 64 şi 65 din le- 
gea sanitară dela 1910, pag. 
1178 ad notam. 
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— Din împrejurarea că amen- 
zile pentru contravenţiile fis- 
cale, cum sunt acele prevăzute 
de legea licenţelor, sunt consi- 
derate ca nişte repăraţii civile 
pentru fisc, având: un caracter 
civil, iar nu penal, rezultă; că 
încasarea, lor poate fi urmărită 
şi în contra moștenitorilor con- 
travenientalui, 478 nota. * 
_— Am văzut că acţiunea pu- 

blică se prescrie prin 10 -ani, 
cinci ani şi un an, 477. 
— Sunt însă acţiuni care se 

preseriu prin: termene şi: mai 
scurte. Astfel, în privinţa. de- 
lhetelor de presă, preseripția 
este de patru luni, arestul pre- 
ventiv fiind interzis în:această 
materie, 478. V. Arest pre- 
ventiv, Delicie. de presă, etc. 

— Aceste delicte se judecă 
de juraţi, comisiunea juraţilor 
pronunțându-se asupra cuantu- 
mului daunelor-interese, 479. 
— In privinţa delictelor elec- 

torale, prescripția este de o 
lună dela pronunțarea rezulta- 
tului alegerilor, arestul preven- 
tiv fiind interzis şi în această 
materie, 479 text şi n. 2. V. 
Avest preventiv, Delicte elec- 
torale, etc. 
— Tot printr'o lună se pre- 

scriu și infracțiunile relative la 
legea poliţiei rurale, precum și 
oprirea, cetățenilor de a-şi exer- 
cită drepturile lor politice de 
către agenţii polițienești. Acest 
delict special se judecă tot de 
Curtea cu juraţi, 479. 
— ÎIncât priveşte acţiunile 

prevăzute şi pedepsite de legea 
asupra poliției: vânatului din 
1906, prescripţia 'este de trei 
luni, din ziua comiterei infrac-
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țiunei; ea eră de.şase luni după 
legea din 1891, p. 479 text şi n. 
3.'V. Vânat. 
— Faptul de contrabandă se 

prescrie. prin. trecerea unui an 
dela, comiterea lui, 480—482. 
V. Contrabandă. 
.— În privinţa delictelor sil- 

vice, proscripția este de cinci 
ani, 482 text şi i. 2. 

— Termenul prescripţiei în- 
cepe a curge din ziua comiterei 
intracţiunei, 484. 

— Ziua comiterei faptului 
(dies a quo) tace parte din ter- 
men (Controv.), 484, 485. 

— Preseripţia este împlinită 
atunci când ultima zi a:expi- 
rat, 212, 485. | 
— Principiul că prescripţia 

începe a curge. din ziua comi- 
terei infracţiunei,, adevărat de 
câțeori este vorba de delicte in- 
stantanee, a dat loc la dificul- 
tăți, din cauză că toate infrac- 
țiunile penale nu au un început 
și un sfârşit bine determinat. 

In. această privinţă delictele se 
împart în delicte instantanee, 
permanente, succesive, etc., 485, 

486. 
— Câteodată trebue să se 

distingă infracțiunile de urmă- 
rile ce ele pot să atragă, 486, 
481. 

— În materie de banerută, 
simplă sau frauduloasă, pre- 

scripţia începe a. curge din ziua 
când au fost comise faptele 

constitutive ale delictului, iar 
nu din ziua fixată de tribunal 

pentru încetarea plăţilor, 487, 
488. V. Bancrută, p. 562. | 

— In privinţa, delietelor per- 

manente, prescripţia incepe a 
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curge din momentul terminărei 
infracţiunei, 491.  -* ia 
— Deosebire între delictele 

permanente şi infracțiunile 
care sunt consecinţa acestor de- 
lete, 491, 492. i 
-— De când curge preseripţia 

în privinţa delictelor succesive, 
495, 496. 
— Deosebire între - infrac- 

iunile succesive şi: cele care, 
fiind distincte, 
acelaş fapt, 496. 
— De când curge pirescripţia 

în materie de abuz de încredere, 
498 text şi n. 1. V. Abuz de 
încredere. 
— De când curge preseripția 

în privința denunţărilor calom- 
nioase, 498 text şi n. 2. -V. De- 
munțare calomnioasă. 
— Prescripţiă delictelor de 

obiceiu (Contzrov.), 498. 
— Intreruperea prescripţiei 

acţiunei publice (acte de -in- 
strucţiune şi de urmărire), 499. 

—— Actele de urmărire :sunt 
acele prin care se pune în miș- 
care acţiunea publică, fie de 

ministerul public, fie de partea 
vătămată, şi-chiar acţiunea 'ci- 

vilă, ce rezultă din infracţiune, 
500. 

" — 'Tot ca acte de întrerupere 

au fost considerate: mandatul 

de depunere dat contra unui 

prevenit, ordonanța judecăto- 

rului de instrucţie, arestarea 
prevenitului, chiar în străină- 

tate, citarea sau ascultarea 

unui martor de ministerul pu- 

plic său de judecătorul de în- 

strucţie, amânarea 'cauzei Con- 

statătă printro hotărîre jude- 

cătorească, ete., 500: 1. 4, 501. 

—— "Nu întrerup însă pre 

se referă la : 

669.
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seripția actele de perchiziţie şi 
de cercetare; care au de scop 
arestarea unui condemnat, 500 
n. 4 în fine. 
— Pentru ca preseripţia să 

fie întreruptă, se cere ca, actele 
de instrucţiune sau de urmărire 
să fie făcute în termenul de 10 
sau 5 ani, din. ziua comiterei 
crimei sau delictului, 501.. 
— Nu numai actul regulat, 

dar şi cel neregulat în formă, 
şi adresat chiar unui judecător 
incompetent, întrerupe . pre- 
scripția, în baza art. 1870 C. 
civil, modificat dela codul fran- 
cez şi aplicabil prin analogie şi 
prescripţiei penale, 501. 

— În privința contravenţi- 
ilor polițienești, legea nu ad- 
mite altă întrerupere decât o 
sentință de condemnare, urmă- 
rirea, sau instrucţiunea afacerei 
nefiind suficientă; de unde re- 
zultă că contravenţia va fi 
prescrisă dacă n'a intervenit o 
hotărîre de condemnare întrun 
an dela săvârşirea ei. Scopul 
acestei dispoziții este de a face 
ca contravenţiile polițienești să 
fie judecate cât se poate de re- 
pede, 509. 

— Spre a întrerupe prescrip- 
ţia, în materie de contravenţii 
polițienești, hotărîrea condem- 
natoare n'are nevoe de a fi de- 
finitivă. O hotărîre, chiar anu- 
lată pentru vicii de forme, în- 
trerupe deci prescripţia, 502, 
503. 
"— Im privinţa crimelor ŞI 

delictelor, întreruperea pre- 
scripţiei este reală, :adecă, pre- 
scripția este întreruptă, cu toate 
că urmărirea n'a fost exercitată 
contra adevăraţilor culpabili,   

Prescripţia penală 

sau a fost: îndreptată numai 
contra unuia, din ei; pe când în 
privința contravenţiilor poli- 
țienești, întreruperea, este per- 
sonală, adecă preseripția: nu 
este întreruptă decât faţă cu 
persoana, condemnată, pentrucă 
sentința de  condemnare nu 
poate să lovească decât pe acel 
care a comis contravenția, 199 
n. 3, 503. 
— Noua preseripţie, care în- 

cepe a curge în urma actului 
întreruptiv, nu mai poate fi în- 
treruptă (Controv.), 503, 504. 
— Preseripţiile scurte, sta- 

tornicite, de legile speciale își 
reiau cursul lor în urma ulti- 
mului act de întrerupere, fără 
a putea fi înlocuite prin pre- 
seripţia dreptului comun (Con- 
trov.), 504—506. 
— După adevăratele prinei- 

pii, prescripţia acţiunei publice 
nu este susceptibilă de suspen- 
dare nici pentru un obstacol de 
fapt, nici pentru un obstacol de 
drept (Controv.), 506 urm. 
— Neaplicarea în specie, a 

vegulei „Contra non valentem 
agere non curvit proescriptio, 

_48, 49, 112 urm., 507 text și 
n. 2, 523. V. Contra non va- 

lentem. agere, ete. 
— Cine trebue să dovedească 

îndeplinirea, prescripției (Con- 
trov.), 507, 508, 

— Preserierea acțiunei civile, 
508 urm. | 

—. Acțiunea civilă: care 1z- 
vorăşte dintro crimă se pre- 
scrie prin 10 ani, acea care iz: 
vorăşte. dintr'un delict se pre- 
serie prin 5 ani, iar aceea care 
izvorăşte dintr'o contravenție



  

Prescripţia penală - .. : 

polițienească .:se prescrie prin- 
trun -an, 19 n. 2, 68, 69 și 508 
urm. V. Acf. civilă. 
„—— Cazul când acţiunea, în 

daune - nu-și trage -origina. sa 
dintr'o infracţiune penală, ci 
dintr'un drept preexistent sau 
cel puţin deosebit (aplicarea - 
prescripţiei de 30 de ani), 508 
n. 4 
— Justificarea soluţiei după 

care ambele acţiuni se prescriu 
prin acelaș timp, 509. . 
— Critica legei, 509 text şi 

n. 3. 

— Preserierea  acţiunei în 
revendicare a lucrului furat, 
când posesorul este de rea cre- 
dinţă (aplicarea preseripţiei de 
30 de ani), 377 ad notam, 510. 
V. Acţ. în revendicare, Furt, 
Mobile, Prescripţia civilă, ete. 
— Prescrierea în contra pa- 

tronului a acţ. în responsabili- 
tate ce rezultă dintr'un accident 
de muncă, 510. V. Accidente 
de muncă. 
„— Despăgubirea acordată în 
baza exercitărei acţ; civile, se 
prescrie prin 30 de ani, con- 
form art. 599 Pr. pen., 511, 

528, 529. 
„_— Cazul când acțiunea ci- 
vilă, este exercitată contra unei 
persoane care răspunde pentru 
altul (aplicarea preseripţiei de 
10, 5 şi un an), 51]. 
— Acţiunea civilă este în 

intimă legătură cu cea publică 
numai din punctul de vedere 
al: prescripţiei, încolo ambele 
acţiuni sunt distinete şi deose- 
bite una, de alta. De aceea in- 
culpatul achitat în prima îns- 
tanță, poate fi eondemnat la 
despăgubiri civile de instanța 

m
 

  

Prescripţia penală 

de apel, dacă s'a făcut apel de 
către partea civilă şi dacă acea» 
stă instanță, pipăind din: nou 
faptele, găsește şi constată în 
acele fapte elementele. delictu- 
lui, 511, 512. V. Apel, Parte 
civilă, ete. iu 
— Instanţa de apel ni poate 

însă aplică o pedeapsă inculpa- 
tului achitat, dacă ministerul 
public n'a făcut apel, 512 n. 1. 

— Art. 103 din legea jude- 
cătoriilor de ocoale dela 1907, 
ca şi cea din 1896 (art. 73), 
face însă excepție dela acest 
principiu în privința delictelor 
şi chiar contravenţiilor Jjude- 
cate de judecătorul de ocol în 
prima instanță, ceeace consti- 
tue o adevărată anomalie, 512 
n. 1. 

— Preseripţia statornicită în 
privinţa acţiunei publice se 
aplică şi acţiunei civile recur- 
sorie, ce persoana declarată ci- 
vilmente responsabilă ar exer- 
cită contra autorului delictu- 
lui, 512, 513. 
— Acţiunea civilă nu se 

stinge, ca cea publică, prin 
moartea prevenitului sau acu- 
zatului, ci poate fi exercitată 
contra reprezentanţilor săi. 
Această acţiune se -prescrie 
însă şi în contra reprezentanţi- 
lor prevenitului sau acuzatu: 
lui, tot prin 10'ani, 5 ani sau un 
an,  pentrucă izvorăşte din 
erimă, delict sau contra:venţie. 

513. 
— Aceeaş soluţie este, a for- 

tiori, admisibilă; în caz de con- 

demnarea. prevenitului saw acu- 
zatului, 513.. 
— In caz însă când acţiunea 

publică sa stins prin achi- 
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tarea., absolvirea sau amnistie- 
rea, inculpatului, ori printr'o 
ordonanţă de neurmăzire, ac- 
țiunea civilă se preserie prin 30 
de ani, conform dreptului co- 
mun, 513. 
— Preseripţia aoţiunei civile 

este întreruptă prin actele de 
instrucțiune sau urmărire, care 
întrerup şi acţiunea publică, 
chiar când acţiunea civilă ar fi 
exercitată, separat înaintea tri- 
bunalelor civile, ca, o consecinţă 
a principiului ! indivizibilităţei 
ambelor acţiuni, 513, 

— Acţiunea, civilă este în- 
treruptă prin actele de instruc- 
țiune sau urmărire, câre între- 
rup și acţiunea civilă, ca o 
consecinţă a principiului indi- 
vizibilităţei ambelor. acţiuni, 
513. 

— Efectul actelor emanate 
dela partea lezată. Cazul când 
această parte a pus în mişcare 
acţiunea publică, conform art. 
178 Pr. pen. 513. 
— Efectul exereitărei acţiu- 

nei civile înaintea tribunalelor 
civile .(Controv.), 514. 
— O denunţare sau o plân- 

gere emanată, dela partea le- 
zată- nu este un act întreruptiv 
de prescripţie, 514. 
— Dacă acţiunea, publică 

este preserisă, acţiunea civilă 
nu mai poate fi exercitată, 
dreptul fiind stins prin pre- 
seripție, 514. 
— Inyvocarea preseripţiei pri- 

vitoare la, despăgubiri civile la 
Curtea, de casaţie şi din oficiu 
(Controv.), 514. 
— Prescripţia nestingând 

însăşi. infracţiunea, ci numai 
acţiunea publică şi cea civilă 
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care izvorăsc din infracţiune, 
de aci rezultă, că partea lezată. 
păstrează, cu toată prescripția ” 
îndeplinită, dreptul: de a opune 
delictul pe cale de excepţie, 
514, 515. 

— Prescrierea pedepsei sau 
mai bine 2is a dreptului de ă 
ezecută condemnările emanaie 
dela tribunalele represive, 515 
urm. 
— Motivele acestei dispozi- 

"Ții, pe care mulţi âutori o cri- 
tică, 465 text şi n. 2, 516. 
— Preseripţia pedepselor se 

aplică numai la pedepsele sus- 
ceptibile de o executare mate- 
rială, adecă la pedepsele priva- 
tive de libertate (închisoare) 
sau de bunuri (pedepse bă- 
neşti), 517 text şi n. 2. V.şip. 
528, 529. V. Amendă. - 
— Ea, nu se aplică deci la pe- 

depsele disciplinare, nici la pe- 
depsele care consistă în pierde- 
rea unor drepturi şi în incaba- 
citățile juridice, pronunţate de 
judecător sau de lege ca, o con- 
secință” a, pedepsei principale, 
518. V. Pedepse disciplinare. 
— Degradarea civică se 

prescrie însă odată cu preserie- 
rea  osândei principale, 518, 
519. V. Degradarea civică. 
— Quid în privinţa, interdie- 

ției legale? (Controv.), 519. V. 
Interdicţia legală. 
— Ca şi prescrierea acţiuni 

publice, prescrierea, pedepselor 
este de ordine publică; de unde 
rezultă că  condemnatul nu 
poate să, renunțe la, preseripţia 
dobândită în folosul lui, cerând 
a-și "face osânda, 519. 

—— EL nu poate, da caz. de
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condemnare prin contumacie, 
să ceară a, fi judecat din nou, 
519 text şi n. 5. V. Contumacie. 
— Prescripţia, dobândită con- 

demnatului trebue să fie invo- 
cață de judecători din oficiu, în 
orice stare sar află pricina, 
chiar pentru prima oară înain- 
tea, Curţei de casaţie, 68, 472, 
508, 519, 520. 
— Timpul cerut de lege pen- 

iru prescrierea pedepselor (20 
de ani, 5 ani şi 2 ani), 517, 590. 

— În privinţa pedepselor 
pentru crime și delicte de presă, 
termenul prescripţiei este fixat 
la 3 ani şi la un an, 517, 520. 
— Determinarea termenului 

prescripţiei prin caracterul in- 
fracțiunei (Controv.), 520, 521. 

— Punctul de plecare al pre- 
seripției, 521. 
— Materie criminală, 521. 
— Materie corecțională şi de 

simplă poliţie, 521, 522. 
— Deosebire de codul fr. în 

privința recursului în casaţie 
521. V. Recurs în casație. 

— Cazul când pedeapsa a 
fost pronunţată de prima in- 
stanţă şi în lipsă, 522. 
— Recursul în casaţie nu 

întrerupe prescripția pedepse- 
lor, 522. 
— Materie poliţienească, 523. 
— Cazul când condemnatul 

a fugit, 523. 
— Suspendarea prescripţie 

nu există nici în privinţa ac- 
țiunei publice, nici în privința 
prescrierei pedepselor, 523. 
— Intreruperea prescripţiei 

penale rezultă numai din actele 
de executare, 524. 
— Intreruperea  preserierei 

pedepsei în dr. internaţional 

72452 
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privat; (Controv.), n. 3 dela p. 
524, 525, 526. V. Drept înter- 
national. 
— Procesul-verbal, care con- 

stată  insolvabilitatea acelui 
condemnat la amendă, între- 
rupe prescripția, 525, 526. 

—” Apelul neregulat al con- 
demnatului nu întrerupe însă, 
prescripția, 526, 521. V. Apel. 

— HPectele prescrierei exe- 
cutărei unei pedepse. Prescrip- 
ţia şterge pedeapsa, împiedi- 
când-o de a mai puteă fi execu- 
tată contra, condemnatului; ea 
nu şterge însă nici infracţiunea, 
nici condemnarea; agentul tot 
condemnat; rămâne, 527, 528. 
— Dispoziţia art. 596 Pr. 

pen., după care condemnatul 
nu va puteă să-şi aibă locuinţa, 
în judeţul în care locueşte sau 
cel asupra căruia, ori în contra 
proprietăţei căruia s'a comis 
crima, sau moştenitorii săi în 
linie dreaptă, se aplică numai 
în caz de crime, nu însă în caz 
de delicte şi de contravenţii 
polițienești, 528. 
— Dacă s'au pronunţat: două 

pedepse contra aceluiaşi indi- 
vid, care, prin excepţie, se cu- 
mulează, prescripția celei de a 

doua nu va puteai curge în 

țimpul executărei celei dintăi, 
52%. 

—— Dacă acelaş individ a fost 
condemnat prin aceiaş decizie 
la o pedeapsă corporală și la o 

pedeapsă bănsască, executarea, 

uneia din ele war împiedică 

preserierea, celeilalte, 527. 

— Deoseb. între legea noa- 

stră şi cea franceză în privința 

recidivei, 527. V. Recidivă. 

+3 
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— Prescrierea condemnaţiu- 
milor civile (aplicarea  pre- 
scripţiei de 30 de ani), 528. 
— Ce se înţelege prin con- 

demnaţiuni civile (daunele-inte- 
ese. restituirile şi cheltuelile 
datorite părţei civile sau Sta- 
tului), 528. 
— Amenzile care au un ca- 

racter penal, adecă care au de 
obiect pedepsirea unei crime, 
unui delict sau unei contraven- 
ţii, se prescriu prin termenele 
statornicite de art. 596—598 
Pr. pen., iar cele care au un 
caracter civil, precum este 
amenda, la care se condamnă 
ofiţerii stărei civile pentru aba- 
teri. conform art. 36 C. civil, 
se perscriu prin 30 de ani, 528, 
529. V. Amendă. 
— Termenul de 30 de ani va, 

curge. în specie, din ziua când 
hotărîrea care a pronunţat o 
asemenea condemnare, a deve- 
nit definitivă şi irevocabilă, 
529. 

Primar.—Prescripţia nu 
curge în folosul primarului 
unei comuni, 196. V. Comună. 

Privată.—Se poate dobândi 
proprietatea unei privăţi situată, 
pe pământul altuia, 78 n. 1. 

Privilegii şi ipoteci.— Stin- 
gerea lor prin prescripţie, 218 

1, 253 n. |. 

Privilegiul Statului.— Pri- 
vilegiul Statului pe imobilele 

  

  

  

succesorale p. împlinirea taxelor 
succesorale în suecesiunile di- 
recte, se prescrie prin acelaş 
timp ca şi însăși taxele, adecă 
prin zece ani, 325 n. 2 în fine. 

Prebatis extremis, media 
pr&esumuntur, 108. 

Probe. De .câteori este 
vorba de admiterea, unei probe, 
nu se poate aplică legea în vi- 
goare în momentul când se cere 
administrarea, ei, ci dispoziţiile 
legei care erau în vigoare în 
momentul când s'au petrecut 
faptele ce urmează a fi stabilite 
în justiţie, căci a!tfel sar violă 
drepturile câştigate ale părților, 
23 ad notam şi tom. I, p. 115 
(ed. a 2-a). 

  

Proba testimonială.— Prin 
imposibilitatea de care vorbeşte 
art. 1198 C. civil care, prin 
excepţie, îm puterniceşte pe cre- 
ditor a, recurge la proba testi- 
monială, atunci când el na 
putut să-şi procure o dovadă 
scrisă, trebue a, se înţelege nu 
numai o imposibilitate mate- 
rială şi absolută, ci şi o impo- 
sibilitate morală sau relatită, 
299 şi tom. VII, p. 279 text 
şi n. 2 

— Neadmiterea probei testi- 
moniale pentru a se dovedi plata 
vizitelor făcute de un medie, 
atunci când suma cerută de 
acesta este mai mare de 150 
lei, 299. V. Medici, Prescripția 
civilă, ete. 

— Și fiindcă, vorbim de proba 
testimonială, vom menţionă o 
decizie recentă a Curţei de ca-



Proba testimonială 

saţie (5 Septembrie 1914), care 
pune, cu drept cuvânt, în prin- 
cipiu că proba testimonială este 
admisibilă spre a se dovedi 
chiar vânzarea unui imobil, 
când valoarea lui este mai mică 
de 15 lei vechi, cn: condiţie, 
bine înţeles, că această valoare, 
din momentul intentărei ae- 
țiunei să fie stabilită” în prea- 
labil. Prin urmare, cu drept 
cuvânt, tribunalul respinge ea 
inadmisibilă o asemenea probă 
când partea care o cere nu pro- 
duce niciun element care să 
indice valoarea imobilului 
vândut în momentul intentărei 
acţiunei. Cas. S-a I, decizia 
No. 390, din 5 Sept. 1914. Cr. 
judiciar din 1914, No. 85, 
p. 100 (rezumate). V. Martori, 

Procedura în refâr€.—Pro- 
cedura în refere nu constitue, 
în genere, o întrerupere civilă 
a prescripţiei, 152. V. Prescrip- 
tia cârilă, p. 626. 

Pro herede. — V. Titlu pro 
hevede. N 

Proprietari (Legea pro- 
prietarilor).— Existenţa, drep- 
tului de opoziţie înaintea Cur- 
ței de casaţie, în materie de 
legea proprietarilor, 288 n. 2, 
421 n. 2 în fine. V. Opozitie. 

— Alegerea de domiciliu, n. 2 
dela p. 288, 289. V. Domiciliu. 

— Existenţa revizuirei  îna- 
intea instanţelor de fond (Con- 
trov.), 288 n. 2. V. Revizuire. 

| 
| 
| 

  
| 
| 

| 

— Termenul de recurs în 
casaţie, asupra unei contestaţii 
la executarea unei ordonanţe 
prezidenţiale (o lună), 289 ad 
notam. V. Recurs în casaţie. 

— Conform dispoziţiilor art. 2 
din legea proprietarilor, prezi- 
dentul sau judecătorul respectiv 
poate ordonă evacuarea imobi- 
lului, după simpla petiție a 
proprietarului, fără citarea păr- 
ților, pentru neplată de chirie. 
dacă contractul este autentic și 
învestit cu formula executorie, 
fără ca să fie nevoe pentru 
aceasta de existenţa unui pact 
comisoriu expres, în contractul 
de închiriere. Cas. S-a II, Bult. 
1913, p. 2084. 
— Sa decis că decizia dată 

în materia legei proprietarilor 
nu poate fi casată pentru mo- 
tivul că dezbaterile ar fi avut 
loe în şedinţă publică, iar nu 
în camera de consiliu, după 
cum dispune menţionata lege, 
atunci când niciun prejudicii 
nu rezulta pentru părţi din 
acest fapt. Cas. S-a l-a, decizia 
No. 3174 din 24 lunie 1914, Cr. 
judiciar din 1914, No. “7, 
p. 628 (rezumate). 

— Dacă chiriaşul nu voeşte 
să respecte obligaţia ce rezultă, 
din contractul de închiriere, de 
a restitui locatorului imobilul 
la data expirărei contractului, 
proprietarul poate, urmând 
calea, sumară indicată de legea 
proprietarilor, să ceară dela, 
justiţie evacuarea imobilului, 
rămânând ca. ehiriaşul să facă 
acţiune principală pentru drep- 
tarile ce pretinde că ar aveă 
asupra imobilului cu alt titlu 
decât contractul de închiriere. 
Cas. S-a l-a, decizia No. 361, 
din 20 Iunie 1914. Jurispru- 
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denţa română, din 1914, No. 29, 
p. 462, No. de ordine 479. 

— Curtea din Bucureşti a 
pus, eu drept cuvânt, în prin- 
cipiu că calea procedurei sumare 
creată de legea proprietarilor 
nu poate fi urmată decât 
pentru realizarea drepturilor ce 
izvorăse din contractul inter- 
venit între părţi, iar nu şi când 
este vorba de realizarea unor 
raporturi de drept care ar re- 
zultă pentru proprietari din 
dispoziţiile codului civil, iar nu 
din contract. Dreptul din 1914, 
No. 75, p. 596. Mai vezi asupra 
legei proprietarilor. Cas. S-a ÎI, 
decizia civilă No. 142, din 23 
lunie 1914. Jurisprudența o- 
mână din 1914, No. 82, p. 510, 
511, No. de ordine 517. V. 
asupra legei proprietarilor, mo- 
nografiile foarte conştiineioase 
ale d-lor Virgil Benişache (Le- 
gea asupra drepturilor pro- 
prietarilor, Brăila, 1913) şi D. 
D. Stoenescu (Legea asupra 
drepturilor proprietarilor, Cra- 
iova, 1915) (această din urmă 
lucrare cu prefața noastră). 

— Art. 13 din legea specială, 
pentru luarea de măsuri excep- 
ționale, dela 24 Decembrie 1914, 
are, în privinţa legei proprie- 
tarilor, următoarea cuprindere: 
„Legea asupra drepturilor pro- 
prietarilor, rezultând din eon- 
traetele de închiriere, se va puteă, 
suspendă, în ce priveşte imobi- 
lele urbane, pentru toate priei- 
nile prevăzute de acea lege şi 
care izvorăse din contractele de 
închiriere pănă la valoarea de 
3000 lei inclusiv, pentru imo- 
bilele urbane din Bucureşti, 
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Iaşi, Craiova, Galaţi, Brăila și 
Constanţa, şi pănă la valoarea 
pe 2000 de lei pentru imobilele 
urbane din celelalte orașe. În 
aceste sume nu intră plata dă- 
rilor către Stat şi comună, a 
apei şi gunoiului, precum şi 
orice alte obligaţii ce pot fi 
considerate ca plată de chirie. 
Data de când începe, precum 
şi epoca dela care va încetă 
suspendarea legei asupra drep- 
turilor proprietarilor, se ror 
fixă prin decret regal dat după 
propunerea ministrului de jus- 
tiţie, în urma avizului conform 
al Consiliului de miniştri“. Si 
art. 14 din aceeaş lege adaogă: 
„Afacerile de asemenea natură 
rămân a se judecă în timpul 
arătat la art. precedent, după 
dreptul comun“. 
— Im fine, art. 16 din citata 

lege dispune că: „Atât în afa- 
cerile pentru care se aplică pre- 
zenta lege, cât şi pentru cele 
care rămân a se judecă conform 
legei proprietarilor, judecătorii 
pot acordă termene de plată în 
conformitate cu art. 1101 C. 
civil, nu numai în cursul jude- 
cărei, dar chiar și în timpul 
urmărirei ce sar exercită, în 
virtutea fie a unui act autentic 
învestit cu formula executorie, 
fie a unei hotăriri, chiar dacă 
prin contractul dintre părți sa 
renunțat la beneficiul terme- 
nului de graţie, sau chiar dacă 
sa prevăzut clauza rezolutorie 
expresă “, 

Proprietate (imobiliară /.— 
Dovedirea ei prin prezumptii 
(Controv.), 96 n. 3 şi tom. II



  

Proprietate 

partea I, p. 268. Cpr. Cas. rom. 
Bult. 1912, p. 1088. V. Pose- 
stune, 

— Deosebire între proprie- 
tate şi posesiune, 93. V. Pose- 
siune. 

— Proprietatea nu se pierde 
prin neuz sau neîntrebuinţare, 
precum se pierd uzufructul, ser- 
vituțile, ete., 98 n. 1, 218, 219. 
V. Acf. în revendicare, Serni- 
tute, UVzufruci, ete. 

— Nici inundaţiile nu aduce 
pierderea dreptului de proprie- 
tate, ci împiedică numai pe un 
timp exercițiul lui, 146 n. 3. 
Vezi Inundaţie. 

Proprietatea literară. — 
Posesiunea unui manuscris nu 
conferă dreptul de a-l publică, 
361 şi tom. IV, partea I-a, 
p. 215 n. 2. V. Manuscanis. 

Protest. — Potrivit art. 328 
C. com., actul de protest îre- 
buind să cuprindă somaţia adre- 
sată persoanei contra căreia se 
face protestul, ca o condiţie 
neapărată, de aici urmează că 
agentul ce instrumentează 
trebue să constate şi să con- 
semne în actul său dacă acea 
persoană a fost sau nu găsită 
la locul de plată, spre ai se 
face această somaţie, iar lipsa 
acestei formalităţi constitue un 
viciu esenţial pentru validitatea, 
protestului, învestit de lege cu 
caracterul unui act autentic, şi 
atrage de drept nulitatea acestui 
act. Cas. S-a Ill-a, decizia 
No. 305, din 27 Octombrie 1914. 
Dreptul din 1915, No. 7, p. 52. 

  

Protestatio contra factum 
non relevat, 61. 

Proxenetizm. — V. /nles- 
nirea obișnuită a desfrânăvei, 
ete. 

Publicitatea (în privința 
terțiilor). — Inexistenţa ei în 
dreptul nostru anterior şi intro- 
ducerea ei în ambele ţări prin 
Regulamentul organic, n. 5 dela, 
p. 20, 21. V. Codul Calimach. | 

Q 

Quasi-delicte, 555. Vezi 
Delicte. 

Quze temporalia sunt ad 
agendum perpetua sunt ad 
excipiendum, 47 text şi notele 
2, 4; 226, 515 şi tom. VII, 
p. 84 um. 

Qui errat consentire non 
videtur, 6]. 

x 

Quod nullum est confir- 
mari nequit, 270 text şi n. 2 

şi tom. IV, partea J-a şi a II-a 

(tabla), vo Quod nullum est. ete. 

Quota litis. — Reducerea 
convenției de onorariu stipulată 

de un avocat, 220 n. 1. Vezi 

Avocai. 
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Răsboiu.—Starea de răsboiu 
nu este o cauză de suspendare 
a preseripţiei, nici chiar în pri- 
vipţa militarilor aflători în acti- 
vitate de serviciu, afară de cazul 
când contrariul ar fi admis 
printr”'o lege specială, precum au 
fost la noi acea din 27 Aprilie 
1877, acea din 9 Iulie 1913, şi 
precum este şi astăzi acea din 
24 Decembrie 1914. Iată cum 
se exprimă, între altele, art. 2 
din citata lege: „Termenele de 
protest fixate de codul comer- 
cial, precum şi toate termenele 
pentru exercitarea drepturilor 
şi acţiunilor prevăzute de lege 
în această materie, vor fi sus- 

pendate în folosul oricărui mi- 
litar chemat sub arme, incluziv 
voluntarii, sau oricărei pâr- 
soane care îndeplineşte un ser- 
viciu în armată, în timpul mo- 
bilizărei sau stărei de răsboiu, 
pentru toate efectele care poartă 
semnătura, vreunui militar, fie 
ca emitent, tras, acceptat, gi- 
rant, avalist, ete.“ 

---» De asemenea, orice acţiune 
nu se va puteă, judecă, fie con- 
form dreptului comun, fie în 
baza vreunei legi speciale, niciun 
act de procedură sau urmărire 
judecătorească nu se vor puteă 
face, sub pedeapsă de nulitate, 
în contra, militarilor sau oricărei 
persoane care îndeplineşte un 
serviciu obligator în armată, 
ineluziv voluntarii, în tot timpul 
cât va dură mobilizarea sau 
starea de răsboiu“. 

„Orice condemnare sau execu- 
tare obţinută în contra. vreunei 
persoane aflată sub arme în 
contra dispoziţiunei acestei legi, 
se va puteă anulă printr'o ce:   

rere adresată, justiţiei de către 
partea, interesată, în termen de 
o lună dela comunicarea ce 
trebue să i se facă după publi- 
carea. decretului de punerea ar- 
matei pe picior de pace. Cererea 
de anulare se va face printr'o 
petiție cu timbru de 30 de bani 
şi se va judecă de urgență, cu 
precădere şi fără, drept de opo- 
ziţie, ete.“. 77, 173, 416. Vezi 
Militari în activitate de serviciu. 

— Vom mai - menţionă, în 
această privinţă, şi art. 3 din 
citata lege, care are următoarea 
cuprindere: „Termenul tuturor 
preseripţiunilor şi perempţiu- 
nilor, precum şi orice alte decă- 
devi de drepturi în materie civilă 
sau comercială, termenele pentru 
luare de inseripţii ipotecare sau 
reînoirea lor şi efeetuavea tran- 
scripțiunilor, cum şi termenele 
oricăror alte acte judecătoreşti, 
care, după lege, trebuesc înde- 
plinite într'un timp determinat, 
toate termenele prescrise de lege 
pentru a atacă înaintea oricărei 
instanțe judecătoreşti şi prin 
orice mijloace de drept, ordi- 
nare sau extraordinare, actele 
şi hotărîrile judecătoreşti de 
orice natură, civilă, coinereială, 
fiscală sau penală, termenele de 
plată prevăzute în convențiuni, 
vor fi de asemenea suspendate 
numâi în profitul militarilor 
chemați sub arme, ineluziv vo- 
luntarii, sau oricărei persoane 
care îndeplineşte un serviciu 
obligator în armată, în timpul 
mobilizărei sau stărei de răs- 
boiu“. 

Rechiziţii niilitare. — Lu- 
crurile rechiziționate de vrăjmaâş



  

în timp de răsboiu nu pot fi 
revendicate dela, terţii posesori, 
chiar dacă aceste rechiziţii ar 
fi fost neregulate, 373. V. Pre- 
scripția civilă, p. 658. 

Recidivă. — Deoseb. între 
dreptul nostru şi cel francez în 
privinţa reciclivei, 527. Vezi 
Prescripția penală. 

Recrutarea armatei. — 
Fraudele în materie de recrutare 
n'au prescripţie, 475 text şi n. 2. 
V. P'raude în materie de recru- 
tare. Prescripția penală, p. 667, 
ete. 

Recunoaştere. — Recunoaş- 
terea, unui drept, spre a puteă 
fi opozabilă celui ce o face, 
trebue să fie făcută de o per- 
soană capabilă a se obligă sau 
de reprezentantul ei legal. Astfel, 
o comună nu poate face decla- 
raţii sau recunoaşterii asupra 
proprietăţilor sale decât sub 
formele determinate de legea ei 
organică, o asemenea recunoaş- 
tere echivalând cu un act de 
înstrăinare. Cas. S-a L-a. Bult. 
1913, p. 2024. V. Comună. 

Recursul în Casaţie. -- Tar- 
divitatea recursului în easaţie 
este de ordine publică ca şi acea, 
a apelului, 46, 47. V. Apel. 

— Ant. 42 al legei organice 
a Curţei de casaţie obligă pe 
recurent, sub sancţiunea nuli- 
tăței de drept a recursului, ca, 
în termen de două luni, să depue 
la grefa Curţei mijloacele de 
casare lămurit dezvoltate, şi dis- 
pune că odată expirat acest 
termen, mijloacele de casare nu 

mai pot fi depuse, nici sehim- 
bate sau adăogate; acelaş text 
dă însă drept Curţei de casaţie 
ca, în eazuri excepţionale apre- 
ciate de ea, să acorde prelun- 
gire de termen pentru depu- 
nerea, schimbarea sau adăogirea, 
mijloacelor de casare. Cpr. Cas. 
S-a II, Bult. 1913, p. 2098. 

— Spre deosebire de codul 
francez, art. 596 Pr. pen. face să, 
curgă, termenul preseripţiei pe- 
depselor, din ziua pronunțărei 
deciziei Curţei cu juraţi, fie că 
sa făcut sau nu s'a făent recurs 
în casaţie, 521, 522. V. Pre- 
scripția penali. 

— În inaterie de delicte de 
presă, ca şi în materie eorec- 

"ţională în genere, cei condem- 
naţi la închisoare trebue să se 
prezinte la casaţie în stare de 
înehisoare.sau să fie liberaţi pe 
cauţiune, 479 n. 1. V. Delicte 
de presă. 

— "Termenul de recurs în 
materie de legea proprietarilor 
(contestaţii la o ordonanţă pre- 
zidenţială sau la executarea unei 
hotărâri), 289: ad notam. v. 
Proprietari. 

— În materie represivă, re- 
cursul făcnt de cel condemnat 
printr'o decizie definitivă, nu 
întrerupe preseripţia, 500 n. 2. 
V. Apel. 

Reducţiune. — Acţiunea în 
redueţiune a unei donațiuni sau 
unui testament se prescrie prin 
30 de ani, 217 n. 1, 210. Y. 
Donaţiune, Testameul, ete. 

Refere. — V. Procedura în 

refere. 
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Registre comerciale.—De- 
bitorul unei cambii nu poate, 
spre a dovedi liberarea sa, să 
ceară aducerea registrelor ad- 
versarului său, 313 ad notam 
şi tom. VII, p. 368 text șin.3. 
V. Cambie. 

— Registrele comereianţilor 
trebue să fie păstrate 10 ani, 
401 n. 2. 

— Ele pot însă face credință 
despre cele cuprinse în ele şi 
în urma expirărei termenului 
de 10 ani. Primitea dovezei lor 
nu poate fi respinsă din cauză 
că acela căruia ele sunt opuse 
nu şi-a păstrat propriile sale 
registre, 408 ad notam. 

— Grefierii şi judecătorii sin- 
dici sunt, după 3 ani dela în- 
chiderea sau încetarea opera- 
ţiilor falimentului; liberaţi de 
obligaţia de a dă socoteală de 
registrele comerciale şi actele 
ce li s'au încredinţat cu ocazia 
falimentului, 460. V. Paliment, 
Prescripția comercială, Sindic, 
ect. 

Rente. — Rentele perpetue 
sau viagere se prescriu, în pri- 
vinţa dreptului de a cere ve- 
nitul lor, prin 80 de ani, eu 
începerea, dela data, titlulni lor 
constitutiv, 206, 227. 328. V. 
Prescripţia civilă. 
— În caz când sau făcut 

plăţi din venituri ale rentei, 
termenul prescripţiei curge dela 

" ultima plată a acestor venituri, 
207, 

— Incât priveşte veniturile 
rentei ajunse la scadenţă, ele 
se prescriu prin cinci ani, 207, 
221, 822, 328. V. Prescripţia 
civilă, 

—  Creditorul rentei poate în 
totdeauna să, dovedească că el   

n'a rămas în inacţiune 30 de 
ani şi că, prin urmare, dreptul 
lui nu este prescris, această do- 
vadă putându-se face prin toate 
mijloacele legale, 227. 

— Dreptul ereditorului sau 
reprezentanţilor săi de a cou- 
strânge pe debitorii rentei a le 
procură un nou titlu de rentă 
după 28 de ani dela data ti- 
tlului constitutiv al rentei, adecă 
doi ani înainte de îndeplinirea 
presecripţiei, 227, 228. V. Pre- 
scripția civilă. 

— Creditorul îşi va procură 
titlul nou fie prin bună înţele- 
gere, fie prin justiţie, 228. 

— Cazurile când titlul nou 
nu este necesar, 228. 

— Prineipiul de mai sus, sta- 
tornicit de art. 1893 C. civil, 
se aplică la toate rentele, fie 
perpetue, fie viagere, el nea- 
plicându-se însă la - datoviile 
unui capital exigibil după 30 
de ani, 228. 

— El nu se aplică, de ase- 
menea, detentorului unui fond 
ipotecat pentru garantarea, ren- 
tei, nici debitorului unei servi- 
tuți, fiindeă textul de mai sus 
este excepţional, 228. 

Rente perpetue. — Exi- 
stenţa, lor în dreptul nostru ac- 
tual (Controv.), 206 n. 2 şi 
tom. X, p. 96 urm. Cpr. Cas. 
rom. Bult. 1913, p. 1962 urm. 

Rente viagere.—Supunerea 
lor la taxa de înregistrare. Cas. 
Secţii-unite, Bult. 1913, p. 2236. 

Res inter alios acta aliis 
nec nocere, nec prodesse 
potest, 168.



  

Res perit domino, 430. 

Restauratori. — Preseripţia 
acţiunei lor pentru hrana pro- 
curată clienţilor lor, 292. V. 
Găzduitori, Ospătători, ete. 

Retenţie (dreptul de retenţie). 
Dacă avocatul are sau nu 
dreptul de a reţine documentele 
ce i s'au încredințat pănă la 
plata onorariului ce i se cuvine 
(Contov.) n. 3 dela p. 220, 221 
şi tom. X, p. 853,text şin. 1. 
V. Arocat. 

Reţineri. — O comună nu 
poate invocă prescripţia de 5 
ani atunci când un funcţionar; 
care nu are drept la pensie, 
cere restituirea reţinerilor ce 
comuna i-a făcut în acest scop, 
326. Vezi Comună, Pensiune, 
Prescripția civilă, p. 651, ete. 

Reus in excipiendo îit ac- 
tor, 216. 

Revendicare.—V. Acţiunea 
în revendicare. 

Revizuirea (înaintea instan- 
țelor de fond) în materie de le- 

gea proprietarilor, 288 n. 2. 

V. şi tom. IX, p. 354. V. Pro- 
prietari, 

Rezervă.— Acel care a pre- 

scris un imobil, conform 

ant. 1895 urm. C. civil, este la, 

adăpost de acţiunea, în reduc- 

țiune exercitată de moştenitorii   

rezervatari, contra unui vân- 
zător care a dobândit imobilul 
în baza unei liberalităţi ce atacă - 
partea disponibilă a rezervata- 
rilor, 237. V. Acţiunea în veduc- 
iune, Prescripţia civilă, ete. 

Ruptaşii (sau Ruptele viste- 
miei, — Ce erau, 10 n. |. 

S 

Samsari. — V. Meaiatori. 

Scrisori confidenţiale (pro- 
prietatea lor); 361 n. 6-şi 
tom. III, partea I-a, p. 251, 252. 
Vezi şi Cas. rom. Dreptul din 
1915 15, No. 9, p. 65. 

” A plieara art. 1909 seri- 
sorilor confidenţiale, 361. Vezi 

Preseripţia civilă. 

Scrisurile funciare.— Sunt 
titluri la purtător ŞI pot cir- 
culă din mână în mână, 381 
n. 4. V. Titluri la purtător. 

Separaţia de bunuri sau 

de patrimonii. — Separarea 

de bunuri aduce preseriptăbili- 

tatea fondului dotal, nu Însă 

inalienabilitatea lui, care sub- 

zistă în tot timpul cât ţine că- 

sătoria, 79, 188, 189. V. Dotă 

imobiliară, Femeea măritată, 

Fond dotal, Inalienabilitatea 
fondului dotal, ete. 

— Imobilul dotal fiind deci 

preseriptibil în urma separaţiei 

de bunuri, preseripţia curge 
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contra, femeei dela această se- 
parare, 189. | 
— Prescripţia este însă sus- 

pendată între soţi chiar în urma 
separaţiei de bunuri, 192, 273. 

— Îmcât priveşte actele fă- 
cute de o femee măritată neau- 
torizată, prescripţia - începe a 
curge numai din ziua desfa- 
cerei căsătoriei, separaţia de bu- 
nuri nemodificând întru nimic 
regula de mai sus, întrucât fe- 
meea, prin această separație do- 
bândeşte numai libera admini- 
strație a avutului său, 273. 

Servitori. — Ce se înţelege 
prin servitori şi exemple de ser- 
vitori, 306, 307. V. Prescripția 
civilă. - 

— Punctul de plecare al pre- 
seripţiei în privinţa servitorilor 
care se toemese cu anul, 316. 

— Servitorii pot să invoace 
beneficiul art. 1909 în privinţa 
preseripţiei instantanee a lueru- 
rilor mobile, dacă din îm pre- 
jurările cauzei rezultă că au 
posesiunea, excluzivă şi cu ti- 
tln de proprietari a unor lu- 
ceruri mobile aflătoare la domi- 
ciliul stăpânului, care este şi 
domiciliul lor, 352. V. Pre- 
scriptia civilă, Toleranţă, ete. 

Servitute. — Servituţile dis- 
continue şi neaparente, deşi 
sunt în comerţ și aliena.bile, to- 
tuși nu pot fi dobândite prin 
prescripţie, ci numai prin titlu, 
79 n. 1.V. Prescripția civilă, 
ete. 

— Servituţile personale (uzu- 
fructul, uzul și abitaţia) şi ser- 
vituţile prediale continue şi apa- 

  

rente, pot fi dobândite prin pre- 
scripţie, 18, 233. 

— Însă prin preseripţia de 
30 de ani, iar nu prin cea de 
10 sau 20 de ani, 22 n.1, 
233, 235, 331. 

— Şi acţiunea pentru deter- 
minarea despăgutirei ce apar- 
ţine vecinului, din cauza daunei 
produse prin trecerea pe fondul 
său, se preserie tot prin 30 de 
ani, numai dreptul proprieta- 
rului înfundat de a cere o eşire 
pe fondurile vecinului său fiind 
im preseriptibil, 86, 87. 332 ad 
notam. V. Loc înfundat. 

— Nimene nu se poate în- 
fundă prin faptul său, 332 ad 
notaim. V. Loc înfundat, p. 59i. 

— Art. 568 Pr. div. nefiind 
aplicabil servituţilor active. 
adecă care se exereită de imo- 
bilul adjudecat asupra altui 
imobil, partea care a cunipărat 
un imobil la licitaţie publică 
nu dobândeşte o servitute de 
vedere asupra fondului vecin, 
prin trecerea de 5 ani dela exe- 
cutarea ordonanţei de adjude- 
care, 340, 341, V. Licitaţie 
publică. 

— După cum cel ce preserie 
proprietatea unui imobil prin 
uzusapiunea, de 10—20 de ani, 
nu desrobeşte acest imobil de 
servituţile ce-l grevau, tot astfel 
e] nu dobândeşte prin această 
uzueapiune scurtă servituţile ac- 
tive ale fondului, aceste servi- 
tuţi neputând fi dobândite, când 
sunt continue şi aparente, decât 
prin preseripţia de 30 de ani, 
225 n. 1, 235. V. Prescripția 
civilă. 
—Servituţile se sting prin neuz 

sau neîntrebuinţare timp de 30 
de ani, 98 n.1 în fine, 218, 219. 
V. Proprietate, Uzufruct, etc.



  

Servitute 

— Preseripţia liberatorie care 
rezultă din neuz, poate fi în- 
treruptă prin faptul material 
al exerciţiului acestor servituţi, 
144 n. 3. 

—: Servituţile sunt suscepti- 
bile de posesiune, 78, 9%. V. 
Posesiune. 

— Posesiunea ce se exercită 
prin simpla îngăduinţă nu con- 
stitue o posesiune de proprietar, 
astfel că o servitute exercitată 
timp de 30 de ani prin îngă- 
duință sau toleranță, nu poate 
constitui un drept de servitute 
în sensul art. 623 C. civil; şi 
există îngăduință sau toleranţă 
ori de câteori actele de posesiune 
exercitate de proprietarul fon- 
dului dominant nu aduce un 
prejudiciu apreciabil proprie- 
tarului fondului servant'şi când 
acest din urmă nu are un interes 
serios de a se opune. Trib. Ilfov, 
Dreptul din 1914, No.80, p. 636. 

— “Tot în acest sens Curtea. 
de casaţie a decis foarte bine: 
că posesiunea servituţilor, ca să 
fie utilă şi să ducă la preseripţie, 
trebue să cuprindă şi elementul 
intenţional, adecă să fie exerci- 
tată sub nume de proprietar, 
iar nu în mod precar şi prin 
simplă toleranţă, căci acela care 
exercită o servitute de vedere 
sau de trecere pe fondul altuia, 
în virtutea unei permisiuni ex- 

prese sau tacite, recunoaşte prin 

aceasta, în mod implicit, că nu 
are niciun drept propriu asupra 
lucrului, ceeace exclude din 
partea sa animus domini. Cas. 
S-a 1, decizia No. 425, din 23 
Sept. 1914. Jusisprudența ro-   

mână din 1914, No. 33, p. 514, 
No. de ordine 50. 

Sezină. — Este o ficţiune, 
95, 90. Vezi asupra sezinei 
tom. III, partea II, al Coment. 
noastre, 52 urm., precum şi 
Şt. C. Bossie, Revista critică 
de drept, legislaţie și jurispru- 
dență din 1912, p. 318 urm. 

Sindic. — Preseripţia nu 
curge în tolosul sindieului unui 
faliment, ]96. V. Paliment. 
— După trei ani dela înehi- 

derea sau încetarea falimentului, 
sindicul este liberat de obligaţia 
de a dă socoteală de registrele 
comerciale şi actele: ce i sa 
încredinţat cu ocazia falimentu- 
lui, 460. V. Faliment, Pre- 
seripția comercială, Registre co- 
merciale,. ete. 

Sistemul metric. — Inşălă- 
ciunsa comisă cu ocazia aplicărei 
serviciului metrice de măsuri şi 
greutăţi, 369 ad notam. V. În- 
șălăciune. 

Societate.—Chestiunea de a 
se şti dacă aducerea în societate 
a unui imobil din pastea unuia 
din asociaţi, constitue sau nu 

un titlu just care să facă pe 
asociaţii de bună credință să 
dobândească propr ietateaa- 
cestui. imobil, prin  preseripţia 
de 10—20 de ani, este eontro-. 
versată, 256. 

— Preseripţia de cinei ani, 
statornicită de art. 1907 C. 

civil nu se aplică dobânzilor 
datorite de o societate, unuia 

e 
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Societate - 

din asociaţi, cât timp această 
sumă n'a fost determinată, 331. 
Y, Frescripţia civilă. 

— S'a decis însă că preserip- 
ţia de 5 ani este, din contra, 
aplicabilă dobânzei sumelor da- 
torite de un asociat, pentru miza 
sa socială, 331 n. 3. 

— Prescripţia acţiunilor ce 
derivă din contractul de so- 
cietate sau din alte operaţii so- 
ciale, 441 urm. V. Prescripția 
comercială. 

— Declaraţia societăţei în 
stare de faliment nu suspendă 
nici nu întrerupe preseripţia în 
materie de societate, 444: V. 
Faliment,  Prescripția comer- 
cială. 

Societate de asigurare. 
Vezi Asigurare. 

  

  Solidaritate. — Renunţarea 
la prescripţie a unuia din de- 
bitorii solidari nu poate fi opusă 
celorlalţi codebitori solidari, 64. 
V. Prescripţia civilă. 

— Dacă datoria este indi- 
vizibilă şi nesolidară, renun- 
area unuia din debitori nu va, 
produce efecte față cu cei eare 
mau renunţat, 64. 

— Întreruperea civilă a pre- 
seripţiei făcută în privința unuia 
din debitorii solidari, întrerupe 
preseripţia în privinţa celorlalţi 
debitori, 169 şi tom. VI, p. 189, 
test şi n. 1.V. Prescripţia 
civilă, 
— Suspendarea îndeplinită în 

privinţa unuia, din debitorii so- 
lidari nu este însă opozabilă, 
celorlalţi codebitori şi nu îm-   

piedecă, în privința lor, cursul 
prescripţiei, 109 n. 2, 180. 

— Moartea unuia din co- 
debitorii solidari nefăcând să 
înceteze solidaritatea în privinţa 
celorlalţi codebitori solidari, în- 
treruperea adresată unuia din 
moştenitorii celui mort mai 
înainte, îşi va produce efectele 
sale în privinţa celorlalți debi- 
tori, nu însă pentru toată datoria, 
ci numai pentru partea acestui 
moştenitor, 169. 

— Cele zise în privinţa so- 
lidarităţei pasive, din partea de- 
bitorilor se aplică şi solidarităţei 
active din partea creditorilor 
(art. 1836, 1838), p. 170. 

Soţi.--Prescripţia fiind -sus- 
pendată între soţi în tot tim- 
pul căsătoriei, nici bărbatul nu 
poate prescrie în contra femeei, 
nici femeea în contra bărbatului, 
şi acest principiu fiind menit 
a garantă liniștea familiilor, 
se aplică tuturor preseripţiilor 
în genere, chiar şi celor scurte, 
191. V. Prescripţia” civilă, ete. 
— Aceasta soluţie este aplica- 

bilă şi preseripţiei comereiale 
(Controv.), 192, 417 urm. V. 
Prescriptia cârilă, pag. 632. 
—Ea se aplică, de asemenea, 

prescripţiei de 5 ani, p. 336 
n. 3. V. Prescripția civilă 

— Quid în privinţa decăderi- 
lor de drepturi? (Controv.), 192. 
-— Preseripţia este suspen- 

dată între soţi chiar în urma 
separaţiei de bunuri, ea neîn- 
cetând decâ: odată cu încetarea 
căsătoriei, 192. V. Preseripția 
civilă, pag. 632, Separ. de bu- 
nuri, ete. 

— În caz de anularea căsăto- 
viei, beneficiul suspendărei este



  

menținut pănă în momentul 
anulărei, 192. V. Prescripția 
câvilă. 

Starea civilă a oamenilor. 
— Este imprescriptilă, 85, 213 
n. 3. V. Prescripția civilă. 

Statul. -- Se poate preserie 
nu numai în contra partieu- 
larilor, dar şi în contra Statului, 
însă bine înţeles numai în pri- 
vința domeniului său privat, 
nu însă şi celui public, 76, 80. 
V. Domeniu public. 

— Statul poate, de asemenea, 
să prescrie nu numai în contra 
particularilor, ci şi în contra co- 
munelor, cu toată tutela ce el 
exercită asupra lor, 76. 

— Termenul uzucapiunei 
celei scurte se îndeplineşte în 
totdeauna în favoarea Statului 
prin 10 âni, el fiind prezent 
peste tot locul, de oarece are 
pretutindeni agenţi însărcinaţi 
de a vegheă la interesele sale, 
266, 261. V. Prescripţia civilă. 

Străini.— Pot dobândi imo- 
bile urbane, nu însă imobile 
rurale, prin prescripţie, 38, 59 
n. 3, 73, 398. V. Dr. înterna- 
tional, Prescrip. civilă, p. 660, 
ete. 

— Ei nu pot exercită acţiu- 
nile posesorii relative la imo- 
bilele rurale, 39. V. Acţ. pose- 
sorii. 

—  Preseripţia acţiunei în 
anulare sau în resciziune, sta- 
tornicită de art. 1900 C. civil, 
se aplică şi străinilor, pentrucă 
ea. constitue un statut real (Con- 
trov.), 272 și tom. VII, p. 81 
text şi n. 4. V. Prescripția ci- 
vile, 

  

Subrogare.*-— In caz când 
proprietarul unui vas avariat 
din cauza unui abordaj, a fost 
despăgubit de societatea de asi- 
gurare, el nu mai poate cere, 
în numele său personal, despă- 
gubiri dela proprietarul vasului 
care a fost cauza abordajului, 
ci acest drept aparţine numai 
societăţei de asigurare, care s'a 
subrogat în drepturile sale, 432, 
V. Abordaj. 
— Această subrogaţie apar- 

ţine şi societăţilor străine, care 
au plătit despăgubirea suferită 
pentru dauna cauzată, asigura- 

tului, 432 n. 1. V. Abordaj. 
— Subrogaţia legală, stabi- 

lită de art. 462 C. com., poate 
fi suspendată prin înţelegerea 
părţilor, asemenea elauză nefiind 
contrară ordinei publice, 432 
n. 1. V. Abordaj. 

— Proprietarul, care a plătit 
posesorului actual preţul achi- 
ziţiunei sale, nu poate să pre- 
tindă a fi subrogat recursului 
în garanţie conferit detentorului 
deposedat al lucrului pierdut 
sau furat, contra celui dela care 
el a dobândit acest lucru, pentru 
a cere dela un detentor inter- 
media suma ce el a restituit, 
280. V. Prescripţia civilă. 

Substituţie fideicomisară. 
— O donaţiune sau un testa- 
ment, care ar cuprinde o sub- 

„stituție fideicomisară, nu poate 
„servi ca just titlu spre a do- 
bândi proprietatea prin uzuca- 
piunea de 10 pănă la 20 de 
ani, 251. V. Prescripția civilă. 

Succesiune.— Art. 1393 C. 
civil nu se aplică la cesiunea
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Succesiune * 

unor drepturi succesorale, 150 
n. 

— Intreruperea civilă a pre- 
seripţiei, făcută faţă de unul din 
moştenitori, nu întrerupe pre- 
scripţia în priviuţa celorlalţi co- 
moştenitori, 169. . 

— Art. 1900 C. eivil, fiind 
0 dispoziţie excepţională, nu se 
aplică la acceptarea sau lepă- 
darea unei sueceşiuni, 270. 

— Posesiunea nu se aplică, 
la succesiuni, 95. V. Posesiune. 

— Dreptul de succesiune se 
stinge prin 30 de ani, aşa că 
după 30 ani dela deschiderea 
succesiunei moștenitorul a pier- 
dut dreptul său la succesiune 
şi este cu totul străin de ea, 
ne mai putând nici s'o primească, 
nici s'o lepede, 224 text şi n. 4, 
precum şi tom. III, partea II-a, 
p. 297 urm. Vezi Prescripţia 
civilă. 

Succesiune beneficiară. V. 
Moștenire beneficiară. 

_Succesiune vacantă, 19. 
Vezi Moștenire vacantă. 

Suprastalii.—Ce se înțelege 
prin suprastalii? 436 n. * 

Surori de caritate. —Privi- 
legiul lor pentru îngrijirea unui 
bolnav, 300 şi tom. X, p. 389. 

_ Suspendarea prescripţiei. 
Vezi  Prescripţia civilă, Pre- 

  

scripția comercială, Prescripția 
penală, ete. 

— Deosebire între întreru- 
perea şi suspendarea preseri)- 
ției, 142, 172, 202, 499, ete. V. 
Intreruperea prescripției, Pre- 
scripția civilă, ete. 

—Cesionarul drepturilor unei 
femei măritate, nu poate pro- 
pune cauzele de suspendare ce 
ar fi putut propune însăş femeea, 
204. V. Pemee măritată. 

— Creditorul nu poate, de 
- asemenea, să invoace 0 cauză 
de suspendare a  prescripţiei 
contra unui codebitor altul decâ: 
acela a cărui calitate personală 
a produs suspendarea, 204. 

— Regulile asupra efectului 
relativ al suspendărei preserip- 
ției nu-şi primesc aplicare în 
caz de indivizibilitatea dreptului 
care a făcut obiectul preseripţiei, 
119, 204. V. ndivizibilitate. 

— Este validă convenţia prin 
care părţile au suspendat cursul 
prescripției pentru un timp 
oarecare; în asemenea caz nu 

există renunțare la o prescripţie 
neîndeplinită şi, deci, nieio in- 
fracțiune la dispoziţia, proibitivă 
a art. 1838 C. civil (Controv.), 
p. 58. Cpr. Cas. belg. Cr. ju- 
diciar din 1901, No. 42, p. 338 
urm. (cu observ. noastră). V. 
Prescripția civilă, p. 619 şi 629. 

T 

Tantum prascriptum 
quantuim possessum, 42 n. 1, 
104. 

Tainică luare, — Legea ne- 
considerând ca delicte tainicile



  

Tainică luare 

luări comise de soţie spre pa- 
guba bărbatului, urmează că 
acei care au ajutat sau asistat 
pe femee la săvârşirea unui 
asemenea fapt, nu pot fi eon- 
sideraţi ea culpabili de compli- 
citate, întrucât pentru aceasta 
trebue ca faptul principal să, 
constitue o crimă sau un deliet, 
312 nota 3. V. Complicitate, 
Purt, ete. 

— Art. 307 din codul penal 
care nu socoteşte ca furturi tai- 
nicile luări comise de către 
fraţi şi surori între ei, sunt 
personale numai fraţilor şi su- 
rorilor; prin urmare, ceilalţi 
coautori nu pot beneficiă de 
această dispoziţie, creată numai 

în vederea persoanelor anume 
prevăzute de- lege, 373 ad no- 
tam. Mai vezi p. 367 ad notam. 
V. Purt. 

Tăinuire. — Imprejurarea 
personală autorului furtului că 
se găseşte în grad de înrudire 
cu reclamantul, pentru care 
art. 301 din codul penal nu 
pedepseşte furtul, nu poate fo- 
losi întru nimie tăinuitorului, 
al cărui fapt constitue un fapt 
eu totul independent de acel al 
furtului, 367 ad notam. V. Furt. 

— Tăinuirea unui lucru furat 
este un delict permanent, 491. 

—— Flementele delictului de 
tăinuire, 491 n. 1, 

— Reaua credinţă a tăinuito- 
rului, survenită în urma pri- 
mirei lucrului provenit dintr'un 
delict, nu poate aveă nicio în-" 
rîurire pentru existenţa şi să- 
vârşirea delictului, 491 n. 1. 

— Delietul de tăinuire, pen-   

dent înaintea tribunalului la 
punerea în aplicare a legei ju- 
decătoriilor de ocoale, a trebuit 
să se judece de tribunal în 
prima şi ultima instanţă, 491 
n. | în fine. 

Termen (Creanţă cu—).— In 
caz când o creanţă este supusă, 
unui termen, fie acest termen 

cert sau necert, preseripţia nu 
începe a curge decât la expirarea, 
termenului, şi fiindcă ultima zi 
aparţine debitorului spre a-şi 
execută obligaţia sa, ea va în- 
cepe a curge a doua zi după 
expirarea termenului, fiindeă 
numai atunei creditorul poate 
să acţioneze pe debitorul său, 
198. V. Prescripţia civilă. 
— Dacă există mai multe ter- 

mene, preseripţia nu curge 
pentru fiecare fracțiune a dato- 
riei, decât din ziua seadenţei 
acestei fracțiuni, 198. V. Pre- 
scripția civilă. 

— Termenul nu 
prescripţia statornicită de 
art. 1900 de a curge înaintea 
expirărei lui, din ziua actului * 
anulabil, după cum şi condiţia, 
cât timp este.în suspensie, nu 
împiedică preseripţia acțiunei 
în anulare de a curge dela data 
actului, 279. V. Condiție. 

Testament. — Acţiunea în 
anulare sau în reducţiune a 
unui testament se preserie prin 
30 de ani, 217 n. 1, 270. V. 
Donaţiune, Reducţiune, ete. 

-— Și acţiunea în anulare a 
unei împărțeli de ascendenți, 
făcută prin testament, se pre- 
serie tot prin 30 de ani, ehes- 
tiunea fiind însă controversată în 

îmoiedică,
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Testament 

privinţa împărţelei făcută prin 
donaţiune, 210 n.3. V. Impăr- 
țeala . ascendenților. 

-— 'Festamentele nule în pri- 
vinţa formelor nu pot fi con- 
firmate în urma morței testa- 
torului, de către moştenitorii 
sau reprezentanţii săi, regula, 
statornicită de art. 1167 $ ultim 
C, civil, în privinţa donaţiu- 
nilor, fiind excepţională şi cons- 
tituind chiar o anomalie (Con- 
trov.), 258; tom. IV, partea I-a, 
pag. 208 ad notam; tom. IV, 
partea II-a, pag. 139 urm; 
tom. VII, p. 51, 52, ete. V. 
Confirmare. 

Tipografi. — Preseripţia de 
un an, statornicită de art. 1904 
C. civil, este aplicabilă tipo- 
grafilor, ei nefiind lucrători, ei 
comercianţi, întrucât întrebuin- 
tează lucrători la exploatarea, 
industriei lor (Controv.), 296, 
302, 303 text şi n. 1. Cpr. 
«Just. de pace din Pont-l'-Eveque, 
Ov. judiciar din 1914, No. 43, 
p. 356 (cu observ. noastră). 

— Soluţia de mai sus este 
aplicabilă şi tipografilor care 
nu se ocupă cu vânzarea ope- 
rilor ee editează, 303. V. Pre- 
scriphia civilă, 

Titlu. — Uzucapiunea de 10 
pănă la 20 de ani cere exis- 
tența, unui titlu just, adecă tran- 
slativ de proprietate, 237, 246 
urm. V. Prescripţia civilă, 

— Diferitele titluri de uzu- 
capiune ce existau la Romani, 
247 n. 1. 

— Un titlu nul nu poate 
servi de bază prescripţiei de 10   

pănă la 20 de ani, chiar dacă 
posesorul nu are cunoştinţă de 
nulitatea care loveşte acest titlu, 
256 urm. 
— Prin titlu nul se înțeleg 

convențiile şi actele lipsite de 
formele legale, 256. 

— Nulitatea titlului nu-l ri- 
ciază şi nu-l face impropriu la 
presevipţie decât atunei când 
este vorba de o nulitate abso- 
lută sau de ordine publică, 260. 

— Un titlu nul poate însă 
servi de just titlu pentru a 
atribui fructele posesorului de 
bună credinţă, 256 text şi n. 2. 
V. Pructe, Prescripția civilă, 
ete. 

— Admiterea aceleiași soluţii 
în privinţa titlului putativ, 263. 
V. Fructe, Prescripţia ciilă. 
Cpr. C. Bucureşti, Dreptul din 
1910, No. 13, p. 105 (eu ob- 
serv. noastră). 

— Titlul. putativ nu poate 
nici el conduce la dobândirea 
proprietăţei prin uzucapiunea 
de 10 pănă la 20 de ani, 252 
urm. 

— Titlul patativ este acela 
pe care posesorul îl erede că 
există, dar care nu există în 
realitate. De exemplu: un tes- 
tament revocat - prin alt testa- 
ment posterior în dată, care se 
descopere mai târziu, 262, 

— Dacă titlul posesorului 
este constatat printr'un act sub 
semnătură privată, prescripția 
nu începe a curge în folosul 

lui decât din momentul când 
acest titlu a dobândit dată 
certă, 264. V. Dată certă. 

—  Dovedirea titlului just. 
264 urm. 

— Dovada titlului se poate 
" face prin martori sau prezump- 
țiuni, în cazurile în care această  



Titlu 

dovadă este admisă după dreptul 
comun, 265. 

— Chestiunea de a se şti 
dacă posesorul are sau nu un 
titlu Just, nu este o chestie de 
fapt, ei o chestie de drept, pe 
care Curtea de casaţie o con- 
trolează, 265. 

— Preseripţia de 30 de ani 
nu cere nici titlu, nici bună 
credinţă, 41, 215. V. Prescripția 
civilă. 

— Tot astfel nu cere nici 
prescripţia comercială de 10 
ani, 410, 424. V. Prescripția 
comercială, Vas, ete. 

— In privinţa  preseripţiei 
instantanee a mobilelor, nu se 
cere, de asemenea, niciun titlu 
(Controv.), 356. V. Prescripția 
civilă, p. 656. 

Titulus est radix et funda- 
mentum juris pretinsi, 250. 

— Astfel, titlul posesiunei 
pentru un cumpărător nu este 
inserisul care constată vânzarea 
(instrumentum probationis), ci 
însăş vânzarea, 250. 

Titlul nou de rentă, 227. 

V. Prescripţia cîvilă, Rente, ete. 

Titlul pro herede. — Con- 

stitue în legislaţia noastră un 

titlu care, unit cu buna credință, 

conduce la dobândirea proprie- 

tăţei prin uzueapiunea de 10 

pănă la 20 de ani, 133 urm., 250. 

V. Prescriptia civilă, p. 639. 

— Aceeaş soluţie eră ad- 

misă şi în codul Caragea, 1832 

text şi n. 1. V. C. Caragea, 

Posesiune, ete. 
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— “Titlul pro herede nu poate 
însă fi opus unui comoştenitor, 
ci numai unui terțiu străin de 
succesiune, 138. 

— O văduvă săracă care, în 
această calitate, vine la suce- 
siunea bărbatului ei, nu poate 
cât timp nu şi-a valorificat şi 
stabilit dreptul ei de femee să- 
racă, să invoaee titlul pro he- 
vede, în baza căruia să poată 
pretinde că a dobândit un imog- 
bil prin preseripţia de 10 pănă 
la 20 de ani, 139 ad notam. 
V. Văduvă săracă. 
— Uzueapiunea întemeiată 

pe titlul de moştenitor are de 
scop acoperirea viciului ce re- 
zultă din lipsa titlului de pro- 
prietate sau a capacităţei au- 
torului transmiterei bunului, 
1140, 141, 240 n. 2. 

— Der. roman şi-dr. francez 
în privinţa titlului pro herede, 
129 n- 2, 140 text şi n. 1. 

Titluri la purtător. — Po- 
sesiunea, se aplică titlurilor la 
purtător, 95. V. Posesiune. 
— Şi art. 1909 O. civil se 

aplică titlurilor la purtător, 
357 text şi n. 2. 

— "Titlurile la purtător pier- 
dute, furate, distruse, ete. (apli- 
carea legei din 21 lanuar 1883), 
381 urm. 

— Dispoziţiile art. 58 'C. 
com., asupra titlurilor la pur- 

tător furate sau pierdute, 376 

n. 4, 386 text şi nota. 

-— Aceste titluri sunt asi- 

milate mobilelor corporale, 
pentrucă titlul, care ete un 

obiect tangibil, constitue însăş 
creanţa, 381. 

— Astfel, sunt titluri la pur- 

tător: serisurile. funciare și alte 

44 
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Titluri la purtător 

valori mobiliare, înfiinţate de 
Stat, comune şi societăţi parti- 
culare, 381 n. 4. V. Scrisura 
funciare. 

— Biletele de bancă sunt tot 
titluri la purtător, dacă se sta- 
bileşte identitatea lor, 381 n. 3. 
V. Bilete de bancă, Prescripția 
civilă, p. 656. 

— Sa decis că şi biletele de 
loterie sunt, prin natura lor, 
adevărate titluri la purtător, 
381 n. 4. V. Loterie (bilete de—). 

— Titlurile la purtător, 
pierdute sau furate, pot deci fi 
revendicate în condiţiile stator- 
nicite de art. 1909, 1910, pen- 
trucă numărul lor le individua- 
lizează şi permite de a, le dis- 
tinge de alte titluri, 383. 

— Aceeaș . soluţie este ad- 
misă şi în privinţa cupoanelor 
detaşate de titlu, 357, 382, 387. 
V. Cupoane, Prescripţia civilă, 
ete. 

— Dispoziţiile legei din 21 
anuar 1883 asupra titlurilor 
la purtător pierdute, distruse, . 
furate, ete. 382 urm. 

— Această lege se aplică 
nu numai titlurilor definitive, 
dar şi celor provizorii, precum 
şi cupoanelor detaşate de titlu- 
rile lor, 387. V. Cupoane. 

— Ea nu se aplică însă bile- 
telor de bancă, nici biletelor de 
loterie sau de drum de fer, 387. 
V. Bilete de bancă, Loterie, ete. 
— Această lege se aplică, 

numai titlurilor la purtător 
create în România, 387. 
„_— Ea nu se aplică deci titlu- 

rilor străine negociate în Ro- 
mânia, nici celor străine nego- 
cate în străinătate, în privinţa 
cărora se vor aplică în totul   

Titluri la purtător 

art. 1909 şi 1910 din codul 
civil, 388. 

— Ea apără pe-propietarul 
titlului furat, când furtul n'a 
fost descoperit, 388. 

— Revendicarea titlurilor la, 
purtător conform art. 1909 C. 
civil, fără a se puteă opune 
lipsa publieaţiunilor, 388. 

— Mai vezi asupra titlurilor 
la purtător, p. 376 n. 4 şi p. 386. 
ad notam, ete. 

— Scopul şi raţiunea pentru 
care legiuitorul: a cerut înde- 
plinirea unor anumite forma- 
lităţi în caz de pierdere, dis- 
trugere sau furare de titluri la 
purtător este, pe de o parte, 
de a aduce la cunoştinţa debi- 
torului eare anume titluri au 
fost pierdute, pentru a îinpie- 
dică pe debitor de a plăti 
unui terțiu valoarea acestor 
titluri, iar pe de altă parte, de 
a aduce această împrejurare la 
cunoştinţa, terţiilor, spre a îm- 
piedică pe un terţiu de bună 
credinţă, de a deveni achizitorul 
unor astfel de titluri. Trib. 
Ilfov, Or. judiciar din 1910, 
No. 56, p. 482. 

— Înfiinţarea, de titluri sau 
obligaţii la purtător sau înfă- 
țişător prin convenţia părților 
(Controv.), 389 urm. și tom. X, 
p. 325 ad notam. 

Toleranţă. — Posesiunea 
exercitată asupra lucrului al- 
tuia prin simplă toleranţă sau 
îngăduință a proprietarului ace- 
lui lucru, nu poate conduce pe 
posesorul lui la prescripţie, pen- 
îrucă toleranța exclude ideea



Toleranţă 

de drept, 123, 124. V. Posesiune, 
Prescripția civilă. 

- — Viciul care rezultă din 
toteranță este absolut, iar nu 
relativ, 124. V. Posesiune, p. 
613, 615. 

— 'Toleranţa nu constitue, 
de asemenea, un titlu de pose- 
siune, ci un titlu precar, în baza 
căruia nu se poate invocă dis- 
poziţia art. 1909 din codul 
civil, 352. 
— Astfel, acel care ocupă, 

fără a plăti nicio chirie şi 
prin simpla toleranță a pro- 
prietarului, un apartament în 
casa acestui din urmă, trebue 
să dovedească că mobilele află- 
toare în apartamentul său, sunt 
ale lui şi că au fost acolo aduse 
de el, 352. V. Preserip. civilă. 

— Cât pentru servitori, nu 
se poare zice că ei sunt găz- 
duiţi cu titlul de toleranţă la 
stăpânul lor; ei pot, deci, să in- 
voace beneficiul art. 1909 0. 
civil, dacă din împrejurări 
rezultă că au posesiunea ex- 
cluzivă şi cu titlu de proprie- 
tari a unor lucruri mobile află- 
toare la domiciliul stăpânului, 
care este şi domiciliul lor, 352. 
V. Servitor, Prescriphia civilă. 

Transcriere. — Actul care 
cuprinde renunţarea la pre- 
seripţia unui imobil, nu este su- 

pus transcrierei, 63. V. Pre- 
scripția civilă. 
— O vânzare, ca şi o donaţiune 

netranserisă, constitue un titlu 

just pentru preseripţia de 10-20 
de ani, fiindcă transcrierea na 

fost organizată spre a apără 
pe adevăratul proprietar contra   

uzurpărilor emanate dela terţii, 
258, 259. V. Prescripția civilă, 
p. 640, Vânzare, ete. 

Transport (0Cărăușie). — 
Prescrierea acţiunilor izvorite. 
din contractul de transport sau 
cărăuşie, 450 urm. V. Cărâuş, 
Prescriplia comercială, ete, 

— Sa decis, cu drept cuvânt, 
că prescripţia statornicită de 
art. 956 0. com. se aplică, în 
genere, la toate acţiunile izvo- 
rîte din contractul de trans- 
port, iar nu numai atunci când 
este vorba de pierdere, avarie 
sau întârziere, menţionarea, aces- 
tor cazuri în partea finală a 
acestui text fiind făcută în sco- 
pul de a fixă punctul de ple- 
care al preseripţiei, iar nu de 
a enumeră în mod limitativ 
cazurile când se aplică pre- 
seripţia statornicită de acest text, 
56, n. 3, 452, 453, V. Cărăuș, 
Cărăușie, Prescripţia comer- 
cială, p. 665, ete. 

Transportul de persoane.— 
Responsabilitatea cărăușului în 
caz de accident întâmplat unui 
călător (Controv.), 455 n. 1; 
tom. V, p. 495 urm. şi tom. 
IX, p. 289 urm. V. Prescrip. 
comercială, p. 665. 

Tranzacţie. — Actul scris 
este cerut, în materie de tran- 

zacţie, ad probationem, iar nu 
ad solemnitatem (Controv.), 359 
n. & şi tom. X, p. 204. 

— 'Tranzacţia este un titlu 
just în sensul art. 1895 urm. 
C., civil, de câteori este tran- 
zlativă de proprietate, 249 text 
şi n. 3, precum şi tom. X, 

p. 209 n. 1. 
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Trecere (Servitute de—) 
Find o servitute necontinuă, nu 
poate fi dobândită prin pre- 
scripţie, ci numai prin titlu, 79 
n. l- şi tom. III, partea I-a, 
p. 817 n. 1. V. Prescripţia 
civilă, Seruvitule, ete. 

Tutelă, Tutor.— Ca orice 
administrator al bunurilor al- 
tuia, tutorul nu poate renunță 
la prescripţie în numele mino- 
rului sau interzisului, 58. 

— El poate însă renunţă la 
prescripţiile scurte, 58 n. 1. V. 
Prescripția civilă. 

— 'Tutorul este un posesor 
cu titlu precar, 113 text şi n. 2. 
—  Prescripţia nu curge deci 

în folosul tutorului, în privinţa 
bunurilor minorului sau. inter- 
zisului administrate de el, 196. 
V. Interdicţie, Minori, Pre- 
scripția civilă, ete. 

— Minorul are acţiunea în 
anulare nu numai în privința 
actelor făcute de el, dar şi în 
privinţa celor făcute de tutorul 
său, fără îndeplinirea formelor 
legale, 274. V. Minori. 

„ — Im caz însă câna tutorul 
ar fi înstrăinat bunurile fostului 
minor, în urma încetărei tu- 
telei, minorul va fi în drept a, 
revendică, lucrul vândut, iar nu 
a cere anularea unui act la 
care el n'a luat parte nici prin 
el însuşi, nici prin reprezen- 
tantul său legal, nota 5 dela p. 
274, 215, 

— Jurământul de eredulitate 
poate fi deferit numai tutoru- 
lui unui minor, nu însă și tu- 
torului unui interzis (Controv.), 
314. V. Interdicţie, Jurământ 
de credulitate, ete. 

—  Prescripţia acţiunilor re- 

  

  

lative la tutelă (prescripţie li- 
beratorie) statornicită în favoa- 
rea, tutorului în ceeace priveşte 
numai gestiunea tutelară, 280 
urm. V. Prescripția civilă. 

— Această prescripţie de 10 
ani nu se aplică acţiunilor ce 
tutorul ar aveă contra mino- 
rului (actio tutela contraria), 
284. V. Prescripția civilă. 

U 

Ucenici. — Incât priveşte 
ucenicii, adecă acei pe care 
meşterii sau patronii îi pri- 
mese, cu sau fără plată, pentru 
învăţătura, unui meșteșug, legea 
nu prevede decât o creanţă, 
care se preserie printrun an, 
şi anume: acea a preţului uce- 
niciei. Dacă patronul găzdueşte 
şi hrăneşte pe ucenicii săi, el 
va fi asimilat directorului de 
pensionate, 305. V. Prescripția 
civilă, | 
— Punctul de plecare al 

acestei preseripții, 316. 

Ultraj contra moralei re- 
ligioase. — Art. 262 ş 2 C. 
penal referindu-se la mijloacele 
din art. 294 C. penal, pentru 
existenţa, delietului de ultraj în 
contra moralei publice sau re- 
ligioase sau în contra bunelor 
moravuri, acest delict se poate 
comite nu numai prin scrieri, 
imprimate, gravuri, ete., dar şi 
prin cuvinte rostite în publie. 
Când, deei, instanţa de fond con- 
stată că ineulpatul a rostit 
vorbe murdare, în localul pri- 
măriei; cu privire la „sfânta



masă“ şi la „sfintele taine“, cu 
care se împărtăşesc credincioşii, 
prin care a atins simțimântul 
religios al creştinilor, şi că acele 
vorbe constituese nu simple in- 
jurii, ci expresii injurioase de 
natură, gravă, face o justă apli- 

_care a art. 262 $ 2 C. penal. 
Cas. S-a II, Bult. 1913, p. 2100, 
2101. 

Uz. — Uzul este o servitute 
personală, care poate fi dobân- 
dită prin preseripţie, 78, 233, 
— Uzuarul este un posesor cu 

titlu precar, 113 text şi n. 1. V. 
Precariști, Prescrip. civilă, ete. 

Uzină. — Funcţionarul care 
dirigueşte o uzină sau alt stabi- 
liment industrial ori comercial, 
nu se consideră ea servitor, 307. 
V. Prescripţia civilă, Servitori, 
ete. 

Uzucapiune. — Preseripţie 
achizitivă, &l. V. Prescripţia 
civilă. 

— Astăzi există două uzucapi- 
uni sau prescripţii achizitive: 
cea de 380 de ani (longissimi 
temporis) şi cea de 10 pănă 
la 20 de ani (longi temporis), 
efectele ambelor preseripţii fiind 
aceleași, n. 4 dela p. 229, 230. 
V. Prescripţia civilă. 

— Deoseb. între uzucapiune 
şi prescripţia liberatorie sau 
extinctivă, 43, 44. 

— Reguli comune uzucapiu- 
nei şi preseripţiei liberatorii, 
49. V. Prescripția civilă. 

Uzufruct. — Regele este un 
uzufruetuar în privinţa bunu-   

rilor care compun domeniul Co- 
roanei, 83. V. Dom. Coroanei. 

— Uzufeuctul imobilelor 
poate fi dobândit prin pre- 
scripţie sau uzueapiune, 78 text 

“şi n. 1, 233. V. Preseripţia 
civilă, Servitule, ete. 

— Uzufruetul se stinge, ca şi 
servitutea, prin neuz în tim 
de 30 de ani, 99 nota, 145, 218. 
V. Servitute. 

—  Stingerea lui prin efectul 
" preseripţiei statornicite de 

art. 1895 C. civil, 236. 
— Uzufructul nu se stinge 

însă prin inundație, ca şi pro- 
prietatea, 146 n. 3. V. Inundaţie. 

—  Uzufruetuarul este un po- 
sesor cu titlu precar față de 
cel care i-a concedat uzufructul, 
113, 350 n. 4. V. Precariști. 

— Preseripţia curge contra 
uzufructuarului universal sau 
cu titlu universal, 174. V. Pre- 
scripția ciuilă,. 

— 'Terţiul achizitor al unor: 
imobile înstrăinate în folosul 
lui de către un uzufruetuar, 
prescrie proprietatea acestor, 
imobile înaintea, stingerei: uzu- 
fructului, 202. 

— Suspendarea  preseripţiei 
în favoarea uzufructuavului nu 
foloseşte nudului proprietar şi, 
vice-versa, suspendarea datorită, 
unei cauze existente în persoana 

nudului proprietar, nu foloseşte” 
uzufructuarului, 203. | 
— Prescripţia de 5 ani se 

aplică dobânzei, sumelor dato- 
rite de uzufructuar, în baza 
art. 552 C. civil, dacă acesta a 
avansat capitalul necesar plăţei 
datoriilor, care apasă asupra 
fondului supus uzufructului, 
precum şi dobânzilor capita- 
ului rămas în mâna nudului 
proprietar, pe care uzufructna- 
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Uzutfruct 

rul a neglijat de a le cere, 329. 
V. Prescripția civilă, p. 652. 

— Uzufruetul fiind un drept 
real, din natura acestui drept - 
rezultă că nudul proprietar nu 
este obligat să facă nimie în fo- 
losul uzufructuarului, ci numai 
să-l lese să-și exereite dreptul 
său, aşa că uzufructuarul nu 
are nicio acţiune contra nu- 
dului proprietar pentru a, cere 
să i să facăzireparaţii mari la 
începutul sau în cursul uzufruc- 
tului, nici valoarea lor, în cazul 
când le-ar fi făcut el, nota 5 
dela p, 203, 204. 

— Prescripţia de 5 ani, sta- 
tornicită de art. 1907 C. civil 
se aplică dobânzilor capitalului 
rămas în mâna nudului pro- 

- prietar, pe care -uzufructuarul 
a neglijat de a. le cere, 329. 

— Uzufructuarul unui lucru 
"mobil, care a primit acest mo- 
bil cu bună credinţă, poate să 
invoace art. 1909 C. civil faţă, 
de terţii, căci el nu este deten- 
tor cu titlu preear decât faţă 
cu cel care i-a concedat uzu- 
fructul, 350 n. 4. V. Preserip- 
Ha civilă. : 

— Art. 1909 C. civil ex- 
clude nu numai revendicarea, 
ci şi acţiunea, confesorie de uzu- 
fruct (acţiune tot reală), Deci, 
dacă lucrul mobil posedat de 
un achizitor de bună credinţă 
este grevat de un drept de uzu- 
fruct, uzufructuarul nu va puteă 
să evingă pe acest achizitor, 
363 n. 3. V. Prescripţia civilă, 
p. 657. 

„Uzuri comerciale. — Des- 
fiinţarea lor prin art. 1 C.   

comercial, 415 n. 1. V. şi C.St,. 
Bossie, Or. judiciar din 1914, 
No. 84, p. 688, 689. 

vV 

  Vamă. Responsabilitatea 
şefilor vamali pentru întreaga 
gestiune vamală, 482 n. 1. 

—  Preserierea delietelor va- 
male, 480—482. V. Contra- 
bandă, Prescripția civilă, ete. 

Vas. — Vasele plutitoare pot 
fi dobândite prin preseripţie, 424. 

— Art. 1909 C. civil nu se 
aplică însă vaselor, 100, 359, 
424 şi tom. III, partea I-a, 
p. 188 n. 1 şi p. 298. V. Pre- 
scripția civilă, p. 656. 

— Vasele nu pot fi înstrăi- 
nate decât printwun act scris; 
acest act nu este însă cerut ad 
solemnitatem, ei ad probationem 
(Controv.), 359; tom. IV, partea, 
l-a, p. 272 n. 2 şi tom. VIII, 
p. 545, text şi n. 2 (ed. I-a). 
V. Prescripţia civilă. 

— Acţiunea, pentru revendica- 
rea proprietăţei unui vas se pre- 
serie prin 10 ani. Această pre- 
scripţie nu cere niei titlu, nici 
bună credință, 424, 495. V. 
Acţ. în revendicare, Titlu, ete. 

— Acel care posedă un vas 
în baza unui titlu stipulat de 
bună credință, valid ca formă 
şi transcris, prescrie vasul prin 
cinci ani socotiți dela, data tran- 
serierei titlului şi adnotărei lui 
pe actul de naţionalitate, 424, 
425. 
— Căpitanul vasului, fiind 

un posesor cu titlul precar, nu



Vas 

poate să prescrie vasul ce co- 
mandă, 113, 427. V. Căpitan. 

— Pentru acelaş motiv, vasul 
nu poate fi preseris de persoa- 
nele care fae parte din echi- 
paj, 427. V. Echipaj. 
— Orice vas trebue să aibă 

un nume, un număr, un domi- 
ciliu şi o naţionalitate, 425 n. 1. 
— Importanţa naţionalităţei 

vasului, 425 n. 1. V. Naţiona- 
litate. 

— Pavilionul, este semnul şi 
emblema. naţionalităţei, 426 ad 
notam. V. Pavilion. 

„ — Ce se cere pentru ca un 
vas să poată arboră. pavilionul 
român? 426 ad notam. 

— Domiciliul vasului este 
în portul unde el este înseris, 
426. V. Domiciliu. 

—  Preseripţia relativă la ac- 
țiunile derivând din contractul 
de împrumut maritim sau de 
gaj asupra vaselor, 427. 

— Preseripţia acţiunilor 
ce izvorăse din lovirea vaselor 
sau abordaj, 428 urm. Vezi 
Abordaj. 

— Preseripţia acţiunilor ce iz- 
vorăse din închirierea unui vas 
pentru transportul de persoane 
sau de lucruri, 436. 

— Prescripţia acţiunilor ce 
izvorăse din contractul de asi- 
gurare, 437 urm. V. Asigurare. 

— S'a decis că dacă instanţa 
de fond constată că societatea, 
de asigurare a uzat de mano- 

pere pentru a împiedecă și în- 

târziă acţiunea, prin care asigu- 

vatul cere daunele cauzate prin 

sinistru, cu drept cuvânt se ho- 

tăreşte că societatea nu se mai 

poate prevală de prescripţia de   

Vas 

un an, edietată de art. 954 C. 
com. în materie de asigurare. 
Cas. S-a III, decizia No. 496, 
din 13 Octombrie 1913 (decizie 
nereprodusă în Bult. Curţei). 
Jurisprudențta română din 
1914, No. 4, p. 52, No. deor- 
dine 57, lit. b. 
„_— Această prescripţie se 

aplică la toate acţiunile ce de- 
rivă din contractul de asigu- 
rare, atât la acţiunile relative 
la plata despăgubirilor datorite 
în caz de sinistru, cât şi la ac- 
țiunile relative ia plata pri- 
melor de asigurare, 437. 

— Punctul de plecare al 
prescripţiei (asigurările mari- 
time), 438. 
— Asigurările de transpor- 

turi pe uscat, 438. 
— Asigurările contra dau- 

nelor şi asupra vieţei, 478. 
— De când curge termenul 

prescripţiei în privinţa plăţei 
primei de asigurare, 439. 

— Preseripţia relativă la ac- 
țiunile ce derivă din furnituri 
făcute pentru repararea unui 
vas sau pregătirea lui de drum, 
sau din plata de alimente date 
marinarilor şi celorlalţi oameni 
ai echipajului, din ordinul că- 
pitanului, 439, 440. V. Pre 
scripția comercială. 

Văduv, văduvă. — Deferi- 
rea, jurământului de eredulitate, 
313, 314, V. Jurământ, Pre- 
scripția civilă, ete, 

— Jurământul de eredulitate 
poate fi deferit nu numai fe- 
meei văduve, dar și bărbatului 
văduv, 314 n. 2. 
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Văduvă săracă. — Văduvă 
săracă, care, în această calitate, 
vine la succesiunea bărbatului 
ei, nu poate, cât timp nu şi-a 
valorificat şi stabilit dreptul 
său de femee săracă, să invoace 
titlul pro herede, în baza că-. 
ruia să poată pretinde că a 
dobândit un imobil prin pre- 
seripţia de 10—20 de ani, 139 
ad notam. Vezi Titlu pro he- 
vede. 

Vânat. — După hrisovul 
lui C. Mavrocordat, din 1740, 
țăranul puteă vână unde voia, 
480 ad.nolam. V. Hrisov, ete. 

—— Starea legislaţiei franceze 
asupra vânatului înainte de re- 
voluţia franceză, nota dela p. 480 
urna. 

— Preserierea acţiunilor pre- 
văzute şi pedepsite de legea 
poliţiei vânatului, 479 text şi 
n, 3. V. Prescripţia penală. 

Vânzare. — Cumpărătorul 
fiind un succesor cu titlu par- 
ticular al vânzătorului, de aiei 
rezultă că nu se poate opune 
celui dintăi (adecă cumpărăto- 
rului) hotărîrea dobândită 
contra autorului său (vânzăto- 
rul) posterior vinderei-cumpă- 
rări, 121 n. 3. 

— Hotărirea definitivă do- 
bândită în contra vânzătorului, 
înainte de vânzare, este însă 
opozabilă cumpărătorului, chiar 
şi atunci când cumpărarea a 
avut loc prin licitaţie publică, 
121 n. 3. V. Autoritatea lu- 
crului judecat. 

-— "Termenul stipulat pentru 
răscumpărarea lucrului vândut 
cu pact de răscumpărare, curge   

în contra minorilor şi interzi- 
şilor, pentrucă, în specie, nu 
este vorba de o preseripţie, ei 
de îndeplinirea unei “condiţii 
rezolutorii, 181. V. Interdicție, 
Minori, ete. 

— Acţiunea vânzătorului 
pentru complinirea preţului şi 
a cumpărătorului pentru scă- 
derea, preţului se preseriu prin- 
tr'un an din ziua contractului. 
Această prescripţie seurtă este 
aplicabilă minorilor şi inter- 
zișilor (Controv.), 180, 181. 
— O vânzare, ea, şi o dona- 

țiune netranscrisă, constitue un 
just titlu pentru prescripţia de 
10 pănă la 20 de ani, fiindcă 
trancripţia n'a fost organizată 
spre a apără pe adevăratul 
proprietar contra uzurpărilor 
emanate dela terţii, 258, 259. 
V. Prescripţia civilă, p. 640, 
Transcriere, ete. 
— Quid în privinţa vânzărei 

lucrului altuia? (Controv.), 259, 
260. 

Veterinari. — Acţiunea ve- 
terinarilor, ca şi acea a medi- 
eilor, chirurgilor, ete. se pre- 
serie printr'un an, întrucât ve- 
terinarii nu sunt decât nişte 
mediei pentru animale, 297. V. 
Animale, Hirurgi, Medici, Pre- 
scriptia civilă, ete. 

— Punctul de plecare al 
acestei preseripţii (Contror.), 
298 n. 2. 

Vetustas semper pro lege 
habetur, 6. 

Vicii de consimţimânt. — 
In privinţa viciilor de consim-



. A . t 
ţimânt, termenul de 10 ani, sta- 
tornicit de art. 1900 C. civil, 
curge dela, încetarea violenţei, 
sau dela  deseoperirea erorei 
ori dolului, 276 urm. V. Pre- 
scripţia civilă, p. 643. 

Violenţă. — Spre a conduce 
la preseripţie, posesiunea trebue 
să fie pașnică, adecă să nu fie 
întemeiată sau conservată prin 
acte de violenţă, 109 textşi n. 4. 

— Dacă posesiunea se înte- 
meiază pe acte de violenţă, 
viciul ei original dispare îndată 
ce violenţa a încetat, încetarea 

ei fiind o chestie de fapt, 110, 

V. Posestune. | 
— Nu numai violenţa fizică, 

dar şi cea morală, viciază po- 
sesiunea, 110. 

— Pie fizică, fie morală, vio- 
lenţa este un viciu relativ; opo- 
zabil numai de acela contra 
căruia este exercitată, 110. V. 
Posesiune, p. 612. 

Z 

Zaraf. — Dacă contuarul 
unui zaraf poate, în privinţa 
titlurilor la purtător, fi asimi- 

lat cu un târg public, 378, 379, 

text şi n. |. V. Banchier, Pre- 
scripția civilă. ete. 

Ziare. -- Prescripţia de un 
an, statornicită de art. 1904 

C. civil, nu se aplică la creanța 
preţului unui abonament de 
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ziare, 802. V. Zibrari, Pre- 
scripția civilă, ete. 

Zestre. — V. Dotă. 

Zid cofun.— Facultatea ce 
are orice vecin al unui zid de 
a-l face comun, este impre- 
seriptibilă, 89. 

— Sa decis că expresiunea 
„îngrădire“, întrebuințată în 
art. 600 C. civil, se referă nu- 
mai la ziduri, iar nu'la alt mod 
de a limită proprietăţile, cum 
sunt zaplazurile sau gardurile, 
şi această interpretare rezultă 
din chiar termenii „clădire“ şi 
„zid“ întrebuințaţi în textul 
legei şi care nu se pot referi 
decât la nişte semne despărţi- 
toare durabile, care să înlăture 
pe viitor neînțelegerile dintre ve- 
cini eu privire la întinderea pro- 
prietăței lor, şi care ar fi inevita- 
bile când semnele sar distruge 
cu uşurinţă sau ar dă loc la re- 
paraţii continue. Prin urmare, 
instanța de fond dă o bună în- 
terpretare art. 600 C. civil. când 
respinge acţiunea prin care unul 
din proprietarii vecini, care a 
construit un gard de scânduri 

ca. semn despărțitor între pro- 
prietatea sa şi acea a vecinului 
său, a cerut ca acesta să fie 

obligat la jumătatea costului 
acelui gard. Cas. S-a I-a, de- 

cizia No. 517, din 5 Noembrie 
1914. „Jurisprudența vomână 

din 1915, No. 2, pag. 18, No. 

de ordine 11. Vezi asupra acestei 

chestiuni tom. III, partea I-a, 

p. 682, text şi nota 3 (ed. a 2-a). 
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