Scire leges non hoc est, verba earum tenere, sed
tim ac potestatem.
11, Dig, Lib. 1, Tit. II], de legibus, etc.)

(L.

„Înțelegerea pravilelor este nu ca să înțele
îrea şi puterea lor. (And, Donici, $ 10, Capit.agă cineza cuvintele, ci tălcu1;—1L, 11, Dig, lib. 1,
Tit. I1l.)

„Legea, pe care judecătoria are să o aplice
la vre o pricină de judecată, nu se tălcueşte într'alt chip, fără de
cătuirea cuvintelor, şi după scopul cel veder cât numai după rostirea şi alat a dătătorului de legic. (Art.
8 C. Calimaci, 6 C. austriac),
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B.C.U. Bucuresti

ve

,

Despre conteacte sau convențiuni sau, mai bine (is, despre Obigaţiuni *)
Art.

644

prevede

că

proprietatea bunurilor se dobân-

Transiţie.

dește și se transmite, între altele, prin succesiuni, legate
și convenfiuni. Am studiat succesiunile, testamentele şi donațiunile (care nu sunt de cât nişte convenţiuni).

cem la obligaţiuni:
III, 13, pr). e
1)

Acum

tre-

Nune transeamus ad obligationes (Instit.,

Contract şi convențiune sunt, astăzi dou cuvinte sinonime
căci contractul este o convenție prin care dou& sau mai
multe persoane se învoese pentru a da naştere unei obli-

Contract,
convenţie,

gatiuni sau pentru a o stânge (art. 949), ear convenţia este
ori ce acord al voinţei mai multura. Convenţia, (cam venive)
este deci genul, ear contractul (frahere cum), specia.
Rubrica codului francez este intitulată : Despre contracte Tnexactitasau despre obligaţiuni convenționale în genere, ceea ce con- tea rubricei.
fundă efectul cu causa (Maread, IV, 3178. B. St. Prix, II,
4001. T. Huc, Code civil, Paris, 1894, t. VII. No. 1). Vedi
însă Demolombe, XXIV, 2.—Rubrica cărţei a III-a trebuea
deci intitulată: Despre obligaţiuni, așa, precum ea este intitulată în codul olandez. Codul italian şi acel spaniol au
adoptat rubrica următoare: Despre obligaţiuni și despre contracte în genere, ceea ce este earăș inexact. Vegi Laurent,
Ante-proiect,î. IV, p. 4, No. 10.
Am dis că, în dreptul modern, contractul se confundă cu Dreptul
convenţia. Aceasta provine din împrejurarea că, în dreptul
roman.
actual, simplul consimțâmânt este suficient pentru a da naştere unei obligaţiuni.| Nu tot astfel era însă în dreptul roman, unde se făcea o mare deosebire între contracte şi convențiuni, căci contractul dădea naştere unei obligaţiuni garantată prin -0_acținne,pe cănd convenția sâi pactul (pac?
"tai tatici) nu producea de cât o obligaţie naturală, lip-

sită de_ori ce acţiune şi dădea I0c numai lă excepţii (pacii
exceptiones).

Duda paclio obligutionem

non

parit,

sed parit

CODUL

CIVIL—CARTEA

IIL.—TIT.

HI.—CAPIT.

CAPITOLUL

1.— OBLIGAȚIUNI.

1.

Disposiţiuui preliminare.

Noţiuni generale asupra

obligaţiunei.

Drepturile personale şi drepturile reale formează patrimoniul care compune Bunurile “unei persoane.
Dreptul personal sau de creanţă are tot-deauna ca coObligaţie,

velativ o obligaţie.
Obligația
(ligare, a lega) este o legătură de drept !
(juris vinculuin), care silește una sau mai multe persoane 4

determinate a da (art. 1074),

a face sau a nu face ceva

(art. 1075 urm.), ad dandum aliquid, vel faciendum, vel
prestandum (L. 3. Pr., Dig., 44, 1), în folosul uneia sau

mai multor persoane earăș deteterminate: Obligatio est juris vinculum, quo necessitate adstringimur

alicujus solvende

vei (Instit., Pr., III, 13). (Cpr. art. 1088 C. civ. spaniol).
Acel obligat se numește debitor (îs guri debet), ear acela în folosul căruia obligațiunea există se numeşte creditor (de la credeve, a crede, a avea încredere). Romanii
diceau lreus.)
At

exceptionem. (|. 1, $ 4,
Ea pacto actionem noi
nibus et usucapionibus
fevuntur. (L. 20, Cod.,
Cu toate aceste, unele

Dig. IL, 14, şi L. 41, Dip., loco cit.)—
opriri. (L. 15, Dig., 19, 5).— Traditiodomina rerum, non nudis pactis trănsII, 3.) Vedi şi L. 45, Dig, II, 14.
pacte fură mai tărdiu garantate prin

o acţiune. Aceste erau pactele fegitima, pr atoria şi adjecta,
şi se numeau non uda. Intre pactele legifiine vom “cita|do(națiunea, pe care Justinian a făcut-o perfectă prin simplul

consimţemânt al părţilor ([.. 35, $ 5, Cod, 8, 54),

promi-

siunea de dotă (L. 6, Cod., 5, 11), pactul de bezman (lustit.,
Z4,
„etc.; între pactele pretor
Oiiâiie, adecă pe care
dreptul pretorian le a garantat prin o acțiune, vom cita

juremântul, constitutul, “convenţia

de

ipotecă

(Instit., IV,

6, $$ 7, 3 şi 9). In fine, pactele adjecta erau acele care fă
ceau parte” din un contract dis bone fidei şi care erau apărate prin acţiunea generală ce năştea din acest contract,

de câte ori ele erau adause în momentul chiar când contractul se formase, non ex întervallo. Aceste erau pactul
de rescumpărare (comp. art. 1372 C. C.), pactul comisor,
etc. Vedi Duranton, X, 58. Mackeldey, „Droit romain, p.
222 şi urm. , S$ 455 Și urm., ete,
|
De şi astăzi

pactele

se

confund

cu

contractele,

câte odată, legiuitorul înţelege prin pact clausa
un contract, Vegi, de ex., art. 1312 0. C.

totuşi,

adaosă

la

CAUSELE SAU SORGINTEA OBLIGAȚIUNILOR.

7

Obligaţiunile sunt civile sau naturale (axt. 1002,
1636, 1658) :).

1588,

Obligaţiunea

este civilă de câte ori debitorul

$ 2,

poate fi Oblig. civilă,

constrâns la esecutarea ei prin o acțiune în justiţie. Ea naturală,
este din contra naturală, de câte ori nici o acţiune nu aei.

esecutarea

sigură

|

Vom

vedea sub

art.

109, $2,

când vom

trata

pe

„larg despre obligaţiunile naturale, care nu sunt de cât
nişte obligaţiuni civile imperfecte, că mulţi autori confund
“aceste obligaţiuni cu
datoriile pur morale sau de conștiință, precum sunt, de ex., datoria de caritate, de recunoșîință, etc. Această confusie este însă vegretabilă, pentru

că asemene datorii nu sunt în domeniul dreptului, ci al
moralei, și am vădut că, de și dreptul și morala sunt în intim raport, pentru că ambele științi- vegulează modul de
purtare

a omului

de morală,

în societate,

pentru

că, pe când

totuș

dreptul

se

deosebește

acel dintăi își are sancţiu-

nea sa, morală se mulţumeşte numai de a enuncia principiile sale, fără a avea vre un mijloc de constrângere pen-

tru executarea lor 2),
Despre

causele sau sorgintea obligaţiunilor. -

Obligațiunile

isvorese:

e (oblig. convenţionale) ;

10 din conv ențiuni sau

contrac-

20 din quasi-contracte;

3% din

delicte ; 40 din quasi- delicte ; 5% şi din lege (art 588)

3).

Cu toate aceste, sorgintele obligaţiunilor, astfel cum le

am

expus

nu

sunt admise de toţi autorii, și sunt

susțin că, în caz de quasi-contract,
lege,

ear în caz

unii care

obligaţia isvorâște din]

de delict sau de quasi-delict,

din

vatamă-

)

Cpr. L. 1, $ 1, Dig, 46, 2.—L. 16,
$ 4, Dig, 46, 1.—
L. 6, Dig., 16, 2, 19, Pr, ,L. 60, Pr., Dig., 12, 6.—Gaius, III, $ 1.19, ete. Vedi înfră, capit. despre obligaţiuni natuvale (art. 1092, $ 2).
2 Mai vedi în tonrul I, p. 2, şi alte deosebiri între dreptul
şi morala.
2) Cpr. art. 1370 C. fe., eliminat de legiuitorul nostru ; art.
1097 C. italian ; art, 1089 c. spaniol ; “art. 859 €. austriac;
art. 1150 C. Calimah, ete. „Aut enim ex contractu sunt, aut
quasi ex contractu, aut ex maleficio, aul guasi ex maleficio.
(Instit., III, 13, $ 2). Vedi şi Instit. lui Gaius, III, $ 88,
„unde se dice:

er delicto.i

„Omnis

obligatio cel ex contractu

nascitur,

vel

CODUL

rea

CIVIL—CARTEA

unui

III.—ŢIT. IU.—CAPIT.

I.—CONVENȚIUNI.

drept t). Această teorie parea fi fost consacrată

de

codul Calimach, unde art. 1150 (859 C. austr.) nu prevede
quasi-contractul între sorgintele obligațiunilor,
cod

se ocupă

pe larg despre

quasi-contracte

deși

acest

la titlul man-

datului (art. 1388 şi urm. 2). Adevărul este însă, că astăzi, quasi-contractul, delictul și quasi-delictul dau loc la
obligaţiuni, și obligațiunea resultă din lege numai în acest
sens

că legea

o consacră

şi o sancţionează.

In acest

sens,

obligaţia care resultă din contracte isvorește tot din lege,
pentru

că nu

poate

să

existe

o obligație,

noscută de lege ?).
Despre
Noţiuni
Convenţie,
definiţie.

fară

a fi recu-

|
contracte

generale asupra

sau convenţiuni.

convențiunilor

Convenţiunea (venire cum)

şi contractelor.

sau tocmala *), după cum

se exprimă vechile noastre legiuiri, este acordul a done sau.
mai multor voinţi cu scopul de a crea, de a modifica sau!
de a stânge un drept real sau personal, cu alte cuvinte,!
acordul voinţei a dout sau mai multor persoane asupra a-

celuiaș obiect: daorum, pluriumee în idem placitum consensus. (L. 1, $ 2, Dig., II, 14, de paetis). „Loemala sau contractul, dice Andr. Donici (cap. 10, $ 1), este o îndatovrire cu o potrivită voinţă și primire între doi sau între
mai mulți, și împreună plăcere despre amândou€ părțile, și
așezare de bună voe, cu îndatorire, spre a da şi a lua, sau
a face ceva, însă lucru cuviincios, ear nu necuviincios“.
9 Cpr. Laurent, XX, 307.—Veqi şi Demolombe, SAXI, 17 urm.,
41 şi 100, care admite această teorie în parte numai, dicând

că obligația gerantului isvoreşte din un fapt voluntar, adecă din quasi-contract, ear acea a stăpânului din autoritatea legei.
2) „Personalnicile drituri asupra lucrurilor, dice art. 1150 din
codul Calimach, prin care se îndatoreşte o persoană cătră
alta ca să facă un lucru sau să dee, să sufere sau să nu
facă ceva, se întemeiează, ori, fără mijlocire, asupra unei
legi, sau asupra unei tocmeli, sau asupra unei vătămări
pricinuită cuiva.“ Vedi şi art, '1969 din codul olandez, după
care obligaţiunile isvorese numai din convenţie și din lege.

2) Opr. Gr. G. Peucescu, Obligaţiuni, LI, 46 şi urm.
*) Cuvântul tocmală se găseşte în Art. 907 €. C. Vedi şi le-

gea pentru tocmeli de “lucrări agricole din 283 mai 1893, care
abroagă şi inlocueşte legea din 14 mai 1882.

DESPRE

CONTRACTE

SAU

Art. 942.—Contractul
te persoane

CONVENȚIUNI—ART.

942,

9

este acordul între două sau mai mul-

spre a constitui sau a stânge

între dânşiiun

roport

juridic. (Art. 644, 948, 962, 969 urm., 986, 1091, 1169,
C. C. Art. 1098 C. italian. Art. 1101 C. fr. modificat. 1)

1191,

Convenţiunea

iea numele de contract (frahere cum, a

tage împreună, a strânge legătura), când ea are de obiect
principal creațiunea, modificarea sau stângerea unui drept

personal ori a unei obligaţiuni”), negotii contrahendi causa
(LT SS 2 Și 3, Dig, 11, 14), (art. 942 C. C. 1098 C.
italian). Convenţiunea este deci genul, ear contractul,

specia * ).
Contractul

|
este tot-deauna

o convenţie,

pe

când

con-

venţia nu este tot-deauna un contract. (Duranton, X, 55.
Nu trebue să confundăm contractul cu policițiunea,Polieitaţiune.
despre care vom trata mai pe larg în secțiunea a Il-a a
capit. II, când vom vorbi despre consimţământ, căci aceasta din urmă consistă într'o propunere care n'a fost încă,
:) Definiţia dată
acea, dată de
că contractul
sinonime, este

de codul nostru este
textul corespundător
este o convenţiune,
întocmai ca, și cum

un contract, ceea ce este contrar

mult mai exactă de cât
francez (1101), care dice
căci aceste cuvinte fiind
sar dice: contractul este

regulei că nu se poate de-

fini lucrul prin sine însuş.
De aceea, art. 1051 din Anteproectul de revisuire a lui Laurent qice că „contractul este
concursul consimțeinântului prin care una sau mai multe persoane se obligă a da, a face sau a nu face ceva, cătră una
sau mai multe

persoane,

care au o acţiune contra celor din-

tăi“. Art. 942 din codul român reproduce art. 1098 din codul italian, unde se dice că „il contratio e Paccordo di doue
o piit persone per costituere, regolare o sciogliere fra loro un
vincolo giuridico“. Cpr. Ciorgio Giorgi, Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano, III, 5 și urm., (Firenze, 1895).
2) In unele casuri, contractul poate da naştere unui drept real._
3) Cpe. Giorgio Giorgi, op. cit., III, 5.— „Conventiones verbum generale est, ad omnia pertinens, de quibus negotii
contrahendi, transigendique causa consentiunt qui inter se
agunt; nam sicuti convenire dicuntur, gui ex diversis locis
în unim locum colliguntur, et veniunt; ta et gui ex diversis animi motibus în unum consentiunt, îd est, în unam sententiam decurrunt. Aded autem contentionis nomen generale
est, ut eleganter dicat Pedius,

obligationem, quce non habeat
3, Dig., II, 14, de puetis).

nullum

esse tontractum, null

în se conventionem“.

(|. 1, $

10

CODUL

CIVIL.—CARPEA

IMI.— TIT. MI.—CAP.

I.—ART.

949, 94.

acceptată 1). Pollicitatio est solius oferentis promissumdjL. 3,
Pr., Dig., 50, 12, de pollicitationibus.) Ea nu este un contract, fiind că, în specie, lipsește acor-

dul

voinţilor

(art.

942).

Ea

nu

dă

naștere

nici

unei obli-

gaţiuni, cât timp n'a fost încă acceptată 2), şi pănă Ja acceptare sau, mai bine dis, pănă la aducerea acceptărei la CUNOștința

propnitorului,

ea poate

în tot-deauna

să

fie retrasă

(cpr. art. 37 C. com.), atară de casul când sar fi statornicit, fie expres, fie tacitamente, un termen în lăuntrul că-

ruia

ea să nu

1*

Contracte

poată

fi retrasă

Divisiunea

Art.

unilaterale

943.— Contractul

3).

contractelor.

şi bilaterale

sau

sinalagmatice.

este bilateral sau sinalagmatic, când!

părţile se obligă reciproc una cătră alta. (Art. 1020, 1021, 1119,
1294 urm., 1405 urm., 1410 urm. C. C. Art. 110 €. fr.)
Art. 944. — Contractul este unilateral, când una san mai
multe persoane se obligă cătră una sau mai multe persoane, fără,
ca aceste din urmă să se oblige. (Art. 1180, 1181, 1576 urm.
C. C. Art. 1103 C. fr.)

Contractul

este tot-deauna

un act

bilateral,

pentru

că el nu poate să devie perfect de cât prin concursul voinţei mai multora. Dar dacă contractul este neapărat un

act juridic bilateral,

el poate, cu toate aceste, din punctul

de vedere al obligațiunilor la care dă naştere, să fie șij
“unilateral.
Contractele sunt deci bilaterale şi unilaterale.

„» Locmelele îndatorese, dice art.
limach (864 austriac), ori pe o parte

15

—

1)

3)

1155 din codul Canumai din contrae-

„Cel ce arată cum că voeşte să mute dritul seu la altul,
dice art. 1152 din codul Calimach (861 austriac), adecă,
voește să'i lese lui ceva, să'i tacă sau să nu'i facă un lucru
spre folosul aceluia, acesta dă făgăduință ; ear dacă celalt
va primi legiuit această făgăduinţă, atunci prin o asemene
de bună voe primire a ambelor părţi se alcătueşte tocmala:.
La Romani, în unele casuri, policitaţiunea era producătoare
de efecte (L. 1, $$ 1, 2, Dig, 50. 19). Veqi Pothier (ediţia
Bugnet, Paris,1861),'L. 11, p. 5, No. 4și '. VIII, p..372, No. 63,
„Mai

înainte

codul Calimach

de hotărîrea

termenului,

dice

art.

1153

din

(862 anstr.), nu poate să'şi retragă cineva

gata, inscris făgăduință.«

Cpr. C.

Bordeaux.

D.

P. 1892.

CONTRACTE

UNILATERALE,

BILATERALE.—ART.

943, 944.

Il

tmitorii și se numesc unilaturale, adecă când o parte făgăduește un lucru, ear celaltă primește făgăduinţa, sau bilalurale, adecă când se mută driturile de la o parte la alta
şi le primesc

reciproc“.

Contractal este bilateral sau sinalagmatic (awvad ara,
a schimba, swznia;az, contract), când părțile se obligă reciproc una cătră alta, de ex., contractul de locaţiune |),
vândarea *), schimbul, societatea, transacțiunea, cesiunea

unei moșteniri 5), ete,

Contractul este unilateral (ex amo latere), când una
sau mai multe persoane se obligă cătră una sau mai multe
persoane fără reciprocitate. Astfel sunt : donaţiunea, depo-

situl, mandatul,
))

etc.

Cas. Rom., S-a 1, Bulet. 1870, p. 284. Doctrina vechie şi
Pothier (0blig., II, 9) împart contractele sinalagmatice în
contracte sinalagmatice perfecte și imperfecte Contractele
sinalagmatice perfecte sunt acele care dau loc la obligațiuni reciproce chiar în momentul formărei lor (de ex.,
vândarea, locaţiunea, transacţiunea, etc.), ear contractele

sinalagmatice

imperfecte

sunt

acele

care, în momentul for-

maţiunei lor, nu dau loc de cât la o obligație, însă care
pot mai în urmă (ex post facto) să dee loc şi la obligaţiuni

din partea celei-lalte părţi, în urma, unor fapte posterioare
contractului. Aceste sunt: comodatul (art. 1574)4 depositul:

(art. 1618)|şi mandatul (art. 1547)] Această distincţinne,
admisă și de unii autori moderni, este periculoasă și inutilă,

pentru

că

contractele

sinalagmatice

imperfecte

sunt,

în

realitate, contracte unilaterale în momentul formaţiunei
lor. Comodatul, depositul şi mandatul vor fi deci consideate ca contracte unilaterale, de și ele mai în urmă pot da
loc la obligaţiuni reciproce, pentru că natura contractului
se determină în momentul când eTtoriea
Se
zi
pi.

"Baudry, 11, -188- Baudry” et Barde-Obhi, |, 11. 'Vhiry, II,

563. Laurent, XV, 435 și Ante-proiect, IV, p. 9, No. 1. Marcade, [V, 388. P&ucescu, I, 46. Demolombe, XXIV, 92. Arntz,
MII, 8. Mourlon, II, 1030. Pand. Fr. Oblig., II, 6943. Boissonade, Projet de C. C. pour l'Empire du Japon, LI, p. 24.
Demante, V, 5 şi 5 bis II. T. Huc, VII, 4.—Contră. Acollas,
II, p. 740. Tonllier D., VI, 19. Larombiere, Olig., 1, art.
1102, No. 2. Vei şi Giorgio Giorgi, op. cit., III, 95.
*) Cas. Rom. S-a 1, Bulet. 1890, p. 1408.—,„Contraetum autem
ultro citrogue obligationem quod Greci cina a vocant: veluti
emptionem, venditionein, locutionem, conductionem, societatem.*
(DL. 19, în medio, Dig., 50, 16, de cerborum significatione.)
2) Cas. Rom., Bulet. 1881, p. 758. Cpr. Banâry et Barde,
Oblig., (Paris, 1897), 1, 10.

Contracte
sinalagmatice perfecte ş
imperfecte.

CODUL

CIVIL.—CARTEA

III.—TIT.

IIL.—CAP,

L.- ART,

945, 946.

Se admite însă că contractele unilaterale prin natura
lor pot să devie bilaterale prin voinţa părților 1).

Utilitatea
distineţiunei.

Distincțiunea între contractele unilaterale și bilaterale,
admisă și în codul italian (art. 1099, 1100), nu este lipsită de interes. In adever, pe de o parte, art. 1020, dupăl
care

condiția

resolutorie

este

în contractele sinalagmatice,
nuși

îndeplinește

în

obligațiunea

tvactele unilaterale,

tot-deauna

în caz

ci numai

sa,

la

când
nu

subinţeleasă!

una

se

din

aplică

contractele

părţi

la

con-i

bilaterale 2) ;

ear pe de altă parte, art. 1179, care prescrie oare care
formalități pentru actele sub semnătură privată cuprindând
convențiuni sinalagmatice, nu se aplică la contractele uni-

laterale. In fine, art. 1180, care prescrie oare care formalități (Bunul și aprobat) pentru actele cuprindând obligațiuni unilaterale având de obiect sume de bani sau o
câtime oare-care, nu se aplică la contractele sinalagmatice.
2

Contracte

cu

titlu

oneroe

şi ca

titlu

gratuit,

Art. 9145. — Contractul oneros este acela în care fie-care!
parte voeşte a'şi procura un avantagii. (Art. 1294 urm,, 1405 !
urm., 1410 urm. C. C. Art. 1106 C. ti.)
Art. 946. — Contractul gratuit sau de binefacere este acela

în care

vantagiă
0. fe.)
Contract

din părți voeşte

în care

a procura,

celeilalte. (Art. 800 urm.

Contractul

eu

titlu oneros.

una

fie-care

fără

cu titlu oneros (ouus,
parte

face

un

equivalent,

un

a-

1532, 1593 C. C. Art. 1105

sarcină)

este

acela

sacrificii în favoarea

celei-

lalte părți sau în favoarea unui al treile. Acest contract
are loc în interesul comun al părților. Astfel sunt vândarea, locațiunea, transacțiunea, împrumutul cu dobândă, etc.
Acest din urmă contract este unilateral, și cu toate

aceste, el procură un avantagiui ambelor părţi, de vreme
ce el permite, pe de o parte, împrumutătorului de a trage
un folos din capitalul seu, ear pe de alta, împrumutatului

de a se folosi de capitalul împrumutat.
')

(Barde,

1, 19).

Cas. Fr., D. P. 11. 1. 366. Cpr. Cas. Rom., S-a 1, Bulet.
19172, p. 106. Baudry et Barde, Opiig., |. 12.
*) Cu toate aceste, chestiunea este controversată, şi mulţi autori aplică art. 1020 şi la contractele unilaterale. Vedi
infiă, esplicarea acestui text.

CONTRACTE

COMUTATIVE

Prin urmare,

nu

ȘI ALEATORIL—ART.

numai

947.

13

contractele sinalagmatice, dar

și acele unilaterale pot fi cu titlu oneros 1).
Contractul gratuit sau de binefacere este acela care Contract cu

n'are loc de cât în interesul uneia

depositul, mandatul,
Această

distincţiune

între

și cu titlu gratuit presintă
însemnat : 1% Astfel,

(art. 401

etc.

donaţiunea,

contractele

un

epitropul,

din părţi. Astfel sunţ iu gratuit.

interes
care,

cu titlu oneros

practic destul

cu

oare

care

Interesul

de distinețiunei.

forme”

şi urm. 0. C.), poate să vândă averea minorului

sau a interdisului,
nu poate nici odată dispune de ea
cu titlu gratuit, pentru că asemene disposiţiune nu aduce__
nici un folos incapabilului; 2% creditorii unei persoane
insolvabile pot să facă ca actele cu titlu gratuit ale debitorului lor să fie mai ușor revocate de cât acele cu titlu

oneros, unde,

pe lângă alte condițiuni,

trebueşte dovedită

și complicitatea celor de al treile (art. 975); 3% donaţiunea;
„actul cel mai de căpetenie cu titlu gratuit, este inconjurat
de formalitățile solemnităţei (art. 513) pentru a apara
pe

dăruitor

în

contra

captațiunei

şi a fraudei

din

partea __

celor de al treile; 40 în contractele cu titlu oneros, apreciarea culpei şi a “responsabilitaţei la care ele dau naştere este mai grea de cât în contractele cu titlu gratuit

(comp. art. 1540,
1560, 1599, etc.); 50 în contractele—
cu titlu gratuit, taxele de înregistrare percepute de fise
sunt mai mari de cât în contractele cu titlu oneros (art.
33,

34

L. timbre.

din 21 martie
tuit trebue

din

1886);

să figureze

31

iulie

1881,

modificată prin legea __

60 ori ce înstrăinare

cu titlu

gra-

în mod fictiv în masa patrimoniului

dispunetorului, pentru a se putea calcula cotitatea disponibilă și reserva (art. 849), pe când acest raport fictiv
nare loc în privința înstrăinărilor cu titlu oneros, ete.
Subdivisiunea contractelor
comutative

cu titlu oneios
și aleatorii.

în contracte

Art. 947. — Contractul cu titlu oneros este
tunci

când

obligaţiunea

unei părți este equivalentă

comutativ,

a-

obligaţiunei

celeilalte. (Art. 828, 1294 urm., 1405 urm., 1411, 1412, 1491
urm. C. C.)
Contractul este aleator când eqnivalentul depinde, pentru

*) Baudry, II, 189. 'Thiry, II, 563.

Demolombe,

XXIV,

24.

e
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CODUL

una sau toate
1639 urm. C.
Pothier
mutative și

CIVIL.—CARTEA

IIIL—TIT.

III.—CAP,

L—ART.

947.

părțile 1), de un eveniment incert. (Art. 1635 urm.,
C. Art. 1104 C. fr.)
subîmpărţea contractele cu fil oneros în coaleatorii, ceea ce face și textul nostru, pe când

textul francez (art. 1104) pare să presinte această divisiune ca o subdivisiune a contractelor sinalagmatice, ceea,
ce este inexact. In adevăr, în contractele cu titlu oneros,
fie-care din părți face un sacrificii ca o compensare a avantagiului ce primește, și de câte ori equivalentul ce fiecare parte primeşte în schimbul sacrificiului ce face este
ceva cert și positiv, susceptibil de a fi estimat la o valoare oare-care, contractul este comutativ (corn mutare),
chiar dacă valoarea primită în schimb nu este matemati-

cește egală cu acea dată; astfel sunt: vendarea, schimbul,
locațiunea, societatea, etc.
De câte ori, din contra, equivalentul ce o parte pri-

meşte ca compensare a sacrificiului ce ea își impune, atârnă
de un eveniment necert și poate constitui pentru dânsa un

câștige sau o pagubă, contractul se dice aleator (alea, risc).
Astfel sunt: contractele de asigurare (art. 448 urm. C. com.),
împrumutul nautic, jocul şi prinsoarea, contractul de rentă
pe viaţă (art. 1635 C. C.), cumpărarea unor Imeruri pe
nădejde, de ex., câţi peștis'ar păscui, Pachat dun coup de
Pentru

ca contractul

să fie aleator,

s'ar părea

că

fie-care

parte, ear nu numai una din ele, trebue să fie supusă unui
câștig sau unei pagube + lorsgue Pequivalent consiste dans la
chance de gain ou de perte pour chacune des parties...,
dice textul francez. In adevăr, una din părţi nu poate să
câştige de cât ceea ce celaltă perde. Posibilitatea de câştie
există

deci pentru

ambele

părţi,

ear nu numai

pentru una din ele. Cpr. Thiry, II, 563. Baudry, II, 790.
Barde, I, 18. Demol., XXIV, 27. Cu toate aceste, textul
nostru a admis soluția contrară, dicând atât în art. 947
$ 2, cât şi în art. 1635 $ 1, că contractul este aleator
când există posibilitate de câștig sau pagubă pentru toate
părțile sau numai pentru una ori mai multe din ele. In codul nostru, art. 947 este deci în perfectă armonie cu art.
1635; pe când, în codul francez, aceste texte presintă o
antinomie care a dat loc la controversă. Legiuitorul nostru
a admis părerea lui Mareade (IV, 389), care este susținută
de Duranton (X, 71, XVIII, 95) şi de Larombiere (|, art.
1102 urm., No. 4). Art. 1102 din codul italian este redactat în
acelaş sens. Cpr. şi art. 2051 a cod. Rep. Argentine.

n

sau pagubă

i

1)

CONTRACTE

SOLEMNE

filet, captus piseium, vel avium

1427,

110

(L. 8, $ 1, Dig. 18, Li; art.

C. Calimach). (Vegi înfră, explic. art. 965.)

Remâne
lagmatice,

ŞI NESOLEMNE.

deci bine statornicit

ci acele cu titlu

tracte comutative

că nu

oneros

și aleatorii 1),

se

contractele sina-

subimpart

în

și textul nostru este,

con-

în

această privință, mai bine redactat de cât acel francez.
Această distincţiune este însă, în dreptul nostru, lipsită

de ori ce interes, pentru că vândarea, fie comutativă, fie
aleatorie, nu poate, nici întrun caz, să fie resiliată pentru

lesiune ?).

3*

Contracte

solemne

şi nesolerne,

Astăzi, mai toate contractele sunt nesolemne, Și, numai
prin excepție, unele din ele sunt solemne, pe când, la Romani, solemnitatea era regula generală și nesolemnitatea

excepțiunea ?).

Contractele

solemne

în legislaţia

actuală

și, care fără

indeplinirea unor anume forme, n'au existență legală, sunt
următoarele : societatea în comandită prin acţiuni şi societatea anonimă (art. 88 C. rom.) 4), donaţiunea (art.

813), căsătoria (art. 127 urm.), adopţiunea (art. 318 urm.),

Contracte
solemne.

convenţiunile matrimoniale (art. 1228 C. C., 708 urm.
Pr. eiv.), ipoteca (art. 1772), subrogaţiunea convențională
constituită de debitor (art. 1107, $ 2), tocmelele pentru
munci agricole (art. 6 și urm., 14 şi urm. L. din 28 mai
1893) 5) și instituţiile contractuale, pentru că ele nu pot —

să aibă loc de cât prin contractul de căsătorie. (Art. 933 C.C.)

ID
—

')

3)
+)

Opr. Pothier, Oblig., II, 13. Maread6, IV, 389. 'Phiry, IL, 563.
Baudry, II, 190. Acollas, II, p. 749. Demolombe, XĂIV,
26. Pand. Fr. Oblig., IL, 6972. Vigic, II, 1059. Barde, ], 17.
Vedi ceea ce am dis asupra. lesiunei, în tomul III, sub art.
190, p. 633 şi urm. Mai vedi încă tratatul nostru în limba

franceză, p. 41 n. 2, p. 117, 189, 190, 241, 249, 445, 496, ete.
Vedi t. IV, p. 107 și tratatul

nostru

p. 395 şi urm. 50 eosotnsu mon.

în

limba

pa —

franceză,

Asociaţiunea în participare este și ea un contract solemn, în acest sens că trebue să fie constatată prin act scris.
(Art. 88, 98 şi 256 C. com.) Curte Craiova, Curier judeciar
din 1896, No. 36.
5) Ori-ce contract agricol închiet fără îndeplinirea formelor
solemne este isbit de o nulitate absolută, care nu poate fi
acoperită prin recunoaşterea, sa. Cass. Rom. S-a 1, Bulet. an.
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

III.—TIT7. HI—CAPIT.

1.

Testamentul este și el un act solemn, în acest
sens
că nu mai poate, astăzi, să aibă ființă” fără un
act scris și
fără îndeplinirea unor anume forme prescrise de
lege, sub
pedeapsă de “nulitate. 1) (Axt. 800, 858 urm.,
886 C. C.)

De

asemene,

compromisul,

sau

actul prin

care

se

numesc

arbitri (art. 342 Pr. civ.), este un act solemn,
pentru
el trebue să fie redactat prin act scris și legali
sat

tribunal. (Art. 341 Pr, civ.)
Contracte
nesolemne,.

Afară

lemne

și perfecte prin

Astfel sunt : vândarea
etc. Actul

2)

de aceste contracte,

toate celelalte

simplul

consimțemânt

(art. 971,

scris nu se mai

cere

1295

de

că
de

sunt nesoal

părților.

C.C.), locaţiunea,

astă

dată pentru

exis-

tența contractului (ad solemnitatem), ci ca simplu
mijloc de
dovadă (ad probationem). „On lie les baufs par
les cornes,
dice un vechiă scriitor francez, Loysel, et les homme
s par
les paroles, sau mai bine dis, par leur consenteme
nt 5),
4”

Contractele

Gontracte

consensuale

consensuale

sunt

acele

Şi

reale.

care

sunt

perfecte

prin simplul consimțe&mânt al părţilor, de ex.,
vândarea,
locațiunea, societatea, mandatul, etc.; ear contractele
reale

sunt

acele

care

nu

devin

lucrului sau tradiţiune,
mutul,

depositul,

perfecte

de cât

gui ve perficiuntur,

amanetul,

etc. 4)

prin

remiterea

de ex., împru-

1881, p. 660.— Contestaţiunile isvorite din toemel
ele agricole se judecă de judecătoria, comunală, ținându-se
samă de
disposiţiunile speciale ale legei acelor toemeli, însă
cu drept
"de apel la judecătoria de ocol, dacă reclamaţiunea
Suma de cinci lei. (Art, 21 L. din 1 iunie 1896, întrece
asupra
jud. com. și de ocoale.)
1) Vedi în tomul IV, p. 12, explicarea art. 802.
*) Cpr. Giorgio Giorgi, Teoria delle obbligazioni,
III, 205.—
In cât priveşte afacerile de competența judecătoriil
or de
ocoale, compromisul poate fi autentificat, de judecătorul
de
pace. (Art. 117—119 L. din 1 iunie 1896.)
3)
Verba ligant homines, tauvorum cornua funes,
Cornu bos capitur, voce ligatur homo ;
de unde şi vechiul proverb francez:
»Comine

Dreptul
roman.

les baeufs

que par

la covne

on lie,

Aussi les gens par leurs mots font folie.“
*) Romanii împărțeau contractele, după modul formaţiunei
lor,
în contracte reale, verbale, literale și consensuale : „aut enim

PRINCIPALE

Tradiţia a, perdut

astăzi

17

ȘI ACCESORII.

mult

din

însemnătatea

sa,

de și art. 644 o prevede între modurile de a dobândi și
de a transmite proprietatea, căci, actualmente, ea nu strămută proprietatea de cât în dou€ casuri:
10 în materie
de daruri manuale 1), și 20 atunci când lucrul prevădut

în contract nu este determinat în individualitatea sa, ci
numai în specie 2). (Mai vedi încă art. 972 și 1909 C.C.).
0

5%

Contracte

Contractele

principale

principale

sunt

şi

acele

accesoril.

care

CJ4731ă

înșile, fără a se referi la alt contract, de

există

ex.:

prin ele

vândarea,

ve contrahuntur, aut pati «at littevis, aut solo consensu“.
(Instit., II, tit. "13,
2, în fine), Această divisiune se găseşte şi în Gaius d $ 89 şi urm.). Contractele reale se formau prin remiterea lucrului, de ex., împrumutul, comodatul,

amanetul, depositul (Instit., TI, tit, 14). Simpla făgăduință
de a vealisa un atare contract era un pact şi dădea loc
numai la o obligaţie naturală. Vedi p. 5, nota 1. Astăzi,
această teorie este necunoscută, și promisiunea de a realisa
un matern, un comodat, etc. fiind obligatorie, dă loe la,
executarea contractului. "Vradiţiunea obiectului promis nu
mai constitue deci, astăzi, însuş contractul, ci numai executarea lui.— Contractele verbale se formau prin pronunţarea unor cuvinte solemne (Instit., III, tit, 15)4- Contractele literale erau acele a căror obligațiune resulta din un
act scris (Instit,, III, tit. 21)X7— In fine, contractele consensuale erau acele care deveneau perfecte prin simplul consimţement al părţilor, de ex., vândarea, locaţiunea, socie-

tatea şi mandatul (Instit., II, tit. 99). x
Romanii mai împărțeau încă contractele în contracte
bonce fidei (Instit., III, tit. 292, $ 3 şi Gaius, III, $ 137), şi
în contracte stricti juris, distincţiune care nu mai există
astăzi (art. 970 C. C.) şi pe care însuş Pothier n'o mai
admitea (0blig., II, No. 9). In adevăr, astăzi, toate contractele sunt de bună credintă, şi buna credință se presupune în tot deauna (art. 900, $ 2, 1899, $ 2). Cas. Rom,
S-a Î, Bulei. 1971, p. 124. Vegi înfră, explic. art. 970.
) Darul manual, pentru acei carel admit, este şi astăzi un
contract

e, în sensul riguros

ce această

expresiune

avea

în dreptul roman. Vedi tomul IV al lucrărei noastre, p. 142.
2) Astfel, dacă debitorul s'a obligat a da un cal, fără a determina anume care cal, creditorul nu va dobândi nimic
pănă la tradițiunea calului, care singură va determina obiectul convenţiunei. Vedii în tomul TI, p. 208, explicarea
art. 644. Vedi şi infră, explic. ==
art, 971 și 1295, ŞI

Tradiţie.

——.

CONTRACTE
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CODUL

CIVIL.—CARTEA IIE.—TIT. IIL.—0AP. I.—CONTRACTE

împrumutul,
contractele

căsătoria,

sunt

acele

adopţiunea

care

1), etc.
; ear

intervin

gura existența unui contract anterior, de
ipoteca, antichreza, fidejusiunea, etc. 22)

spre

ex.,

a

asi-

amanetul,

Interesul împărţirei contractelor în principale și accesorii consistă în înriurirea ce poate să aibă nulitat
ea

unuia asupra celuilalt. Astfel, anularea contractului principal atrage nulitatea contractului accesor (art. 1067)
3),
afară de casul în care contractul accesor ar fi avut
de

scop suplinirea contractului principal 4),
Şi reciproc, anularea contractului accesor nu atrage nulitatea
contrac-

tului principal
părțile

1067,

1139),

ambele

afară

de casul

contracte

Contracte

şi fac

numite

obiectul

sunt

acele

unor

disposiții

care

au

o

denumire

particulare

dului civii sau a codului de comerţ. Astfel
schimbul, locaţiunea, societatea, mandatul,
Contractele nenumite 5) sunt acele
lege, pentru că sunt de un uz mai puțin
sunt valide în baza principiului libertăţei
(art. 969), dacă nu aduc nici o atingere

')

în care

ca, indivisibile.

numite şi nenumite.
1107 C. fr, 1103 C. ital. eliminate de legiuitorul nostru),

Contractele

proprie

(art.

ar fi considerat
6"

(Art,

a

co-

sunt: vândarea,
ete.
neprevedute de
frequent.
Ele
convențiunilor
disposiţiilor le-

Vândarea şi alte contracte pot fi accesorii, pe când
căsătoria și adopțiunea nu pot nici odată fi accesoriul
unui alt

contract.

Cpr. Pothier, Odlig.,
II, 14. Baudry et Barde, Oblig., 1, 24.
<lecessio cedat principali (IL. 19, $ 13, Dig., 34, 2, De
auro,
argento, ete.—Vegi în tomul II, p. 469 şi urm. explic.
art.
482. Astfel, o ereanță asigurată prin o ipotecă, declăr
ându-se că este simulată în cât priveşte existenţa
ei,
nulă şi atrage după sine şi nulitatea ipotecei. C. Bucure este
şti,
Dreptul din 1879, No. 40
Astfel,
persoana care ax fi garantat obligaţiunea contrae)
tată de un minor, ar remânea obligată, cu toate că
gația minorului ar fi fost mai în urmă anulată, pentruoblică
tocmai aceasta a fost scopul garanţiei. G. Boissonade,
Projet
du Code civil pour Empire du Japon, IL, p. 40,
No.
Expresiunea contracte nemunite nu se găsește în textele36.
gilor romane; L. 3, Dig., 19, 5, vorbeşte însă de contra lectus
Quovum appellationies nulle juri civili prodite sunt.

în

2

=

Interesul
distineţiunei,

depositul,
accesorii

NUMITE.

CONTRACTE

NUMITE

ŞI NENUMITE.

19

gislative cari interesează ordinea publică (art. 5 C. C.D).

Contractele nenumite sunt astăzi obligatorii prin simplul efect al consimț&mântului 2) și, în lipsă de o disposiție legislativă specială, le se vor aplica regulele contractelor cu care ele au mai multă asemănare și analogie 5).
y
Astfel, contractului de asigurare pe uscat (contrat das*)

Intre contractele nenumite doctrina citează următoarele:
schimbul de servicii; convenţiunea prin care se primeşte
îngrijirea unui medic, lecţiile unui profesor ; acea prin care
un avocat este însărcinat cu susținerea unui proces (C. din
Craiova, Dreptul din 1890, No. 116); făgăduinţa de împrumut, de amanet, de ipotecă, de a primi un deposit, ete.;
convențiunea prin care cineva este însărcinat de a vinde
un imobil pentru

o sumă

determinată,

cu elausa

că

Contracte
nenumite.
; —
i

ceea

ce va prisosi să aparţie vândătorutui, ete. Vedi Boissonade,
op. cit., IL, p. 12, No. 37. Baudry-Lacantinerie, II, 1791.—
Tot ca contract nenumit trebue să considerăm şi convenţia
prin care o persoană sar obliga cătră alta, pentru o sumă
determinată, a'i descoperi o moştenire despre care moştenitorul war avea nici o cunoştinţă. Cpr. C. Paris şi Cas.
Belg., D. P., 94.2. 484 şi D. P., 1896. 2.4. Baudry et Barde,
Oblig., IL, 20. Vegi şi infră, explic. art. 966, 968: Oblig. în-

temeiate pe o causă

ilicită.

*) La Romani, contractele nenumite, mult mai numeroase de Deosebire
cât astăzi, erau reale, căci ele se năşteau mai cu samă din între drep-

tradițiunea unui lucru

reduceau
pentru

sau executarea

unui

fapt.

Ele se tul actual şi

la ipotezele prevădute în formula următoare : dau

ca să dai (do ut des);

dau

pentru

ca să faci (do

ut

facias); fac pentru ca să dai (facio ut des) ; fac pentru ca
să faci (facio ut facias) (L. 5, Pr., Dig., 19, 5). Casul întăi
cuprindea schimbul

de proprietate ; casul al doile şi al tre-

ile schimbul de servicii pentru o valoare consistând în
alt-ceva de cât în bani, căci dacă serviciile sar fi prestat
pentru bani, contractul ar fi fost o locaţiune (locatio operaram), contract numit şi consensual, obligator pentru ambele
părţi înainte de executarea lui. Casul al patrule cuprindea
schimbul de servicii contra altor servicii. Așa dar, pe când
VEndarea era un contract consensual, schimbul (eram per
mutatio) atât al proprietăţei cât şi al serviciilor, remăsese
un simplu pact, pănă când a fost şi el admis între contractele
nenumite, şi nu devinea perfect de cât prin tradiţiunea
lucrului : „Item emptio ac uenditio nuda consentientium volintate contrahitur ; permutatio autem ex re tradita initia obligationi preebet“. (|. 1, $ 2, Dig., 19, 4, De rerum permutatione).

3) Curte din Genova,
58. Baudey

13 martie 189%, Dreptul din 1893, No.

et Barde, Oblig., 1, 90.

Da

CODUL

CIVIL.—CARTEA

JIIL.—TIT.

SIL—CAPIT.

1,

surances tervestves, contract nenumit, pentru că legea nu se
ocupă de el), se vor aplica regulele contractului de asigu-

rare maritim

(art.

616

urm. C. com.);

contractului

făcut

cu un medic pentru căutarea sănătăței sau cu un profesor
pentru urmarea prelegilor sale, se vor aplica regulele de

la locație de opere
închiet

cu un

(art. 1470

avocat pentru

urm.

C. C.);

urmărirea

unui

contractului
proces, se vor

aplica regulele de la mandat (art. 1532 urm. C. C.), etc. 1)
Despre

cele trei lucruri

ce trebuese

distinse

în fie-care

contraet.

Pothier,

și după

dânsul,

toți autorii

disting în fie-care

contract trei lucruri: 1% lucrurile esențiale;
a
naturale ; 30 şi lucrurile accidentale.

2% lucrurile

Lucrurile esenfiale sunt acele fără care contractul nu
poate să aibă ființă. Astfel, sunt esenţiale înt'o vândare:
(res ace venea?) şi un preţ
consimțemântul, un lucru

(pretiam) 2). „Făvă aicătuirea prețului, vândarea nu se face“,

Lucruri na-

naturale,

dice Andr. Donici (capit. 11, $ 2).
Lmerurile naturale sunt acele care, fără a fi de esenţa
contractului, fac parte dintr'ânsul, şi sunt subințelese, guce
în contractu

tacite

veniunt,

cu toate

că

părţile

nu

le au

prevădut prin o anume stipulaţiune. Astfel, garanţia este
o obligaţie de natura contractului de vândare (art. 1337
C. C.), însă părţile pot, prin convențiunea lor, să adaoge,
să micșureze

sau să

șteargă

cu

desevârşire

obligaţiunea

de a respunde de evicțiune (art. 1338 C. C.), pentru că
această obligație nu este de esența contractului de vândare.
Lucrurile

Lucruri a€-

accidentale

sunt

acele

care

nu există într'un

cidentale. contract de cât în virtutea unei clause exprese: de exemplu, termenul (art. 1022 urm.), condiţiunea (art. 1004 urm.),
facultatea de a face plăţi parţiale (art. 1101 0 Ci), etc. ?)

')

0. Craiova, Dreptul din 1890, No. 76. Cpr. Boissonade, op.
cil., II, 44. Giorgio Giorgi, op. cit., III, 28.

) Vedi, în privinţa preţului, Cas. Fr., Pand. Period, 1896. 1.38.
Dacă

preţul

n'ar

consista

în

bani,

ci

întrun

alt lucru,

contractul n'ar mai fi o vândare, ciun schimb, (Art. 1405

:)

urm. C. C.). Cpr. L. 5, $1, Dig., 19,5,'De proescript. cerbis.
Cpr. Pothier, Oblig., II, 5 urm. Thiry, II, 564. Baudey, IL

194. B. St. Prix, II, 4200. Vigie, II, 1162. Pand. Fr. Oblig.,
II, 6998 urm. Demolombe, XXIV, 38. Acollas, II, p. 467.

Peucescu, I, 58 urm. Aubryet
dry et Barde, Oblig., 1, 25.

Rau, IV, $ 342, p 989. Bau-

INSUȘIRI

NEAPĂRATE

LA

VALIDITATEA

CONY._ART.

948,

2]

Aceste clause trebuese în tot-deauna să fie exprimate, pentru că ele au de scop modificarea, dreptului comun.
CAPITOLUL

Despre

II

condiţiunile 1), adecă însuşirile, esenţiale pentru
validitatea convenţiunilor (contractelor),

Art. 948. — Condiţiunile esenţiale pentru validitatea unei
convențiuni sunt: 1% capacitatea de a, contracta; 20 consimţă-

mentul

valabil al părţei ce se obligă 2) ; 3% un obiect determinat;

4% o causă licită. (Art. 949 urm., 953 urm., 962 urm., 966
uvm.,
Art. 1108 C. fr.).

Art.

948

confundă elementele

sau însușirile neapărate Acte inexis-

pentru ezistenfa contractului cu acele cerute numai pentru dente și anuvalidit

atea lui, confusiune care provine din aceea că legiuitorul nu distinge cu precisiune actele inezistente de acele
care sunt numai anulabile.
Prin cuvântul general de nulitate, legiuitorul actual în-

țălege,

în adevăr,

atât împrejurările

care

împedică

con-

îvactul de a avea ființă, cât și acele care'l viciează numai ; pe când ar fi fost mult mai bine și mai nemerit de a

se da numele de nulitate (de la nihil, nimic) acelor împre-

jurări care

împedică

însăș

existența

contractelor,

și

acel

de anulave tuturor împrejurărilor care'l viciează numai,
făcându'l imperfect, cu atât mai mult cu cât distinețiunea, între actele inexistente și acele anulabile numai, cunoscută

1) In înţălesul seu juridic, cuvântul condițiune îns&mnează, un Sensul
cueveniment

viitor

şi necert

(art.

1004

C. C.);

întrun

ww
—

sens, cuventul coudifiune însemnează sarcină (modus)

alt

ventului

(art, COndiţiune.

823, 829). In rubrica de față, cuvântul condițiune Însemnează însușire... Vedi în tomul IV al luerărei noastre, p.
243, nota 1, explic. art. 829. Cpr. Barde, I, p. 160, nota 2.
Sau mai bine dis al părților contractante, după cum se exprimă art. 1104 din codul italian şi art. 1055 din Anteproiectul de revisuire a lui Laurent. Comp. art. 325 a]
proiectului de C. C. pentru Imperiul Japonului, elaborat de
profesorul Boissonade (Tokio, 1883). Vedi Laurent, XV,
466. Baudry, 11, 796. Demolombe, XXIV, 45. Marcade, IV,
394. Giorgio Giorgi, III, 139, Baudry et Barde, 1, 21. 7,
Huc, VII, 11, Comp. N şi C. din Iași, Curierul Judeciar Gin
1894, No. 26. Vegi şi înfră, p. 24.

CODUL

CIVIL.—CARTEA

II.—TIT.

II.—CAP.

IL—ART.

948.

de vechii autori francezi 1),și admisă implicitamente de
însuș legiuitorul actual 2), este generalminte împărtășită
atât în doctrină 5) cât şi în jurisprudență €).
Eată

Interesul

acum

deosebirile principale care există între con-

distineţiunei. -ențiunile nule sau inesiztente și acele anulabile numai :
10 De câte ori convenţiunea este înexisteată sau fără
ființă, nulitatea fiind radicală, va avea loc de drept, fără!
a fi dobândită prin justiție; ea va fi numai declarată ca

')

Vedi, de ex., d'Argentr6, Bouhier (Observ. sur la coutume
de Bourgogne), Dunaud şi alţii citați de Laurent (XV. 458)
şi în Pand. Fr., Oblig., II, 7008. Cât pentru Domat şi Pothier, cari au fost, în unele părți, urmaţi aproape literalmente de redactorii codului francez, ei sunt departe de a
fi clari şi precişi în această privință, ceea ce face că autoritatea lui Pothier a fost invocată când în favoarea, când
în contra

)

teoriei actelor inexistente.

Comp.

459, 460.
Astfel, art. 129 C. C. înţelege a dice
inezistentă, când nu este consimțemânt.
Curtea

noastră

supremă,

că

de câte

Laurent,

XV,

că căsătoria este
„Considerând, dice
ori

nu

există

con-

simţemânt, nici actele nu pot avea existența lor juridică“.
(Bulet. Cas., S-a 1, anul 1878, p. 338). Tot astfel, art. 91
admite implicitamente teoria actelor inexistente, când dice
că convenţiunea, făcută prin eroare, violenţă sau dol, nu
este nulă de drept (adecă inexistentă), ci numai renulabilă.
(Mai vedi încă art. 966 şi 1168 C. C.). In fine, mai este
încă de observat că art. 449 prevede că toate actele făcute în urma publicaţiunei de interdicţiune, sau fără asistenţa consiliului judeciar, vor fi de drept socotite ca fără
ființă (adecă

:)

%)

ca inexistente), ceea

ce

este

inexact,

pentru

că asemene acte sunt numai anulubile. Vedi în tomul II,
p. 337, explic. art. 448. Cpr. Laurent, V, 305, 307 şi
XVIII, 532,
Cpr. asupra acestei distineţiuni: Laurent, I, 71; II, 269
urm., 440 urm.; XV, 450 urm.; XVIII, 531 şi XXVII, 133
urm. Demolombe, II, 240 urm.; XXIV, 41 şi XSIX, 21
urm. Larombiere, IV, art. 1304, No. 11 urm. Baudry, II,
795, 854 şi 1148. Vigie, II, 1063. 'Thiry, II, 565 şi III,
99, 94. Marcadă, IV, 883. Demante, V, 261, 262. Arntz,
ITI, 261 urm. Mourlon, II, 1462 urm. Mass6-Verge, I, $ 35,
p. 45 şi III, $ 579, p. 410. Ar. Pascal, Gazeta Tribun,,
anul 1862, No. 59. Pana. Fr., 0blig., II, 1002 urm. G. Boissonade, op. cit., II, p. 53 urm. £. Huc, VII, 10. Giorgio
Giorgi, Teoria delle obbligazioni, VIII, 143.
Cpr. Cas. Rom. S-a 1, Bulet. 1878, p. 338. C. Toulouse,

21 jan. 1885, D. P., 56.2. 7%.

ACTE

INEXISTENTE.—ART.

948,

23

2% Fie care din părți va putea, să se prevaleze
de
inexistența actului, fie pentru a se sustrage de la
execu-

tarea lui, fie pentru a desfiinţa executarea, la caz când
ea
ar fi avut loc, ceea ce îns&mnează că nulitatea este absolut
ă.

3% In fine, nici timpul, nici voința părților mar putea
să valideze o convenţie inexistentă, pentru că neantu
l nu
poate fi confirmat. Ea va trebui deci să se refacă cu
tormele

leginite (art. 1168). Quod nullum est, confirmari nequit. 2).

î)

De câte ori, din contra, convenţiunea este numai qnulabilă, anularea trebue să fi cerută şi dobândită în
jus-

tiție,

și aceasta

numai

de

partea

care

era

incapabilă

sau

a cărei consimțemânt era viciat. Cu alte cuvinte, nulitatea nu mai este de astă dată absolută, ci relativă ;
ear
viciul convenţiunei,
care este anulabilă numai, poate să fie

acoperit

să

prin

(art. 1162

lăsa

să treacă

anulare,

o ratificare sau

şi 1190),
timpul

confirmare

tacită

ori

și faptul părței interesate

cernt

pentru

exerciţiul

acţiunei

fără a exercita acest, drept, equivalează

tificare (art. 1900 Cc. C.).
In fine, este de

expre-

de a
în

cu o ra-

observat; că condiţiile necesare

pen-

tru existența convenţiunilor sunt neapărate și
pentru validitatea lor, pe când condiţiile cerute pentru
validitatea
convențiunilor nu sunt absolut neapărate pentru
existenţa
lor. In adevăr, se poate da sănătatea unui
om bolnav )
dar nu se poate da viață unui om mort >.
Aceste principii fiind expuse, să vedem acum
însușirile care sunt cerute pentru existenţa convențiunil
or, și acele care sunt; prescrise numai pentru validitatea
lor.

1) Vedi explicarea art. 190, în tomul III, p. 632,
text şi nota
5.—1n privința distincţiunei ce se face intre actele
inexistente şi anulabile, mai vedi încă tomul I al lucrăr
ei noastre,
partea II, p. 46,294 urm., 379 urm.; tomul II, p.
334, 337,
text și nota 2, 338, nota3; tomul III, p. 336, 361,
631 urm. ;
t. IV, p. 107, ete.
*) Art, 1510 din codul italian este formal în aceast
ă privință,
Vedi înfră, explic. art, 965,$ 2 (pacte succesorale)
, 966, etc.
3) Comp.

G. Boissonade, op. cit., II, 40. Bauary, II, 854, 1149.
V, asupra art, 1338, No. 1, p. 99 şi asupra
No. II, p. 429. Cp. C. Pau, 13 mai 1889, D. P., art,
9%.

Marcadă,

1398,

2. 345. Vedi şi lucrarea nostră, t. III, p. 336,
362, 639,
633 și t. IV, p. 8, 107, text și nota 1, 241,
ete.

—

preexistentă, la caz de contestaţie, ceea ce însămnează
că
justiția va declara cum că actul n'a avut nici o dată fiinţă
1).
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949.

Insuşirile ceElementele sau însușirile neapărate pentru existența
rute p. exis- ori cărei convențiuni sau contract sunt:
tractului.
19 Consimţ&mentul valabil «7 părzilor contractante sau)
Art,
29 948şi 4 $Ş al representanţilor lor, ear nu numai“ al părței ce se obli“gă, după cum pe nedrept se exprimă art. 948 (vedi supă,

p. 21, nota 2);
20 Un

obiect

determinat

de care

părțile

au putut

să |

dispue, adecă care este în comerţ (art. 945, $ 3, 963 și 1310);

30 O causă adevărată și licită (art. 948, $ 4, 966-965).
Contracte

Pentru

contractele solemne

arătate

solemne. aj cere încă îndeplinirea formelor
crise de lege; forma dat esse re !).
Independent de
convențiunilor, două

supră

p.

15,

substanțiale

se

pres-

insușirile neapărate pentru existența
elemente mai sunt încă cerute pentru

validitatea lor, şi anume:
19 Capacitatea părților contractante (art. 948, $ 1 3);
2% Lipsa de eroare, violență sau dol (art. 953- 961).
Iutervertirea
Legiuitorul nostru intervertind, după codul italian,

ordinei
ad- ordinea admisă de legiuitorul francez,
capacitatea

se ocupă mai întăi

giuitorul

despre

părţilor contractante

francez:

apoi, în secția a II-a, despre consimțemânt (art.953-961).

(art. 949-952),

şi

SECȚIUNEA 1
Despre capaeitatea părţilor contractante (condiţiune
de validitate a convenţiunilor).
Art. 949.— Poate

contracta

veri ce persoană

ce nu

este

declarată necapabilă de lege. (Art. 434, 856, 942, 948, 950 urm.
C. C. Art.

1193

0. fr).

Art. 949 pune în princip că capacitatea este regula,
generală, ear incapacitatea o excepţiune, de unde resultă
că

acel care propune

(art.

1169),

şi dovada

o incapacitate

nu se poate

trebue

s'o dovedească

face

de cât prin un

anume text de lege”).

9

—

3) Cpr. Baudry, II 795. Thiry, III, 94. Mareade, IV, 40.
Baudry et. Barde, I, 26. Mai vedi încă art. 325 din Anteproiectul japonez şi art. 1055 din Ante-proiectul de revi- .
suire a lui Laurent care sunt formali în această privinţă,
Veqi şi tomul III al lucrărei noastre, p. 632, nota 1.
De câte ori deci părţile n'au fost capabile de a contracta,
convențiunea nu va fi înexistentă, ci numai anulabilă, mul,
după terminologia codului. Cpr. Baudry et Barde, 05lig., IL, 26.

5) Vedi Baudry et Barde, Oblig., |, 221.

INCAPACITĂȚI NATURALE DE A CONTRACTA.
Textele

care

prevăd

o incapacitate

fiind

25

niște dispo-

sițiuni excepţionale trebnesc interpretate în mod strict Și
nu pot fi întinse de la un caz la altul 1). Eceptiones sunt
strictissima înterpretationis.
Persoanele

lovite de o incapacitate

Capacitatea

individului

naturală de a contracta.

poate să fie micșurată sau dis-

tnusă cu totul prin o alienațiune mentală, prin demenţă sau
imbecilitate, prin beţie, prin o boală 2) sau prin oare care
infirmităţi fisice, precum ar fi surditatea, mutismul, cecita-

tea, ete. î),

Aceste sunt
giuitorul nu avea
dică manifestarea
un copil î) un om

niște incapacități naturale de care le-[
nevoe să se ocupe, pentru că ele împeconsimţământului. Astfel, este evident că
nebun sau unul bat cu desevârșire, ori în

') Vedi tomul IV al lucrărei noastre, p. 14.
>) Cpr. Larombriere, I, art. 1124, No. 14. Laurent, XVI, 20.
3) Aceste infirmități nu constituese însă prin ele înşile o incapacitate naturală, dacă bolnavul a putut, să'şi dee samă
de ceea ce făcea și să'şi manifeste voința în mod clar Şi
în deplină libertate. C. Riom, D. P., 80. 2. 58. Cpr. Pand. Fr.
II, 7592. Aubry et Rau, Î, $86, p. 363. Astfel, tribunalele
apreciează în mod suveran validitatea consimţâmentului dat
de un surdo-mut. C. Nimes, Pand. Ptriod., 9. 2. 571. Cas.
Rom. S-a 1, Bulet, 1878, p. 84. 'P. Huc, VII. 57. Vedi şi t.
IV al lucrărei noastre p. 18, nota 3. In privința donaţiunilor,
vedi însă art. 816 C. C. (Tom. IV, p. 196 urm.).
*) „Cel lipsit de minte, dice art. 1156 din codul Calimach (865
austriac), cum și acel ce n'au împlinit vresta de 14 ani fifiind parte bărbătească, sau 12 ani fiind parte femeească,
nu sunt vreduici nici să dee nici să primească tăgăduinţă.«
Vedi şi art. 2, partea I, capit. 4 din codul Caragea, unde
se dice : „Cei fără de minte, veri ce toemală sau dar vor
face, se socotește nimic şi se stricăc.

La Romani,

copilul înfans (qui fari non potesth care nu

poate încă să vorbească
ceea

ce spune)

sau, mai bine dis, care nu înţelege

era cu desevârşire

incapabil

de a face

ori

ce act juridic, chiar cu autoritatea tutorului. O dată eşit,
din înfantia, dar nefiind încă pubertati prozimus, pupilul

putea

să facă

toate

actele prin care condiția sa devenea mai

bună, dar nu putea să'şi facă condițiunea mai rea de cât cu
autoritatea tutorului (Instit. Pr., 1, 21; comp. art. 1157 C.
Calimach, 865 C. austriac şi art. 3, partea Î, cap. 3, C. Cavagea), fiind, pe de altă parte, incapabil Ge a se obliga,
prin delictele sale. In fine, pupilul devenit pubevtati pro-

zimus avea capacitatea

de a face toate actele licite şi de

Dreptul

roman.
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delir, este incapabil de a contracta 1). Leginitorul nu se ocupă

de cât de incapacităţile

aşa

dise

civile, adecă

care

pun pe om în imposibilitatea juridică de a consimţi.
a se obliga prin delictele sale (doli cupax). „Verum et si
quid dolo ejus factum est, hoc eum prestare convenit“. (L. unică, în fine, Cod., 2, 48, De reputationibus, etc.).
Vârsta omului ne mai fiind astăzi împărțită aşa precum
era la Romani

și în vechea noastră legislaţiune

(v. t. Ilal

lucrărei noastre, p. 56, nota 2), judecătorii, tăcând abstracțiune

de

vârsta

minorului,

vor

fapt dacă consimțemântul dat
serios pentru ca, contractul să
se va decide că consimțemântul
cunoştinţă de causă, contractul

examina

și vor decide

în

de dânsul a fost destul de
poată fi format. De câte ori
seu n'a fost dat in deplină
nu va fi numai anulat,ci de-

ctarat inexistent, pentru căii lipseşte unul din elementele sale

')

Beţie.

esenţiale. Cpr. Demolombe, XXIV, 8. Maread, IV, 397. Demante, V, 39, în fine. Larombiere, Î, art. 1194, No. 11.
Aubry et Rau, IV, $ 343, p. 289, text şi nota 2. Pand. Fr,
II, 1546. Acollas, II, p. 110. Giorgio Giorgi, III, 49.
In adever,

pentru

a putea

da un

consimțăment

valid

(art.

948, $ 2), trebueşte, de şi legea n'o spune, a avea usul rațiunei sale: integritas mentis, non corporis sanitus erigenda
est (L. 2. Dig., 28, 1). Vedi tomul IV allucrărei noastre,
p. 15, 16. Cpr. C. Poulouse și Nimes, D.P., 86.2, 73. D.
P., 91. 2. 97. Cas. Rom. S-a I, Bulet. 1878, p. 91 şi 338.
Demolombe, XXIV, 81. Thiry, II, 604. Arntz, III, 31. Vedi
şi înfră, p. 31, 32.
Beţia este generalmente considerată ca o causă de incapacitate generală de a consimţi şi face ca contractul să fie
inexistent, pentru că omul bat nu'şi mai dă samă de ceea
ce dice sau tace. De aceea am vedut că un om bat nu poate
să dispue

de averea

sa prin donaţiune sau testament.

(Axt.

124 C. Calimach, 566 austriac). Vedi î. 1V. p. 19. Cpr. C.
București, Dreptul din 1989, No. 58. C. Nimes, D.P.,91. 2.
91. dem. D. P., 81. 2. 248. D. P., 63. 2.139. Pothier, Oblig.,
II, 49. 'Thiry, 11, 604. Demolombe, XXIV, 81. Larombiăre,
1, art. 1124, No. 14. Duranton, X, 103. Pand. Fr., Oblig,,

II, 7559. Acollas, II, 770. Peucescu,I, 81. Giorgio Giorgi,
III, 67 urm. Mareade, IV,
(IV, $ 343, p. 290, text şi
venţiunea, închietă cu un
persoană care war fi dat
glumă (par plaisanterie) ar
vențiunea, închietă

cu un

391.—Vedi însă Aubry et
nota 4), după cari numai
copil lipsit de judecată şi
consimțemântul seu de cât
fi inexistentă. Cât pentru

nebun

sau

cu o persoană

Rau
concu o
din
con-

în stare

complectă de ebrietate, ea ar fi, după acești autori, numai
anulubilă, ceea ce ni se pare inadmisibil.
Beţia complectă distruge consimțemântul şi face ca con1
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A CONTRACTA,

Cât pentru ura și mânia impinse

chiar pănă la exces, Ură, mânie.

ele nu sunt, în regulă generală, de natură a distruge consimț&mântul. Cu toate aceste, ura și mânia ar putea,
ca

ori ce pasiune omenească, să altereze facultățile omului,
și, în asemene caz, nu mai remâne nici o îndoeală că judecătorii fondului, apreciatori suverani ai faptelor, ar
putea, să considere consimţământul ca inexistent, mai cu
samă dacă această ură ar fi fost provocată de cătră ce-

laltă parte

de asemene,

contractantă

1).

O pasiune

fără a produce o

demenţă

violentă

propriu

ar

putea,

disă,

să

turbure în așa mod facultăţile mentale ale uneia din părți,
în cât consimțământul ei să fie considerat ca inexistent 2).

In fine, trebue să decidem că consimțemântul dat de Somnambulism.
o persoană pe când dormea n'ar putea să constituească un
ij
contract, pentru că somnambulul nuși dă sama de fapj

tele sale. 2)

tractul să fie inesistent, chiar când ea war fi tost provocată de acela în favoarea căruia obligaţiunea a fost contractată. Cpr. C. Toulouse, D. P., 63. 2. 139. — Contră. C.
Rouen, D. P., 45. 4. 366, No. 3.— Dacă beţia a fost provocată prin uneltirile viclene a celeilalte părţi contractante,
atunci beţia ar fi complicată cu dol şi convențiunea ar fi
nulă din un îndoit punct de vedere. Cpr. C. Rennes şi
Nimes, D. P., 81. 2.248 și D. P., 91. 2.97. Vedişi tom. IV
al lucrărei noastre, p. 19, nota 2.
In ori ce caz, proba testimonială este tot-deauna admisibilă spre a se constata starea de ebrietate în momentul
contractărei, şi judecătorii fondului sunt suverani in apreciarea unor asemene probe. C. din Bucureşti, Dreptul din
1889, No. 58 şi Dreptul din 1892, No. 8.— Proba cu marturi poate însă fi respinsă de câte ori judecătorii fondului
din celelalte împrejurări ale causei şi-au făcut convingerea

de inexistenţa faptului. Trib. Ilfov, Dreptul din 1893, No.

62. C. Toulouse, D. P., 63. 2. 139.
') Cpr. Larombiăre, I, art. 1124, No. 14. Pand. Fr., II, 1568.
Giorgio, Giorgi, ITI, 70 urm. Vedi şi . IV al nostru, p. 90.
Vegi tomul IV al lucrărei noastre, p. 19.

3) Opr. Giorgio Giorgi,

Teoria

delle

obbligazioni,

III,

51.—

O lege din Digeste comparează pe furios şi pe pupil cu o
persoană adormită în mâna căruia s'ar pune ceva. „Furiosus
et pupillus sine tutoris auctoritate non potest încipere possidere: guia ajfectionem tenendi non habent, licet mazime cor-

pore suo rem contingant: sieuti si quis dormienti aliquid
in manu ponat“. (L. 1, $ 3, Dig., 41,9, De adquivenda vel
umittenda possessione).

Dovedirea
stărei de
ebrietate.
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Persoanele

IIIL—TIT.

III.—CAP.

lovite de o incapacitate
de a contracta.

IL.—S-a

1.—ART.

950,

civilă sau juridică

Art. 950. — Necapabili de a contracta sunt:
1* Minorii (art. 342, 390, 421 urm, 497 urm., 433, 951,
1151 urm., 1164 C. 0);
2”
Interdișii (art. 435 urm., 445, 448, 449, 454, 455 C.C));
39 Femeile măritate, în ceasurile determinate de lege (art.
191, 199, 1248, 1249 urm., 1254 urm., 1281, 1983 urm., 1997
urm. C. 0);
40 In genere toţi acei cărora legea le a proibit oare care

contracte

(art. 390,

419,

Art. 1124 C. fe).

Intre
contracta,
(art. 950,
cială (art.
A)

1307-1309,

149,

1706,

1769

C.C.

persoanele lovite de o incapacitate civilă de a
unele sunt lovite de o incapacitate generală
Ș$ 1, 2 şi 3), ear altele deo incapacitate spe950, $ 4).

Persoane lovite

de

o incapacitate

generală

de a

contracta (art. 950, Ş 1-3).

Minorii.

Persoanele lovite de o incapacitate generală de a
contracta sunt: ipinorii, nterdişii și femeile măvitate.
10
Minorii, chiar și acei emaneipați, sunt, în regulă

generală, incapabili de a contracta, pentru că deși acești
din urmă sunt capabili în privinţa actelor de adminis-

trațiune (art. 427) ?), totuşi ei sunt incapabili pentru
celelalte acte; de unde resultă că și pentru dânșii incapacitatea este regula generală, ear capacitatea o excepțiune.
Minorul aflat sub tutelă este representat de epitropul

seu (art. 390),
asistenţa

ear acel emancipat

curatorului

seu

(art.

425

lucrează singur, însă cu
urm.)

Interdişii ju2%
Persoanele interdise judecătoreşte (art. 435 urm.)
Aecătoreste. sunt lovite de o presumțiune
de insanitate de spirit per448, $ 2. 'manentă, chiar în privința actelor sevârșite într'un inter-

val lucid. In adevăr, art. 448, $ 2 prevede că toate actele

făcute

în urma

de drept socotite

publicațiunei

hotărirei de interdicțiune sunt

ca fără ființă, ceea

judecătorii vor trebui

ce însâmnează

că

neapărat să anuleze actul îndată ce

1) Cpr. Cas. Rom. S-a I, Bulet. 1879, p. 186.
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950.

9

se va stabili că el a fost sevârșit în urma publicărei hotărivei de interdicțiune, fără a cerceta dacă interdisul a

fost sau nu lesat (art. 951), sau dacă a existat

rea

cre-

dinţă din partea acelor care au contractat cu dânsul D),
Cât pentru persoanele lovite de o interdicție legală,

Interdişii

13,

C. penal.

adecă condamnate la munca, silnică sau la reclusiune (art. legalmente:
16 C. penal),

capabile

ele sunt, în tot timpul pedepsei

de a'și administra

prin acte între vii,

prin testament 2).
30

Femeile

averea

păstrând

însă

dreptul

măritate sunt incapabile,

casurile determinate de lege

lor, în-

şi de a dispune

de

ea

de

a dispune

însă

numai în

Femeile

*), ceea ce dovedește că, în w- măritate.

nele casuri, ele sunt capabile.
Astfel, femeea măritată poate să dispue de averea
sa prin testament (art. 208); femeea separată de bunuri ţ
prin contract sau judecătoreşte (art. 1265, 1285) are li-]

bera

administraţiune

De

a averei

asemene, femeea

sale

paraternale,

împuternicită conform

face comerţ (art. 15 C. com.)

etc.

legei dea

ga pentru tot ce privește comerciul seu și chiar dea ipoteca şi înstrăina toată averea sa, fără nici o autorisare

(art. 16 C. com.).

Incapacitatea femeei măritate,
minate de lege, constă în necesitatea

în unele casuvi deterde a dobândi autori-

sarea barbatului sau a justiţiei (art. 197 urm. C.
1)

Vedi în tomul II, p. 337, explic. art.

418.

*) Vedi în t. IV, p. 38, 39, explic. art. 13
penal.— Incapacitatea

şi 16

din

C.) %).
codul

resultând din interdicţie pentru o causă,

de condamnare penală, dice art. 1107,

$ 2 din

codul civil

italian, poate fi opusă de ori cine are interes. Cpr. Giorgio
Giorgi, op. cit., III, 195.
3) Cuvintele în casurile determinate de lege găsinduse în ultimul alineat al art. 950 se referă numai la, femeile măritate.
Demolombe, XXIV, 297. Acbllas, II, p. 112, Berriat St. Prix,
II, 4132.—Contră. Demante (V, 36), după care aceste cuvinte
Sar referi la toți-incapabilii de care vorbește art. 250
; însă
această părere este contrară explicărei dată de BigotE reamneu în expunerea de motive. Vedi Fenet, t. XIII,
p. 227.
*) In procesele care sunt de competenţa judecătoriilor de ocoale,

antorisarea

necesară

Femee

este capabilă de a se opli-comereiantă.

femeei

pentru

a

putea

sta în

judecată, fie ca reclamantă, fie ca pârită, poate fi dată de
judecătorul de ocol, sub îndatorirea de a observa formele
prevedute de art. 624 şi urm. Pr. civ. (aut. 67 L. din 1
junie 1896).
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

Faliţii.
Controversă.
Art. 713 C.
com.

faliţii. Nici un text de lege nedeclarând însă pe faliți incapabili, ei remân supuși regulei generale care este capa-

La

această listă de incapabili

citatea, sentința
din diua

mentului
! Persoane

I1.—S-a L—ART.

950.

unii mai adaugă încă

declarativă de faliment rădicând falitului,

pronunțărei

bunurilor sale,
:

III.—TIT, II.—CAPIT.

sale,

numai

administrațiunea

chiar şi acelora

dobândite

tuturor

în timpul

fali-

(art. 713 C. com.) 1).

Persoanele

morale, de și puse

sub

tutelă,

remân

de a-

: morale,
i

semene,

Societăţi
comerciale.

Cât pentru societățile comerciale (art. 77 urm. C. com.),
ele nu sunt supuse nici unei incapacități juridice de a con-

în regulă generală,

capabile de a contracta,

ele

nefiind incapabile de cât pentru unele contracte?).
tracta.

B)

Persoanele lovite de o incapacitate specială de a
contracta (art. 950, $ 4).

Pe

lângă

persoanele

lovite

de o incapacitate

generală

de a contracta, altele sunt lovite de o capacitate specială,
adecă numai pentru oare care contracte. Astfel, barbatul
nu poate

să cumpere

de la femee

şi femeea

de

la barbat

de cât în casurile determinate de art. 1307 C.C.; tutorii,
sub pedeapsă de nulitate, nu se pot face adjudecatari, nici
direct, nici prin persoane interpuse, ai averei celor de sub
a lor tutelă ; mandatarii, ai averei ce sunt însărcinați să
vândă ; administratorii, ai averei comunelor sau stabilimentelor încredințate îngrijirei lor; funcţionarii publici,
verilor Statului ale căror vândări se fac printr'ânșii

ai a(art.

1308); judecătorii şi supleanţii, membrii ministeriului public și advocaţii ?) nu se pot face cesionari de drepturi li1) Baudry, I], 832. Baudry et Barde, 1, 235, 236. Pand.Fr.,
JI, 7519.—Veqi însă C. Rennes, D. P., 169, 2, 263.
2 Cpr. Baudry-Lacantinerie, II, 832. Baudry et Barde, |,
231. Pand. Fr., Oblig., II. "7580.
Comunele

nu pot fi obligate la plata unor

sumi

care nu

sunt votate şi trecute în budget. Cas. Rom. S-a 1, Bulet.
1883, p. 189.— Comuna, este representată în justițe prin
primarul seu, ear la caz de disolvare a consiliului comunal, prin comisiunea interimară. Cas. Rom. S-a I, Bulet.
1893, p. 136.
3) Art. 1172, $ 3 din codul Calimach (879 austriac) pune şi el
între tocmelele fără tărie (adecă nule) acea prin care un
avocat s'ar fi tocmit ca să iee o plată hotărită, sau să
cumpere pricina de gâlceavă încredințată lui.
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tigioase !) care sunt de competența curței de apel în
a căvei

circonseripţiune ei îşi exercită funcțiunile lor,
și aceasta
sub pedeapsă de nulitate, spese și daune-interese
(art. 1309).
Alte incapacități speciale sau, mai bine dis,
alte pro-

hibițiuni

1498,
„

de a contracta

mai resultă încă

din

art. 390,

1706, 1769, etc. (Mai vedi încă art. 809, 810, 883).

Râsipitorii şi acei slabi de minte,

tia unui

consiliu

judeciar

(art.

445,

clasificați în categoria persoaneler

puşi sub autorita-

458

urm.),

cărora legea

Ferso une

trebuesc Pe

ii

interdice pci:

oare care contracte și cari, prin urmare, sunt loviți
de

o m
incapacitate specială de a contracta, căci ei ne
fiind întrun
mod general incapabili de a contracta, capac
itatea este
pentru denșii regula generală, ear incapacitatea
o excepțiune 2).
Ce trebue să decidem în privința persoanelor neinAlienații

terdise, așezate

întrun stabiliment de alienaţi potrivit le- Deinterdişi.
gei asupra alienaților din 15 dechembrie 1894?
Unii asimilează pe aceşti nenorociţi cu interzișii,
con- 1, din 15 desiderându'i ca incapabili de a contracta, pentru
că au un

administrator
însănătoșarea

1894). 5)

provisor care le gerează afacerele pănă
la
lor (art. 32 și urm. L. din 15 dechembrie

Adevarul

este însă că aședarea

unei

persoane

întrun stabiliment de alienaţi nu face să nască
contra acelei persoane nici o incapacitate juridică de
a contracta,
și că ea remâne lovită numai de o incapacitate
naturală,
1) Art. 1309 nu se aplică când nu există nici
cesiune, nici
drept litigios. Cas. Rom. S-a I, Dreptul din 1896,
No. 12.
Pentru ca să existe drept litigios trebue să se fi
ivit vre o
contestaţiune asupra fondului dreptului cesionat
(art. 1403).
C. din Iaşi, Dreptul din 1896, No. 65. Comp.
€. Craiova,
Dreptul din 1890, No. '76. Curtea de casaţiune S-a
I, a de-

cis însă

că

cuvintele

drepturi

ligitioase

din

art.

1309
nn pot fi interpretate prin disposițiunile art.
1403 şi că,
în sistemul legislațiunei noastre, acestor expresiuni
cată a
li se da un înțăles larg, așa că ele ar cuprinde
nu numai
drepturile care sunt în proces, dar și acele în privin
rora se poate naşte o contestaţiune serioasă, adecă ţa căatunci
chiar când litigiul : nu era început în momentul
cesiun
ei.
Vegi Bulet. Cas., S-a 1, anul 1875, p. 48. Cpr.
Trib. Prahova, Dreptul din 1996, No. 8.
*) Baudry, ÎI, 831. Baudry et Barde, 1, 233, 941.
7. Huc,
VII,
58. Pand. Fr. II, 1577.—Contră. Thiry, 11,605.

molombe, XXIV,

992.

3) Vegi, de ex. Demolombe, XXIV, 292.

De-

CODUL

CIV—CARTEA

III.--TIT. III.—CAP.

IL.—8-a 1—ART.

207, 992,

ca toţi acei atinși de alienațiune mentală ; de unde resultă
că

actele

sevâișite

de

dânsa

într'un interval

lucid vor

fi

valide, dacă, în momentul contractărei, ea se bucura de intregimea minţei sale. Acel care va voi să desființeze contractul

va

trebui

deci

tocmirei lui, persoana

să dovedească

că, în momentul

aședată într'o casă

în-

de sănătate

nu

se bucura de facultăţile sale intelectuale. Totul deci va fi
o chestie de fapt, întocmai ca și în privința persoanelor alienate, neinternate într'un asil !).
Persoanele internate în asemene stabilimente nu pot

deci fi asimilate interdişilor, cari, din momentul publicărei
hotărirei de interdicţie, sunt, precum am v&dut, loviți de o
presumţiune

de incapacitate,

chiar

in privința

actelor

se-

vârşite înti”'un interval lucid (art. 4148), pentru că, încă o
dată, art. 950 se ocupă numai de incapacitățile juridice

de a contracta, ear nu de incapatităţile naturale ?).
Sancţiunea

ineapacităţilor generale.

Art. 207.— Numai femeea, barbatul sau moştenitorii lor
pot cere anularea tocmelelor sau a pornirilor de judecată făcute fără autorisaţiune. (Art. 197, 199, 820, 951, 952, 1164, 1190
0. C. Art. 295 C. f-.).
Art. 952.— Persoanele capabile de a se obliga nu pot opune minorului, interdisului, femeei măritate, incapacitatea lor ?).
(Art. 207, 951, 1157 urm,, 1164 tm. C.C. Art, 11950. fi).

Art. 948 face să figureze capacitatea părţilor contractante între condițiunile esenfale ale convenţiunilor, însă,
cu toate acestea, incapacitatea părților sau a uneia din ele
nu face ca contractul să fie inexistent sau fâră ființă, ci
numai

anulabil;

de unde

și regula prevădută

de art.

952

că anularea contractului pentru causă de incapacitate este
1)
5)
*)

Vedi supră,p. 26, text şi nota 1, ab înitio.
Baudry, II, 839, Baudry et Barde, 1,932, Vedi şi suprăp.95,
26. — Condră. Thiry, ÎI, 605.
“Textul corespundetor fr. mai are încă un alineat, în care
se dice

că minorul, interdisul şi femeea

atace angajamentul
cât

în casurile

lor

anume

pentru

causă

măritată nu pot să

de incapacitate,

prevedute de lege.

Acest

alineat

de
a

fost eliminat de legiuitorul român şi înlocuit, cu o modificare de redacţie însă, prin art. 951 relativ numai la minori,
pe care îl vom explica odată cu art. 1157 şi urm.

relativă și nu poate fi propusă

căruia

ea a fost stabilită.

In

GENERALE.—ARF,

de cât de acela în folosul

adever,

uneia din părți ar face ca contractul

xistența

ar putea,

după

207, 952,

O

INCAPACITĂŢILOR

o

SANCȚIUNEA

dacă

incapacitatea

să fie inexistent,

cum am vedut, fi propusă

ine-

de toate

Dărțile interesate. (Vedi supră, p. 23).
Așa dar, numai minorii, interdişii și femei
le măritate
pot

singuri
incapacitate

exercita acţiunea în anulare pentru causă
de
!). Și când dicem minorii, interdișii şi
femeile

măritate, se înțelege că acelaş drept. aparț
ine atât moștenitorilor (art. 207) şi cesionarilor cât și
creditorilor lor,

de

și, în această

din

urmă

privinţă,

chestiunea

este

tvoversată. (Vedi înfră explic. art. 94).

con-

Cât pentru persoanele capabile, care
au contractat cu
un incapabil, ele nu pot opune acestui
din urmă incapacitatea sa, de oare ce sunt în culpă
că au contractat cu
un

incapabil: sibi imputet cuv cum
Din

cele

incapabil cere
persoana

1)

mai

sus

anularea

capabilă

care

expuse

talj contraszevit 2),

resultă

contractului,
a contractat

că

în

de

câte

baza

cu dânsul

ori

art,

un

952,

nu poate să

Opr. Cas. fe, D. P., 9.1. 219.— Astfel,
nu
de cătră comoştenitorii majori nulitatea unui se poate cere
act de împărțeală pe motiv că parte din copar
taşi au fost minori și împărțeala nu s'a făcut cu îndep
linirea tormelor
prescrise de lege pentru minori. O aseme
ne nulitate fiind

relativă,

nu

poate fi propusă

de

cât de

minori

. Cas. rom.
S-a 1, Bulet. 1887, p. 6. C. din Bucureşti,
Dreptul din 1886,
No. 19. Iulem. Cas. fi., 30 aug. 1815, Pand.
fi., 11, 7590.—
Contră. 'Trib. Ilfov, Dreptul din 1888, No.
63,
De asemenea, nulitatea unei adopţiuni
pentau vicii de
consimţemânt din partea minorului adopt
at este relativă
şi nu poate fi propusă de cât de dânsul
. Cas. rom. S-a I,
Bulet. 1889, p. 37. Comp. şi Cas. S-a 1.
Bulet. 1891,p. 788.
Tot în aceiaş ordine de idei sa decis
că numai coMuva, ear nu și partea cu care ea s'a
judecat, poate cere
nulitatea unei hotăriri pentru lipsă de
vom. S-a I, Dreptul din 1815, No. 2. Vedi autorizare. Cas.
şi numeroasele
decisiuni citate în Pană. fr., II, 7606.—
Lipsa de capacitate
a administratorului unui aşedemânt de
binefacere resultând
din neantorisarea autorităţei competente,
nu se poate invoca
de terţiile persoane, ci numai de admin
istrațiunea neautorisată. C. din Bucureşti, Dreptul din
*) „Qui cum alio contrahit, vel est, vel debet 1886, No. 73.
esse non ignarus
conditionis ejust. (L. 19, Dig., 50,17.
o
9
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exercite

acțiunea în

despăgubi

2),

despăgubească
Art. LIGA

și

nu

garanţie,
se

pe alta

ca

de consecințile

dobândite,

precum

o

unei

și la acţiunile

și

la

este

a

persoană

acţiuni

să

ce

ea

fost acceptată în mod

făcută

regulat,

anularea

putea

fi propusă

de cât

controversată,

conflictul

datează

de

servă unii autori 5),
Disposiţiunea

Persoane

interdișilor

și

mai

de unde

incapabil

n'a

acceptațiunei

nu

incapabilă

4). Chestiunea

în

bine

art. 952

şi femeilor

unui

de persoana

înființată
ca

pornite contra

donațiuni:

donaţiunea

losul căreia ea a fost

dreptul

vechiu

de

ani.

100

este

dar

după

şi acelor

însă

francez,

se aplică nu numai

măritate,

în fo-

cum

și

ob-

minorilor,
puşi sub un

consiliu judeciar, în privința contractelor încheiate fără asistența acestui consiliu. (Baudry, IL, 834, în fine).
Acţiunea în anulare pentru causă de incapacitate se
prescrie prin dece ani (art. 1900).

n

1) C. Douai, 10 noembrie 1890, D. P., 1891. 2. 133.
5) Cpr. Aubry et Rau, IV, $ 310, p. 115.
Ă
3) Larombitre, I, art. 1195, No. 10. Pand. fr., 1[.7536. Astfel, minorii sunt în drept să invoace nulitatea resultând
din ilegala lor representare în instanță. Cas. rom. S-a II,
Bulet. 1889, p. 800. C din București (ultimul considerent),
Dreptul din 1893, No. 68.
_
+) Cas. rom. şi 0. Bucureşti, Bulet. S-a 1, 1877, p. 305 şi
Dreptul din 1816, No. 30. Idem. Cas. fi. D.P., 79.1. 271.
D. P., 89. 1. 369. — Contră. Cas. fe., 15 julie 1889, D.P,
1890. 1. 100.'[. Huc, VI, 195 și VII, 62. Laurent, SII, 259.
—

Art. 1900.

207, 902.

căci a garanta

conclusiunea că, dacă

astădi

deciar.

1),

pricepe

incapabilului 3).
EI se aplică de asemene
va

puse sub un
consiliu ju-

poate

II. —S-a 1.—ART,

exercită în virtutea legei.
Favoarea conferită incapabilului nu poate însă să
meargă pănă a-i permite de a se îmbogăţi în detrimentul
părţei capabile. De aceea, vom vedea că, de câte ori el
va dobândi în justiție anularea contractului, de atâte ori
el va trebui să restitme ceea
ce'i a folosit personal
(art. 1164) guatenus ex ea pecunia locupletior es] (L. 27,
$ 1, în fine, Dig, 4, 4, De minoribus 25 annis). :
Art. 952 nu se aplică numai la contracte, dar și la

hotăririle
Aplicarea
art. 952 la
donaţiuni.
Controversă.

III--TIT, II—CAP.

Vedi autorii citați pro şi contră în t. IV al lucrărei noas-

tre, p. 130, nota 2. Vedi şi tomul I, asupra
196, nota 1.

art.

207,

p.

|
||

DESPRE
Acest termen

CONSIMȚEM
— GENERAL
ENT
ITĂȚI.
curge

în contra

minorilor

de

35
la

majo-

ritate ; în contra femeilor măritate, din diua desfacerei
căsătoriei, ear în contra interdișilor din diua rădicărei interdicțiunei (art. 1900). Această prescripţie este o ratifi-

care

tacită ; de aceea

am

vedut

inexistente. (Vedi supră, p. 23).

că ea nu se aplică actelor

SECŢIUNEA II
Despre

E

consimţăment (condiţiune esenţială pentru
tența convenţiunilor).

exis-

Consimţemântul (consensus, sentive cam alio) este acordul a două sau mai multor persoane asupra unuia și aceluiaș punct. EI este resultatul a două sau mai multor
voinți care se întrunesc la un loc. Consentire est în una

eumilemue

sententiam

în tot-deauna

coneurrere.

Consimţemântul este deci

un act bilateral, pe când

voința este din con-

tra un act unilateral !).
Consimțemăntul are în sine două elemente, oferta sau

propunerea (pollicitatio) și acceptațiunea ?).
Oferta

se face

în regulă

generală

unei

persoane

de- Ofertă sau

terminate. Ea poatefi și tacită, adecă poate să resulte dinPolicitaţiune,
un

fapt

Une
genere,

care

o lasă

a se

presupune

neapărat 5).

ori însă ea se face de comercianţi
prin

afipte,

circulări,

prospecte,

etc.

publicului în
In asemene

casuri, ori ce persoană poate s'o accepte, şi neguţitorul este
obligat a preda marfa persoanei care o cere cu preţul afișat, dacă bine înţăles, oferta a fost acceptată în termenii
')

„Consimţemântul se. manitestă, dice art. 19262,$ 1 din codul
spaniol (L. din 24 iulie 1889), prin concursul ofertei şi a
acceptaţiunei

asupra lucrului

și a causei care tormează con-

md

—

tractul“.
Veqi art. 1152 C. Calimach (861 austriac), citat textual
supră, p. 10, nota 1 şi art. 1962, $ 1 C. civ. spaniol, citat
la nota precedentă.
2) Astfel, conductorul unei trăsuri publice, prin simplul fapt
că staționează pe o piaţă publică, se consideră că oferă de
a transporta ori ce persoană -care Sar presinta la un -mo-

ment dat. Jud. ocol. al 14-a Paris, 5 ianuar 1889,

82. 3. 110. Baudry

et Barde, I, 48.

D. P,
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COD. CIV. —CARTEA UIL—TIT.
IN—0AP.

în care

ea era

din partea

sa,

11..—S-a

ÎI.—CONSINTȚEMENT.

făcută publicului 1), căci, la caz
de refus

el ar putea

fi condamnat

la daun

e 2
Consimţ&mântul părților nu are nevo
e de a fi manipolicitaţiuneifestat, în regulă generală
, în mod simultaneu, adecă în
acelaș timp
Acceptarea,

, simultaneitatea nefiind pres
crisă de lege de cât
în privința schimbărilor ce
sar aduce unei convenţiuni
matrimoni

ale

înainte de celebrarea

căsători

ei (art. 1229),
Intre o propunere şi acceptarea
ei, poate deci să treacă un
timp oare care.
Cât timp propunerea sau boli
citaţia n'a fost acceptată
fie. expres fie tacitamente 5)
nici o legătură nu există, şi
pănă la acceptare sau, mai bine
dis, pănă la aducerea acceptațiunei la cunoştinţa, prop
uitoralui, ea poate să fie retrasă în tot timpul £), afară
de casul când părțile sau usul
ar statornici un termen oare
care pentru acceptarea Dropunerei, în care

caz acceptarea ei în lăuntrul term
enului
hotărit ar tace ca contractul să
fie definitiv format, și a-

ceasta, după unii, chiar dacă pro
punerea fusese retractată în
acceptaţiunei sale 5).
PI

momentul

') Cpr. Lyon-Caen et Renault,
Droit comm. III, 22. 'T. Huc,
VII, 15. Baudry, II, 797, in fine.
Vergâ, III, $ 613, p. 593, nota Laurent, XV, 474. Masse5. Baudry et Bavde, I, 30.
Trib. Paris, D.P., 69. 3. 55.
2) 'Prib. com. Paris. D. P., 69.
3) Cpr. T. Huc, VII, 18 şi Cas.3. 14.
te. D. P., 89. 1. 33.—Judecătorii fondului apreciează
în mod suveran dacă contra
ctul ce o parte invoacă este
sau nu format în mod definiti
v
prin concursul voinţei

părților. Cas. îr., D. P., 80. 1.
455.
Cas. rom. S-a I, Bulet. 1880,
î) Pothier, Obiig., IL, No. 4. Bau p. 383.
dry
Barde, I, 31. Thiry, II, 566. Dem, II, 785, 797. Baudry et
olombe, XXIV, 63. Laurent, XV, 469, 415. Pana. fe.
II, 7042. Molitor, Oplig.
en droit romain (Paris, 1851),
1,
48. Cpr. 'Tribun. Ilfov,
Dreptul din 1888, No. 3. Vedi
şi supră, p. 10.
*) Demolombe, XXIV, 64, 65.
Laurent, XV, 476. Baudry, II,
197. Aubry et Rau, IV, ş 343,
p. 292. Pana, Fr., LI, 7045.
Valery, Contrats pa” corvespon
dan
ce, No. 174. Vangerow,
Lehrbuch der Pandelteu, III, $
603, observ. 1 (ediţia a 7-a).
Câte-va legislațiuni străine adm
it expres această soluţie.
Cpr. art. 314, $1 C. com, ung
ure
Supra oblig. al Sviţerei, din 14 sc; art. 3 Cod federal ajunie 1881, etc.— Vedi însă,
Larombitre, Oblig., I, art. 1101
, No. 14. Barde, 1, 33.

DESPRE CONSIMȚEMÂNT.—POLICITAȚIUNE
.
Expirarea,

punerei desleagă
Așa

dar,

termenului

acordat

însă pe autorul

policitaţiunea

este

pentru

acceptată, există

37

acceptarea

pro-

ei de ori ce obligaţie ID),

vevocabilă

tractul n'a devenit perfect (art. 37
C.
propunerea

|

contract,

și

cât

timp

con-

Com.) ; o dată însă

ea nu mai poate
fi retractată de cât de comun acor
d. [fa renuntiave semel
constitutce obligationi, adversari non
consentiente, nemo pofest”, (IL. 5, Cod, IV, 10, De oblig
. et actionibus).

In cât privește acceptarea, ea poat
e să aibă loc cât timp Timpul

în
ea nu mai poate însă să aibă LOC ae
ae
după ce autorul propunerei s'a sevâ
rșit din viaţă sau a deve-lsă aibă
loc,
nit incapabil, concursul voinților
ne mai fiind cu putinţă în
asemene

oierta n'a fost retrasă 2);
caz

*).

Tot

astfel

și

pentru

acel

eași motive,
contractul nu va mai putea să
aibă loc în urma
morței
„Sau survenirei unei cause de
incapacitate în persoana aceluia căruia se făcuse propuner
ea. Consimţământul ce ar
da moștenitorii lui ar constitui
un nou contract î),
Retr

actarea făcută înainte de acceptar
e sau, mai bine Retractarea
dis, înainte de a fi parvenit acceptar
ea. la cunoștința, pro- 1ote „să, dee
puitorului, poate să aducă o pagu
bă persoanei căreia Dro- ne? Contr
opunerea a fost făcută, sau cel puți
n să o împedice dea peversă.
alisa un câştig ; însă, cu toate
aceste, nu se poate pune
în princip, în mod absolut, că autorul
revocărei sau moștenitorii lui ar datori, în asemene caz,
o despăgubire, dacă,
bine

înţăles,

tabilă, pentru
propunerea,

nici

o negligență

că propuitorul

şi știut

este

sau culpă

este

nu

le este

impu-

în drept de a'şi revoca

că cine uzează de dreptul seu
nu
jignește pe nimene: Qui suo jure utitu
i, neminen ledit. (L.
N
) C. Bordeaux, 22 ianuar 189%,
D.
*) Acceptarea nu trebue să se facă P., 92. 2. 390.
în
limitat, căci, în asemene Caz, ea s'ar mod condițional sau
considera ca un refus
al primei propuneri şi ca o nouă
propunere (art. 39 C,
com.). Vedi asupra, chestiunei de a se
şti dacă acest text este
sau nu aplicabil la contractele civil
e, Giorgio Giorgi, 7eovia delle obbligazioni, III, 241 şi
urm.
2) Pothier, III, Vente, 32. Demolomb
e, XXIV, 63. Laurent,
XV, 419. Baudry et Barde, 1, 31.
Guillouard, Vente, 1, 14.
Phiry, II, 566. Mareade, IV, 394.
Larombitre, I, art. 1101,
No. 20. Cas. fi. D. P., 9%. 1. 181.
*) Bandrv et Barde, Laurent, Thiry,
Laro
molombe, XXIV, 69.—Contră. Dura mbiăre loco cit. Denton, XVI, 45, în fine,
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COD.

CIV.—CARBTEA III.—TIT. IIL.—CAP. 11.—S-a II-a.—CONSIMŢ EMENT,

55, Dig., 50, 17)1). „Acel ce întrebuinţează dritul seu în
cuprinsul legiuitelor hotare, dice art. 1734 din codul Calimach

guba
Momentul

(1305

C.

austriac),

nu este respundetor

pentru

pa-

pricinuită altuia dintru aceasta.“
Naște acum chestiunea

de a se ști dacă,

pentru

când
se for- existe consimțement și contractul să fie format,

se

ca să

cere

tractul. Con- Numai ca propunerea să fi fost acceptată, sau dacă, pe lângă
boversă. — aceasta, mai trebue încă ca acceptarea să fi ajuns la cunoștința

propuitorului ?

Aceasta

presupune,

bine

înţeles,

că părţile sunt depărtate una de alta și contractează prin
corespondenţă (poștă, telegraf, telefon, etc.), căci dacă ambele părţi sunt de faţă, consimțământul se dă şi se primește în acelaș timp, afară, bine înţeles, de casul când
ar exista o convenţie contrarie 2). De exemplu, ţi-am scris

la Paris că'ți vând

casa mea

din

București

cu 50000 lei,

1) Laurent, XV, 481. Baudry et Barde,I, 32. Giorgio Giorgi,
Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano, III,
225 (ediţia a 4-a).— Majoritatea autorilor se pronunţă însă
în sens contrar, admițând, în această privinţă, teoria lui Pohier (III, Vente, 32). Această soluţie se întemeiează pe principiul de echitate că faptul cuiva nu poate să aducă nici

o pagubă altuia (art. 998): Nemo ex alterius facto pragra-

vari debet. Cpr. Demolombe, XXIV, 71. Aubryet Rau, IV,
$ 343, p. 293. Larombiere, I, art. 1101, No. 94. 'Troplong,
Vente, 1, 21. Tot în acest sens se pronunţă şi majoritatea
autorilor străini, precum Story, von Ihering, Windscheid,
etc. Vedi Barde, loco cit.—Revocarea ar da însă loc la daune din partea autorului ei, dacă ea a ajuns la cunoştinţa
celeilalte
Drept

3)

străin.

părţi,

după

ce

acesta

intreprinsese

executarea

contractului (art. 37. C. com.).
Cpr. Lyon-Caen et Renault, Droit camm., III, 19.—Art. 318
din codul de come:ţ german prevede că: „între persoane
presente, propunerea, relativă la un act de comerţ nu leagă,
pe autorul ei, de câte ori ea n'a fost acceptată îndată.“
Art. 314, $ 2 din codul de comerţ unguresc are o disposiţie identică. Cpr. art. 4 din codul sviţeran asupra obligaţiilor (L. din 14 junie 1881). Mai vedi încă în acelaş
sens : art. 862 C. austr. (1153 C. Calimach); 650 C. civ.
portughez ; art. 1289 C. civ. mexican, ete. — In cât priveşte
însă contractele încheiate între absenţi, aceste legislaţiuni
-prevâd un termen în care acceptaţiunea trebue neapărat

să aibă loc. Vedi, de ex., art. 652 C. civ. portughez; art.
1292 C. civ. mexican; art. 5, $ 1 C. sviţeran asupra 0bligaţiilor; art. 315, $1 C. com. unguresc; art. 319, $1
C. com. german; art. 147, $ 2 C. C. german, ete.

DESPRE

CUNSIM 'PENENT.—

POLICITAȚIUNE.

și D-ta mi-ai respuns că primeşti. Când este perfect
tractul? Când ai pus scrisoarea la poștă, așa precum

conpre-

vede ast. 5 din codul sviţeran al obligaţiunilor de la 1881,
sau când

mach

am

primit-o,

(1153),

aşa

codul austriac

precum

prevede

codul

Cali-

(862) şi alte leginiri străine?

Interesul chestiunei este lesne de priceput. Dacă contractul nu este perfect de cât în momentul când am putut
Iua. cunoștință de acceptațiunea D-tale, eu am putut să'mi
vretractez propunerea, independent de primirea ce ai făcut
în necunoștința mea; dacă din contra, contractul sa format, prin simpla acceptare a D-tale, ori ce retractare devine cu neputinţă din momentul acestei acceptaţiuni 1).
aSa dis că art. SI+ $ 2 de la donaţiuni nefiind

plicabil în specie, contractul

s'a format din momentul chiar

al acceptațiunei, independent de împrejurarea dacă acceptavea a ajuns sau nu la cunoștința, propuitorului. 2)

Intr'un alt

sistem,

contractul

ar

fi

perfect

pentru

') Chestiunea mai presintă încă în practică şi alte interese,
Vedi Baudry et Barde, 1, 37, p. 44, text şi nota 1. Valery,
Coutrats par correspondance, No. 119 urm. Vedi şi ind,
p. 4l.

2)

0. din Bucureşti, Dreptul din 1884, No. 60. C. din Roma, 12
dechembrie 1891, Lu Temi romana, 91, 505. Cas. 'Torino,
D iunie 1884, 1 Foro italiano, 84, 1, 800. Pothier, LII,
Vente, 32 și II, Obliy., 4. Maread6, IV, 395. Lyon-Caen et
Renault, Dwoit com. III, 27. Alauzet, id. (ediţia a 9-a), II,
1053. Aubry et Rau, IV, $ 343, p. 294. Demolombe, XXIV,
12 urm. Molitor, 0blig. en droit vom., LI, 49. Vigi6, II, 1070.
Phiry, IL, 568. Felix, Droit intern. 1, 105. Baudry et
Bavde, ], 37. Valery, op. cit., No. 140 urm. Pacifici-Mazzoni,
Iustituzioni di diritto civile italiano (ediţia a 3-a), 1V, 3.
Borsari, 1] Codice di commercio annotalo, asupra art, 105.
Savieny, System des heut. râm Rechts, VIII, $ 311. Zachariz, Franzăsisches civilrecht, $ 343. 'Th5l, Handelsrecht, p.
174, ete. Acest sistem pare a fi consfințit prin art 321 din
codul de com. german care, întru câtva, se contradice cu
art. 320, $ 2 din acelaş cod; de aceea, şi în Germania,
chestiunea este controversată. Vedi Gr. Maniu, Drept comevreial, ], 66, p. 97. 1. Bobl, p. 7], nota asupra art. 36
din codul de comerţ italian (Code de commerce du vogaume
Italie) (Paris, 1884). Baudry et Barde, I, 39, p. 52. Cpr.
art. 649 C. civ. portughez, după

care contractul

devine per-

fect prin acceptarea ofertei, afară de casurile în care legea.
ar cere alte formalităţi.

Interesul
chestiunei.
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

propuitor
noștința

din
sa,

IIL—TIT.

momentul

ear

pentru

ce

TI—-CAPIT.

IL.—S-a IL.—ART.

acceptaținnea

acceptant,

din

samă

în privința

contractelor

din codul de comerţ

2),

bilaterale,

pentru

de una
din părţile contractante
dânsa. Contractul neformându-se

voinţilor, acest concurs

ceptarea
și numai

nu există

că

a ajuns la cu-

momentul

a emis acceptaţiunea 1).
Ambele păreri sunt însă inadmisibile

949.

la

n0i,

faţă

cu

o voință

ce el a

mai cu
art.

35

necunoscută

este inexistentă pentru
de cât prin concursul

de

cât atunci

când

ac-

propunerei a ajuns la cunostința propuitoraul
ui,
din acest moment retractarea devine cu nepu-

tinţă *).

Acest

sistem, singur juridic în legislaţia noastră,

')

natura

contractului. — Proprietarul

ca bună și o acceptare

dânsul,

cu condițiune

ajunsă

peste

însă poate

termenul

ca să încunoştiințeze

priimi

hotărît

îndată,

pe

de
ac-

ceptant despre aceasta. Vedi şi art. 814, $2 C. C., după
care
de câte ori acceptarea donațiunei are loc prin act
Separat,

donaţiunea

nu'şi produce

efectele sale

de

cât din

diua

în
care sa comunicat dăruitorului actul de acceptațiune
. Vegi
asupra acestui text, î. IV al lucrărei noastre, p.
134 urm.
*) Cpr. C. Bucureşti, Dreptul din 1894, No. 43.
c, Bruxelles,
Paris, Chambâry şi Orlâans, D. P, 67. 2. 1%.
D. P., 10.
2. 6. D. P,'18. 9. 113. D. P., 86. 2. 135.
Cas. kt,
D. P., 85. 1. 293. Cas. din Florenţa,2 fevr. 1893,
La Legge,
93, 1, 419. Baudery, II, 197 bis. Laurent, XV, 419
internătional, VIL. 441. Lavombiăre, I, art. 1101, şi Dvoit
No. 19.
Mass6, Dr. comm. (ediţia a 3-a), III, 1453. 7.
Huc, VII,
18. Namur, Le Code de comm, belge vtvist, p. 156,
No. 250.
Troplong, Vente, L, 25. 'Toullier D. III, partea II,
29. Arntz,
III, 12. Guillonard, Vente, I, 15, 16. Carozzi, La
vera teomica dei contratti, art. 1, No. 3. Gabba, Teoria della
retroativita

delle leggi, IV, p. 189. P. Fiore, Diritto înternuziona

le,
No. 247. La autorii italieni mai sus citați trebue
încă adaos
Rocco, Espevson, Vidari, Regnoli, Luzzati, etc.
Wurth, Discouys de venite îi la cour d'appel de Gand,
Considerentele
savantului magistrat sunt reproduse în extenso
în tratatul
obligaţiilor a lui Giorgio Giorgi, III, p. 244,
nota 1. Vedi
şi Bely. judiciaire, an. 1962, p. 1409.

PS

Art. 35 Cod.
com,

Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrechts (ediția
a 2-a,
Dusseldorif), $$ 306, 308. Cpr. Giorgio Giorgi, op
cit., III,
215. Peucescu, I, 35, urm. Duvergier, Vent, 1, 61.
Duranton, SVI, 45,
*) „Contractul sinalagmatic între persoane depărt
ate nu est
perfect, dice acest text, dacă acceptarea n'a ajuns
noştința propuitornlui în termenul hotărit de dânsulla cu
sau
în termenul necesar schimbului propunerei și
acceptărei,
după

DESPRE CONSDIȚEMENT.— POLICITAŢIUNE.
era admis și de art. 1153
triac),

după

care

din codul

primirea

sau

trebuea să se notifice făgăduitorului,
cele

mai

sus

expuse

Calimach

neprimirea

(362 ausfăgăduinţei

căci altfel făgăduinţa

remânea stânsă |).
Din

41

resultă

că contractul

va, fi

:
«
Conseeinţile
considerat
ca format a în locul Aîn care acceptarea a ajuns
sistemului
la cunoștința propuitorului, ear nu în locul de unde a ple-l
Nos.

cat acceptarea 7), ceea

vinţa determinărei

ce este de mare

competenţei

se aplica contractului ).

însâmnătate

și a legilor

în pri-

ce urmează

a

Momentul în care contractul se consideră ca format
mai are încă îns&mnătate din următoarele puncte
de vedere:
10 pentru a se determina capacitatea de a contra
cta a|

ambelor

coteala

părţi *); 20 timpul de cână riscurile

achisitorului

și

de

când

trec

consimțământul

în S0ambelor

părți nu mai poate fi revocat.
Principiul că contractul nu se consideră ca format de Excepţii
la

cât din

momentul

când

acceptarea

a ajuns

propuitorului sufere următoarele excepţiuni :
1

In contractele

unilatevale,

propunerea

la

cunoștința

de mai sus,
este obliga-

torie, îndată ce ajunge la cunoștința părței căreia
1)

principiile

este fă-

“Tot în acelaş sens se ved redactate art. 1262 din
codul Drept străin.
spaniol şi art. 1058 din Ante-proiectul lui Laurent.—D
upă

art. 8 din codul federal al Elveţiei asupra obligaţiilor (L.
din 14 junie 1881), contractul intervenit. între absenţi
se
consideră ca format din momentul expeduirei acceptaţiunei.
*) Oper. Laurent, Droit internat, VII, 448 urm. C. Chambe
ry,
D. P., 48. 2. 113. — Cartea din Poitiers (24 ianuar 1891)
a decis însă, conform opiniei lui Casaregis şi a lui Savien
y
(VIII, $ 371), că contractul se consideră ca format în locul şi în țara în care policitaţiunea a fost acceptată şi
de
unde a plecat acceptațiunea. Pand, Period., 189%, 2, 163.
D. P.,92. 2. 249. Idem. C. Douai, D. P., 88. 2. 37.— Art.
1262, $ ultim din codul spaniol (L. din 24 julie 1889)
prevede că contractul este presupus format în locul unde s'a
făcut

propunerea.

3) Cpr. asupra acestor puncte, Giorgio Giorgi, op. cit., III
)
229 urm. C. Douai, D. P., 88.2 37.
“) Curtea de casaţie din 'Torino a decis (4 fevr. 1891), în
privinţa. capacităţei părţilor de a contracta, că ele sunt preSupuse a se supune legei locului în care se găsește propuitorul. La Legge din 1891, 1, 519.
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cută

(art.

38

II1.—CAP.

C. com.) 1),

II.—S-a II—CONSIMȚEMENT.

pentru

că, în asemene contrac-

te, obligațiunea naște din simplul fapt al propunerei. Acceptantul, la cas de contestațiune, va trebui însă să stabilească că a primit propunerea.
20 Când propuitorul cere executarea imediată a contractului, şi un respuns prealabil de acceptare nu este ce-

vut și nici chiar necesar după natura contractului, atunci
contractul este perfect îndată ce partea cealaltă a intreprins
executarea lui (art. 36 C. com.). Astfel, în materie de
mandat și de comision (art. 1533 C. C., 394, 405 urm.
C. com.), acceptarea mandatarului şi a comisionarului putând
fi tacită, se înţălege că contractul va deveni perfect prin
executarea

Aşa

lui,

fără

nici un respuns

prealabil de acceptare.

dar, în resumat, în contractele

bilaterale, contrac-

tul sevârşit între persoane depărtate va fi perfect numai
din momentul ce acceptațiunea va ajunge la cunoștința pro-

puitorului, ear în contractele unilaterale,
propunerea

a ajuns

la

cunoștința

din

momentul

părţei

căreia

ea

ce
era

: făcută,
Cu alte cuvinte, vom aplica prin analogie la contractele civile regulele din codul de comerţ.
Această soluţie
nu sufere nici o discuţie de câte ori actul va fi comercial

pentru una din părți, căci, în asemene caz, se aplică ambelor

părți

C. com.). Ea
actul

regulele

codului

de

comerţ

(art.

56

și 593

este, de asemene, aplicabilă chiar în cazul când

n'ar fi comercial

nici pentru

una

din părți,

pentru

că disposiţiile speciale ale codului de comerţ, afară poate
de acea prevădută de art. 37 (art. 36, $3 C. ital.), care
fiind excepţională

poate

siv dictate numai

de necesităţile comerciului,

plicate

numai

da loc la îndoeală,

la actele comerciale,

ci fiind

nu

sunt

exclu-

spre a fi aaplicaţiunea u-

nor principii de drept şi de rațiune, pot foarte bine îi intinse prin analogie și la contractele civile ?).

|

1) Distincţiunea între contractele unilaterale şi bilaterale, pe
care o face atât codul nostru comercial cât și acel italian
(art. 36, $ 1 şi 4), o face şi Grotius (De juve belli et pacis, II, cap. 11,$ 15). Veqi Giorgio Giorgi, op. cit., III, p.
237, No. 215. 1. Bohl, C.cunm. îtal., nota asupra art. 36.
2) Cpr. Giorgio Giorgi, op. cit, INI, 240 urm. Bianchi, I contraiti per corrispondenza e Vart. 36 C. comm. în materie civile,
(Firenze, 1892). Amicii noştri, D-nii Gr. Maniu şi C. To-

MANIFESTAREA CONSIMȚEMENTULUI,
Despre manifestarea
Consimţemântul

trebue

45

consimţemântului.
să fie manifestat

în mod

ex-

tern, pentru că voința care nu se manifestă prin semne
externe nu există: Voluntas în mente retenta nihil efficit.
Consimțământul se poate manifesta atât

în mod

expres

(prin acte scrise, prin cuvinte și chiar prin semne) 1), cât

și tacitamente 2):

eadem vis est expressi

sensus. „Poate cineva, qice art. 1154
(865 austriac), să arăte a sa voință
vinte şi semne

de obște

primite,

atque tuciti

con-

din codul Calimach
nu numai prin cu-

ci şi prin

tăcere,

cu a-

cest fel de fapte, care luânduse în bagare de samă cu deamăruntul toate împrejurările, nu lasă nici un cuvânt întemeiat pentru indoeală“ ?).
Art.

1437,

1452.

C., relative la tacita reconducţiune

și art. 1533 C. C. 394 C.com., relative la mandat, presintă
exemple de consimțemânt tacit ?).
Consimțemântul poate fi tacit la noi și în privinţa acneanu, în meritoasele lor comentarii asupra codului de comerţ, nu discută chestiunea dacă disposiţiile codului de comerț

3

sunt sau nu aplicabile

contractelor

civile.

Un simplu semn de aprobare, nutus, sau darea mânei (Ja
paimee) ar fi suficiente: Sed et nutu solo plerague consistunt
(L. 25, $ 10, Dig., 44, 7). Vedi şi legea 65, $ 3, Dig. 36, 1:
uutus significatio coluntatis. Astfel, surdo-mutul major şi
neînterdis

poate

manifesta

consimţământul

seu

prin

semne

—

ca

chiar întrun contract solemn, altul bine înţeles, de cât
donaţiunea, pentru că, după art. 616, donaţiunea nu poate
fi acceptată de cât cu asistența unui curator «d hoc. Cas.
rom. S-a I, Bulet., 1878, p. 84. Vedi asupra acestui art.
tomul IV al lucrărei noastre, p. 128, nota 1.
2 Cas. rom. Bulet. S-a I, 1888, p. 348 şi Dreptul din 1888,
No. 35. Idem. Bulet. S-a TI, 1885, p. 237. Baudry, 11, 798.
'hiry, II, 567. Laurent, XV, 482. Demolombe, XXIV, 56.
Ammntz, III, 13. Troplong, Vente, I, 29. Pand. fr., II, 1063.
Aubry et Rau, IV, $ 349, p. 293. Giorgio Giorgi, op. cit.,
III, 188 urm. Baudry et Barde, I, 43.
pr. Art. 648 C. civ. portughez; art. 1805 C. civ.al Luisianiei; art. 1145 0. civ. Rep. Argentine ; art. 1, în fine, C. tederal al oblig. din 14 iulie 1881, ete.
*) Și barbatul poate să dee un consimţement tacit pentru complectarea, capacităței femeei măritate (art. 199). Vedi t. 1

al lucrărei noastre, parte II, p. 110.

Consimţământ tacit,
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ceptărei unei donaţiuni, soluțiune formal respin
să prin art.
932 din codul francez 1).
Dar dacă consimțământul poate fi tacit, tăcere
a persoanei căreia s'a făcut propunerea nu poate
fi considerată
în genere ca un consimțemânt tacit, pentr
u că tăcerea sa
dov

edește că ea a înţeles

tacet,
Tăcerea per-

non

lua

nici o hotărire.

sed tamen

cevum

negare“. (L. 142, Dig., 50, 17) 5).
De

soanei cărei

safăcutpro- acceptare
pot

ori

și tăcerea

acel

singură

tacită, totuși

să-i dee

Adagiul

o semnificare

nu

poate

împrejurările
pe

care

fi
n'o

o

„Qui

eu

considerată

care

ea

est

non
ca

o

inconjoară

are

în realitate.

de

a

Qui ne ditmot consent poate să fie adeverat de
câte

care

păstrează

tăcerea

era

ținut

respunde.

Astfel, lipsa de respuns la scrisoarea prin
care un comerciant declară pe corespondentul seu de
debitor, va putea
îi considerată ca o acceptare din partea
primitorului seri-

sorei și ca o mărturisire

a datoriei 5,

') Vedi în tomul al IV-le al lucrarei noastre,
p. 192, explic.
art. 814.
” Laurent, XV, 483. Demolombe, NAIV, 57. Aubry et Rau,
IV, $ 343, p. 293. Baudry et Barde, 1, 44.7.
Huc, VII,
18. Mass, Do. comm., II, 1458 şi urm. Lyon-Caen
et Renault, Droit comm., (ediţia a I-a), III, 16.
Guillouard,
Vente, I, 15 urm. Pana. fr., IL, 70617. Valery,
Contrats pur
correspondance, 88. Regelsberger, Pndemmann's
Handbuch,
II, 446. Cass. fr. D. P., 10. î. 237. Cpr. C.
"Toulouse, D.
P., 82. 2. 206.— Veqi însă Larombiăre, 1,
art, 1101,
Astfel, avisul pus în capul unui diar „abonamentulNo. 11.
Dv.
continuă, sauf avis contraire“ nu obligă pe
primitorul diarnlui la plata abonamentului, dacă persoana
care l'a primit
nu s'a obligat la aceasta. C. Douai, D. P., 14.
2. 153, 154.
— Tot astfel, nu se consideră ca abonată şi
nu datoreşte
abonamentul

co
=—

punerea.

a nu

utigate Jatetur ;

persoana

care a primit

un

diar, fără

să
fi
cerut. „Jud. ocol, Molliens-Vidame, 5 iulie 1893,
Repert.
DaIoz, Supplâm., Oblig., p. 135 nota 1. — Contră.
Jud. ocol,
Rosieres, 10 ian. 1883, Dalloz, op. și loco
cit. nota 2.
Laurent, XV, 483. Demolombe, XXIV, 58. Guillouard,
Vent,
I, 1. Marghieri, 17 Diritto commereinle îtaliano
exposto
sistematicamente, 1, $, 51. Bandey et Barde, I,
44. Lyon-Caen
et Renault, Droit com. III, 16. Gr. Maniu,
Drept.
în fine. Pand. fe., II, 7071 urm. Cpr. C. Bordeaux com.. I, 66,
și Montpelier, D. P., 67. 2. 166. Pand Period. S6.
2.
Aix, D. P., 17,5, 456, No.3. Vegi şi T. Huc, 104. Cp. C.
VII, 18. Cpr.
art. 5, $ 3 Cod. federal asupra oblig. din 14
iunie 1881;
art. 320, $ 1 C. com. unguresc; art. 1805
C. civ. al Luisianiei, etc.

VICIL DE CONSIMŢEMENT.—GENERALITĂȚI.—AR'F, 953.
Viciile de consimţăment (eroare, violență, dol.
(Altă
condiţiuue de validitate a convenţiunilor).

Lipsa, totală a consimțemântului face, după cum
am
vedut, ca contractul să fie inezistent (art. 129,
942). De
exemplu, am contractat cu un copil, cu un nebun
sau cu
un om bat cu desevârșire. (Vedi supră, p. 25,26).
Dacă consimţământul a fost dat, însă este viciat,
convenţiunea nu este inexisteută, ci numai anulabilă:
„Consi-

derând,

dice tribunalul de

țemântul nu este valabil,

prin

violență sau surprins

Dolj, că, după

când
prin

ast.

953, consim-

este dat prin eroare,
dol;

smuls

că de aici resultă

că,

în realitate, . în toate aceste casuri, există consi
mţemânt,
dar el nu e zalabdil, ete. 1).
Împrejurările care fac ca consimțemântul să fie
viciat sunt: eroarea, violența şi dolul, Axt. 953 dice,
în a-|
dever :
prin

Art. 953.— Consimţementul nu este valabil
când este dat
eroare, smuls prin violenţă sau surprins prin
dol. (Art. 162,

190, 954 um. 959, 961, 1352 urm.
1109 C. fe).

Textul
eroarea,

art. 953

fiind conceput

violența și dolul

viciează

dar și disposiţiile testamentare 2),
)

1638, 1712, 1900 €. C. Art,

Trib. Dolj, 13 iunie 1893
din 1893, No. 62, p. 500.

în termeni

generali,

nu numai convențiunile,

(A. Măinescu

președ.), Dreptul

*) C. din Bucureşti, Dreptul din 1893, No. 83. Veqi
şi tomul
1V al lucrăr
Aceste

ei noastre, p. 20 şi un.

vicii de consimţemânt
S

existau şi în dreptul roman. Dreptul roVedi L. 116, $ 2, Dig, 50, 17;—1L. 1, ab înitio,
man.
2, Quod metus causa ;—L. Î, $ 1, Dig.,4, 3, De dolo Dig., 4,
malo.—
Se controversa însă chestiunea, de a se şti dacă
eroarea asupra substanței trebuea san nu să atragă anular
ea vendărei, căci, pe când Marcellus nu admitea de cât
eroarea în
ipso corpore vei, Ulpian admitea, şi eroarea asupra,
materiei,
în substantia (UL. 9; $ 2, Dig, 18, 1).
Legiuirile noastre anterioare nu preved însă de
cât do- Cod. Calilul şi violența. „Toată tocmala cere neapărat,
mach.
dice art. 1160
din codul Calimach (869 austriac), învoirea de
bună voe,
slobodă de frică și silă, cu deadinsul şi lămuri
tă (fără înşălăciune și fără vicleşug).« Vedi şi art. 1095
din acelaş
cod, unde se dice: „Se strică împărțeala ce
s'au făcut între vrestnici fără judecată, de se va dovedi
că au urmat,

COD . CIV. —CARTEA
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III—TIT. IIL—CAPIT.

Î.

II.—S-a IL.— ART. 949, 1712

Despre eroare.

Art. 954.— Eroarea nu produce nulitate
asupra substanței obiectului convenţiunei.

de cât când cade

Eroarea nu produce nulitate când cade asupra persoanei
cu care sa contractat, afară numai când consideraţiunea persoanei este causa

principală

pentru

care

sa

făcut

convenţiunea.

(Art. 162, 801, urm. 961,992, 1206, 1112 c. C. Art. 1110 Cc. fi).
Art,

1712. — Este admisibilă

acţiunea

de nulitate

contra

unei transacţiuni pentru eroare asupra persoanei sau obiectului
în proces 1). (Art. 954, 1711 C. C. Art. 2009 C. fe.).
înşălăciune

sau

vicleșugu,

Sau nebagare în samă, ori frică

și silă (violenţă) ; căci atunei nu are nici o putere împărțala“ .
Fvica, trebuea să fie binecuvântată şi temeinică, ceea ce se

aprecia în mod suveran de judecători (ari. 1162 C. Calimach, 810 C. austriac).
În codul Calimach, ca şi în acel austriac, eroarea asupra

Incralui principal,

(adecă asupra
cât dacă

sau asupra

însușimei

o parte

Cod. Andr.
Donici.

Codul Caragea

de

a îngalat pe cealaltă cu c«rătări neudeverute

(art. 1163 C. Calimach, 911 austriac).
voarea se confundă deci cu dolul.
Cod. Caragea.

înființată a lui

substanței), nu este o causă de anulare

nu

In aceste

codice

prevede de cât dolul şi violenţa.

e-

„Loc-

melele cele viclene şi silite mau tărie“, dice art. 5, partea
III, cap. I din acest cod, ear art. 12 din acelaş capit. dice
că "se strică toemelele când de silă sau cu vicleșug se vor
toemi“.
Codul lui Andronachi Donici prevede mai întăi că „toc-

melele făcenduse prin rea credinţă, adecă prin vicleșug, prin
silă și de frică, nu au tărie, ear fiind făcute prin bună reudueală, trec și la moştenitori“, adaogând apoi că „Ceea ce
se

va

da

prin

amăpire

şi neștiință

se

întoarce

înapoic.

In

fine,$ 6 din cap. XVIII al aceluiaş cod prevede că „când
se va dovedi

că

învoeala

sar fi făcut

de frică

(însă "frică

ca acea care îngrozește şi spăimântează pre om), sau prin
reu vicleşug (precum am zice cu serisori, mărturii şi zapise vielene, sau prin greşala socotelelor), poate să se miște
jalobă, sau când se va întâmpla să plătească cineva vre o
“atori ie ce nu era dator, căci ceea ce se dă pr in greșală şi prin
amăgire şi prin neştiință, se cere înapoi.“ Gveșala Şi nestiînța “de care vorbeşte acest cod, nu este de cât evoavea.
Deoselire

de

xedacţie

«e la codul

fvancez.
Tnexactitate
de

text.

1) Textul corespundător francez
că că transacțiunea

poate

(9053, $ 2) mai prevede în-

fi desfiinţată

(rescindee)

în caz

de dol sau violenţă, ceea ce este adevărat şi la noi, de şi
textul nostru nu este foamal in această privinţă.
Mai este încă de observat că textul este inexact când
dice că transacţiunea poate fi anulată de câte ori există eroare asupra obiectului contestațiunei, căci, în asemene caz,
ea este inexistenta.
anulabilă de câte

'Trebuea deci dis că transacțiunea este
ori există
eroare asupra substanţei.

DESPRE

ideea

EROARE—ART.

Savigny defineşte eroarea
realităţei este întunecată

ce avem

954,

1112.

43

starea, intelectuală în care Eroare, deşi ascunsă prin ideea falșă fimiţie.

de un lucrul). Eroarea

este deci o credință care

nu este conformă cn adevărul. Ea nu trebueşte confundată
cu ignoranța (îgnoventic), care consistă în absenţa totală
a oti cărei noţiuni, de şi efectele juridice ale ignor tanţei sunt
aceleaşi ca și ale erorei 2).
In unele casuri, eroarea face ca convenţia să fie i-

nexistentă,

ear în altele, numai

casuri, eroarea
convențiunei.
].

Casurile

nu

are nici

în care

eroarea

anulabilă.

o înriurire

face

ca

In fine, în alte

asupra

convenţia

validităţei

să

fie

in-

existenta.

Eroarea

face

ca convenția

să fie

încxistentă

în trei

casuri:

1% Când cade asupra naturei convențiunei : de exemplu :
acel

care

primește

lucrul

îl primește

ca

dăruit, pe cândel

i-a fost în realitate vândut. In asemene caz, nu există contract, adecă concurs de voinţă, deorum în idem placitum
consensus.

nu

În

adevăr,

părțile voind

dou lucruri deosebite.

există consimțemânt : piu fit, nulla contrahitur

tio %). Pentru ca asemene eroare
să presupunem că, la propunerea

obliga-

să fie cu putinţă, trebue
făcută, sa dat respunsul

prin corespondență, fără închierea unui act în regulă.
20 Când ea cade asupra obiectului convențiunei, în îps0
corpore vei (Instit. $ 23, III, 19 și L.9, Pr, Dig, 15,
1). Exemplu: am înțeles să “i vând prin corespondență casa mea din Iași, şi D-ta ai înţăles să cumperi casa mea din

București.
poate

In asemene caz, neexistând

să existe

contract.

„Se

strică

consimțământ,

vândarea

nu

și cumpără-

toarea, dice art. 44, $ ultim din codul Caragea, partea III.
cap. 2, când vândetorul și cumpărătorul se vor ului, unul
') Savigny, System des heut. omis. Rechis, III, $ 115, ab snitio.
2) Savigny, op. Şi loco cit. Baudry, II, 800. 'Thiry, 11, 570.
Arntz, III, 15. Baudry et Barde, I, 50.
3 Pothier, II, Oblig., 11. Laurent, XV, 481. Demolombe, XIV,
52 şi 125. TD. Huc, VII, 20. Baudry, II, 801. Baudryet
Bavde, Î, 52. Demante, V, 16 şi 16 bis 1. Aubry et Rau,
IV, $ 333, p. 9292 și toţi autorii.

CODUL

CIVIL.—0ARTEA

INL.—FPITe, TII.—CAPITF.

II.—S-a IL—ART. 954,

gândind că vinde alta, ear celalt că cumpără alta.“ 1)
Pentiu aceste casuri Romanii diceau: Non videntuy consen
tive
qui errant (|. 116, Ş 2, Dig, 50, 11 și L. 57, Dig.,
44,
7), sau: nullus evrantis cOnsensus, sau, în fine : errantis
nulla
voluntas est.
Nu trebue însă să confundăm eroarea asupra obiectuli cu eroarea asupra substanfei lucrului, după cum
face
art. 1712 C. C. Jurisconsulţii romani distingeau,
în a-

dever,

eroarea

n

corpore

vei de

evoarea

în substantia.

30 Când eroarea cade supra însuș existenței causei obligafiunei, adecă, când se crede că obligația are o
causă,
pe când, în realitate, ea nu are nici una. Cu alte cuvint
e,
obligația întemeiată pe o causă falşă este /nexistentă,
poate avea nici un efect, după cum se exprimă art.
966

(Vedi infră,

explic. acestui text).

nu
2).

In aceste trei casuri, eroarea în care sar găsi părțil
e
contractante exclude ori ce consimțemânt și face
deci ca

contractul
spune,
II.

însă

Gasurile

să fi

inexistent.

aceasta
în

care

Este

resultă

adevărat

din principiile

eroarea

că legea

n'o

generale.

face ca converţia
anulabila (art. 954).

să

fis numai

Convenţia nu este înezistentă, ci vumai anulabilă, când
eroarea este substanțială, adecă: 10 când ea cade
asupra
substanței obiectului convențiunei ; şi 2% când cade
asupra
persoanei, în casul când s'a contractat în vedere
a unei

anume
1)

>
=—

48

persoane

(infuitu persone).

„Si igitur ego me fundum

emere putavem

Cornelianum,

tu mihi

te vendere Sempronianum putasti, quia în corpore dissens
imus,
emptio nula est. (L. 9, Pr., Dig. 18, Î, De contra
henda
enptione).
Cpr. 'Pribun. Dolj, 6 mai 1894 (0. Niculescu prim-preşed.
)
Dreptul din 1894, No. 68 şi Boissonade, op. cit., II, 60.
Mai
vedi incă asupra acestor trei ipoteze în care convenția este
inexistentă : Pothier, II, 17. Baudry et Barde, I, 52. Baudry, II, 801. Demolombe, XXIV, S7, 124 urm. 'Phiry, II,
511, 512. Mourlon, II, 1041, 1049. Boissonade, II, 58
urm.
T. Huc, VII, 20. Acollas, II, p. 749 şi urm.
P&ucescu, I,
98. Marcade, IV, 406. Armntz, III, 15. Gaston May, Dr. roimqin, p. 221, No. 191, ete.
.

DESPRE
Casul

La

întai.—

prima

FROARE.—ART.

Eroare

asupra

vedere, sar

părea

954, $ 1.

substanţei

că prin

49
(art. 954, $ 1)

substanță

trebue

Sensul cu-

să înțelegem materia de care este format, lucrul, așa precum Vent. subpar a fi înțeles Romanii (L. 9, $ 2, Dig., 18, 1). Acest
”
cuvânt neputând însă fi luat în sensul seu restrâns, prin

substanță sau calitate substanțială trebue să înțelegem calitatea principală și esenţială pe care părțile au avut-o în
vedere în contractul lor și fără de care ele n'ar fi con-

tractat. Substanţa este deci Jucrul principal, sau însușimea
înființată a lui la care mai vârtos era țintit şi cunoscut sco-

pul părței contractante, după cum se exprimă art. 1163 din
codul Calimach (871 C. austriac). Astfel, substanţa poate să
fie, după intenţia părţilor, când materia de care lucrul este
format (aur, argint, aramă, ete.), când forma sa, autorul
seu, antichitatea, origina sa, ete.
Chestiunea de a se şti
care calitate este substanţială și care e nesubstanțială este
o chestie de fapt, pe care judecătorii fondului o apreciează

în mod

suveran !).

Eroarea

asupra

calităţilor

substanţiale

viciând

con- Eroarea sub-

simțemântul și dând loc la acţiunea în anulare chiar în ca- ciează con-

sul când ea ar emana

numai de la una din părţile

con- simţementul

tractante 2), ear eroarea asupra calităţilor nesubstanţiale ea emană
nuneproducând acelaş efect, se înțelege că chestiunea de a mai de la una
se ști care calitate este substanţială și care este nesub- Controversa,
stanțială presintă o mare însemnătate și că, după cum ca-

litatea va fi socotită de substanţială sau de nesubstanțială,
contractul, fie el unilateral sau sinalagmatic 3), va fi anulat sau va remânea

în

picioare.

') Mourlon, IT, 1045. Baudry, II, 802. 'T. Huc, VII, 22. Pana.
tr., IL, 1088. Baudry et Barde, 1, 53.
*) 'Phiry, II, 579. Baudey et Barde, 1, 60. Baudry, II, 803. Laurent, XV, 503, Vigi€, 11, 1106. Demolombe, XXIV, 101. Mourlon, II, 1044. Peucescu, I, 109. Giorgio Giorgi, IV, 67.
Aubry et Rau, IV, $ 343, p. 298. Demante, V, 16 bis III.
Marcad6, IV, 409. Pana. fr., 11, 1158 urm.—Contră. Larombitre, I, art. 1110, No. 3. 'Vwoplong, Vente, T, 15. Duvergier,
Vente, Î, 300. După acești din urmă autori, contractul n'ar fi
anulabil de cât dacă eroarea asupra calităţilor substanţiale
ar exista din partea ambelor părţi contractante, ceea, ce este
inadmisibil, pentru că viciul unui singur consimț&mânt este
de ajuns pentru a produce anularea tocmelei.
*) Eroarea asupra substanţei se produce cele mai multe ori Contracte.
în contractele sinalagmatice, și mai cu samă în contractul unilaterale.
+

50

CODUL

Exemple de
calități substanţiale.

Eată câte-va exemple de calităţi substanţiale împrumutate de la Pothier și de lajurisprudență: Am cumparat
un ornic credându'l de anr și plătindul în consecinţă, însă

CIV.—CARTEA

el era numai
a fi opera lui
am cumparat
chitate şi, în

III.—FIT,

aurit 9;
Raphaăl,
un obiect
realitate,

IIL.—CAP.

II.

S-a IL—ART. 954, 1712,

am cumparat un tablou credându'l
şi el este opera unui alt pictor 2);
închipuindu'mi că el este o antiel aparţine timpurilor moderne 3).

am cumparat nuda proprietate a unui imobil când, în neștiința mea și a vendătorului, usufructul se găsea stâns prin

moartea usufructuarului 4); am înțăles să cumpăr grâu care
se samănă primavara, și mi sa vândut grâu de toamnă 5),
etc.,

Eroare

scu-

sabilă.

Con-

troversă.

etc.

In toate aceste casuri, eroarea fiind substanţială și
viciând consimțământul €), contractul va fi anulat, fără ca

judecătorii

să aibă

a cerceta dacă eroarea

de vândare, însă
lărei obligaţiunei
se va aplica fără
ex., la donaţiune,
Baudry et Barde,
cisie a Curţei de
a anulat un

este grosieră sau

termenii legei fiind generali, teoria anupentru eroare asupra substanţei lucrului
îndoeală și la contractele unilaterale, de
la comodat, ete. Demante, V,16 bis V.
Î, 51. Demolombe, XXIV, 106. Cpr. o decasaţie din Francia (D. P., 95. 1. 340), care

contract

de fidejusiune

pentru

eroare

asupra

calităților substanțiale a lucrului ce făcea obiectul fidejusiunei. O altă decisie a aceleiașcurţi (D.P., 82. 1. 157) a

anulat o renunțare

')
2
3)
5)
5)
*)

la apel (acgiescement),

pentru că această

renunțare fusese resultatul unei erori manifeste de fapt.
„Si ces pro auro veneat, non valet venditio“. (L. 14, in fine,
Dig.. 18, 1).
Op:
. Paris, D. P., 49. 2. 67. D. P., 56.2. 175. D.P.,76.
2. 02,
Cpr. C. Paris, 5 martie 1890, Pund. Ptriod., 1891. 2. 116.
Vedi şi alte decisii citate de Barde, 1, p. 69, nota 2.—Vedi
însă Aubry et Rau, IV, $ 343 bis, p. 29%, text şi nota 2.
Demolombe, XXIV, 94. Laurent, XV, 494. Baudry et Barde, I, 54, in fine. Baudry, II, 802. Cas. fe. şi C. Paris, D.
P., 58. 1. 217. D. P., 51.9. 78.
Opr. Laurent, XV, 493. Cas. fr., D.P., 61. 1. 248.
Cpr. asupra tuturor acestor ipoteze: Pothier, Oblig., II, 18.
Baudry, II, 802. 'Thiry, II, 572. "0. Huc, VII, 22. Laurent,
XV, 488 urm. Vigi6, II, 1102 urm. Mourlon, II, 1043. Demolombe, XXIV, 88 urm. Baudry et Barde, 1, 53 urm. Pand.
îr., II, 1081 urm. P&ucescu, I, 101 urm. In cât priveşte jurisprudenţa, vedi, pe lângă decisiile citate în notele precedente, D. P., 87,1, 105. D. P.,92.9. 957. D.P., 95.9. 417
și 1, 340, ete. Cas. rom., Bulet. S-a 1, 1879, p. 493.

DESPRE

EROARE.—ART.

954 ş 2, 1712,

scusabilă 1), dacă ea aduce sau nu vre o daună celeilalte
părţi, remănând, bine înțeles, ca acel care o invoacă să
des-

păgubească

pe cealaltă

parte,

ei (art. 998).
Dacă
sultatul

eroarea

în care

dacă

se

ea provine

găsește

o

din

parte

faptul

este

machinaţiunilor celeilalte părți, așa precum

re-

prevede

art. 1163 din codul Calimach (871 C. austriac), contractul
va

fi anulabil
Eată

pentru

acum

cumparat

un

dol,

independent

un exemplu

obiect de

artă

este de bronz aîn loc de a

faţă, nu

este

rei, pentru
obiectului.
Casul

substanţială

că m'am
(Vedi

al doilea.—

In regulă

,

ca

ori

ce eroare

nesubstanţiale:

antichitate

şi acest

2,
Am Exemple de

obiect calități ne-

fi de aur ; eroarea, -în casul de

și nu

avut în

va

aduce

exemple

Eroarea

asupra

znfră,

ci vechimea

p. 55).

persoanei

eroarea

substanţiale

anularea vândă-

vedere materia,

și alte

generală,

de

de calităţi

asupra

(art, 954,
$2 şi 1719).

persoanei

nu

a-

trage anularea convențiunei.
Astfel, dacă presupunem că
am vândut comentariile mele de drept civil lui A, credân
d
că le vând lui B, această eroare nu'mi permite de a anula

vândarea, pentru raţiunea
0 persoană în vedere.

foarte simplă

că n'am

avut nici

Această regulă sufere însă excepţie în contractele care
sunt făcute în considerațiunea unei persoane, intuitu
person 3). Exemplu: Am făcut o donaţiune lui A, credân
d că
am făcut'o lui B ?); voind a'mi face portretul meu la
cu') Mourlon, LI, 1049 bis. Laurent, XV, 509.—Romanii par
din
contra a nu fi ţinut nici o socoteală de o eroare așa de
grosieră în cât nu putea fi seusată.:

„hec stultis solere sucurri,

Dreptul
roman.

sed evrantibus* (L. 9, $ 5, Dig., 22, 6. Cp. 1. 3, SI;
[.
6, Dig., 22, 6;—L. 4, Dig., 4, 24), şi această distineţiune

între

eroarea

grosieră

şi aceea

scusabilă

a fost admisă

şi

în dreptul actual de Curtea din Besancon (D. P., 64. 2.61).
Opr. Giorgio Giorgi, op. cit., IV, 68.
*) Demante, V, 16 bis TII, p. 18.
*) Eroarea asupra persoanei este o causă de anulare a tocmelei şi în codul Calimach, când s'a avut în vedere persoana cu care s'a contractat (art. 1165 C. Calimach, 873 C.
austriac), însă pentru aceasta trebue ca o parte să fi înşalat
pe

cealaltă cu arătări neadevărate, adecă să fi întrebuințat
(art. 1163 C. Calimach, 871 C. austriac).

dol

*) Opr. Pothier, Traitâ de lu proctd. cio., X, 131 şi Oblig., IL, 19.

Codul

Cali-

mach.

O
9

COD. CIV. —CARTEA

IIT.—TIT.IIIL.—CAPIT.

tare pictor în renume, mam
voind a împrumuta cu bani
care nu are acelaș grad de
dat lui A, credând că'l dau
cu A, credând că o fac cu
am

dat moșia mea

lui B, etc?).

II.—S-a II—ART.

954, 1712.

adresat din eroare la altul 1);
pe A, am împrumutat pe B,
solvabilitate; am dat un manlui B; am făcut o tovârăşie
B; contractând prin telegraf,

în arendă lui A,

fiind

convins că o dau

In toate aceste casuri, eroarea asupra persoanei fiind
substanțială va aduce anularea convenţiunei *).
Ast. 1712 şi
Prin aplicațiunea, acestui princip, art. 1712 C. C. de162, $ 2.
clară anulabilă transacțiunea când există eroare asupra per-

soanei
clară
când

cu care s'a făcut contractul,

ear art.

162, $ 2 de-

anulabilă căsătoria din partea soțului amăgit, atunci
acest soţ s'a înșălat asupra persoanei fisice a celui-

lalt soj €).

|

') Contractul va fi anulabil, dacă m'am înşălat asupra persoa-

9
=

nei pictorului, însă va trebui, cu toate aceste, să'i plătesc
munca lui, pentru că ori ce faptă a omului care cauzează

altuia o pagubă, obligă pe acela din a cărui greşeală s'a ocasionat a o repara (art. 998). Demolombe, XXIV, 10,
151, in fine. Mourlon, IT, 1047. 'Phiry, II, 573. 'P. Buc, VII,
21. Baudry et Barde, 1, 68.
Comp. C. Bucureşti, Dreptul din 1894, No. 43. Trib. civ.
Nantes, Gaz. Pal, 1894. 2. 116. Demolombe, XXIV, 116.
Laurent, XV, 498. Baudry et Barde, 1, 62, in fine, p. 82,
text

Eroare asupra numelui.

Evoare asupra calităţilor civile sau
naturale.

şi nota

4.

5) Trebue însă să observăm că eroarea asupra numelui persoanei nu este o causă de anulare, dacă ea nu cade asupra
însăş persoanei.

„Nihil enim facit error nominis, cum de cor-

rale

a persoanei

urire
torul
este,
mei,
larea

asupra validităței consimțământului. Astfel, dacă picla care m'am adresat spre a'mi face portretul nu
așa precum îmi închipueam, rudă cu unul din amicii
asemene eroare nu va produce mai nici odată anucontractului. Bandry et Barde, 1, 63, în fine, p. 83.

cu care

pore constat“. (L. 9, $ 1, Dig., 18, 1). Cpr. Demolombe, XXIV,
122. Larombiere, |, art. 1110, No. 19. Duranton, X, 115 şi
125. Pand. fe., 11, 7146. Molitor, Oblig. 1, 108. Giorgio
Giorgi, IV, 71. Vedi şi snfră, p. 56. „Dacă testatorul din întâmplare au greșit numele de botez, sau porecla familiei moştenitorului, însă este ştiut pe cine au cugetat, are tărie
orânduirea lui,“ dice art. 133 din codul Calimach (571 C. austriac). Vedi t. IV al lucrărei noastre, p. 25, nota 2, in fine.
De asemene, eroarea asupra calităţilor civile sau natuse contractează

n'are

nici o înrî-

1) Cpr, Tribun. Prahova şi Covurlui, Dreptul din 1895, No. 68
și din 1885, No. 52. Vedi tomul I, partea II a lucrărei noas-

DESPRE

In unele

EROARE.—ART.

contracte,

nu

numai

nei, dar chiar și asupra profesiunei

954, 1712.

eroarea

53
asupra

pevsoa- Eroare asu-

persoanei poate

fi oPra! profesiunei.

causă de anulare. Astfel, dacă credând că închiriez imobilul meu unei persoane oneste, s'a întâmplat că am închirieat unei femei desfrănate sau unei persoane care exercită

un comerț

necinstit,

nu

mai

încape

îndoeală

că

voi

putea

să cer resiliarea contractului 1).
In ambele casuri, adecă atât în caz de eroare asupra
calităţilor substanțiale, cât și asupra persoanei, atât eroa-

rea

de fapt

cât și acea

de

drept vor

putea

da

loc la anu-

Eroare

larea convențiunei, de vreme ce legea nu distinge (cpr. art.

995, $ 1 şi 1092, $ 1)2), şi asemene eroare va putea fi intre, p. 49. Mai vedi încă tratatul nostru în limba franceză, capit. Mariage, p. 19.—In Francia, chestiunea este foar-

te controversată,

însă sunt autori

care susțin că,

şi în co-

—

9

dul fr., prin eroare asupra persoanei, trebue să se înțăleagă eroarea asupra persoanei fisice. Vegi Pand. fe., Râpert.
Mavsiage, L, 295.
1) Cpr. Pană. fr., Odlig., II, 1144.—Dar dacă credând că închiriez imobilul meu unui rentier, Pam închirieat unui meseriaş, contractul nu va putea fi resiliat. de cât dacă el a
schimbat. destinaţia imobilului (art. 14929, 1430, 1455 C.C.).
Baudry-Lacantinerie, II, 804, in fine. Mourlon, II, 1049.
Thiry, Il, 576. Pand. fr., II, 7163 urm. Râpert. Dalloz,
Supplement, Oblig., 44 urm. Tonllier. D. III, partea II, 59,
60. Baudry et Barde, I, 70. Demolombe, XXIV, 199. Laurent, XV, 506, 507. Savieny, System des heut. răm. Rechts,
JII, appendice, No. 8, p. 340 urm. a traducerei Guenoux.
Larombiere, I, art. 1110, No. 92. Aubryet Rau, IV, $ 343
bis, p. 298. Duranton, X, 197. Mareade, V, art, 13176, 13177,
No. Îl. Peucescu, I, 120. Cas. fr. şi (! Agen, D. P., 45.
1, 202. D. P., 89. 1. 315 (sol. implicită). Tribun. Dax, 20
martie 1890, Gaz. Pal., 90.2. 310.
Romanii făceau oare care distincţiuni între eroarea de fapt
şi acea de drept. Cea dintăi (error fact) era scusabilă şi
dădea loc la anularea convenției, fie că era vorba de a realisa un câștig, fie de a evita o pagubă, pe când cea dea
doua (error juris) nu putea fi invocată pentru a dobândi
un câștig, ci numai pentru a nu suferio pagubă. „Ceeterum
omnibus juris error in damnis amittenda vei sue non nocet“.
(L. 8, Dig., 22, 6, De juvis et facti ignorantia). Rațiunea acestei deosebiri între eroarea de fapt şi acea de drept se
întemeiază

pe principiul că toți suntem

presupuşi a cunoaşte

legile: Nemo censetur iynorare legem. Acest principiu, inseris
în art. 3 din codul Calimach (2 €. austriac), nefiind reprodus

de

fapt şi de
drept.

Dreptul

roman.

CODUL

CIVIL.—CARTEA III.—TIT.

JII.—CAP.

I1.—S-a II—ART.

934.

vocată atât pe cale de acțiune, cât și pe cale de excepțiune,

destul este ca acel care o invoacă s'o dovedească!) (art. 1169).
Cu toate aceste, unele legislațiuni străine au admis prin-

cipiul roman:
II].

Casurile

Eroarea

Aocet ignorantia juris 2).

în

care

eroarea
validitâţei

nu are

nu are nici o înriurira
convenţiunei.

nici o înrîurire

asupra validităţei con-

tractului :
Exoare asupra calităţilox nesub-

stanţiale.
ţ

10 Când
tale,

înti”un

asupra

cade asupra calităţilor

aceesorii sau

acciden-

cuvânt, asupra calităților nesubstanţiale

crului ce face obiectul

contractalui.

Exemplu
) :

Am

a lu-

cum J parat

în legea actuală, nu mai este admisibil astăzi, cel puţin în
cât priveşte legile de interes privat (cpr. Laurent, XY,
507. Larombiere, I, art. 1110, 23. Baudry et Barde, I, 10);

de unde

şi conclusiunea

că principiul roman

„hocet ignoran-

tia juris, non nocet ignorantia facti“ nu mai este admisibil
astăzi, cu toată părerea, contrarie a unor autori. Ast-fel,
am

vedut că, cu toată controversa

ce există

asupra

acestui

punct, în materie de căsătorie putativă, buna credinţă,
poate să resulte nu numai din o eroare de fapt, dar şi din
o eroare de drept. (Vedi t. I, partea II-a p. 65. Vedi şi î.
III, p. 634). Mai vedi încă, în privinţa evoarei de fapt şi de
drept, explice. art. 992 şi urm.
Este însă de observat că legiuitorul distinge ervarea de
fapt; de acea de drept în art. 1906. Codul tr. mai distinge

Ast. 1206.

încă

eroarea

de fapt

de acea

de drept

în materie

de tran-

sacţiuni (art. 2052), însă această parte a textului fr. a fost
eliminată de legiuitorul nostra (art. 1711 C. C.). Vedi tratatul nostru în limba franceză, p. 343, text şi nota 3.
Cpr. Larombire, 1, art. 1110, No. 30. Giorgio Giorgi, op.
cit., IV, 66. Baudry et Barde, 1, 67. Cată insă să mărturisim că, în practică, tribunalele vor întimpina multe dificultăți pentru a decide dacă eroarea a fost sau nu causa determinantă a contractului, de câte ori eroarea va consista
în necunoştinţa

Dreptul
străin.

9)

unei controverse ce există asupra

unui punct

de drept în doctrină sau în jurisprudență. Cpr. 'Tribun. civ.
Domfront, 19 iulie 1885, sentinţă citată de Barde, I, 70.
Astfel, art. 1452 din codul civil al Repub. Chili prevede formal

că

„eroarea

asupra

unui punct

de drept nu viciează con-

simțementul“. "Tot în acelaş sens este redactat şi art. 1996
din codul civ. mexican.— Art. 1109 din codul italian prevede, din contra, că eroarea de drept produce nulitatea contractului, numai când ea a fost causa unică sau principală
a acestui

contract:

„L'errore

di diritto

produce la nullită

del contratto solo guando ne î la causa unica o principale“.

954.

că el are

pruba

eu

EROARE.—ART.

un

obiect

de

aur

credând

15,

o

DESPRE

și, în rea-

litate, el are numai pruba 14 1). A/4 exemplu : Am cumparat
o casă pe care o credeam bine distribuită și bine construită,

ear

ea nu

este

nici una

nici

alta. Eroarea

mea nu va

pu-

tea să aducă anularea vândărei, pentru că ea nu cade, în
specie, de cât asupra unor calități accesorii 2).

Eroarea asupra calităţilor accidentale nu va putea să
fie luată în consideraţie pentru anularea contractului
de
cât atunci când părţile ar fi subordonat convenţiunea
lor

existenţei acestor calități ?).
In

caz contrar,

eroarea

asupra

calităților

sau nesubstanţiale nu va aduce anularea

chiar atunci când ea ar fi vesultatul

accidentale Eroare asu-

contractului nici i calităţi.

dolului urzit de una

stanțiale

vând, în intenţiunea părților, o însemnătate cu totul
secindară, eroarea asupra lor nu poate nici odată să aducă

trovexsă.

din părţile contractante, pentru. că calităţile accidentale a- complicată

anularea contractului ?).
2%) Când eroarea cade asupra motivului san mobilului Eroare asu.
. 3
-

A
pra motivuconvenţiunei ?); de exemplu: Am cumparat o casă credân
d Po

)) „Si aurum guidem fuerit, deterius autem quam emptor existiiarel : tune enim emptio valet“. (L. 10, Dig., 18, 1).
*) Cpr. Pothier, II, 18. Baudry et Barde, I, 71. Mourlon, II,
1045. Thiry, II, 572. Baudry, II, 804. 0. Pau, D. P., 76.
2. 238. Vedi supră, p. 51, un alt exemplu de calități nesubstanţiale.
3) Cpr. C. Pau, 20 ianuar 1875, D. P., 76, 2. 938.
*) Baudry, II, 816. Baudry et Barde, Î, 117.—Coutră. Demolombe, XXIV, 181. Aubry et Rau, IV, $ 343 bis, p. 304.
*) Cpr. L. 65, $ 2, Dig, 19, 6, De condictione indebiti. Vedi
Deosebire
şi art. 134 C. Calimach (572 C. austriac); art. 21 Cod federal
între
causă
al Elveţiei

asupra obligaţiilor, din 14 iunie 1881; art. 102

al proiectului.

codului

german.

Eroarea

asupra

existenţei

causei obligațiunei făcând, din contra, ca convenţia să fie
inexistentă (vegi supră, p. 48), ear eroarea asupra motivu-

lui sau mobilului neavând nici o înriurire asupra validită
ței convenţiunei, este de mare interes de a distinge
causa
obligațiunei de motivul care determină pe părţi la contrac-

tare, de și sunt autori cari confund aceste dout lucruri,
(Vedi, de ex., 'Poullier, III, partea II, 166, care dice că
„prin causa unei obligaţiuni sau unui contract legiuitorul
înțelege motivul care determină la contractare“, adaogând
în nota 1, Joca. cit, că aceasta este înțelesul ce cuvântul
causă avea şi la Romani (L. 5, Dig., 12, 7). Vom vedea
insă când ne vom ocupa, în secţiunea a 1V-a, despre causa

£i motiv.

CODUL

CIVIL.—CARTEA

III.—TIT. IIL.—CAPIT.

IL—S-a IL.—ART, 954.

că a mea a fost distrusă prin foc sau prin alt accident ; sau

am

cumparat

un

cal

credând

că al meu a

perit,

și el nu

perise în realitate. In aceste ipoteze, vândarea nu va putea fi anulată de cât atunci când aceasta a fost intenţia
părților

At, 734 C.
Calimaeh.

contractante,

vândetorului 1).
Art. 134 din codul

sau

când

a existat

Calimach

dol

din

partea

(572 C. austriac) conține .

o aplicațiune a acestui principiu când prevede că orânduivea testatorului are putere, de și nu se va adeveri pricina

pe care au scris-o în testamentul seu, dicând, de exemplu,
că rânduitul moștenitor îi este dator, sau i-a făcut bine,
ori vre o slujbă, ori că este mulţumit de dânsul.-In toate

a-

supra numelui.

supră, p. 52, nota 3) 2) şi chiar asupra persoanei cu care

sa

contractat,

dacă

părţile

soanei, întuitu persone.
de la un

neguţitor,

n'au

contractat în vederea per-

De exemplu, am cumparat

credând

că

o cumpăr

o marfă

de la altul.

convențiunilor, că aceasta este o greșală neertată şi că,
prin causă, trebue să înțelegem raţiunea imediat şi direct
determinantă care face pe părți să contracteze, ear prin
motiv, raţiunea indirectă și depărtată care le împinge a
contracta. Cpr. Baudry et Barde, I, 302.
) Oper. Pothier, Oblig.,Il, 20. Mourlon, II, 1046, 1055. 'Thiry,
II, 974, 583. Baudry, II, 804, 816, 850. Baudry et Barde,
I, 11 și 11î, 'P. Huc, VIL, 20, în fine. Mareade, IV, 406.
Lavrent, XV, 499 urm., 522. Acollas, II, p. 752, 753, 158.
Pand. tr. 11, 7147 urm., 7320. Demolombe, XXIV, 197,
181. Molitor, 1, 95. Arntz, III, 16. Aubry et Rau, IV, $
343 bis, p. 298 şi 304. Demante, V, 18. P&ucescu, I, 119.
Boissonade, II, 61 urm. Cas. f., D. P, 11. 1.164. D.P,
91. 1. 352. Pand. Ptriod., 1891. 1. 432. Dreptul din 1891,

No. 77. Cpr. C. Bordeaux, 6 fevr. 1885, Râpert. Dalloz, Suplem., Oblig., p. 160, ad notam.

9
—

Eroare

aceste casuri, orânduirea este validă, cu toate că dispunătorul sar fi înșalat asupra motivului care Va determinat
să facă disposiţia.
3” Când eroarea cade asupra numelui persoanei (vedi

Prin aplicarea acestor principii, art. 733 din codul Calimach
(571 C. austriac) prevede că eroarea asupra numelui de botez
sau de familie a legatarului nu anulează testamentul. Vedi t.
IV al lucrărei noastre, p. 25, nota 2 şi 486. Vedi şi supră
p. 52, nota 3.
Dacă

însă testatorul s'a înşălat asupra fiinţei lucrului le-

gat sau asupra persoanei legatarului, eroarea fiind esenţială sau substanţială, înființată, după cum se exprimă art.
131 din codul Calimach (570 C. austriac),va aduce nulitatea
testamentului. Vegi t. IV al lucrărei noastre, p. 490.

DESPRE

Aceiași

soluție

VIOLENŢĂ.—ART.

este admisibilă

955, 958.

chiar

dacă

care sar găsi una din părți ar fi resultatul

de cealaltă

parte,

nici odată să aducă

pentru

că

eroarea

anularea

în

51
eroarea

în Casul în care

dolului urziţ pra
eroarea
asuwpersoa-

persoană nu

poate

nei se

com-

de câte ori consideraţia per- Plică cu dol.

soanei n'a fost causa principală
în despăgubire contra autorului

a contractului.
Acţiunea,
manoperilor viclene pen-

tru prejudiciul suferit, intemeiată pe principiile generale
(art. 998), garantează în deajuns, în casul de față, dreptu-

rile părței înșălate,

tat în condițiuni mai

dacă,

din causa

oneroase,

anularea contractului 1).
+” In

venţiunei
asemene

marea,

fine,

dolului, ea

a contrac-

fără să mai fie nevoe de

eroarea nu este o causă

de

anulare

când cade asupra valorei lucrului, pentru

caz,

eroarea

se confundă

cu lesiunea

sau

a con- Eroare asu-

că, în?
vătă-

ra, valorei

lucrului.

care, în legislația noastră, în genere, nu este o cau-

să de anulare a contractelor ?).
mene,

In cât priveşte erorile de calcul, ele nu pot, de asefi invocate ca o causă de anulare a convențiunei,

Eroare

de

calcul.

ci trebuesc să fie îndreptate, partea căreia asemene erori
folosesc neputânduse opune la această îndreptare (argu-

ment prin analogie din art. 1717
Acelaș

lucru

vom

dice

şi în

de la transacțiuni 5).
privinţa

simplelor

erori

de condei: „Error în transcribendis verbis non nocel:. (L.
92,

Dig.,

50,

179).

II. Despre

violență.

Art. 955.— Violenţa în contra celui ce s'a obligat, este causă de nulitate, chiar când este exercitată de altă persoană de cât
')

Baudry-Lacantinerie,

II, 816.

Baudry

et Barde,

1, 117, sn

fine. Cpr. C. Grenoble, 24 avril 1894, Gaz. Pal., 94. 2. 103.
*) Baudey, IL, 804. Baudry et Barde, |, 71, p. 92. Laurent,
XV, 496. Demolombe, XXIV, 198. Boissonade, op. cit., 170.
Cpr. Cas. fr., D. P., 17. 1. 155 şi Gaz. Pal., 91. 1. 199. C.
Pau, D. P., 76. 2. 238.—Art. 21 din codul elveţian asupra
obligaţiilor (L. din. 14 iunie 1881) prevede în termeni expreşi că eroarea asupra motivelor contractului, asupra valovei obiectului convențiunei, şi asupra solvabilităţei celeilalte părţi, nu anulează contractul,
*) Baudry et Barde, I, 71, în fine. Codul civil spaniol (art.
1266, $ 3), codul portughez (art. 665) şi art. 22 din codul
svițeran asupra obligaţiilor, sunt formali în această privinţă.
Cpr. art. 292 Pr. civ. rom.
*) Cpr. Trib. Paris, Pand. Pâriod.,
87. 2. 296 și D. P., 16. 2. 219.

Eroare de
condeiii.

COD. CIV.—CARTEA III.—TIT, III.—CAP. I1.—S-a

IL.—ART.

955—958.

acea in folosol cării s'a făcut convențiunea. (Art. 790, 953, 956—
959, 1203, 1900 Cc. 0. Art. 149 Pr. C. Art. 317. pen. Art,
Il C. fe).
Art. 956.—Este violență tot-deauna când, spre a face pe
0 persoană a contracta, i s'a insuflat temerea, raționabilă după
dânsa, că va fi expusă persoana sau averea sa unui r&u considerabil şi presinte.
Se ţine compt în această materie de etate, de sex şi de
condițiunea persoanelor. (Art. 953, 955, 957—959, 1903, 1900 C.
C. Art. 1112 C. fr).
Art. 957.— Violenţa este causă de nulitate a convenţiunei

şi când

s'a exercitat

asupra

soţului

sau a soţiei, asupra

descen-

denților şi ascendenţilor. (Art. 953, 955 urm., 958, 959 C.C. Art.
1113 C. fr.).
Art. 958.—Simpla temere reverenţiară, fără violență, nu
poate anula convenţiunea. (Art. 953, 955 urm., 959 C. C. Art.
MI C. fe).

Deiiniţiune
Al

şi voţiuni

generale.

doile viciu al consimțământului este violenţa.

Con-

simfământul nu este valid când este smuls prin violență, qlice
art. 953 C. 0. Violenţa (ois) consistă în acte de constrângere fisică sau morală !), exercitate asupra unei persoane

cu scopul de a-i smulge un consimțemânt pe care ea nu voește al da.
Violenţă fisică şi morală,

1) Violenţa, fisică consistă în forţa materială, în căi de fapt
întrebuințate pentru a smulge un consimțământ, ear acea morală consistă în amenințări. (Cpr. art. 317 C. pen. rom.
şi art. 666 C. civ; portughez). Ambele viciează consimţământul, de şi legiuitorul pare a se ocupa numai de violenţa morală (art. 956, 958), căci dacă temerea unui râu este
suficientă

pentru

a, vicia, consimțemântul,

cu atât

mai mult

însuş râul trebue să producă acelaș efect. 'Thiry, II, 577.
Baudry et Barde, 1, '13. — Există deci violență fisică sau
morală de câte ori se stabileşte prin fapte concrete și precise că acel care contractează a fost sub imperiul unor astfel de împrejurări în cât nu putea face altfel de cât cum
voea, acel care exercita violența. C. din Bucureşti, Dreptul
din 1993, No. 83. S'a decis insă că temerea unui proces

scandalos

Tribun.

n'ar fi suficientă

pentru

a vicia consimţemântul.

Bruxelles, 22 iulie 1891, Pasicrisie 91, 3, 354. T.

Huc, VII, 31.

DESPRE VIOLENŢĂ.—NOȚIUNI GENERALE.
Aceste

acte

de constrângere

determină

39

în spiritul

a- Violenţa de-

celuia care le sufere o frică (metus) 1) sub imperiul căreia pică (asta),

el contractează, fără a'și da însă cosimţemântul în libertate, căci nimic nu vicieaza mai mult consimțemântul unui
om de cât frica și sila. „Nihil tam consensu contravin est
quam vis atque metus,
Violenţa poate deci fi definită: o constrengere exerci- Definiţia
viotată asupra unei persoane pentru a'i smulge consimțămânIentei-

tul, o forță

majoară

la care

nu

se poate

opune nici o re-

sistență : „Vis autem est majoris vei impetus, qari vepelli non
potest“. (L. 2, Dig, 4, 2, Quod mietus causa esta erit).
Acest vicii al consimțemântului exista și în vechia

noastră

frică,

legislaţiune:

nau

tărie,

„Toemelele făcându-se

gice Andr.

Donici

prin

Dreptul

silă și cehi

($ 4, cap. 10), căci

nimic nu este mai mult inpotriva fireștei dreptăţi și
bunei
credinți de cât frica și sila. Frica va să dică pornire
a a-

Donici.

supritoare care înspăimântează pre om“ 2),
Tot cam astfel se exprimă și art. 12, partea III, cap. C. Caragea.
I din codul Caragea: „Tocmelele se strică când de sild
se
vor tocmit î),
Codul Calimach, după ce prevede ca ori ce tocmală Codul
Cali

cere neapărat invoirea de bună voe, slobodă de frică şi silă

(art. 1160, corespundetor cu art. 869 C. austr.), se ocupă în
art. 1162 și 1167 (870, 875 austriac) de acest vicii al
consimțemântului, cerând ca frica să fie binecuvântată
și

Mach.

temeinică *),

Romanii, în rigoarea lor primitivă, nu admiteau anuDreptul rolarea tocmelei pentru violență, fiind că consimțemântul
daţ
au
?) Codul elveţian asupra obligaţiilor din 1881 (art. 26),
imitând legile romane despre care vom vorbi mai la vale,
a
înlocuit cuvântul violență prin frică temeinică, (erainte fondee). Opr. art. 1162, 1167 C. Calimach, 870, 875 C. austria
c.
Codul spaniol din 1889 (art. 1267) distinge ciolența de întimidare. Prin violență, acest cod ințălege violenţa fisică,
ear
prin intimidare, violenţa morală. Cpr. Baudry et Barde,
1,
"p. 95, No. 73, nota 2.
*) Mai veqi încă $ 8 de sub cap. 1], despre vândări, şi
$ 6
de sub cap. 18 din acelaș cod, despre învoeală.
3) Mai vedi încă avt. 5, partea III, cap. 1; art. 44, $11,pa
rtea III, cap. 2; art. 9, partea III, cap. 17 din acelaș cod,

*) Mai vegi încă art. 81, 793, 1033, 1095 C. Calimach.

Dreptul
străin.

60

COD.

CIV.—CARTEA III.—TIT. II1.—CAP. I7.—S-a [L-a —ART.

956.

de silă este tut consimțământ: Coacta voluntas, nihilominus
voluntas est; Qui mavult, vult 1).
lenței
că va

După dreptul civil, actul
remânea deci valid.

sevârșit

sub

imperiul

vio-

Pretorul însă, în echitatea sa, declară, prin edictul seu,
considera ca neavenit

tot

ce va fi făcut

violenței : (od metus causa gestum
bo“. (L. 1, Dig, 4, 2).

sub

erit, ratum

imperiul

non habe-

Acel care a fost victima unei violenţi are deci, după
dreptul pretorian, mai multe mijloace spre a se garanta
contra consecințelor dăunătoare a actelor smulse prin violență. Aceste mijloace sunt: Fxceptio și actio guod. metus

causa (Instit., IV, Ş 1, și L.9, $3, Dig., 4, 2)și restitutio

în integru. ob metum (IL. 9, Ş 3 şi L. 21, $ 6, Dig., loco. cit.).
Aceste mijloace sunt aplicabile nu numai convenţiunilor, care au de scop creațiunea unei obligaţiuni, ci tutu-

„vor

actelor îndeplinite

sub

imperiul

violenței,

precum

adi-

ţia de ereditate (L. 9, Pr., Dig,, 4, 2), instituţia de moştenitori (L. 1, Cod., 6, 34, Si quis aliguem testari prohi-

buerit, rel coegerit), ete. 2)
Caracterele

ce trebue să întrunească violenţa pentru

atrage

Pentru
bue

anularea

a atrage

să întrunească

convenţiunei

anularea

următoarele

(art. 956).

convențiunei,
condițiuni:

a

violenţa tre|

i” Ea trebue să fie nedreaptă (atroz), adversus bonos
mores, dice L. 3, $ 1, Dig., 4, 2. Astfel, nu s'ar putea a-

nula ipoteca

ce debitorul

ar fi constituit în urma

unor

a-

meninţări de expropiare din partea creditorului, pentru că
acest din urmă n'a făcut de cât să useze de dreptul seu,
și ştiut este că nemo videtur vim facere, qui jure suo utitur,

et ordinaria actione experitur. (L. 55. Dig, 50 17) 5).

') Gloss. ad L. 21, Dig., 4,2, Quod metus causa. Vedi şi Li. 21,
$ 5, Dig., loco cit., unde se dice: „Si metu coactus adii hereditatem, puto me heredem effici, quia gquamvis, si liberum
esset,

noluissem,

tamen

coactus

volui“.

*) Cpr. art. 723 şi 1033 C. Calimach (565 C. austr..).
2) Pothier, II, 26. 'Thiry, II, 578. Banâry, II, 807. Baudry et
Barde, I, 80. Aubry et Rau, IV, $343 bis, p.999. Larombiere, I, art. 1111 urm. No. 10. Vigi6, II, 1114. Arntz, IMI,
20. Demolombe, XXIV, 140. Laurent, XV, 515 urm. Masse-

DESPRE VIOLENȚĂ.—ART. 956.
mai
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20 Peniru ca violența să fie o causă de anulare se
cere încă ca, ea să fie de natură a inspira persoanei

violentate, temerea,

raţionahilă

după

dânsa,

că persoana

Verge, III, $ 614, p. 557, nota 7. T. Huc, VII, 29. Pand.
fr. 11, 1215 urm. Cas. fi. şi Trib. Paris, D. P., 79. 1. 158.
Pand. Period., 94. 2. 343. Cpr. 'Prib. şi C. Paris, 27 iunie 1881.
Repert. Dalloz, Supplement, Oblig. 53, nota 1.—0 acțiune
regulat introdusă în justiție ar putea însă fi considerată ca

un act de violență de natură a anula convențiunea încheiată sub inriuricea ei, de câte ori exercițiul unei acţiuni nedrepte ar constitui un mijloc de intimidare menit a distruge libertatea consimţămentului părţei care a contractat.

Cas. tr. D. P., 19,1. 445. Baudry et Barde, I, Sl. Demol.,
SSIV, 147 urm. Laurent, XV, 516. 7. Huc, VII, 29. Cpr.
art. 21, $ 2, Cod. federal al Sviţerei asupra obligaţiilor.
Amenințarea

unei urmăriri

penale

și plângerea

adresată Amenințarea

parchetului nu constitue insă o violenţă nedreaptă de na- unei urmări
tură a produce anularea contractului încheiat sub imperiul
Penale.
ei, când asemene plângere n'a tost întovărăşită de împre-

jurări

agravante

şi de manoperi

frauduloase

menite

a tul-

bura spiritul persoanei care se obligă. Cpr. Baudry et Barde,
I, 83 și autorităţile citate de acest autor. Vedi, între altele, Trib. Paris, 7 aug. 1890 şi Trib. Bordeaux, 20 april
1896, Pand. Period., 1890, 2, 270 şi Gaz. Pal. 189%, 1,
Suppl., p. 4. Idem. 'Trib. şi C. Paris 97 iunie 1881), Repert.
Dalloz, 0blig., Suppl. p. 139, ad notam.
Dar dacă punerea în mişcare a acţiunei publice nu constitue, în princip, o violență de natură a invalida contractul încheiat sub înrîurirea ei, nu mai puţin adevărat este
că asemene acțiune sau plângere ar putea da loc la anula-

rea contractului de câte ori partea pretinsă lesată s'a servit de asemene mijloace pentru a intimida pe inculpat şi

a'i tulbura liniştea sufletească de care el are nevoe spre a
contracta în deplină libertate : „Nici o violență, dice Curtea
de casaţie din Francia (eh. veg., 17 aug. 1965), nu este de
natură a intimida mai mult spiritul cel mai hotărit ș „+ DiCĂ
una, nu este mai condemnabilă de cât acea care, înşălând

pe jndecători,

-parvine

a se servi

întrun

scop

personal

de

autoritatea menită a apăra interesul tuturor ...« Sirey 1865,
,
2. 399.
Jurisprudenţa a făcut de nenumerate ori aplicaţiunea a- Aplicarea
cestor principii. Asttel, tribunalele au anulat angajamentul principiil
or
lat de o calfă de prăvălie față cu patronul seu de a nu de mai sus.
servi un timp determinat într'o prăvălie similară, fiind că
acest angajament fusese contractat

de calfă sub ameninţarea

vechiului seu patron de a fi urmărit pentru mai multe sustracțiuni comise în timpul serviciului seu.—'Toţ astfel, renunțarea la drepturile asiguratului făcută cătră o societate de

G2

Violenţă mo-

CODUL

CIVII—0ARTEA

III.—FIT. IINT.—CAP. IL—S-a

IL—ART.

936,

sau averea sa va fi expusă unui r&u considerabil 1), șinent sau viitor (legea dice pe nedrept present).

Exemple de violență morală îndreptată conta persoanei :

vală îndrep- Amenințarea cu moartea, cu bătăi, schingiuiri, etc... metus
persoanei. mortis, aut eruciatus corporis (L. 4, Cod., 2, 20). Sechestrarea

Violenţă mo-

unei

persoane

pentru

a'i

răpi

consimțâmentul

ar

constitui o violență materială 2), și în caz dea se constata
că a urmat violență, actul va fi anulat, chiar dacă autorul violenței, dat. judecăţei pentru căi de fapt, ar fi fost
achitat de instanţele represive 5).
Exemple

de violență

morală îndreptată

contra bunuri-

vală îndrep- lor: Amenințarea de incendiu, de prădăciune, de distrugerea
bunwilor. titlurilor care constituesc starea civilă a unei persoane, etc.%).
In

ori ce caz,

pentru

a da

loc la anularea

contrac-

tului, violenţa trebue să inspire frica unui râu considerabil

(art. 956) 5).

asigurare a fost anulată de justiţie, pentru că asiguratul o

făcuse sub ameninţarea de a fi părintele seu denunțat ca autor

[Să
—

al sinistrului. Cpr. C. din Paris, 31 ianuar 1896, decisie
citată de Barde, I, p. 107 şi 108, No. 83.
') »Metum accipiendum Labeo dicit, non quemlibet timorem, sed
majoris malitatis*. (L. 5, Dig., 4, 2).
Trib. Dolj, 12 iunie 1893 (A. Măinescu preşed.), Dreptul
din 1893, No. 62.—,Qui în carcerem que detrusit, ut aliguid ei extorgueret ; guidquid ob hane causam factum est, nullius momenti est.“ (L. 22, Dig. 4, 2). „Dacă cineva va îndatori pre altul prin închisoare spre a face ceva, nu are tărie fiind prin silă.“ (Art. 4, cap. 10, C. Andr. Donici). Cpr.
Pothier, X, Pr. de la proctd. civile, 134.
3) Cas. rom. S-a I, Bulet. 1875, p. 103. Cpr. C. Caen, D.P,
54. 2. 189. Baudry et Barde, 1, 95. -— Autorii mai citează
încă următorul exemplu de violență materială: un barbat
surpringend pe femeea lui in flagrant delict de adulter, ameninţă

cu moartea

pe complice,

făcându'l

să

semneze

o

obligaţie. Cpr. Baudry, II, 805. Baudry et Barde, 1, 34. Cpr.
C. din Caen,

D.P., 54. 2. 189. Duranton, X. 144. „Proinde si

quis in furto, vel udulterio deprehensus, vel în alio flagitio,
cei dedit aliquid, vel se obligavit; Pomponius vecte “scribit,

posse

eum

ad hoc edictum pertinere ; timuit enim vel morte,

cel vincula.“
î)

(L. 1, $ 1, Dig, 4. 9).

„Si is accipiat pecuniam,

qui instrumenta

status mei interver-

suvus est, nisi dem; non dubitatur, quin mazimo metu compellar“. (L. 8, $ 1, Dig., 4, 2).
5) Am suprimat deci din textul art. 956 cuvântul present, aşa precum fac mai toţi autorii. Aubry et Rau (IV, $ 343
bis, p. 299) înlocuesc cuvântul present prin iminent.

DESPRE

Legea

mai

cere

VIOLENŢĂ.—ART,

încă

ca râul

cineva să fie present, însă aceasta

de

956.
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care

este amenințat Critica legei.

este inexact,

căci ceea

ce trebue să fie present şi actual nu este răul
ce cuprinde ameninţarea, ci temerea ce inspiră această
ameninţare.

„Metum autem preesentem

accipere

debermus, non suspicionem

înferendi ejus*, dice L. 9, Pr. Dig., 4, 2)1).

Astfel, dacă cineva mă ameninţă de a'mi pune
foc
la casa mea, această amenințare îmi inspiră
o temere pre-

sentă a unui reu considerabil,
că consimțământul

ce am

viciat, de și amenințarea

dat

şi nu mai remâne

sub

acestui

râu

îndoială

această

impresiune

n'ar

fi susceptibilă

este

de
a se realisa imediat 2). Inexactitatea textului provine
de acolo

că Pothier (II, 25) traducând metum preesentem
prin
Teu present (2 mal. gue la partie a di menacte
d'endurer
sur

le champ), acest

autor

a fost copiat de redactorii co-

dului francez întrun mod servil.
La Romani, violenţa, pentru

trebuea să fi fost de
statornică 5). Textul
ește, pe de o parte,
presiune asupra unei

Pra una persona sensata, după
')

a fi o causă de anulare,

natură a sdruncina bărbăţia cea
francez înduleind această rigoare,
ca violența să fie de natură a face
persoane cu judecată (raisonable),

cum

se exprimă

art.

mai
voimso-

1112

„Aletus est instantis vel futuri periculi mentis trepid
atiot.
(L.. 1, în medio, Dig., 4,9). De aceea, codul italian
este mult
mai exact când dice că consimțemântul este consid
erat ca
smuls prin violență de câte ori ea este în stare de
a putea inspira unei persoane o justă temere de a expune
persoana sau
averea sa unui râu considerabil,ad un male notabil
e
Art. 1360 din codul olandez cade în pacatul codulu(art.1119).
i
cerând ca răul să fie considerabil şi present. In codul francez,
spaniol
însă (art. 1267, $ 2) şi în codul elvețian asupra
oblig. (art.
27, $ 1), cuvântul present este înlocuit prin
iminent.
*) Opre. Baudry, II, 807. Baudry et Barde, 1, 75.
Huc, VII,
31. Thiry, 11, 578. Vigie, II, 1113. Demolombe, 7.XXIV,
139.
Maread6, IV, 412. Acollas, II, p. 755. Aubry
et Rau, IV,
$ 343 bis, p. 299, nota 11, Demante, V, 22
bis II. Larombiere, 1, art. 1119, No. 7, Mourlon, II, 1051.
Boissonade,
II, 84. Molitor, Oblig., I, 111. Bernard, Dr. civil.
II, 584.
3) „Metum autem non vani hominis, sed gui
meritd et în hominem constantissimum cadat, ad hoc edictumn pertin
ere dicemust,
(L. 6, Dig., 4, 2). „Frica va să dică, pornir
e asupritoare
care înspăimântează pre omul cinstit“, dice
Andr. Donici
($ 4, capit. 10).
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CODUL

din
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codul

italian,

IINI.—TIT. IIL.—CAPIT.

ceea

ce

lasă

a

trebue să se aprecieze în abstracto,

I.—S-a

înţălege

IL.—ART.

că

957.

violenţa,

ear pe de alta, ca

să

se ție socoteală de etatea, sexul şi condițiunea persoanelor,
ceea ce însămnează că gravitatea violenței se apreciează
în concreto, după persoana care a fost victima ei.
Așa dar, după textul fr., violența este, pe de o par-

te, o mesură absolută,
ceea

ce neapărat,

ear pe de alta, o măsură

constitue

cercarea, lui Colmet

relativă,

o contradicție !), cu toată

de Santerre

în-

de a justifica formula le-

giuitorului francez, contradicție care a dispărut din
noastră, unde violența se va aprecia în concreto,

legea
după

vârsta, sexul și condițiunea persoanei violentate 2).
Art. 957.

Consimţ&mântul va fi viciat și, prin urmare, contractul anulabil, nu numai când actele de violență au însuflat temerea că persoana care a contractat sau bunurile
sale vor fi expuse unui ren considerabil și iminent, dar și
când aceste acte ar fi fost îndreptate în contra soţului, în
contra
descendenților legitimi, naturali ori adoptivi 2) a

"acelei persoane,

sau în contra

bunurilor lor (art. 957).

Mai mult încă, art. 957 fiind, după unii, enunciativ, se
decide în genere că violenţa va putea fi o causă de anulare chiar când ea ar fi fost exercitată în contra altor rade
de cât acele prevedute de lege, de exemplu,
contra unui

frate,

unui unchii,

unui nepot, ete.,

a uneia din părţile

contractante. In privinţa persoanelor neprevădute de lege,
judecătorii nu vor-anula însă convenţiunea în virtutea unei presumpţiuni legale, ca pentru rudele prevădute, ci nu)

Vedi Demolombe, XXIV, 137. Acollas, II, p. 765. Baudry
et Barde, I, 74.— Contră. Demante (continuat de Colmet de
Santerre), V, 22 bis 1. Vedi şi Vigi6, II, 1112.
2) Cpr. Păucescu, ], 126.—Aşa, de exemplu, nu mai încape îndoială că un om înaintat în vârstă sau o femee vor putea,
mai uşor să fie violentaţi de cât un barbat în puterea vârstei.—În cât priveşte condiţia persoanelor, aceasta se referă.
la raporturile dintre stăpâni sau patroni cu servitorii lor,
la acele dintre părinți şi copii, barbat și femee, etc.
Axt. 957 se
aplică la adoptator și
la adoptat.
Controversă.

3)

Art,

957

doptat,
denți.
bis, p.
Contră.

se aplică, în adevăr,

atât la adoptator cât şi la a-

ei fiind cuprinși sub numele de ascendenți şi descenDemolombe, XXIV, 161. Aubry et Ran, IV, $ 343
300, nota 14. Larombitre, I, art, 1113, No. 15. —
Duranton, X, 152. Baudry et Barde, I, 90.
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de fapt 1), după cum pre-

din codul italian >),

Din împrejurarea că, pentru a vicia
violența trebue să întrunească condiţiile
resultă că simpla temere reverenţiară ce
cătră ascendenţii lor ?), sau cătră o altă

Lon doit des €yards, după

consimțemântul,
mai sus expuse,
descendenții au
persoană 6 qui

Art. 958.

cum se exprimă Pothier 1), adecă

temerea de a le desplace, nu este suficientă pentr
u a produce anularea convenţiunei contractate sub această
temere

(art. 958).

Dacă însă ascendenţii

sau persoanele cărora

le se da-

torește respect și supunere au exercitat o violență
oare
care asupra părţilor contractante, neapărat că conven
ția acestora va putea fi anulată din acest punct de vedere
5).

Astfel, Curtea din Trâves $) cu drept cuvânt a anulat
un
act de cesiune subscris de o fată însărcinată, pe care
mumă-sa0 sechestrase, sub ameninţarea de a o părăsi în
dure-

1) 'Thivy, II, 579. Arntz, III, 20. Marcad6, IV, 413.
Demante,
V, 23 bis. Vigi6, 11, 1113. Bugnet asupra lui Pothier, II,
p.
18, nota 2. Boileux, IV, p. 359. Larombiăre, I, art. 1113,
No. 16.. Baudry et Barde, 1, 89 şi urm. Demolombe, XXIV,
162.——Contră. Duranton, X, 152. "7, Huc, VII, 31. Laurent,
XV,
520. Baudry, 11, 808. Aubry et Rau, IV, $ 343 bis, p. 300,
nata 14. Mass6-Verge, III, $ 614, p. 557, nota 5. Mourlo
n,
II, 1052. P&uceseu, [, 137.— Legile romane nu mencionează
între rude de cât pe copii:

„Num nihil interest in se quis ve-

ritus sit, an în liberis suis“. (L. 8, $ 3, Dig, 4, 2).
*) Cpr. art. 666 C. civ. portughez, după care violenţa,
este o
causă de anulare a convențiunei „când există temeri
serivase de prejudicii pentru persoana, onoarea sau averea
uneia,
din părţile contractante sau unei a treia persoane.“
După

codul federal elveţian asupra obligaţiilor, pericolul trebue
să amenințe pe una din părți sau pe una din rudele sale
cele mai apropiâte (ou Pun de ses proches), ceea ce era ad-

mis şi de Pothier (0âlig., II, 95, p. 18).
3) Cpr. L. 22, Dig, 23, 2, De situ nuptiarum, şi L. 96, $ 1,
Dig.,

20, 1, De pignoribus et hypothecis.
*) Pothier, Oblig., IL, 27. Cpr. Domat, Lois civiles, |, tit. XVIII,
secţ. II, No. 9 (ediția Remy), 1, p. 394.
3) Cpr. Pothier, II, 27. Baudry, II, 809. 'Thiry, II, 580.
De-

molombe, XXIV, 153. Pâncescu, 1, 198. Baudry et Barde,
I, 8. Laurent, XV, 514. Pand. fv., II, 1247. Larombitre,

I, art. 1111—1114, No. 14. Aubry et Rau, 1V, $ 343, p. 301.
%) Vegi Repert. Dalloz, Oblig., 188.
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rile facerei, dacă ea nu va semna
rorei sale.
+

Art, 955.

IL.—Sa IL—ART.

935.

acest act în favoarea

su-

Pentru ca violenţa să vicieze consimțemântul și să dee
loc la anularea contractului, nu este numai de cât nevoe
ca ea să fi fost exercitată de însuș persoana în folosul că-

reia obligaţia a fost contractată,
oa treia

persoană

ar produce

căci violența exercitată de

acelaş

resultat

(art.

955))).

Acest principiu, admis atât în vechiul drept francez 2),

cât și în areptul

gislaţiunile

roman 2), este consacrat în mai toate le-

străine £).

Din acest punct de vedere, violenţa se deosebeşte de
dol, care, pentru a fi o causă de anulare, trebue neapărat
Axt. 955, 960. să emane de la una din părţile contractante. (Vegi înfră, explic. art. 960, p. 79, unde se arată motivele acestei deosebiri).
Codul
Codul Calimach pune însă violenţa pe aceiaș linie cu
Deosebire

între dol şi
violență.

Calimaech.

dolul, căci, după art. 1167 din acest cod (875 C. austriac),
„dacă persoana făgăduitoare de cătră un al treile, ear nu de
cătră primitorul făgăduinței, sar fi silit prin frică binecu-

ventată

și temeinică

spre

închierea

unei

tocmeli, ori s'ar fi

amăgit prin neadeverate arătări, atunci are tăvie toemala; ear
dacă

primitorul

la această

făgăduinţei

nedreaptă

va

dovedi

că s'au făcut

lucrare acelei a treia persoane,

partaș

sau că

trebuea să știe vederat, atunci numai la această întâmplare
se strică tocmala, ca când el însuș ar fi pricinuit frica și

amăgirea

Casul în care
violența ar
fi dat loc la
o oblig.

persoanei făgăduitoare“.

Autorii
')

se întreabă

dacă

Vedi înfră, p, 80.

violenţa

ar fi o causă

dea-

„In hac actione non gueritur, utrum îs qui convenitur, an a-

lius metum fecit : sufficit enim hoc docere, metum sibi illatum,

=
—

Dreptul
străin.

vel vim: et ex hac ve eum qui convenitur, et si crimine caret,
lucrum tamen seusisse“. (L. 14, Ş 3, Dig., 4, 2). Vedi şi
L. 9, $ 1, Dig., loco cit., unde se dice: „Praetor genevaliter
et in vem loquitur“. Acţiunea care resultă din violență este
în adevăr reală.
?) Pothier, Obiig., II, 23. Domat, op. cit, L. tit. XVIII, secţ.
IL, No. 6.
5) Veqi legile citate supră, în nota 1.
Opr. art, 1111, 1115 C. civ. ital.; art. 1359, 1364, C. civ.
olandez ; art. 666 C. civ. portughez; art. 1298 C. civ. mexican; art. 941 C. civ. Rep. Argentine; art. 1457, 1458 C.
civ. Chili; art. 1268, 1269 C. civ. spaniol; art. 24, 2% C.
federal asupra obligaţiilor (Elveţia), ete.
— Contsă. Art.
815 C. austriac (1167 C. Calimach).
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de scop contractarea u-

nei obligaţiuni, dar cu toate aceste, ar fi dat loc la
o obligațiune. De exemplu, găsindu-me înt'o primejdie (foc
sau

inundație, etc.), îţi promit o sumă de bani dacă me
vei scapa
de pericol; sau, pentru a lua un exemplu, care se
găseşte

în legile romane,

fiind deţinut de nişte hoți, îți făgăduese

0 sumă de bani, dacă me vei scoate din mânele lor.
Această
obligaţie pute-va ea în urmă să fie anulată pentru
violență?
La Romani, obligaţia era validă, considerânduse ca
o

vesplată a serviciilor prestate: ego enim opere potius med
mevcedem accepisse videor (L. 9, $ 1, Dig., 4, 2); şi
persoa-

Dreptul

roman.

na scapată din pericol, precum şi moștenitorii ei
nu puteau să ceară nimic înapoi, pentru că viața omului
n'are

|

preț: guia vite premium nulla potest cestimatione pretii pensari (Pauli Sent. $ 6, V, 11, De donationibus).
Aceiaș

soluție

este

admisibilă

şi astăzi, dacă,

în spe-

cie, nici o violenţă n'a fost întrebuințată din partea nimărui. Tot ce se poate dice este că judecătorii vor apreci
a

Dreptul
actual,

în fapt dacă obligația n'a fost contractată într'un
moment
de exaltare sau de perdere a rațiunei produsă prin
frica

primejdiei, în care caz obligaţia va fi inexistentă pentru
lipsă de consimţ&mânt |).
In ori ce caz, soluția admisă de Pothier (11, 24),
după care judecătorii ar putea, în unele casuri, să
reducă obligaţia, dacă ea ar părea excesivă, este inadmisibilă
,
pentru că nici un text de lege nule dă acest drept 2).
Re') Bandry, IL, 806. Baudry et Barde, I, î7. 'Thiry, II, 582.
Mourlon, II, 1054. Mareade, IV, 415. T. Huc, VII, 30. Demante, V, 20 bis. Arntz, III, 21. Laurent, AV, 519. Pana.
fr., IL, 7196 urm. Mass6-Verg, III, $ 614, p. 356, nota 2.
Demolombe, XXIV, 150. Larombitre, I, art. 1111 urm, No.
3.—Contră. Cas. fr., D.P., 88. 1. 9263. Pand. Ptriod., 81. 1,
238. Această decisie a secţiei reclamaţiunilor, din 27 april
1887, foarte contestabilă, este cu drept cuvânt criticată de
Barde, în tratatul seu asupra obligațiunilor (1, p. 101, ad
nota).

*)

Baudry et Barde, Thiry, Laurent, Mourlon, 'P. Huc, Demante,
Marcad6, ete., loco supră cit. — Conti, Larombitre, I, art.
Il urm. No. 12. Duvergier asupra lui Toullier, III, partea ÎI, 85, nota a. (Toullier nu înpărtăşeşte însă părerea adnotatorului seu). Duranton, X, 149. Demolombe, XXIV, 151.
Vigi6, II, 1116. Cpr. Giorgio Giorgi, Teoria delle obbligazioni, LV, 85. Vedi diferitele sisteme în Acollas, II, p. 757,158.
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CODUL CIVIL.—CARTEA IIL.—TIT. IIL—CAPIT. I.—S-a IL—ART. 960.
ducțiunea unei obligaţiuni, care
mentele necesare spre a fi validă,
de putere. (Marcade, 1V, 415).

are în sine toate elear fi un adevărat exces

Violenţa, este
Chestiunea dacă a existat sau nu violență este o cheso chestie de ţiune pură de fapt, care se apreciează în mod suveran de
fap

judecătorii fondului:

„Judecătorii

trebue

din

împrejurări,

dice art. 1162 din codul Calimach, (870 C. austriac), să judece de au fost frică bine cuvântată şi cu temeiii“, adecă
dacă temerea a fost reală și serioasă. Decisiunea lor în aDovedirea
violenţei.

ceastă privință scapă de censura Casaţiei 1).
Acel care invoacă violența trebue s'o dovedească (art.
1169 C. 0.2), dovada putânduse face, ca și pentru dol, prin
presumțiuni
III. Despre

și marturi *).
ol

sau

vicleşug.

Definiţiune

şi noţiuni

generale.

Art. 960. — Dolul este o causă de nulitate a convenţiunei
mijloacele vielene, întrebuințate de una din părți, sunt ast-

când

fel în cât este evident că, fără aceste machinaţiuni, ceealaltă parte
War fi contractat. Dolul nu se presupune. (Art. 694, 790, 793,

953, 961, 1112, 1638, 1898, 1899 C. C. Art.

Pr. civ. Art. 1116 C. fr.).
Al

treile

și

ultim

vicii

al

454

C.

com., 152

consimțământului

este

dolul sau vicleşugul.
Definiţie.

primă

Prin dol, înșălăciune sau vicleșug, după
art. 1095 din codul Calimach și codul

cum se exlui Andro-

nachi Donici 4), se înţelege ori ce uneltiri, ori ce
sau mijloace viclene ori frauduloase, întrebuințate
părți spre a smulge consimţemântul celeilalte:
culpabil de dol acela care, spre amăgirea altuia,
jează

gliceri întunecate

sau

se face

că sevîrșește

manopere
de una din
Este deci
întrebuinceva,

după

cum se exprimă art. 1161 din codul Calimach (869 C. austriac), sau induce în eroare pe altul prin arătări neadevă-

rate (art. 1163 C. Calimach, 871 C. austriac).
Jurisconsultul

Labeon

definește dolul:

„omis

machi-

1) Baudry et Barde, I, 96. Cas. fr., D. P., 19.1. 445.
2) 'Trib. Iltov, Dreptul din 1894, No. 31.
3) C. din București, Dreptul din 1884, No. 38. Dreptul

din

1886, No. 57. Cas. fr., 5fevr. 1828, Repert. Dalloz, Oblig.,

+)

193, nota I. Baudry et Barde, 1, 97. Duranton, X, 160.
„Vicleșugul, dice Andr. Donici, cap. 11, $ 4, în fine, esteuna din pricinele acelea cu care se poate strica contractul“.
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nato, calliditas, fallacia, ad circunveniendaum, fallendauim,
decipiendum alterum adhibita“, şi Ulpian, care reproduce

această

definiție

celebră,

est.

adaogă:

Labeonis

definitio

vera

(L. 1, $ 2, Dig, 4, 3, De dolo malo 1),
Manoperele întrebuințate de cineva pot să nu fie cul- Dolus
bonus,
pabile. Ele constituese atunci ceea ce Romanii numeau
dolus bonus, adecă

acea isteţime condemnabilă

poate din punc-

tul de vedere moral, însă tolerată de lege, prin care, fără
nici o intenţie de fraudă, cineva caută să'și apere intere-

sele sale legitime,

mai

cu samă în contra

unui

dușman sau

unui fur... si adeersus hostem latronemve quis machinetur
(L. 1, $ 3, Dig., 4. 3, De dolo malo).
Pentru ca manoperele să fie reprimate, se cere ca ele Dolus
malus,
să fie frauduloase sau viclene, de unde și expresiunea
dolus malus, care era o causă de anulare a obligațiunilor
și
care singur mai există astăzi, pentru că de câte ori
o uneltire

nu

întrunește

stitue un dol 2).
') Domat,

reproducând

condiţia

de fraudă,

ea

definiţia lui Labeon,

nu

mai

con-

dice : „On appelle

dol toute suvprise, fraude, Jinesse, feintise et toute autre
mau-

vaise voie pour tromper quelqwun“. (Lois civiles, |, tit. XVIII,
secț. III, No. 1, ediția Râmy, 1, p. 395). 'Tot cam în
asemene

termeni

se exprimă

şi Pothier:

espece dastifice dont guelgirun
autre“ (Oblig., II, 98).
Am disiîn t. IV, p.21, nota,
tăzi, aproape tot una, însă între
mătoarele deosebiri: 19 dolul nu
tența unor manopere imputabile

tate

de o a treia persoană,

se

„On

appelle

seri pour

dol toute

tromper

un

că doll Şi frauda sunt, asdol şi fraudă există urse poate pricepe fără exisuneia din părţi sau exerci-

pe când frauda,

cele mai

Deosebire
între dol şi
fraudă.

multe

ori, nu cere nici o manoperă şi este adese ori concert
ată
între toate părţile contractante ; 2* dolul viciează în
esenţa sa consimţâmântul, pe când frauda câte odată n'are
nici
o înriurire asupra validităţei convențiunei. Cpr. Bedarri
de,

Du dol et de la fraude, 1, 19. Demolombe, XXIV,

169.

In fine, trebue să observăm că frauda pauliană nu presupune întrebuințarea de manoperi dolosive, ci consist
ă numai în cunoştinţa ce are debitorul că actul sevârşit
de dânsul îl face insolvabil şi aduce o pagubă creditorilor
sei. (L.
Îi, $ 1, Dig., 42, 8, Que in fraud. credit). Cpr. Cas.
fr., D.
P., 94. 1. 263. Vegi şi infră, explic art. 975.
*) Cpr. Bâdarride, Du dol et de la fraude, Î, 44. Baudry
, II,
811. Baudry et Barde, 1, p. 121, No. 99, nota
1. Demolombe, XXIV, 167 urm. Larombitre, I, art. 1116.
No. 4.
Boissonade, op. cit., II, 80.

Frauda pauliană.
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CIVIL. —CARTEA

IIIL—TIT.

IIL—CAPIT,

I1.—S-a IL—ART.

960.

Dolul degenerează într'un delict. când manoperele care]
consfituesc sunt de o așa natură şi gravitate în cât ordinea publică cere ceva mai mult de cât anularea contrac-

tului. In asemene

caz, dolul constitue înșălăciunea sau es-

crocheria (art. 332 și urm. C. pen.1),
Va

să dică

trebue

să

distingem

dolul

civil

de

dolul

penal, și în adevăr, această distincțiune se face de autori >).
Dolul civil se împarte în dol positiv şi în dol negativ.

Dolul posifiv consistă în întrebuinţarea de manopere
frauduloase pentru a înșăla pe cineva și a'l induce în eroate; de exemplu: Cineva dice, după cum se exprimă art.

Dol positiv.

1240 din codul Calimach

(923

insușiri, care însă lipsesc

și pentru care ceealaltă parte

C. austriac), că un lucru are

s'au

tocmit anume, sau sub tăcere, după firea lucrului ; cineva
minte dicând că lucrul este destoinic pentru o hotărâtă înInşălăciune.
Art. 332 urm
C. penal,

1)

.

Mai

multe

monografii

lui de iînșălăciune.
de acel

s'au

Acest

publicat

la noi asupra

delictu-

delict se deosebeşte întru câtva,

prevădut

și pedepsit

de

de fapte

minciunoase

ori denaturarea

codul

penal

fr. (art.

405),

din causa art. 332, care defineşte înșălăciunea şi care este
tradus după art. 241 din codul penal prusac (Lege din 14
april 1851). Vedi şi [.. din 4 mai 1895, prin care se adaogă un alineat la art. 334. Elementele înşălăciunei, după,
aceste texte sunt: 10 intenţiunea de a împărtăşi folos; 2%
o pagubă reală în averea altuia ; 3% o amăgire ; şi 40 pro-

ducerea

sau suprima-

rea de fapte adevărate. Pot fi consultate cu folos, în această privinţă, articolele d-lor D. Cuculi, B. M. Missir şi Alex.
Degre, etc., publicate în Dreptul din 1879, No. 14, 40—43
şi în Dreptul din 1888, No. 26. Cpr. și C. Galatz, Dreptul
din 1893, No. 60.—Curtea noastră supremă, prin 0 decisie
recentă (5 fevr. 1897), a pus în prineip că elementele delietului de înșălăciune sunt: intenţia de a împărtăşi folos,

naşterea

unei amăgiri

în spiritul altuia şi aducerea unei pa-

gube reale și efective, posibilitatea de prejudicii nefiind suficientă. Curtea mai pune încă în princip că, prin art. 339,
333 C. pen., nu se pedepseşte de cât inşălăciunea
consumată, încercarea, de înșălăciune nefiind pedepsită de cât într'o specie de înşălăciune, și anume, în acea prevedută de art,
334 C.pen. Vedi Curierul judiciar din 95 fevr. 1897, No. 8
şi Dreptul din 9 martie 1897, No. 20.
*) Vedi Bedarride, 1, 17. Demolorbe, XXIV, 173. Larombiere, Î, art. 1116, No. 2.—Vegi însă T. Huc, VII, 35, care
dice că nu există interes de a distinge dolul civil de dolul
penal.

Tot în acest din urmă

et Barde, I, 107.

sens

se pronunţă

şi

Baudry

DESPRE

DOL

SAU

VICLEŞUG.—ART.

960,

71

trebuinţare, sau că este slobod de obicinuitele metehne sau
însărcinări, ete.
Dolul negativ consistă în ascunderea unor fapte cu a- Dol negativ.
celaș scop î), în tăinuirea obicinuitelor metehne sau însărcinări a lucrului, după cum se exprimă art. 1240 din codul

Calimach. „Ori ce ascundere de împrejurări sau fapte cunoscute asiguratului, dice art. 454 din codul comercial, dă

loc la nulilatea asigurărei, când ascunderea ar fi fost de așa natură că asiguratorul, dacă ar fi cunoscut adevărata

stare

a lucrurilor, nu

ar fi încheiat

contractul

fi făcut în aceleași condițiuni“ 2).
Din

acest

text și din

principiile

san

generale

nu'l

resultă

ar
că O simplă tă-

ascunderea împrejurărilor adeverate san o simplă tăcere, ue a
(icticence) cu rea credință, întovărășită de artificii culpa- te să conbile din partea vendătorului ar constitui un dol negativ, stive
dolul

care

ar

da loc nu

numai

la o acţiune

în daune,

dar și la

desființarea contractului 2). De aceea, legea romană,

infră,

nota

|,

pedepsea

nu

numai

pe

acela

vea de termeni întunecoşi pentru a induce
solum qui obscură loquitur, dav și pe acel
ceiaș intenţie, sed qui insidiose dissimulai.
darea, dice art. 44, $ 7, partea III, cap.

vagea,

rat,
*)

când

găsi

»Dolum

citată
se

ser-

în eroare, non
care tăcea cu a„Se strică vân2 din codul Ca-

că are sminteală lucrul cel cumpa-

și nu o va spune vndetorul.*
tantiim

>
=—

se va

care

(0pr.

malum a se abesse prestare
în eo est, gui fallendi causa

art.

1356

C. C,

venditor debet ; Qui non
obscur?

loguitur,

sed e-

fiat gui însidiose obscură dissimulut“. (L. 43, $ 2, Dig., 18,
1, De contruhenda emptione).
Cpr. Bâdarride, I, 100. Vigi6, II, 1195. — Dacă asiguratul
nu Sar fi mulţumit de a ascande împrejurările, ci ar fi făcut o declaraţie falşă şi minciunoasă, dolul war mai fi ne-

gativ, ci positiv (art. 454 C. com., ad înilio).
3) Cpr. Bâdarride, op. cit, I, 62, 94. Arntz, III, 22. Baudry
et Barde, I, 102. Demolombe, XXIV, 172. Cas. fr, D. P.,
14. 1. 193.—Vedi însă Larombiere, 1, art. 1116, No. 5.7.
Huc, VII. 36. Vigi6, II, 1120. Aubryet Ran, IV,
$ 343 bis,
p. 302 şi nota în D.P., 74, 1, 193. După aceste din urmă
autorități, ca să fie dol în sensul art. 960 ar trebui un fapt
activ; o abstenţiune pură şi simplă ar fi insuficientă. In
acest din urmă sens, Curtea din Galatz a decis că faptul
unei femei de a nu spune că imobilul e dotal nu constitue
un dol şi nu dă loc la anularea contractului. Dreptul din
1890, No. 66.

Ț9

CODUL
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III.—TIT.

IIL—CAPIT.

IL.—S-a II.—ART.

960.

actual). De asemene, acel care vinde un animal atins de
un viciu redibitor ascuns, despre care are cunoștință, fără
«l declara cumpărătorului, comite un adevărat dol negativ, care va da loc la anularea contractului. (Comp. art.

1352 urm. C. 0.1).

L. poliţiei

Este de observat,

sanitar
dine fi vândut sau de a
tacate
delict

în această privinţă,

sau bănuite numai de boale contagioase, constitue un

prevedut

și pedepsit de art.

liţiei sanitare de la 28 mai 1882.
Informaţii

Dar

dacă

ascunderea

cu

174

lit. b. din

comercianţi. rea contractului,
cide

rea

credință

a unor

toată lumea este de acord

că o informațiune

legea. po-

(Cpr. art. 459 C. penal fr.)

E ecațal, jurări poate fi considerată ca dol și să dee
lor.

că faptul de a

fi pus în vândare cu știință animale a-

greșită, dată

de bună

împre-

loc la anulapentru a decredință

de

una din părţile contractante), sau exageraţiunile comercianților asupra calităței mărfurilor ce vând, nu constitu-

esc un dol de natură a produce nici anularea contractului, nici o acţiune în daune, dacă acest fapt n'a fost ur-

mat de manopere frauduloase caracteristice, întrebuințate
pentru a induce pe cumpărător în eroare sau pentru al îm-

pedica de a examina marfa 5).

Micimea

-”

Preţul

asemene,

cu

care

sar

î

din causa micimei

cumpărat

un

lucru nu poate, de

lui, să fie considerat

ca o con-

secință a dolului, dacă el nu este resultatul unor manopere
condemnabile din partea cumpărătorului spre a induce pe
vândător în eroare asnpra adeveratei valori a lucrului vân-

dut +). In acest sens Pomponius dicea că, în vândări și cum-

părări,

părţile

contractante

pot

') „Vendătorii sunt datori să spue
venqare, dice Andr. Donici ($
va vinde cineva vite smreduite
au fost prin știința sa, atunce
întâmpla cu smreduirea

Cpr. C. Rennes, D.
*) Aubry et Rau, IV,
collas, II, p. 759.
10. Larombiere, 1,

w
—

prețului

acelor

să se înşele

reciproc

asu-

pricinele vitelor ce le.au
12 şi 13, cap. 11), căci
de boală și se za dovedi
va plăti şi paguba ce se

de
de
că
va

vite“.

P., 83. 1. 330.
$ 343 bis,p. 302. Mourlon, II, 1057. ADemolombe, XXIV, 118. Bedarride, I,
art. 1116, No.5. Baudry et Barde, I,

100. — Vedi insă Laurent, XV, 528.

Cpr. art. 667

C. cir.

portughez și art. 1301 C. civ. mexican; L. 22, $ 3, Dig,
19, 2, Locati conducti ; L. 16, $ 4, Dig., 4,4, De minoribus
29 annis; L. 8, Cod., 4, 44, De rescindenda venditione, etc.
î) Opr. Bâdavride, Du dol et de la Fraude, I, 0 urm.
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DOL

SAU

VICLEŞUG.—ART.

960.

pra preţului: „Pomponius ait, în pretio emptionis et venditionis natuvaliter licere contrahentibus se circumvenire“. (L.
16, Ş 4, Dig., 4, 4, De minoribus 25 annis).
Doctrina mai divide incă dolul în principal (dolus dans
causam contractui) şi accidental (dolus încidens).
Dolul

este principal când

el a fost causa

|

contractului Dol princi-

și când fără dânsul partea n'ar fi contractat !) (art. 960).

pal.

Dolul accidental este acela care n'a fost causa con- Dol aceidental.
tractului, și fără care partea ar fi contractat, însă poate
în condițiuni mai avantajoase 2). De aceea, acest dol nu
dă loc de cât la o acţiune în daune (art. 998), pe când

')

Eată un

exemplu

de dol principal

împrumutat

de la mora- Exemple de

vurile Romanilor și de la textele din Digeste (L.11, $5,
Dig. 19, 1): O persoană vinde cu știință o sclavă deflorată

principal.

unei persoane care voea să cumpere o sclavă virgină ; si quis
virginem se emere putusset : Dolul, în specie, fiind principal

:)

(dolus dans causam contvactui), dădea loc la desființarea,
contractului. Cpr. Molitor, I, 110. Bernard, II, 588.
Eată un exemplu de dol accidental (incidens) împrumutat
tot de la textele din Digeste : un

telal cumpără drept

nouă

o haină vechie (restimenta interpola, o haină întoarsă pe
dos); dolul, în specie, fiind accidental, nu va da loc la resiliarea contractului, ci numai la daune (LL. 45, Dig., 18, 1).
Legea acordă în specie cumpărătorului numai o despăgubire, pentru că el făcând comerțul de haine, este presnpus
că ar fi contractat

chiar

dacă ar fi ştiut că haina vândută

este vechie. Ascunderea calităţei hainei din partea vendetorului, ori cât de păgubitoare ar fi, ma fost deci causa,
determinată a contractului, și de aceea vendarea remâne

bună. Cpr. Molitor, Les oblig. en droit romain, IL, 110.
Ali exemplu
care'mi

de

convenea,

dol

accidentul:

însă vândătorul

Am

cumpărat

m'a făcut să cred

o casă
că ea

are niște foloase pe care nu le presintă în realitate, ceea
ce ma făcut s'o plătesc mai scump de cât aş fi plătit-o
fără aceste împrejurări ; vândarea este bună, dolul în specie
ne dânduwmi de cât o acţiune în despăgubire (art. 998).
Cpr. Mareadă, IV, 421.
Eată în fine încă un exemplu de dol accidental pe carel
dă Merlin: Am cumparat o casă care are o fântână, fără
ca venqetorul să'mi fi spus că proprietarii vecini au dreptul de a scoate apă dintr'ânsa. Vândarea este bună, însă

voi avea o acţiune în daune contra vândătorului. Vedi
Merlin, Râpert. ve Dol, No. II. 7. IV, p. 194. Bâdavrride,

1, 67.—Codul Caragea permite din contra resiliarea vândărei „când se va găsi că lucrul cel nemişcător vendut
are 0 robire, și nu o va spune vângetorul.*

Exemple

de

dol aecidental.

74

CODUL

Critică,

CIVIL.—CARTEA

III—TIP.

II. CAPIT.

I1.—S-a I1.—ART, 960,

dolul principal dă loc la anularea contractului.
1) (Cpr.
L. 13, $ 4, Dig., 19, 1, De actionibus empti
et venditi).
Această

distincțiune

între

dolul

principal

şi acel

ac-

cidental, împrumutată dela Pothier (II, 31)
și de la textele
din Digeste, este însă departe de a fi exactă,
căci se poate
întâmpla ca dolul accidental să devie princ
ipal şi, prin
urmare, să aducă anularea contractului 2). "Totul
fiind în
asemene materie o chestie de fapt 5), distincțiu
nea este

')

Dolul este o

chestie de
fapt,

Pothier, II, 31. 'Thiry, II, 584. Arntz, III, 94.
Baudr
Barde, I, 116. Bedarride, 1, 66 urm. 264 urm. Monrl y et
on, II,
1056. Mareadă, IV, 421. Demolombe, XXIV, 177.
Demante,
V, 26 bis. Larombiăre, 1, art. 1116, No. 3. MassVergs,
III, $ 614, p. 558, nota 10. Aubry et Rau, IV,
$ 343 bis,
p. 302. Bandry, II, 814. Cpr. art 1210, ş 2 C.
civ. spaniol
din 1889.
2
) Mourlon, II, 1056. Bedavride, 1, 16. 'T. Huc,
VII, 87.

Iv)

Legea nedefinind elementele dolului civil,
faptele care pot;
să” constitnească suni lasate la apreciarea
suverană ajude-

cătorilor fondului, care, în asemene materie, nu
sunt obligaţi
a ține sama de regulele dreptului criminal. C.
Paris, 11 mai
1887, Pand. Ptriod., 1889. 2. 53. Judecătorii fondului
precia deci, în fie care causă, după împrejurări, gravit vor aatea faptelor pretinse doloase, şi mai cu samă punctul de
a se şti dacă
manoperele

întrebuințate

de una

din

părți

au

fost

causa,
determinantă a contractului. Cas. fn, Pand. Ptriod
., 1888.
1. 249. Cpr. Cas. rom., S-a 1, Bulet. 1873,
p.
1886, p. 395. Bulet, 1893, p. 293. Dreptul din 37. Bulet.
48 şi din 1893, No. 31.—Apreciarea judecătorilo 1886, No.
r fondului
este suverană și scapă de controlul Casaţiei.
Cas. fr., D.
P., 97. 1. 230 şi 39%. D. P., 86. 1.69 şi 403. Pand.
Period.,
1896, 1. 5 şi 254. Cpr. Pand. fr. Râpert. t. 14, v0
Cass. civ.,
1087 urm. Demolombe, XXIV, 174. Aubry et Rau,
bis, p. 304. T. Huc, VII, 39. Duranton, X, 168. IV, $ 343
Peucescu,
I, 143. Bauâry, II, 818. Baudry et Barde, I,
119. Bâdaxride, Du dol et de la Fraude, I, 25 urm, Mass6-Verg
6, MII,
$ 614, p. 558, nota 10. Fuzier-Herman, Code eiv.
annole, art.
1116, No. 32.
Dar dacă judecătorii fondului apreciează în mod suver
an
faptele care constituesc dolul, hotărirea care
ar fi anulat
un
contract

pentu

dol ar

fi

supusă

controlului

dacă ei n'ar fi declarat că consimțâmântul uneia Casaţiei,
din părţi
ar fi fost surprins prin manoperele urzite de ceeala
ltă parte, sau de unul de al treile cu concursul uneia
din părţi.
Aubry et Rau, Demolombe, Baudry et Barde,
Durantou,
loco cit. Curtea de casație nu poate deci
să fie chiemată,
după cum se exprimă o decisie a Curţei supre
me din Fran-

DOL

SAU

VICLEŞUG.—ART.

960.

1
Qi

DESPRE

periculoasă și de natură a induce spiritele în eroare ; de
aceea, ea se vede cu drept cuvânt criticată de unii autori. 1)
Art. 960 vorbeşte de dolul care precedează convenţiu- Dol poste-

ned și care o anulează, pentru că consimțământul n'a, fost 10
liber. Se poate însă întâmpla ca dolul să fie posterior con-

r contractului.

tractului ; de exemplu: voind a sustrage prin fraudă bunurile mele de la urmărirea creditorilor mei, am înstrăinat
moșia mea prin un act simulat, adecă fără a primi preţul
vendărei, așa în cât, în aparenţă, am încetat de a fi pro-

prietar, de şi, în realitate,

meu.

Dacă

presupunem

glijat de a lua
mea

și caută

bunul

n'a eşit din

un contra-inseris,
a se folosi

bogăţi în dauna

abuzează

nu

de încrederea

de contractul simulat.

mea, dolul seu, în asemene

terior contractului,

patrimoniul

că cumpărătorul, de la care am ne-

este

o causă

de

şi a se în-

caz, fiind pos-

anulare, pentru că,

în momentul când am subscris contractul,
meu a fost dat în deplină libertate 2).

consimțământul

Pănă acum ne am ocupat, despre dolul care resultă din Dol real.
manopere frauduloase. Unii mai pomenesc încă de un dol

așa dis real, dolus re ipsa, astfel numit pentru că el este
cuprins în însuș lucrul, guia ipsa res în se dolum haber (L.
31, Dig., 45, 1, De verb. oblig.). Vorbim de el numai pro

memoria,

cii lesiunea

pentru

că această

specie

de

dol

confundânduse

enormă, este astăzi necunoscută atât ca dol cât

și ca lesiune 8).
Condiţiunile

Pentru
lui se cer,

cerute pentru ca dolul
contractului.

ca dolul să poată produce
după

art.

960,

mai

multe

să atragă anularea

anularea contractucondițiuni :

[ic]
—

cia, din 5 dechemb. 1838, a verifica de cât consecinţile juridice care au fost deduse din dol de cătră judecătorii fondului, Vedi această decisie în Repert. lui Dalloz,v? Successions,
p. 216, colona 2, ad notam. Cpr. D. P., 87. 1. 398.
') Vedi Laurent, XV, 523. 1. Buc, VII, 37. Acollas, II, p.
959. Demante, V, 96 bis. Baudry et Barde, I, 116.
Cpr. Bâdaride, I, 101 urm. Demolombe, XĂIV, 182. Larombiere, ], art. 1116, No. 6. Baudry, II, 814. Baudry et
Barde, 1, 115. Cpr. Cas. fr., D. P., 85. Î. 929. D. P., 96. 1.556.
2) Cpr. Larombitre, I, art. 1116, No. 7. Demolombe, XXIV,
110. Giorgio Giorgi, Teoria delle obbligazioui, IV, 96. Baudry
et Barde, 1, 104. Aubry et Rau, IV, $ 343 bis, p. 302.

CODUL

CIVIL.—CARTEA

III,—TIT.

III.—CAPIT.

I1.—S-a

II.—Art.

960,

19 Dolul trebue să emane de la una din părțile contractante, fie că această partea întrebuințat ea însuș unel-

tiri viclene, fie că a participat

sau le a cunoscut

macar

lui, fără a le da pe faţă !).
Casul în care

dolul emană țreia
de lao a
treia

numai

în momentul

la ele
formărei

ca complice,
contractu-

Dacă dolul nu este opera uneia din părți, cia unei a
persoane, partea înșălată nu va putea cere anularea

contractului, ci numai daune de la cel de al treile (art. 998 2).

persoană.

') Bedarride, I, 36. Baudry, II, 813, nota 1. Demol., XXIV,
185, 186. Larombiăre, I, art. 1114, No. 8. Aubry et Rau, IV, $
343 bis, p. 303. Laurent, XV, 529. Pand. fe., Ii, 7271. Arntz,
III, 23. Maread6, IV, 422. Baudry et Barde, [, 109. Pâucescu, I, 141. Cpr. art. 1167 C. Calimach (875 C. austriac).
Dolul urzit de un mandatar legal sau convențional dă
loc la anularea contractului în contra mandantelui. Cpr.
Giorgio Giorgi, Teoria delle obligazioni, LV, 104. Baudry et
Barde, |, 112. „Item si quid ex dolo procuratoris ad dominum pertenit, datur in domini de-dolo actio, în quantum ad
eum percenit.“ (L. 15, $ 2, Dig., 4, 3).—In puterea acestor
principii, Curtea din Galatz și acea din Bucureşti au decis
că minorul respunde de manoperele tatălui sau epitropului
seu, dacă el a profitat de ele (Dreptul din 1892, No. 45;
Dreptul din 1884, No. 38), ceea ce era admis şila Romani
L. 4, $ 23, Dig., 44, 4, De doli mali et metus except.). Factum tutoris, factum pupilli. Mandantele nu respunde însă,
după părerea generală, de daunele datorite de mandatar din
causa dolului, pentru că el n'a dat acestuia mandat că să
înşăle. Demolombe, XXIV, 187. Laurent, XV, 529, în fine.
Pand. fr., II, 7212. Aubry et Rau, IV, $ 343 bis, p. 303,
nota 28. Larombiere, I, art. 1116, No.10. Baudry et Bare,
I, 112. Comp. Cas. fr., D. P., 1894. 1. 505. — Această distincţiune între anularea contractului și acţiunea în daune cu
drept cuvânt este însă respinsă de unii autori, pentru că
mandantele este în culpă de a fi delegat puterile sale unei
persoane capabile de a întrebuința dol, şi această culpă dând

Dolul urzit
de

un

mandatar.

IS

loc la daune, autorul ei (mandantele) este responsabil,
remânându-i, bine-înţeles, recurs în contra mandatarului. Qui

mandat ipse fecisse videtur. Bedarride, I, 81. Peucescu, I, 148.
Pothier, ÎI, 32. 'Thiry, II, 584. Baudery, II, 813. Arntz, LII,
23. Mourlon, II, 1058. Vigi6, II, 1191. Aubry et Rau, Iţ,
$ 343 bis, p. 303. Maread6,
IV, 418. Molitor, 1, 115. Acollas, ÎI p. 760. Baudry et Barde,1, 112, 114. Demante, V,
26. Peucescu, I, 150. Cpr. L. 18,$3, Dig.,4, 3 şi art. 1166
C. Calimach (874 C. austr.). Bine înţăles că, pentru ca cel de
al treile să poată fi tras la respundere, se cere ca el să fi
întrebuințat adevărate manopere viclene, căci dacă el s'ar

Aceste

principii

fi mărginit
credinţă

DOL

SAU

nu

VICLEȘUG.—ART.

se aplică

numai a da uneia

şi fără fraudă,

960.

-I
-]

DESPRE

însă de cât la contracte,
din părţi un sfat,

el n'ar avea

de bună

absolut; nici o respun-

dere. Cpr. Larombi&re, I, art. 1116, No. 9. „Consilii non fraudulenti nulla obligatio est; coeterim și dolus et calliditas întercessit, de dolo actio competit“. (L. 47, Dig., 50, 17).
Ce trebue să decidem în caz când dolul ar fi fost urzitCasul în care
de ambele părți contractante, una în contra alteia ? Legile dolul emană
romane admiteau in asemene caz o compensație reciprocă. de a ambele
„Si duo

dolo malo fecerint,

invicem

de dolo non agent.“

(|.

tractante.

36, Dig., 4, 3, De dolo malo). Vegi și L. 3, $ 3, Dig, 2,Controversă.
10, precum şi L. 57, $ 3, Dig,, 18, 1, unde se dice: „Dolo
inter utramgue partem compensando.“ Mai vedi încă L. 10,
Dig., 16, 2, De rompensationibus, care admite, de asemene,
compensația între doi asociaţi ce s'au făcut culpabili de o
negligență egală în afacerile societăţei,
Această soluție, admisă de autorii anteriori codului (vedi
Vot, 1V, 3, 8; Brunemann, ad legem 51, 18, 1; Bargali,
De dolo et culpa, lib. VI, cap. 15, No. 26, 32 și 33),se vede admisă şi de unii autori moderni. Vedi Giorgio Giorgi,
Teoria delle obliguzioni, IL, 41, IV, 101 şi VIII, 95.
Credem însă, cu toate aceste, că asemene compensație nu
mai poate fi admisă astăzi, pentru că nici un text de lege
»'0

consacră.

Apoi,

compensarea

ar presupune

un

dol egal

din partea ambelor părți, ceea ce se va întâmpla foarte rar
şi, în ori ce caz, va fi foarte greu de apreciat, pentru că
manoperele frauduloase n'au mai nici o dată acelaş caracter şi acelaş obiect. In lipsa unui text expres, ambele părți
trebue să aibă deci dreptul de a se plânge şi de a cere

anularea contractului sau numai daune,
ar fi de acord pentru menţinerea lui.
părțile vor fi reciproc condamnate una
tea fi compensate. Cpr. Boissonade, op.

Această soluţie este conformă

cu

în caz
Sumele
cătră
cit. II,

cele

când părţile
insă la care
alta vor pu92.

expuse

în î. [,Compensarea

partea II al lucrărei noastre, p. 198, unde am vednt că, în este madmi-

materie de despărţenie, soţul culpabil de adulter nu poate ir
opune, ca fine de neptimire,

adulteriul ce ar fi comis

celalat

a

adulter.

soţ, art. 336 din codul penal fr. fiind eliminat de legiuitorul Controversă.
nostru. Cpr. Twib. Iaşi, Dreptul din 1883, No. 28.—Contră.
Cas, rom., S-a II, Bulet. 1871, p. 208. Pentru a ajunge la acest
resultat,

Curtea

noastră

supremă

se intemeiază

pe dreptul

nostru anterior (pravila lui M. Basarab, cap. 127—129 ; codul Caragea, $ 3, partea 5, cap. 10; codul penal din 1850,
art. 266 urm; L.:13, $ 5, Dig., 48, 5, Ad legem Juliam de
adulteriis ;— L. 39, Dig., 24, 3, Soluto matrimonio), care, în
adever, admiteau asemene fine de neprimire ; insă toate a-
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căci, în cât priveşte

IIL.—TȚIT. III.—CAPIP.

II.—S-a IL—ART.

960.

actele cu titlu gratuit. ori de unde dolul

ceste legislaţiuni sunt abrogate ca contrarii codului actual
(art. 1912 C. C.).—Cu toate acestea, tribunalul din Dorohoi
a decis de curând (3 oct. 1895, TI. Aronovici preşed.) că

acțiunea
Imovalitatea
unuia din soţi

nu poate fi
compensată
cu imoralitatea celuilalt.

in adulter nu

Casul în care
fiind mai
multe părţi,
dolul nu €emană de cât
de la una
din ele.

soţului

care sar

fi făcut el

în asemene

caz,

era codoș și hotru muerei

sale, după

cum

se

exprimă vechile noastre pravile, acesta nu mai este primit a porni acţiunea în adulter (Dreptul din 1882, No. 17);

însă asemene fine

Soţul inocent
este liber de
a stinge acțiunea de adulter, chiar
în urma destacerei câsătoriei. Art.
270 C. pen.

aparţine

însuș culpabil de acest delict. Vegi Dreptul din 1896, No. 23.
Tot în aceiaş ordine de idei, tribunalul din Brăila hotărise că, de câte ori femeea măritată întreţine relaţiuni
ilicite cu știrea şi consimţemântul soțului seu, cum muliei
viri lenocinio aduiteratu fuerit (L. 4i, Dig., 24, 3), care soţ,

de neprimire, admisă

în dreptul nostru an-

terior (C. Caragea, partea V, cap. 10, $ 3 şi L. 47, Dig.,
24, 3, Soluto matrimonio), este respinsă de legiuitorul modern. Cpr. Faustin Hâlie, C. pen., LV, 1647, şi tratatul nostru în limba franceză, cap. Du dizoree, p. 108, nota 2.
Și fiind că, în treacăt, am vorbit de delictul de adulter,

care nu se poate urmări de cât. după o cerere formală a
soțului inocent, acest soț putând ori și când, în cursul proce-

durei, să'şi retragă cererea sa și să ceară stingerea acțiunei publice (art. 210 C. pen.), este bine să notăm, de şi
nu este tocmai aici locul, o decisie recentă a Curţei noastre supreme (21 ianuar 1897) prin care se pune în principiu
că dreptul soțului inocent de a provoca stingerea acţiunei
publice nu încetează nici în casul, când înainte de a se
judeca acţiunea de adulter, căsătoria s'ar fi desfăcut. Cuvier judiciar din 1891, No. 9. Tot în acest sens se pronunţase și Curtea din Iaşi s-a I, prin decisia No. 653 din 1896.
Am vEdut mai sus că, de câte ori dolul ar fi fost uszit
de ambele părți contractante, una în contra alteia, ambele

părţi ar avea dreptul de a cere desființarea contractului,
sau numai daune, la caz când ele ar voi săl menţină.
Eată însă o altă ipoteză, care a dat loc la controversă:

O persoană vinde moșia sa la doi cumpărători în indivisiune,

însă

numai

unul

din

cumpărători

a determinat

prin

mano-

pere viclene pe vândetor să contracteze, celalalt fiind de bună

credinţă. Contractul fi-va el anulabil față cu amândoi, sau
faţă cu nici unul ? Respunsul este lesne. Consimțemântul vân-

detorului fiind indivisibil,

cumpărătorul

de bună

credinţă

va suferi consecințele rălei credinţe a celuilalt cumpărator,
căci întru cât el s'a asociat cu altul la un contract comun,

întru atâta este just ca el să fie supus tuturor causelor de

anulabilitate

provenite

din culpa

coasociatului

seu.

Aceiaş

soluţie este admisibilă în caz când, întw'un contract de so-

cietate, una
dolul numai

din părți ar fi fost determinată a contracta prin
a unuia din asociaţi, ceilalți fiind de bună cre-

DESPRE

DOL

SAU VICLEŞUG.—ART.

ar veni, voința dăruitorului
sau

sau

960.
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testatorului n'arfi liberă 1).

Acelaș lucru trebue să'l dicem şi în privinţa primirei

lepădărei

unei

moșteniri

copil natural, etc. 2).
Din cele mai sus expuse

(art.

694), recunoașterei

resultă că, în materie de con-

tracte, violența se deosebeşte de dol, pentru că,
violența

operează genevaliter

$ 3, Dig.,

4, 2), adecă

este

unui

în rem

o causă

de ea ar veni (art. 955), dolul, din
cialiter în pevsonam (cpr. L. 2, Ş 1,
mali et metus except. şi L. 5, Cod., 4,
dilione), adecă trebue să emane de la
versarii (L. 5, Cod., 4, 44), sau mai

pe

(L. 9, Ş 1 şi L. L4,Art. 955, 960,
de anulare ori de an-

contra, operează
Dig., 44, 4, De
44, De rescind.
adversar, dolus
bine dis, de la

spedoh
venaduna

din părțile contractante (art. 960). Motivele acestei deosebiri sunt următoarele.
1% Violenţa aduce o mai mare tulburare în societate
de cât dolul;

2% De câte ori o persoană a fost violentată, ea nu are

a'şi imputa

se poate
3”

nici

dice că

o

negligență, pe

când,

în materie

ea n'a fost destul de diligentă:

de

do],

Dacă partea înşălată de o a treia persoană ar fi
putut anula contractul, partea inocentă de ori ce manopere
ar fi suferit pe nedrept consecințele dolului.
In caz de
dol din partea unui al treile, recursul în daune contra au-

torului lui

a părut deci suficient 3). In fine, Ulpian, în L.

dință ; ceea ce însemnaază că contractul va putea fi desființat faţă cu toţi asociaţii, chiar şi cu acei cari ar fi fost
străini de dol. Cpr, 'T. Huc, VII, 38, în fine.-—Contră. Demolombe, XXIV, 183. Baudry et Barde; ÎI, 111. După acești din urmă autori, convențiunea va remânea în picioare, partea inșălată având numai dreptul de a cere daune
de la autorul dolului.
') Tribun. Ilfov şi Cas. fr., Dreptul din 1889, No. 59. Pand.
Period. 81. 1. 231. Vedi autorităţile citate în Tom IV al
lucrărei noastre, p. 21, nota 2 şi p. 22, nota 3.
Cpr. Laurent, IX, 354 şi XV, 529, in fine. Aubry et Rau, IV,
$ 343 bis, p. 303, nota 96. Baudryet Barde, I, 113. Pana.
tr. LE, 7279. Vigie, II, 1121. Vedi și autorităţile citate în
t. III al lucrărei noastre, p. 331, nota 2.
3) Opre. Baudry, II, 813. 'Phiry, II, 584. Vigie, II, 1117. Demolombe, XXIV, 184. Mourlon, II, 1058. Bugnet asupra lui Pothier, II, p. 20, nota 2. P. Gide, Revue pratigue, t. 19 (an.
1865), p. 239. Giorgio Giorgi, IV, 101. Baudry et Barde,
1, 110. P&ucescu, 1, 135, 149. Vegi şi Marcad6, IV, 418.

IC
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Deosebire.

când între, dol și

CODUL

CIVIL.—CARTEA

14, Ş 3, Dig.
biri,

4, 2, pare a da

dificultatea

lentată

III.—TIT.—III.—CAPIT.

pe care

I1.--S-a IL—ART. 960.

ca motiv a acestei

cele mai

multe

deose-

ori persoana

ar fi avut a stabili de la cine emană

violența.

vio-

J/e-

tus habet în se ignorantiam 1).
Cu

toate

aceste,

am

vă&dut sapră,

p.

66,

că aut.

1167 din codul Calimach (875 C. austriac) pune pe
ceiaș linie dolul şi violenţa, şi sunt autori care aprobă

aa-

semene disposițiune 2). Și, în adever, drept vorbind, mai
cu samă din punctul de vedere filosofic, această deosebire
nu se prea explică, pentru că dolul, ca și violenţa, viciează consimţământul în toate casurile, fie el opera uneia din
părţile contractante, fie a unuia de al treile. Cu toate aceste,

Dovedirea
dolului.

mai toate legislaţiunile străine, afară de codul
875), consacră această deosebire între dol și
In ori ce caz, fie că partea inșalată cere
tractului, fie că ea cere numai daune, ea va

austriac (art.
violenţă *).
anularea contrebui să do-

vedească

ex perspicu:s

manoperele viclene

îndiciis (L.

într'un mod clar,

6, Cod., 2, 21, De dolo malo), căci dolul nu se

presupune (art. 960 $ 2) *), ci bună credinţă este din contra în tot-deauna

presupusă,

celui care aleagă

reaua credință (art. 1899,

preesumita malus.

sarcina

probei

cădând asupra

$ 2).

Nemo

„Cine va qlice că de silă și cu înșălăciune

a dat carte, trebue să dovedească sila și înșălăciunea“, dice
art. 15, partea 6 capit. 2 din codul Caragea.
Dovada se va putea face prin interogator 5), marturi
și presumpţiuni

fi valoarea

Casunile în
care dolul
este presu-

pus.

grave,

precise

şi concordante,

ori care

ar

obiectului contractului, şi chiar dacă n'ar exista,

1) Acesta este singurul motiv pe care îl dă Delvincourt, II,
p. 463, jăluinduse că ceilalţi autori nu dau nici unul (9).
5 Cpr. Larombiere, I, art. 1116, No.8. T.Huc, VII, 38. Laurent, XV, 529. Boissonade, Projet de code civil pour Venmpire du Japon, IL, No. 19. Vedi şiinfră, p. 84 urm., unde
disposițiile codului actual vor fi criticate mai pe larg.
5) Vedi legile străine citate supră, p. 66, nota 4.
5) Dolul este însă presupus în casurile art. 809, 810, 812, 883,

940 C. C., 1722 C. com., ete. Vedi explicarea acestor texte

în opera noastră, î. IV. Cpr. Bedarride, [, 161 urm.
Convenţiunile

subscrise de o persoană incapabilă sunt de

asemene presupuse doloase ; de aceea incapabilul poate să
le atace. Cpr. Bedarride, I, 109 urm.

5) Cpr. C. Paris, 7 dechem.
101, ad notam.

1814,

Râpert. Dalloz,

Oblig., p.

DESPRE DOL.—ART, 90.
nici un început

de dovadă

scrisă, pentru

că

81
acel

care

în-

trebuințează manopere dolosive are îngrijirea de a lucra
la întunerec şi de a nu lăsa nici o urmă despre existenţa,

lor

(art. 1198)
Un

1).

singur martur ar fi chiar de ajuns, pentru că

re- Testis unus,

gula romană „fesfis unus, testis nullus“ (L. 9, $ 1, Cod, testis nullus,
4, 20 şi L. 12, Dig., 22,5, De testibus), admisă în legisla-

țiunile anterioare

?),

nu

mai

este

admisă

astăzi.

O

singu-

ră presumţiune, ori cât de gravă ar fi, n'ar fi însă suficientă 5

Dolul ar putea fi dovedit și în contra unni
tentic 4), și chiar prin jurământul părţei de la

emană
)

5).

act aucare el

Cas. rom., S-a I, Bulet. 1873, p. 37. Bulet, 1983, p. 1025.
C. Bucureşti şi 'Trib. Ilfov, Dreptul din 1884, No. 33. Dreptul din 1890, No. 53. C. Focşani, Dreptul din 1886, No. 50.
Cas. fi, D. P., 72. 1.940. D.P, 8. 1:.164D. P., 82. 1.

161. D. P., 86. 1. 403.

Dreptul

din

1881,

No. 82. Pand.

Period. 1887, 1, 289. Pand. Ptriod., 9. 1. 254. Cas. Firenze,
31 dechembrie 1875, La Legge, 1816, 1, 307. Aimntz, III, 26.
Laurent, XV, 530. Demolombe, XXIV, 188. Baudry, II,
818. 'Thiry, II, 585, în fine. Vigi€, II, 1195. Bedarride, I, 253
urm. Peucescu, I, 143. Pand. fi., 11, 7324 urm. Aubry et
Rau, IV, $ 343 bis,p.304. 7. Hu, VII, 39. Giorgio Giorgi,
Teoria delle obligazioni, IV, 106. Baudry et Barde,], 118.

De câte ori însă reclamantul nu va articula fapte precise şi positive, care să caracterizeze dolul, instanţele de
fond vor putea respinge administrarea ori cărei probe.
Prustra probalur, guod probutum non relevat. 'Trib. Ilfov,

2)

Dreptul din 1891, No. 1 şi din 1890, No. 33. Cpr. C. Douai,
Repert. Dalloz, Oblig., 221. Bâdarride, I, 249 urm. Vedi și
t. IV al lucrărei noastre, p. 23, nota 1 şi 3.

In cât priveşte

vechile

legislaţiuni,

care

admiteau

regula

„testis unus, testis nullus“, vedi M. Basarab, glava 22; Cod.
Caragea, art. 35, partea IV, cap. 2; Cod. Calimach, art.
1176 şi 1339; Andr. Donici, art. 5, cap. 22; C. Armenopol,

cartea Î, cap. 6, pentru marturi; L. 9, $ 1, Cod., 4, 20 şi

L. 12, Dig., 22, 5. Deuteronomul lui Moise, capit. 19, v. 15.
Opr. Koranul lui Mahomet, cap. 2, $ 282. Pothier, II, 817
şi X, 186. Vegi şi tratatul nostru în limba franceză, chap.
des Preuves, p. 407, nota 2.
2) Bedaride, Du dot et de la fraude, 1, 258.
*) Cas. rom,, S-a I, Bulet. 1983, p. 1095. Dreptul din 1893,
No. 31. Cas. fr., Pand. Ptriod., 87. 1. 289. Pand. Period.,
96. 1. 254. Vedi şi Pand. fr., Repert. Oblig., II, 17328.
3) Cpr. Laurent, XX, 250. Pand. fe., R&pert. t. XXIII, vo Delation de serment, 182 urm.
6

Dreptul

vechii,
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IL.—CAPIT.
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900.

In ori ce caz, judecătorii fondului vor aprecia în mod
suveran gravitatea faptelor pretinse doloase, precum şi dacă

manoperele

tractului 1).

a con-

determinantă

întrebuințate au fost causa

Judecătorii vor ținea samă de fineţa manoperelor întrebuinţate, de vârsta, sexul, condițiunea socială (art. 956,

$ 2 ),
Dol prineipal şi substanțial.

starea

2

morală

Pentru

a părţilor, ete. 2)

ca dolul

să poată

produce

anularea

con-

tractului, se mai cere încă ca elsă fie principal şi substanfial,
adecă ca manoperele dolosive să fie de aşa natură în cât
să fie evident câ fără dânsele ceealaltă parte n'ar fi con-

tractat

(art. 960). ?) „Amăgirea

') Baudry et Barde, 1, 119.

=

w

ceritatea

marturilor

Dol relativ
la capacitatea pârtei,

supră,

se apreciează

de

p. 4, nota 3. Sinasemene

în mod

su-

veran de judecătorii fondului. (L. 3, Pr., în fine, Dig., 22,
5, De testibus).
Cpr. Bedarride, Du dol et de la fraude, I, 27 urm., 30.
Cpr. Cas. rom., Dreptul din 1886, No. 48. C. Iaşi şi Bucuveşti, Dreptul din 1891, No. 61. Curier judiciar din 1894,
No. 22. Trib. Dolj, Dreptul din 1893, No. 62. Bandry, II,
814. TPhiry, II, 584. Vigie, I[, 1122. Mourlon, II, 1056. B&daride, I, 3l. Pand. fe., II, 7266 urm. Pâucescu, 1, 144.
Baudry et Barde, 1, 115.
Dolul care

Dol relativ
la consimţământul uneia din părți.

Vedi

trebue să fie astfel, dice

produce anularea

contractului

poate să fie re-

lativ la consimțemântul părţei, la capacitatea sa şi la obiectul care face materia contractului.
Paxemple de dol relativ lu consimțemântul uneia din părți :
AvEnd cu cineva un proces la un tribunal depărtat, acea
persoană, prin scrisori sau alte acte, m& face să cred că pro-

cesul s'a perdut la prima instanţă pentru a'mi smulge o
transacțiune şi renunţarea la dreptul de apel. Dovedinduse, în asemene caz, dolul, transacţiunea va cădea, pentru că

consimțemântul meu n'a fost. dat în deplină libertate. B6darride, I, 55. A/t exemplu: Av6nd o casă pe care nu voesc a ţi-o vinde, prin planuri şi âlte acte falşe mă faci să
cred că această casă are să fie în curând expropriată și,
prin aceste manopere, mă faci să consimt la vândare. B&daride, I, 54. Rolland de Villargues, Râpert., v* Dol, No. 97.
hxemplu de dol relativ la capacitatea părței : Un minor san

o femee

măritată

îmi arată

acte falşe

pentru

a me

înduce

in evoare și ami disimula incapacitatea lor, adecă pentru
a mă face să cred că minorul este major sau femeea despărțită. Bedavride, 1, 57—60. 'Trebue să menţionăm, în această privinţă, art. 1305 din codul italian, după care minorul care, prin manopere frauduloase, a ascuns minoritatea
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din codul Calimach (873 C. austriac),în cât fără

dânsa nu sar fi făcut nici de cum
cu alt chip.*
Aceste

sunt

cele două

tocmala sau ar fi urmat

condiţii

cerute

de art.

960, în-

să din acest text mai resultă încă că dolul, pentru a adu-

ce anularea

contractului,

trebue să

producă

resaltatul

aș-

teptat, adecă să inducă pe o parte în o eroare oare care și
săi aducă o pagubă actuală sau cel puțin viitoare (even-

tus damni) 1).

Dolul produce

a fost victima

deci o eroare în persoana

aceluia care Dolul nu se

lui; însă anularea care se întemeiază pe u- confundăcu

neltiri viclene nu se confundă astăzi cu acea care resultă
din eroarea spontaneă a părţei, pentru că eroarea, care,
desbracată de ori ce manopere viclene, este neîndestulătoare

spre a aduce

anularea

contractului,

precum este,

de exem-

sa, nu poate să atace obligaţia contractată de dânsul. —Cât
pentru codul român, art. 1159 (1307 C. fe.) prevede că
simpla declaraţiune de majoritate, fără alte manopere viclene din partea minorului, nu constitue un dol şi nui rădică
acțiunea în rescisiune, de unde resultă că el n'are această
acțiune

dacă

a

întrebuințat

manopere

frauduloase

(art.

1162). Cpr. Trib. Ilfov, Dreptul din 1889, No. 76. Laurent,
XVIII, 547.
Ercemplu

de dol relativ lu obiectul

care fuce materia

con- Dol relativ

tractului : AvEnd un animal vicios sau bolnav, prin deose- la obiectul
bite machinaţiuni, me taci s& cred că ele sănătos şi”] cum-eontractului,

păr;

contractul

este

supus

desfiinţărei,

țemântul meu n'a fost liber.
fi, după noi, anulabil, dacă cu
a ascunde viciile animalului,
noperă frauduloasă. Cpr. Cas.

nea

însă, în această

din

urmă

Mai
rea
fără
fr.,

pentru

că consim-

mult încă, contractul ar
credință te ai fi mărginit
a întrebuința nici o maD. P.,'74. 1. 193. Chestiu-

privinţă, este controversată,

Vedi supră, p. Ti, text şi nota 3. Cpr. art. 174 al. b din
legea poliţiei sanitare de la 22 mai 188,
Dol

relativ la causa contractului : Ori ce contractat

Nepu- Dal xelativ

tând să aibă fiinţă fără o causa (art. 966), dolul are tocmai

la causa

de scop de a înşăla, pe o parte asupră însuş causei sau decontraetului.

a ascunde

falșitatea

ori ilegalitatea

acelei pe care

se înte-

meiază contractul. In ori ce caz, dovada dolului va conduce
la acelaş resultat, adecă va produce anularea contractului.
Cpr. Bedarride, I, 64 urm.
') Baudry, 11, 816. Bedavride, 1, 37 urm., 40. Bandry et Barde, Daună mo-

1, 111.——O daună morală ar fi suficientă pentru a aducea-

nularea contractului. Bedarride, |, 41.

rală.
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CODUL

„lu,
55,
fost
un

CIVIL.—CARTEA

II.—TIT.

III.— CAPIT.

I1.—S-a II. —ART.

eroarea asupra motivelor convenţiunei (vedi
56), va produce din contra anularea, de câte
însoţită de uneltiri viclene. Astfel, dacă am
cal, fiind în credința falșă că calul meu

roarea

mea

cădând

asupra

motivelor

960.

supră, p.
ori ea a
cumparat
perise, €-

convențiunei,

vânda-.

rea nu va fi anulabilă, dăcă n'am fost victima unui dol;
dacă din contra eroarea în care mă găseam în momentul
inchierei contractului 'mi a fost inspirată prin manoperele
viclene urzite de vândător, vândarea va putea fi resiliată 1).
Așa dar, în resumat, în sistemul leginirei noastre, ca
Critică la a dresa legiui- și în acel a mai
tuturor legiuirilor străine, dolul urzit de
torului.
una din părţile contractante este un viciu al consimţământului și, în consecinţă, dă loc la anularea contractului, pe

când acel urzit de o a treia persoană, fără complicitatea
vre uneia din părţi, nu dă loc de cât la repararea prejudiciului causat (art. 998). Acest sistem este cu drept cuvânt criticat de unii autori.
Eată cum se exprimă, în această

privință,

G-ve

Boissonade,

în proiectul

seu

de

cod

civil elaborat pentru imperiul Japonului, p. 90, 91, No. 79:
„La vaison se refuse d comprendre gwun fait dolosif, un
acte frauduleuz, change de nature et de gravit€ avec la personne de son auteur, quwil produise un vice de consentement
guund îl est accompli par la partie et laisse au consentement
toute sa validite quand îl est accompli par un tiers; tel est
pourtant le resultat singulier auquel paratt conduire Part.
1116 du code francais (960 C. vom.) et contre leguel les auteurs
moni pas dssez proteste.
„Quand îl Sagit, au contraire, de Verreur, soit sur la
chose mâme, soit sur ses gualites principales, la loi ne distingue pas et elle ne pouvait distinguer quelle est Vorigine ou
la cuuse de Verveur; si elle est spontane, si elle provient de
la faute de Vautre partie ou d'un tieys ; le consentement. est toujours vicic. De mâme, sil y a eu violence, contrainte, le consente-

ment est toujours vicit, quel gue soit Vauteur de la violence. La

distinction qwa faite le code francais au sujet de Vauteur du
dol n'a jamais pu tre pleinement justifite et presque tous les
auteurs luttent inutilement de subtilites et d haypotheses complaisantes pour defendve contre la ruison la loi ainsi interprâtde.“
Bazat pe aceste consideraţiuni, care, precum am mai
1) Baudry et Barde, [, 117. Veqi şi supă, p. 56, text şi nota 1.
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vedut, supră, p. 80, sunt departe de a fi lipsite de temeiă, acest autor aduce o profundă modificare principiilor actuale, statornicind, prin art. 333 al Proiectului, „că
dolul nu exclude sau nu viciează

consimțământul de cât dacă

a atras 0 eroare având prin ea însuș acest efect 1). In cele-

lalte casuri,

acțiune
dacă

manoperele viclene

în

daune

autorul

contra

dolului

este

nu pot

da loc de

autorului lor.
una

din

părţile

dacă uneltirile viclene sunt de așa natură
partea

înșălată n'ar

fi contractat,

cât lao

Cu toate

aceste,

contractante

şi

în cât fără ele,

ceealaltă parte

va

putea

să dobândească anularea contractului cu titlu de despăgubire (d fire de reparation) şi, la nevoe, chiar daune. In acest caz, anularea convențiunei nu va putea să prejudice

întru

nimic

drepturile

dobândite

de cei

de al treile

de Du-

nă credință.“ ?).
Principiul aședat în acest text era în mare parte con- Codul Cali-

sacrat de codul Calimach, şi este și astăzi admis în codul Math Art
austriac (art. 871 urm.)
|
Eată,

în adever, cum

se exprimă art. 1163 şi 1164

din vechiul cod al Moldovei (871, 872 C. austriac): „Dacă
o parte au inşălat pe ceealaltă cu arătări neadevărate, și dacă
această înșălăciune privește cătră lucrul principal, sau cătră

0 însușime înființată a lui, la care mai vârtos era țintit şi
cunoscut scopul părţei înșălate, atunci nu remâne îndatorită de a se ţine de tocmală.—
Iar dacă înşălăciunea nu privește cătră lucrul principal, nici cătză o înfiinţată însușime

a lui, ci cătră vre o împrejurare

lăturalnică,

atunci toc-

)) Codul civil portughez face de asemene să resulte nulitatea Sistemul C.
contractului din eroarea provenită din dol, ear nu din insuş Portughez.
dolul (art. 657, 663). Cpr. art. 871, 872 C. austriac.
*) Laurent, în Ante-proiectul de revisuire, reproduce art. 1116 Drept străin.
din codul fr. (a) nostru 960), cu oare care schimbări de redacţie : „Dolul

este

o causă

de anularea

couvenţiunei, dice

art. 1066 din proiect, când manoperele urzite de una din
părţi sunt de aşa natură, în cât fără ele ceealaltă parte war
fi contractat. 'Toate celelalte înşălăciuni (fromperies) dau
loc numai la o acţiune în daune.* Cpr.art.1115 C. italian ;
art. 1364 C. olandez ; art. 24, 25 Cod. sviţeran asupra obligaţiilor (L. din 14 iunie 1881). In codul spaniol de la 1889
(L. din 24 iulie), dolul produce anularea contractului când
este grav şi n'a fost urzit de ambele părţi contractante.
Dolul uneia din părţi obligă pe autorul lui a plăti daune
celeilalte părţi (art. 1970).

CODUL

CIVIL.—CARTEA

mala remâne
pentru

III—TIT.

arătânduse

IL—ART.

959.

părţi s'au învoit

și această

lăturalnică

nu ca a lor chiar scop ; trebue însă amăgitul

să se îndestuleze

după

cuviință

de cătră

măgirei.“
Art. 1165,
1166 Cod.
Calimach.

I[.—S-a

puternică, întru cât ambele

lucrul principal,

împrejurare,

III.—CAPIT.

pricinuitorul

a-

„Aceleași principii au a se aplica și la amăgirea urmată în persoana aceluia căruia s'au dat făgăduinţa, încât
fără această amăgire nu s'ar fi făcut, nici de cum tocmala

sau ar fi urmat cu alt
C. austriac). In fine, art.
adaogă : „In fiște-care
vicleșug sau fără frică
tocmelei,

să îndestuleze

chip.“ (Art. 1165
1166 din acelaș cod
întâmplare trebue
binecuvântată s'au
pe

ceealaltă parte

pricinuite.
Din

aceste

texte

Dolul produce

C. Calimach, 873
(874 C. austriac)
acela carele prin
făcut mijlocitor

resultă

o eroare,

pentru pagubile

următoarele:

însă posibilitatea

de a anu-

la contractul nu există de cât dacă eroarea cade asupra
lucrului principal sau asupra unei calități substanţiale, pe

care părțile au avut-o în vedere: zeenn der
Hauptsache, oder eine wwesentliche Beschajfenheit
trifit, worauf die Absicht vorziiglich gerichtet
aovden (ast. 811, C. austriac) ; de câte ori

nu

cade

asupra

lucrului

principal,

Ivvthum die
derselben beund erklăret
însă eroarea

nici asupra

unei

cali-

tăți esenţiale, ci asupra unei împrejurări accesorii sau ldturalnice, sondern einen Nebenumstand (art. 872 C. austri-

ac),

adecă

le,

tocmala

mai

asupra

unei

remâne

o acțiune

în daune

Va să dică codul
teoria

susținută

la Paris,

calităţi accidentale și nesubstanţia-

puternică, partea
contra

amăgită

autorului

având

nu-

dolului.

Calimach consacră în termeni expreși

de vechiul

G. Boissonade,

şi eminentul

nostra profesor de

însărcinat cu elaborarea unui pro-

iect de cod civil pentru imperiul japonez.
Din exemplul de mai sus ușor se va putea convinge
ori-cine cât de superior era, în multe privinţe, codul Calimach și cât de greșiţi am fost când am adoptat legisla-

ţia franceză, fără a ţine samă

de tradiţia ţărei noastre.

Efectele erorei, violenţei şi dolului.—Regule comune celor trei vicii de consimţământ.
Art. 959.—Convenţiunea nu poate fi atacată pentru causă
de violență, dacă, după încetarea violenţei, convenţiunea s'a aprobat, expres sau tacit, sau dacăa trecut timpul defipt de lege

DESPRE

DOL.—ART,

959, 961,

1900.

ST.

pentru restituțiune. (Art. 793, 961, 1167, 1190, 1900 C. c. Axt,
1115 C. fe.)
|
Art.

961. — Convenţiunea
făcută
3

prin eroare,

violență

san

dol, nu este nulă de drept, ci dă loc numai acţiunei în nulitate
.
(Art. 959, 1900 C. C. Art. 1117 C. tr)).
Art. 1900.—Acţiunea pentru nulitatea sau pentru stricarea unei convenţiuni, se prescrie prin dece ani, în toate casurile
când legea nu dispune altfel.
Această prescripţie nn începe a curge, în caz de violență,
de cât din diua când violenţa a încetat ; în caz de eroare, sau
de dol, din qiua când eroarea sau dolul s'a descoperit. (Art. 952,

959, 961, 1167, 1190 C. C. Art. 1304 C. fr),
De câte ori consimțemântul a fost dat din eroare,
smuls prin violență sau surprins prin dol, convenţia, afară

de

nei,

casurile când eroarea

asupra

obiectului

a fi cădut

ei și (Supa

bligafiunei (art. 966) 1),

asupra naturei

însuș

contenfiu-

existenfei causei

nu este nulă de drept,

o-

adecă în-

existentă sau fără ființă, ci numai anulabilă, partea indusă
în eroare, violentată san înşălată având dreptul de a cere
anularea ei ?). „Chipul cel de pe urmă prin care se desfiinţează

driturile și îndatoririle, dice

art.

vicleșug“;

adaogă

1905

din

codul

Calimach, este restituția care se face pentru următoarele
pricini : a) pentru amăgire urmată ; b) pentru frică și silă;

€) pentru

și acest

text

și îndatoririle se mai desființează

mai

că driturile

încă pentru nevâvstnicie

și pentru neaflare de faţă (absență).
Această nulitate fiind relativă, nu

poate

fi exercitată Nulitate re-

de cât. de persoana indusă în eroare, violentată sau înșălată *), sau de moștenitorii sei, putând fi ratificată atât în
mod expres cât și tacitamente (art. 959) 4),
Ratificarea

expresă

va trebui șă întrunească

le prescrise de art. 1190 c. C. 5).

condiţii-

') În aceste trei casuri, convenţia este inezistentă sau fără fiînță. Vedi supră, p. 47, 48.
*) Baudry et Barde, I, 98. Vedi şi supră, p. 43 urm,
5) Autorul dolului sau creditorii sei (art. 974) n'ar putea cere
anularea pentru dol, căci le s'ar opune cu succes excepțiunea doli. Cpr. Alex. Degre, Dreptul din 1891, No 9, p. 68.
*) Art. 959 este deci aplicabil atât la eroare câţ şi la dol,
de

5)

şi el nu

vorbeşte

de cât de violență, pentru

că eroarea

şi dolul viciează consimțământul ea şi violența. Phiry, II,
386. Acollas, II, p. 758. Baudry et Barde, I, 9%.
Cas. fe., 28 ianuar 1896, Pand. Period., 96 1. 415.

lativă,

Ratific. expresă,

98

COD. CIVIL.—CARTEA IIL.—TIT.

Dacă

Art.

1900.

Ratif. tacită.

părţile

în

drept

IIL.—CAPIT. II.—S-a IL—ART. 959, 1900.

nu

cer

anularea

în

termenul

prescris de lege (art. 1900). contractul va remâne valid
și va trebui executat. (Thiry, II, 586).
Acţiunea în anulare se prescrie prin dece ani !) de la

descoperirea

erorei sau dolului (art. 1900) 2).

Faptul din partea acelor în drept dea nu cere anularea în termenul de dece ani se consideră ca o ratificare

tacită (art, 959).
Dacă

acţiunea

în anulare

a fost

exercitată

în terme-

nul defipt de lege, judecătorii, suverani apreciatori ai faptelor, vor anula convențiunea de câte ori vor constata în

fapt că a existat eroare, violență sau doi, apretiarea
fiind suverană și scăpând de controlul Casaţiei *).

lor

Pronunţarea anulărei va avea de efect ca partea a cărui consimțemânt n'a fost dat în deplină libertate să nu
mai poată fi obligată la executarea contractului anulat.

Dacă obligația apucase a fi executată, partea care a
dobândit anularea ei va cere înapoi, osebit de daune,
și
Dreptul stră-

1) In codul italian, preseripţia e de cinei ani (art. 1300). Vegi
și art. 104 din proiectul codului german, care reduce la un
an termenul în lăuntrul căruia trebue să se întroducă ce-

in şi Codul
Calimach.

verea

de anulare.

În codul Calimach, termenul prescripţiei e

de patru ani (art. 1959), ear în codul austriac, de trei ani
(art. 1481). „Dritul restituției (adecă întoarcere Înapoi în
stare de mai inainte), dice art. 1959 din codul Calimach, care
se cere sub cuvânt de frică, sau de vicleşug, ori de nevârstni-

—

Lăcă

cie, sau

de dreaptă

amâşire, ori de lipsive de patrie, sau de

înstrăinare a lucrului gâlcevit, urmată în vremea procesului,
sau spre păgubirea creditorilor, se stânge în termen de patru
ani, care, la sprevrâstnici, se socoteşte după împlinirea vârstei de 25 ani, ear nu întru toate, ci în câte lucruri amăginduse pe sineș, sau prin alţii, au perdut, ori nau câştigat, ori S'au îndatorit“. Această prescripţie de patru ani
este luată din o Constit. a lui Justinian (L. 7, Pr., Cod., 2,53).
Cpr. C. din Bucureşti, Dreptul din 1886, No. 57.— Violenţa
va, fi considerată că a încetat când partea a redobândit libertatea sa firească şi nu se mai află sub temerea de a f ex-

pusă,

în cât priveşte

persoana

sau averea

sa, unui reu con-

siderabil şi îminent (legea dice pe ne drept present) (art.
956). In cât priveşte eroarea şi dolul, ele vor fi considera-

te ca descoperite

când

partea

cădută în eroare

sau înşălată

le cunoaşte în toată întregimea și intinderea lor, de şi n'ar
avea încă o probă desevârșită despre toate faptele care le
constituese. Cpr. Larombiere, Oblig., IV, art. 1304, 20 urm.
2) Vedi supră,p. 74 nota 3 şi p. 82. Cpr. Cas. fe., Pand. Ptviod., 1896. 1. 254.

EFECTELE

ANUL.

CONVY. ÎN PRIVINŢA

obiectul prestaţiunei sale, dacă
încă în mâna

părței

adverse

CELOR

DE AL

TREILE.

acest obiect se mai

sau a moștenitorilor

89

găsește
sei.

Se

înțelege că, în asemene caz, și partea indusă în eroare, violentată

sau

amăgită

va

trebui

să restitue celeilalte

părţi

toate foloasele ce va fi tras din acea tocmală, căci nimine

nu se poate înavuţi în detrimentul altuia
(art. 1169 C.
Calimach, $77 C. austriac). Intr'un cuvânt, după anulare,
părțile vor fi puse, pe cât se poate, în posiţiunea în care

se găseau înainte de închierea toemelei 1).
Efectele anulărei

Care

convenţiunei în privinţa celor de
al treilea.

este, în privinţa celor

de al treile, efectul anu-

lărei convențiunei pentru vicii de consimț&mânt ? De exemplu : Am vândut un imobillui X, pe care și el, la rândul seu,
l'a
vendut, altuia. In urma anulărei contractului pentru că consimțământul meu a fost dat din eroare, smuls prin violenţ
ă
sau surprins prin dol, sunt eu în drept a cere restitu
irea
imobilului de la acest achisitor de bună credință, presu-

punând,
că

bine înţeles, că hotărîrea îi este oposabilă,

adecă

el a figurat ca parte în procesul de anulare?
In privinţa erorei şi a violenţei, toţi autorii sunt de
Efectele în
acord pentru a decide că sentinţa de anulare este oposa-br
ivința erorei şi a vio-

bilă celui de al treile, dacă el a figurat ca parte în proces (căci altfel hotărirea ar fi ves inter alios acta), pentru
că,

în

rătorul)

asemene

caz,

nedobândind

partea

nici un

cu

care

am

contractat (cumpă-

drept

de

la mine

n'a

lenţei.

putut

nici el transmite vre un drept celor de al treile. „Nemo
Plus juris ad alium transferre potest Qudm îpse habet“. (L.
54, Dig., 50, 17 și art. 580, 1521 C. Calimach 2),
')

Cpr. 'Phiry, II, 586. Pâuceseu, 1, 156. » Restitutio ita facienda est, ut unusquisque în integrum jus sun recipiat“. (L,
24, $ 4, Dig., 4, 4; De minoribus 25 annis).
*) 'Thiry, II, 581: Baudey et Barde, 1, 196. Demolombe, XXIV,
130, 157. Baudry, II, 890. 7. Hue. VII, 41. Demante, V,
21 bis, III. Larombiere, 1, art. 1110, No. 31 și art. 1114, No.
18. Mourlon, II, 1062. Acollas, II, p. 162, ete.
In cât priveşte mobilele corporale dobândite de cei de
al treile de bună credinţă, ele nu vor putea fi revendicate
de la dânşii de cât în casurile excepţionale prevedute de
art. 1909. 'Thivy, II, 587. Marcad6, IV, 420. 7. Huc, loco
cit. Bâdarride, I, 283 urm. Vigi6, II, 1194. Baudry et Barde,
I, 126 nota 1.

Revendiearea mobilelor corporale. Art.
1909.
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Dar dacă
nularea pentru

autorii sunt de acord spre a decide că aeroare şi violenţă se resfrânge asupra ce-

de

oposabilă

lor de al treile, chestiunea este controversată
în privinţa
dolului. Se susține, în adevăr, că anularea
pentru causă
dol

nu

este

celor de al treile

succesori cu

ti-

tlu particular de bună credință ai părţei
contractante,
(în specie sub-achisitorului imobilului ce eu vând
usem lui
X) 1), pentru că dolul n'ar fi propriu dis un viciu
al con-

simțemântului, ci ar

da loc numai

la o acţiune

în despăgu-

bire *), care acţiune fiind personală, n'ar pute
afi exercitată
contra sub-achisitorilor cu titlu particular, de vreme
ce ei nu

succed la acţiunile personale ale autorului
lor. Acest sistem se întemeiază și pe dreptul roman, după
care, actio

şi exceptio doli se dădeau numai în contra autor
ului
lui, specialiter în persona (L. 2, $ 1, Dig,
44, 4,
5, Cod., 4, 44), ear acţiunea și excepțiunea
quod
causa opera generaliter în rem (L. 9, Ş 1 şi
Li 14,
Dig., 4, 2), adecă era oposabilă nu numai autor
ului

doluși L.
metus
$ 3,
vio-

lenţei, dar ori cărui detentor sau posesor
al lucrului smuls
prin violenţă, chiar dacă el era de bună
credinţă 5). Vedi

și supră, p. 19.
Această doctrină este însă inadmisibilă, ca una ce
este
contrară atât textului cât și spiritului legei.
In adever,
art. 953 clasifică dolul între viciile de consimț&mâ
nt, ear

art.

961

nu face

nici

o deosebire

între

acțiunea

în anu-

lare, fie:că ea resultă din eroare, violență sau
dol. Prin
urmare, trebue să aplicăm tuturor viciilor de
consimţemânt
regula cunoscută „Nemo plus juris ad alin trans
ferre poPNI RIRAI
1)

In cât

priveşte însă moștenitorii

universali (les

ayants cause
universels), nu mai remâne nici o îndoială
că
este oposabilă ca şi autorului dolului. Cpr. Baudr anularea, le
y, II, 820,
T. Huc, VII, 41. Demolombe, XXIV, 189.
2) După Pothier, Oblig., IL, 29, dolul este şi
una şi
constitue, pe de o parte, un viciu al consimț&mântulualta, adecă
i, ear pe
de alta, dă loc în acelaş timp la o acţiune în
despăgubire.
Din aceste doue explicaţiuni, cea dintăi a fost
primită de
Jeziuitorul modern. Cpr. Vigi6, II, 1194. —Cont
ră. P&ucescu,
I,
3) Mareade, IV, 419. Peucescu, I, 153, 154. Cas.
belgi
tie 1816. Cpr. art. 333, $ ultim din Ante-proie ană, 4 marjaponez elaborat de profesorul U. Boissonade ctul codului
, text citat
supră, p.

85.
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1165,
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o găsim

în art.

lT70 C.0C., care prevede că acel ce are asupra unui
imobil un drept supus la o acțiune în rescisiune, precum
este în specie, nu poate consimți de cât o ipotecă supusă
aceleiaș rescisiuni, căci ceea ce legea dice în privința
ipotecei este aplicabil la ori ce înstrăinare în genere.
(Cpr.

art. 169, S30, 1380). Prin urmare, cel deal treilea achisitor, chiar de bună credință, va restitui imobilul remânându'i recurs în contra vândătorului sen 1). Acest sistem are
în favoarea sa nu numai textul legei, precum spune Acollas (II, p. 763), dar încă raţiunea şi principiile de drept.
Așa dar, toate drepturile sub-achisitorilor dobândite de

dânșii prin acte cu titlu oneros sau cu titlu gratuit
vor
cădea prin acţiunea în anulare, în basa principiului Reso-

luto jure dantis, solvitur jus aceipientis (art. 169, 830, 1380,
10 C. C.).
Curtea noastră supremă, în această privinţă, foarte bine

dice că, pentru ca o resoluțiune să aibă efect numai în
vi„itor şi să nu se resfrângă asupra terțiilor care au contrac
-

tat mai înainte de vesoluţiune, trebue
ție formală a legei, așa precum sunt
165, 834, 855, 1369, etc. disposiție care
De câte ori însă eroarea și dolul

să existe o disposiart. 117, 316, 10],
în specie nu există?),
nu dau loc de câtCasul în care

la o acţiune în daune, când, de exemplu, dolul n'a fost ui- anularea
p-

zit de una

această

contra

din părţile

contractante

acțiune fiind personală,
terţiilor sub-achisitori,

(vedi

supră,

nu va putea
ci numai

contra

p.

76), esfrenge a-

fi intentată supra der
părței

con-

tractante. Dolus ei duntarat nocere debet, qui cum adimisit.
(L. 9, Dig., 42, 8, Que

în fraudem.

creditorum).

Despre lesiune în privinţa persoanelor capabile.
Act. 1165.—Majorele nu poate, pentru lesiune, să exercit
e
acțiunea în rescisiune. (Ant. 694 C. C. Art. 1313 C. fr.
modificat).
Art. 694.—Vedi textul şi explic. acestui art. în t,
III al
lucrărei noastre, p. 329 urm.
') 'Thiry, 11, 588. Arntz, III, 98. Demante, V,
27 bis III.
Baudry et Barde, 1, 196. Baudry, (1, 820. Vigi6, II,
1194.
Duranton, X, 180. Mourlon, II, 1062— 1064. Demol
ombe,
XXIV, 190. Laurent, XIX, 75, 76. Pana. te. II, 1855.
7.
“Huc, VII, 41. Bedavride, [, 277. Larombitre, I, art.
1116,
No. 12. Aubry et Rau, IV, $ 336, p. 259. Cpr.
Giorgi
Giorgi, Teoria delle obbligazioni, VIII, 182. Al. Degre, Dreptuo
l
din 1891, No. 9, p.67. Cas. rom., Bulet. S-a 1, 1883,
p.
65.
*) Cas.

rom. S-a |, 31 ianuar, 1883. Bulet. 1883, p. 65, 66.

COD. CIVIL.—CARTEA

Lesiunea

IU.—TIT.

IIL—CAPIT.

IL.—S-a

IL—ART,

sau vefâmarea, după cum o numește

1165,

art. 694

din codul civil, este paguba ce una din părţi
sufere înti'un
contract cu titlu oneros.
In privința persoanelor capabile, ea nu este
și nu trebuea, să fie, cel puţin în principiu, un viciă al consi
mț&mântului și, prin urmare, o causă de anulare a
convențiunei,
pentru că interesul general cere ca tocmelele
părților să nu
fie anulate cu ușurință, ci din contra să remâe
pe cât se

poate în picioare !).

Pevsoanele capabile care n'aun tras din tocmala
lor folosul la, care ele se așteptau sunt vinovate că
au contractat
cu ușurință, și trebue să sufere consecinţele
negligenţei lor.

(L. 22, $ 3, Dig., 19, 2, Locati conducti).

Basat pe aceste considerațiuni, Codul convenţiunei

na-

ționale, prin o reformă vadicală, desființase
cu desevârşire
acțiunea în restituţiune pentru causă de lesiun
e, chiar în
privința lucrurilor nemișcătoare, și ea n'a fost
reintrodusă
în codul francez de cât în urma stăruinților
lui Cambacăres, Portalis și a primului consul Bonaparte,
cari, spre
a combate pe Berlier şi pe Real, au dis că
anularea pentru lesiune se intemeiază pe un principiu de
rațiune și de
echitate și că partea care a suferit-o a fost
inşălată și sur-

prinsă in buna sa credință *).. Şi, în adever,
Pothier (UI,
Oblig., 33), călăuzul obicinuit al redactorilor codul
ui fran-

cez,
Deosebire
de la codul
francez.

dice

că partea

lesată

a fost indusă

în

eroare

asupra

valorei lucrului, iar alţii, că consimțământul seu n'a
fost liber.
Cu toate aceste, după art. 1118 din codul france
z, le-

siunea

nu

este

pentru

majori

un

viciu

al consimț&mântu-

lui de cât în ele contracte (impărţeală, vândare,
etc.) și
în privința unor persone determinate, adecă
în privinţa

minorilor 3).

ceastă

Acest text a fost eliminat de legiuitorul nostru
,

scăpări

eliminare

din vedere,

xaminând

de aproape

n'a reprodus
)

nu

se datorește unei inadvertenți sau

ci a fost făcntă anume.
textele

noastre,

vedem

In adevăr,
că

art.

și aunei

e790

$ 2 al textului corespunțletor francez (887),

Cpr. Pothier, Oblig., II, 34. Demolombe, XXIV,
194. Laurent, XV, 485. Baudry et Barde, I, 19].
2) Vegi Pand. fr., Odlig., 1], 7364.
5 In privinţa minorilor, lesiunea este admisă
şi de legiuitorul
nostru. Vedi înfră, explic. art. 951 și 1157
urm.

DESPRE

LESIUNE.—A RT.

care se vede reprodus în art. 1038

1165,

93

din codul italian, unde

se dice că împârfeala poate fi desființată când unul din
comoștenitori stabilește că a existat în dauna lui o lesiune
de

peste o pătrime, de unde resultă că, în legislaţiunea noastră, o împărțeală făcută între majori nu poate nici o dată
fi anulată sub cuvânt de vătămare sau lesiune "),
Pentru

a fi

logice

pănă

la capăt,

legiuitorul

trebuea Critică la a-

însă să elimineze din codul nostru şi art. 891 îr., pe care
la veprodus fără nici o schimbare în art. 192, căci doc-

adresa legiuitorului.

trina este aproape unanimă pentru a recunoaște câ
acest
text nu se aplică în caz când consimţemântal uneia din
părţi
a fost viciat prin dol sau violenţă, ci numai la caz
de le-

siune. In adever,
căruia

art.

s'a făcut cerere

792
de

prevedând

rescisiune

că acela

poate

opri

în contra
desfiinţa-

rea împărţelei, dând reclamantului suplementul din partea
sa ereditară, cuvântul suplement dovedeşte în deajuus că
el nare în vedere de cât lesiunea, căci justiţia şi morala

se opun ca acela care a intrebuințat viclenie san violenţ
ă
pentru a înșăla pe copărtașii sei să se poată folosi
de ma-

noperele sale, dând reclamantului suplementul în bani sau
în natură. Nemini fraus sua patrocinari debet, sau, după

cum

priam

se exprimă un alt adagiu cunoscut:

Nemo

audituy pro-

turpitudinem allegans.
Mergând mai departe, spiritul legei de a desfiinţa lesiunea ca viciu al consimţemântalui în privința majorilor
mai resulţă încâ din eliminarea art. 890 fv., care arată
cum se calculează lesiunea; din eliminarea părţei
art.
1079 fi. (798 Codul rom.), care prevede că impărțeala
fă-

cută

de

un

ascendent

poate

fi atacată

pentru

causă

de le-

siune, când această lesiune este de peste o pătrime; și
din
eliminarea art. 1674— 1685 C. fr., care tratează despre

1) Codul Calimach înţelege, din contra, a admite lesiunea, când
prevede în art. 1096 că nu se strică împărțeala ce s'au făcut prin judecată la locul cuviincios, afară numai de s'ar fi
întâmplat o pricină mare și cunoscută, fourte păgubitoare,
pentru

normă,
siunea.
ind că
3, 38,
De

unul

din

comoştenitori,

cu alte cuvinte, o iesiune e-

după cum se exprimă Pothier (Oblig., II, No. 34). Leera admisă și la Romani ca cansă de rescisiune, fiimpărțeala era asimilată cu vândarea. Vedi L. 3, Cod,,
Communia ulriusgue Judicii, ete.; L. 4, Cod., 4, 44,

vescindenda

venditione.

Codul Calimach.

Art,

1096.
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II. —ART.

1165,

rescisiunea vândărei pentru causă
de lesiune '): de unde
vesultă o altă modificare însemnată,
și anume, că astăzi,
vândarea făcu
dat

tă de un major a cărui consimțe
mânt n'a fost
eroare, smuls prin violenţă sau
surprins prin dol
953 urm.), nu poate nici odat

din

(art.
ă fi anulată pentru lesiune, ori cât de mare ar îi): pe
când, în dreptul nostru
anterior, vândarea și în genere ori-c
e contracte bilaterale,
afară de contractele aleatorii (tocmele
le de noroc, art. 1700
C. Calimach, 1268 austriace 3), erau
supuse desființărei pentru o lesiune mai mare de câț jume
tate din obicinuitul preț
al lucrului *).
In fine,

ceea

ce

este

și mai

decisiv,

vede că majorul nu poate, petru

nea în vescisiune, pe
vede că majorii nu
de cât în casurile și
adecă în materie de

Prin

urmare,

art.

1165

pre-

lesiune, să exercite acfiu-

când art. 1313 din codul francez
presunt. restituiţi pentru causă de
lesiune
în conilifiunile pvevedute de codu
l ciril,
împărţeală, de vândare, etc.

legiuito

rul nostru a arătat în de ajuns
intențiunea de a inova și de
a exclude lesiunea ca 0 causă de anulare a convențiunilor
in privinţa majorilor, și a„î)

Leginitoral. nostru mai eliminează
încă $ 2 din art. 9052
fr. Opr. textul nostru 111, după
care transacțiunile nu
pot fi atacate pentru lesiune şi art.
1706 C. îr., care pre-

vede

Dreptul
vechii în privinţa desfiinţărei vândăzei pentru
leziune,

că rescisiunea

pentu

lesiune

nu

se aplic

ă la schimb,
etc. El reproduce însă art. 783 C. fe,
(al nostru 694) şi art.
1854 C. fi. (al nostru 1512).
2) Cpr. Tribun. Ialomitza, Dreptul din
1894, No. 62.
2) Cpr. Teibun. Ilfov, Curier Judeciar
din 1894, No. 33.
*) Vedi art. 1951 urm., 1422 și 1957
Codul Calimach (art. 934
urm.” 1060, 1487 c. austriac); art,
44, Ş 12, pavtea III,
cap. 2, Codul Caragea ; art. 16, can.
RI, Codul Andronachi
Donici. Aceste legi nu fac de cât să
reproducă o Constituţiea lui Dioclețian (L. 9 şi 8 Cod.,
4, 44, De rescindenda
vendilione), care permitea vendetorului
de
rea de câte ori ea fusese consimțită pentr a resilia v6ndau un preţ mai mie
de cât "/, din valoarea

reală

a

lucrului,

ceea ce se vede
admis şi astăzi, în privința imobilelor,
prin art. 1529 din codul italian. „dinats pretium esse cidetur,
si
ceri pretii soluta sit“. (L. 9, Cod., loco cit). nec dimidia pars
Codul fi. a păstrat această causă de rescisiune pentru
vângdările îmobilare,
cerend însă ca lesiunea să fie mai mare
de 3/,. (art. 1674
urm. C. fr.). Cpr. Cas. fr. Pand. Ptrio
d., 1896. 1. 456.

DESPRE LESIUNE.—ART. 694..

95

cest sistem se vede admisîn mai multe legislațiuni

străine ),

Singurul caz excepţional în care majorul poate
să iîn- Art. 694,
voace lesiunea este acel prevedut de art. 694,
după care

el poate să ceară anularea
te a unei moșteniri pentru

acceptațiunei exprese sau tacicausă de vătămare sau de le-

siune, în casul când activul net?) al succesiune
i (deducto
cere alieno) ar fi fost absorbit sau micșorat cu
mai mult
de jumătate prin descoperirea unui testament
necunoscut
moștenitorului

care a acceptat.

moștenirea.

Deci, dacă moștenitorul a avut canoștinţă, în
momentul acceptațiunei sale, de esistența testamentului,
el nu va
putea

cere anularea acceptațiunei, chiar dacă
el n'a avut
cunoștință de cuprinderea acestui testament.
Art. 694 nu vorbeşte de câţ de moștenitorii
majori, At. 694. se
însă,

cu toate aceste, nu

mai r&mâne

nici. o îndoială că aplică și la

acelaș drept îl au și minorii, pentru că n'a
putut să între
în gândul legiuitorului de a lipsi pe minor
i de o protecțiune pe care el o acordă
persoanelor
capabile. Textul
vorbește numai de majori pentru a arâta
că incapabilii
pot, pe lângă aceste cause, să invoace și
incapacitatea lor.

Este adevărat

că doi

autori, cam

(Saucces., art. 733, Nr. 1) și Poujol

susținut

că anularea

acceptațiunei

eşiţi din modă,

din

troversă.

Chabot

(asupra art. 783) au
partea

minorilor

și

a incapabililor in genere, pentru lesiune, viclen
ie şi violenţă, ar fi lipsită de interes, fiind că acceptarea
, în privinţa

lor,

nu

poate

să aibă

loc

de

cât

sub

beneficiu

de
inventar (art. 405, 454): însă această părer
e este greșită,
pentru că chiar acceptarea beneficiară poate
să fie dăunătoare incapabililor, 'din causa obligațiunei
de a raporta
darul ce ei ar fi primit fără dispensă de raport
(art. 751urm.),

1)

Vedi, de ex., codul civ. olandez ; colul civil
german ; codul
Montenezru din 95 martie 1888 (0peta savantului profesor de la Odessa, M. V.
Bogisi6); codul
civil al cantonului Zurich din. 1887 ; codul
civil spaniol din
24 iulie 1889 (art. 1291, 1293), ete.
2) Cu toate aceste, chestiunea este controvers
ată, şi prin cuVEntul succesiune întrebuințat de art.
694, mulţi autori
înțeleg activul brut, adecă intreaga moşte
nire,
cât şi pasivul. Demolombe, XIV, 551. Mouri atât activul
on, II, 939.
civil al principatului

A. Laborde, Revue pratique, t. 3%, 1868, p. 319, nota

1.—Contră. Laurent, IX, 359. Baudry, 11, 162. Baudr
y
et
Wall,
Succesions, LL, 9311. 7, Huc, V, 172. Vedi
şi tomul IIIal
„ lucrărei noastre, p. 333, nota 2.

Dreptul
străin,
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eliminate din codul

IL.—S-a II.

nostru,

și ami-

cul nostru, Gr. G. Peucescu, dice cu drept cuvânt că legiuitorul s'a arătat în această privinţă foarte înţelept !). Nu tot
de această părere este însă Laurent care, în Ante-proiectul
de revisuire, reproduce textele din codul francez cu oare

care schimbări de redacțiune.
"Tot în acest sens se vede
redactat şi Ante-proieetul codului japonez, elaborat de proArt,

1119 C.
tr.

fesorul G. Boissonade (art. 343 urm.).
Art.

1119

din

codul

francez

începe

pri
a declara
n

că

nu se poate în genere ca cineva să se oblige (adecă să se
constitue debitor), nici să stipuleze (adecă să se constitue

creditor)

în numele

Prima
este

său

proposițiune

evidentă

propriu

care

și nu are nevoe

ver, consimțemântul,

de

cât

pentru

resultă din art.
de multe

sine.

1119

desvoltări.

baza contractelor consensuale,

ind a fi personal, se înţelege că,
poate obliga de cât pe sine. Nam

C. f.
In ade-

trebu-

în princip, omul nu se
dese quemqute promittere

oportet (L. 33, Pr., Dig., 45, 1). Redacţiunea textului francez este însă vicioasă, căci fidejusorul se poate obliga în

numele s€u propriu pentru altul, adecă
pe care | garantează (art. 1652 urm.).

pentru debitorul
Ceea ce legiuito-

rul a voit deci să dică este că cineva nu poate, în numele

seu propriu, să promită faptul altuia 2). Astfel, dacă “ţi am
promis că A îţi vada un cal, convenţia, este nulă, pentru
că nici A, nici eu nu suntem în specie obligaţi. A
nu este
obligat a-ţi da calul, pentru că el n'a consimţit (art.
945,

Ş 2, 973); eu nu voi fi de asemenea obligat, pentru că
nu mam obligat personal, n'am promis faptul meu, ci faptul altuia.
„Si gocis -alium daturum facturumre. quid spoponderit, non oVligabitur, veluți si spondeat Titi quinque

aureos daturum“.
Pentru

ca

(Instit. Ş 3, III, 19),

făgăduinţa

ce eu aș face

pentru

altul

să

fie nulă, ea trebue să fie făcută în numele meu, căci
ea
ar fi validă dacă ar fi făcută în numele celui de al treilea, în baza unui raport, juridic, precum este mandatul
(art.

1932 urm.), sau gestiunea de afaceri (art. 987 urm.)

') Oblig., L, 93. Vedi şi Al. Degre, Dreptul din 1882,
No. 41.
Aceste texte sunt în adever criticate de mai toți
autorii.
Vedi Mareade, IV, 499. Acollas, II, p, 163. Demol
ombe,
XXIV, 240. Demante, V, 35 bis III. Boissonade, II,
100.

5) pr. Pothier, Oblg., LI, 56. Laurent, XV, 532.

PROMISIILE

ŞI STIPULAȚIILE

PENTRU

Astfel, epitropul poate promite pentru

siunea

făcută, în limitele

acest din urmă

mandatului

(art. 390).

Factum

stu

ALȚII,

Minor,
legal

.

o
G&

DESPRE

şi promi-

ar obliga pe

tutoris, factum pupilli

(art. 407) 1). Tot ast-tel, barbatul, în calitate de adminis-

trator al averei dotale a femeei sale, o obligă pe dânsa în

limitele mandatului seu (art. 1242),

noi,

Principiul inscris în art. 1119 C. fr.
de și acest text se vede eliminat.

există

deci

şi la

Dar eată că ast. 1120 pune imediat o restricţiune la A.4. 1120 e,
principiul de mai sus. De și, în regulă generală, nu pot în
fr.

numele meu să oblig pe altul prin făgăduinţa mea, totuşi
pot să promit faptul unui al treilea, garantând că acesta

va ratifica obligaţia contractată de mine. „(uodsi efpectuum Se, ut Titius daret, spoponderit, obligatur“. (Instit., $
3, LU, 19).
In acest caz, făgăduinţa făcută pentru cel de al treilea este validă, pentru că m'am obligat personal a face ca
el să execute obligaţia, sau, la caz de neurmare din partea ui, să plătesc daunele ce vor resulta din neexecutarea ei 2). Ceea ce, în specie, constitue obiectul obligaţiunei
nu este deci faptul celui de al treilea promis de mine, ci
însuș faptul meu.
Dacă

am

garantat

numai

ratificarea

din

partea

celui

de al treilea, eu voi fi liberat de obligaţie îndată ce el a
ratificat-o; dacă am garantat insuş executarea obligațiunei,
sunt un adevarat fidejusor, și numai executarea acestei obligațiuni mă va libera în mod definitiv (ast. 1652). Când
se poate

dice

că am

garantat

numai

ratificarea

obligaţiu-

nei, și când se poate dice că am garantat executarea ei?
Aceasta este o pură chestiune de fapt care se va inter-

preta

în mod

suveran

de judecătorii

țiunea părţilor (art. 977 3).
De

și art.

1120

de legiuitorul nostru,

din

codul

fondului,

francez

nu mai remâne

după

se vede

inteneliminat

nici o îndoială că se

') Cpr. Cas. rom., S. I, Bulet. anul 1873, p. 118,
tor, Oblig., IL, 68.
*) Demolombe, XXIV, 220. Bandry et Barde, I,
rent, XV, 543. Cpr. art. 127 din codul federal
supra obligaţiilor (L. din 14 iunie 1881).
*) Baudry et Barde, 1, 132. Demolombe, XXIV,
rent, XX, 544.

119.

Moli-

132. Lauelvețian a292.

Lau-
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poate și la noi promite faptul altuia (se porter fort pour un
autre). „Afară de întâmplările cele orânduite în legi, dice
art. 1174 din codul Calimach (881 0. austriac), nimene cu a-

devarat

nu

găduință,

poate

pentru

altul

iar dacă au făgăduit

să

dee

sau

să primească fă-

cine-va că va mijloci ca o

a treia persoană să facă ceva, ori se va inchizășlui ca acea a treia persoană va face cutare lucru, atunci trebue
să implinească făgăduita îndatorire, după chipul făgăduinței sale ce au primit asupră'şi.*
A doua regulă care resultă din art. 1119 C. fr. este

că nu se poate,
pentru

altul,

în genere,

stipula în numele

său propriu

ci numai pentru

sine.

Nemo

altei stipulari

oblig

cătră

un

al

treilea.

lui de afaceri,

pentru

potest (Instit. Ş 19, III, 19 şi L. 35, $ 17, Dig., 45,1).
Aceasta ins&mnează că nu pot, contractând în numele meu
personal,

să

pe

cineva

Ast-

fel, dacă am convenit cu D-ta ca să dai un cal lui Primus,
acesta n'a putut să devie creditor, dacă eu n'am lucrat ca

mandatarul

n'a

sau

consimțit

ca gerantul

(art. 948,

$2,

913)

şi această

că

el

convenţie

este pentru dânsul es înfer alios acta (art. 973); eu nu
voiu putea de asemenea să “ţi cer calul, pentru că nu te

ai obligat să mi-l dai mie (mihi dari),

urmare,

obligaţiunea

D-tale

este

ci lui Primus.

Prin

inutilă ID).

Pentru ca asemenea, stipulațiune, făcută pentru altul,
să fie nulă sau inutilă, ea trebue însă să fie făcută în numele meu, căci ea ar fi validă, dacă ar fi fost făcută în
numele celui de al treilea (nomine alieno), în basa unui raport juridic, precum ar fi mandatul sau gestiunea de afaceri, care "mi-ar da dreptul de a o face >),
Cât

pentru

casul

prevedut,

de Pothier,

în care

ţi-a

fi vendut un lucru, stipulând ca preţul lui să "1 plătești
lui A... nu mai r&mâne îndoeală că asemene stipulațiune

ar fi validă,

pentru

că,

în specie,

n'am

stipulat pentru al-

tul, ci pentru mine, și cel de al treilea, în mânele căruia,
trebue să se facă plata, nu este de cât mandatarul meu,
') Cpr. Pothier, Odlig., II, 54. Baudry et Barde, I, 145,
*) Pothier, II, loco cit. Baudry et Barde, I, 146. Thiry, II,
593. Laurent, XV, 555.--Sunt însă autori cari susțin că ori
ce stipulaţiune pentru altul cuprinde o gestiune de afaceri
şi, prin urmare, este validă ca atare. Demolombe, XXIV,
240. Demante, V, 33. bis III.
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însărcinat cu primirea banilor, adje
ctus solutionis gratia 1).
Stipulaţiunile pentru altul fiind nule
din causa lipsei
de interes din partea stipulatorului,
ele vor fi valide îndată ce va exista un interes pers
onal pentru dânsul, fie
chiar moral: S; stipuler alis, cum
mea întevessel,... at Marcellus stipulationem. valere. *) (L. 38,
$ 20, 21, 22, Dig,,
45, 1, De verborum obligationibus).
Astfel, pentru a ne servi de exemplul
dat de. Pothier
(Obliy., 11. 58), dacă fiind obligat
a zidi casa lui A, am
convenit cu D-ta
validă,

să faci această, lucrare, stipulaţ
iunea este
că, în realitate, ea nu interese
ază pe cel

pentru

de al treilea a cărui casă trebue
mine.
După

art.

1121

din

codul

tru altul mai este încă validă

dițiunea

unei

stipulațiuni

a unei donaţiuni
Astfel,

dacă

făcută
“ţi-am

să

se clădească,

francez,

pentru

altuia.

vândut

casă

pe

stipulațiunea pen- At 1121 C.

de câte ori

ce facem

ci

ea

este

con-

noi

înşine

sau

mea

cu preţ de
20,000 lei, stipulând că vei mai
plăti încă o rentă viageră de 1000 lei mamei mele (art.
1642 C. C.), - această
stipulaț
când

iune este validă, căci tenta,
parte din preţ, neplata ei îmi

în casul de faţă, făva da drept a cere

resiliarea vândărei (art. 1365).
De asemenea, dacă ţi-am dăruit casa

dițiune,

adecă

sub

sarcina

de a plăti

mamei

țiunea prin neplata rentei,
națiunei (art. 829).

voi putea

cere

mea,
mele

cu

con-

o rentă

viageră de 1000 lei, această, stipulaț
iune, de și făcută pentru altul, este validă, pentru că
am un interes bănesc la
executarea ei. Prin urmare, indată
ce vei calca convenrevocarea

dlo-

In ambele casuri de mai sus, stip
ulațiunea rentei făcută în folosul mamei mele fiind o
adevarată
donaţiune,
ea va trebui să fie acceptată de dânsa
, (art. 814), şi numai prin această acceptare, eu voi
perde dreptul de a'mi
retr
acta

oferta,

fiind liber

de

a reveni

asup

ra ei pănă în
acest moment, căci, pănă la acceptar
e, neexistând din partemi de cât o simplă policitaţie, soliu
s oferentis promissum
DL. %, $ 5, Dig., 46, 3, De solutionib
us. Cpr. Pothier, 0dhig.,
II, 57. Baudey et Barde, 1, 147.
*) Vedi şi Instit,, $ 20, III, 19, unde
se
stipuletur alii, cum ejus înteresset, placu dice: „Sed et, si quis
it stipulationem valevet.

fr.
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50,
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12), se înțelege

moment, sunt liber de a o retrage.
Aceasta

se spune

că,

1)

Art, 1122 €.
î.

In fine, art.
materia

1122

promisiunilor

nând în principiu

din

codul

că, în genere,

și a fi stipulat,

pentru

sine,

şi

din codul fran-

francez

adecă

pentru

a

omul
fi

în acest

și la noi,

și a stipulaţiunilor

promis

dar

pănă

anume în art. 1121

cez, și aceleași principii sunt aplicabile
că textul de mai sus ne lipsește.

I1.—S-a II.

complectează,

pentru

este
și

alţii,

pu-

presupus a

contractat

moștenitorii

cu toate

nu

fi

numai

vepresentanţii

sei, afară de casul când contrariul ar resulta din natura
convențiunei sau din voința părţilor.
Acest principiu există și în legislațiunea noastră, cu
toată eliminarea art. 1122 2), pentru că moștenitorii, ca,
continuatori ai noștri 5), moștenind atât drepturile noastre
1) Cpr. Laurent, XV, 563. Al. Degre, Dreptul din 1882, No.
45. C. Rouen, D. P., 89. 2. 143.— Acceptarea celni de al
txeile (în specie a mamei mele) nu este supusă la formele
solemne ale acceptărei donaţiunilor în genere, de şi stipu-

laţiunea, cuprinde o liberalitate în favoarea sa, pentru că
liberalitatea, nu este, în această ipoteză, de cât o modalitate accesorie a unui contract cu titlu oneros (art. 1642),
C. Rouen, D. P., 89. 2. 143. Cas. belgiană, Pasierisie 1883,
1. 341. Pand. f., I[, 1483. Al. Degre, Dreptul din 1882,
No. 45, nota 4. Demolombe, XXIV, 254. Baudry, II, 826,
în fine. Baudry et Barde, I, 167. Thiry, II, 598. 'Tot pentru aceleaşi motive, nici liberalitatea cuprinsă în stipulaţiu-

“mea

făcută

pentru

o a treia persoană

nu este supusă

re-

gulelor de formă a donaţinnilor, ci numai vegulelor de
fond, de ex., raportului, reducţiunei (art. 1641), ete. Cpr. Cas.
fe, D. P., S4. 1. 275. Laurent, XV. 560. Baudry, II, 826.
T. Huc, VII, 50. Baudry et Barde, 1, 167.—Liberalitatea
făcută unei a treia persoane, sub forma unei stipulațiuni pentru altul, nefiind supusă necesităţei acceptărei în timpul vieţei
dăruitorului, poate fi acceptată și în urma morţei lui, însă
numai când ea este o modalitate, o sarcină a contractului
principal, căci acceptarea n'ar putea să aibă loc de cât în
timpul vieţei dăruitorului de câte ori cel de al treile ar fi
chiemat a culege liberalitatea întreagă, prin excluderea
donatarului

primitiv,

în urma

îndeplinirei

unei

condițiuni

vesolutorie. Baudry et Barde, I, 169. Cas. fr., 1 mai 1894,
D. P., 95. 1.69.
Principiul inscris în art. 1192 C. fr. este atât de evident
în cât nu era nevoe de a fi formulat, dice Marcadă (IV,
438). Cpr. și Baudry et Barde, 1, 226.
3) Heves personam defuneti sustinet. Cpr. L. 34, Dig., 4, 1
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pasive, cât şi acele active, nu mai
rămâne îndoeală că
putem contracta și pentru dânșii. Heved
i nost'o cuvere concessu

m est. (L. 10, Dig., 23,4 şi. 55, $ 14,
Dig. 45,1).
Şi Pothier 1), de unde art. 1122 este textu
al luat, dicea
nu

numai că putem în mod valid să stipu
lăm pentru moştenitorii noștri, dar încă că Suntem,
în genere, presupuși
a fi stipulat pentru denșii, cu toate că
aceasta nu s'a spus.

(ui paciscitur,
Sar

putea

sibi heredique suo pacisei intelligitur.
chiar

ca

cineva

să contracteze

numai pei- Contracte în-

tru moștenitorii sâi, fără a contracta pentr
u sine.
ar fi validă obligaţiunea prin care -aș promi
te
de bani

plătitoare

mei. Aceasta
dată, permisă
III, 19, $ 13,
Ceea ce

la moartea

mea

de

către

Astfel, salate n
0 sumă tenitori.”

moștenitorii

ar fi o obligațiune cu termen, oprită altă
însă atât în dreptul lui Justinian (Instit.,
De inutil. stipul.), cât și în dreptul modern
2),
n'aș putea însă să fac este să oblig exclusiv

numai pe unul din moştenitorii mei, sau
pe unii dintr'Enșii
pentru o parte superioară părţei lor de
moștenire 3),
Astfel, n'aș putea să cumpăr casa D-tale,
convenind ca,
tot prețul să'l primeşti la moartea mea
numai de la unul

din copiii mei,

căci, de și art.

1061,

$ 2 prevede

că unul

din moștenitori poate fi însărcinat singu
r prin titlu cu executarea obligaţiunei, totuşi partea finală
a acestui text

conferă,

în asemene

caz,

moștenitorului

care

a

intreaga datorie, un recurs contra comoș
tenitorilor
nu este de credut, cu toată controvers
a ce există

acestui punct,
lipsească

ca defunctul

pe moștenitorul

său

să fi putut
de

în mod

acest recurs

achitat,
sei, și
asupra

valid

să

?).

) Odlig., II, (ediţia Bugnet), pag. 36, Nr.
61 şi 63.
*) 'Thiry, II, 601. Baudry, IL, 841
în ,
fine. Demolombe, XXIV,
269.—Contră. Baudry et Barde, I, 219. 7.
Huc, VII, 56.
Laurent, XVI, 9. Larombiăre, I, art. 1192,
No. 47.

:)

*)

La

Romani,

această

chestiune pare

a fi fost

căci, după L. 56, $-1l şi 137, $ 8, Dig., 45, controversată,
1, De rerborum
obligationibus, nu se putea promite numai
pentru unul din
moștenitorii sei, așa în cât numai el să fie
însărcinat, cu
plata întregei datorii ; pe când, după L.
33, Dig, 2, 14,
De pactis,
unuia

se putea stipula
din moştenitori.

liberaţianea

numai

în

folosul

Baudry et Barde, I, 9%. Marcad6, IV, 440.
7. Huc, VII, 55.
Demolombe, XXIV, 271. Laurent, XVI, 10.
Demante, V,
34 bis IV.—Contră. Larombiâre, 1, art. 1192,
No. 46.
Douai,

D. P., 51. 2. 133.

Dreptul

roman.
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De asemenea, nu este permis de a stipula numai pentru unul sau pentru parte din moștenitorii săi. Astfel, naș
putea să'ţi vând casa mea, convenind ca prețul să'l plătești,

după moartea mea, numai unuia din copiii mei, cu exclusiunea tuturor celorlalţi 7).
Aș putea, ce e dreptul, să dau, în viaţă fiind, sau

să las prin

testament,

cu

dispensă

de

raport,

unuia

din

descendenţii mei, creanța preţului casei ce "ţi-am vândut,
însă naș putea ajunge la acelaș rezultat prin 0 clauză
expresă

a contractului

fi un pact

1226 Cc. 0).

suecesoral

de vândare,

pentru

oprit de lege

că

aceasta

(art.

702,

965,

ar

$2,

Ceea ce legiuitorul francez dice în privinţa moștenitanţi univer- torilor este în genere aplicabil și representanţilor universali
sali sau cu titlu universal, auz ayanis cause universels ou
Represen-

â tine univevsel 2), adecă. acelora care, fără a fi moșteni-

tori, țin drepturile lor de la o persoană șii succed (qui
causa habent), precum sunt legatarii și donatarii univer-

sau cu titlu universal

sali

chiar
Represen-

creditorii,

fiind

că

(ast. 888

ei au

ca

urm.,

garanție

894

Ur.)

și

universalitatea

bunurilor debitorului lor (art. 1713) i
Cât pentru representanţii cu titlu particular

sau sin-

tanţi cu titlu gular (les ayants cause A titre pavticulier), precum sunt leparticular. >
Distineţiuni gatarii și donatarii singulavum rev (art. 394, $ 2,599
admise în uem.), cumpărătorul unui Ineru determinat faţă cu vânaceastă
privință. dEtorul €). usufructuarul faţă cu acel de la care el ține
dreptul s&u, locatarul față cu locator, etc.. convenţiunile
încheiate de autorul lor nu le poate folosi sau strica de cât

cu oare

')

care

Thiry, IL, 602. Baudry, II, 828. Baudry et Barde, 1, 221
şi autorii citați in nota precedentă.— Contra. Larombiăre,

9
=—

loco supră

9)

cit.

Amicul nostru, DL. Gh. Petrescu, în însemnatul seu tratat asupra donaţiunilor şi testamentelor, traduce la fie care pas
aceste expresinni din codul frances prin barbarismul avtngii

causă,

:)

distineţiuni.

avângii drept

(ital. gli aventi causa).

Codul nostru cu-

prinde destule neologisme, fără ca interpretul să mai înmulțească numerul lor.
Baudry, II, 827, 908. Vigi, II, 1167. Baudry et Bards,
I, 211 şi 581. Cpr. Cas. fe., D. P., 91. 1. 475 şi Cas. rom.,

Bulet. S-a 1, 1883, p. 144. Vegi şi înfră, explic. art. 973,
Cpr. Cas. rom., 17 april 1896, Dreptul
Vedi şi înfră, explic. art. 973.

din

1891,

No.

6.
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câștigate sau
sunt relative

titlu particular,

nu

sunt întru nimic oposabile acestui din urmă, și că
el este
cu totul străin de dânsele. Astfel, de exemplu, dacă
“ţi-am

vândut

casa

vendare,
oposabile,

mărească

mea,

contractele

făcute

de

mine

înainte

de

putut

să

care nu sunt relative la imobilul vândut, nu'ţi sunt
pentru

că

de și aceste

contracte

sau să micșoreze patrimoniul meu,

au

D-ta, ca cum-

părător, nu me represinți pentru universalitatea
bunurilor
mele, precum me represintă legatarii sau donata
rii mei

universali,

ori cu titlu universal,

ci mă

represinţi

numai

pentru imobilul particular şi determinat ce “ţi-am
vândut.
Dacă este însă vorba de drepturi reale active
sau
pasive stabilite înainte de vândare în folosul sau
în con-

tra imobilului vândut, dobânditorul acestui imobil
se va
folosi de aceste drepturi, sau va suferi exercițiul lor,
fiind
că ele existau în momentul achisiţiunei sale și el
a dobândit imobilul în starea în care se găsea,
Astfel, în exemplul de mai sus, dacă presupunem că,
înainte de aţi vinde casa mea, am dobândit o servit
ute
activă asupra fondului unui vecin, sau am conferit
o servitute

pasivă

asupra

fondului

meu

în folosul unui alt fond,

D-ta, cumpărătorul imobilului, în calitate de representa
nt
al meu cu titlu particular, te vei folosi de servitutea
activă, precum vei suferi servitutea pasivă constituită de
mine
înainte de vândare în folosul altui fond. ')
Tot astfel, cesionarul unei creanţe se va folosi de
ipoteca sau fidejusiunea care garanta această creanță.
Con-

vențiunea autorului care stipulase o garanție
pentru plata
creanței cesionate, fiind un accesoriu al aceste
i creanţe,
folosește, în specie, representantului cu titlu
particular,
pentru că imbunătăţeşte și întărește dreptul credit
orului.

Accessorium

sequitur piincipalem,

sau

accesio cedat princi-

pali. (L. 19, $ 13, Dig., 34, 2, De auro, argento, ete.
Convenţiunile

însă care nu măresc,

nu

2)

inbunătățesc,

:) Cpr. 'Phiry, II, 600. Baudry-—Lacantinerie, II, 829,
908.
Mourlon, II, 1082, 1165. Banâry et Barde, I, 223, 924,
581.
Marecade, IV, 491.
2) 'Thiry, IL, loco cit. Pand. fr., Oblig, II, '1990.
Baudry et
Barde, 1, 293.
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nu micșorează, nu întăresc
transmis de cătră autor, nu

tantul cu titlu particular,

opuse,

chiar

fel, dacă,
cu un

nătăţiri

dacă

înainte de ați
ce urmează

contract,

în lipsa

după

cum

vinde

pentru

clause

nu

pot să'i

la obiectul

casa mea,

oare-care

a se aduce

unei

IL.—8-I1.

și nu
transformează dreptul
pot fi invocate de represen-

ar fi relative

antreprenor

TII.—CAPIT.

nici
Ast-

am

reparaţii

imobilului

exprese,

fie

transmis.

nu

contractat,
sau

vândut,
va

putea

inbu-

acest,
fi in-

vocat de D-ta, pentru că dreptul care resul
tă pentru mine
dintr'6nsul îmi este eminamente personal. (Vedi
însă art.
1441 C. 0., care cuprinde o excepţie la acest
principiu)!).
Acestea sunt condiţiunile și distincţiunile sub
care promisiu

nile și Stipulațiunile făcute de autor trec
la representanţii sei cu titlu particular, și, pentru
ca, obligațiunile sau

Regula mai sus expusă, după care putem
contracta şi
suntem chiar presupuși a contracta nu
numai pentru noi,
dar și pentru moștenitorii și representanții
noștri univer-

sali sau cu titlu universal, sufere două excepţiuni
: 10 Când
contrariul a fost expres prevedut în convențiune
2); 20 Când

netransmisibilitatea

cătră,

moștenitorii

sau

vepresentanţii

noștri universali, ori cu titlu universal, resultă
din natura,
convențiunei, precum ăceasta se întâmplă
în materie de usufiuct (art. 557), de uz (art. 511), de
abitațiune (art.
4
513), în materie de locaţiune de lucrări (art.
1485 C.C,,
')

lor lor, și, pentru a dărâma această presu
mţiune, trebueşte
o elausă expresă, fiind vorba de a se
stabili op excepţie la
dreptul comun. Asttel, dacă presupunem
că am cumparat un
imobi

Sa

Thiry, II, 600. Baudry, II, 829. Mourlon,
II, 1082. Baudry
et. Bavde, 1, 224. Cpr. Cas. îr., D. P., 92.
1. 409.
*) In caz de tăcerea părţilor, legea
presupune că ele au înțeles a contracta atât în vederea lor cât
şi a moștenitori-

l cu 50000 lei, stipulând un termen de

dece ani penîxu plata acestei sume, moştenitorii mei, în
lipsa unei clause contrare şi exprese, se vor folosi şi ei
de acest termen,
în baza dreptului comun ; pe când, la caz
de a fi stipulat
în mod expres termenul numai în folosul
meu, ei vor trebui să plătească îndată prețul, dacă eu am
expirărei termenului. Cpr, Baudry et Barde murit înaintea
, 1, 215.

_

Excepţii la
regulele «le
mai sug.

foloasele care nasc din contracţ, să poată trece
la acești
vepresentanţi, se cere neaparat ca contractul
să fi fost încheiat inainte de transmisiunea lucrului. (Thir
y, II, 600).
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NECESARE

C. com.),

PENTRU

de societate

EXISTENŢA

(art.

1523),

1552), de sentă viageră (art. 16-44,
Conelusiune.

At.

CONVENȚIUNILOR.

1119—1122

de

mandat

(art.

16:45), etc. !),

din codul francez sunt

deci aplicabile și la noi, în baza principiilor
și ele nu se văd reproduse în codul nostru.

generale, de
Aceste texte

dând însă loc la nenumarate deficultăţi >), bine a făcut legiuitorul nostru de le-a eliminat.
Despre

condiţiunile (însuşirile) esenţiale pentru existenţa
convenţiunilor (contractelor).

Ne am ocupat pănă acum despre însușirile neaparate la,
validitatea convenţiunilor, adecă despre casurile în care convenția este numai anulabilă, şi am vedut că aceste însu-

șiri sunt: 1% capacitatea (art. 948, $ 1) şi 20 lipsa de evoare, violență sau dol (art. 953-—961).
Cată

neaparate

acum

să ne

ocupăm

de

condițiile

la existența convenţiunilor,

sau

adecă despre

însușirile

causele

în care convenţia este inexistentă sau fără. fiinfă.
Condiţiile sau însuşirele cerute pentru ca o convenţie
să aibă fiinţă sunt:

1% Consimţă&mântul valabil al părţilor contractante sau
al representanţilor lor, ear nu numai al părfei ce se obligă,
după

cum pe nedrept se exprimă art. 948, Ş 2;
2% un obiect determinat de care părțile au putut

dispue (art. 948, $ 3, 963, 964, 1310).
3% și în fine, o causă

$ 1, 966—968).
35

adevarată

(Vegi supră, p. 24).

și licită

(art.

să

948,

Despre consimţământ ne am ocupat pe larg supră, p.
wm., și am vădut, cu deosebire de ceea ce se întâmplă

când consimţământul este viciat, că lipsa totală a consimfemântului atrage inexistența actului (art. 129, 966).
Remâne acum să ne ocupăm despre obiectul Şi causa

convențiunilor.

) Thiry, IL, 603. Mourlon, II, 1084. Baudry et Barde, I, 216.
*) Vegi asupra dificultăților Ia care art. 1119-—1122 din codul
francez au dat loc, Pană. fe., Repert. Oblig., II, 1310—1541
şi 1938 urm.
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SECȚIUNEA
Despre

obiectul

II.

convenţiunilor !).

Art. 962.—Obiectul convențiunei este acela la care părțile
sau numai una din părţi se obligă. (Art. 948, 963, 964, 965,
1310, 1311 €. C. Art. 1126 C, fi.).
Art.

963. — Numai

lucrurile

ce sunt

în

comerţ

pot fi o-

biectul unui contract. (Ast. 476, 418, 965, 1156, 1310, 1844 C.C.
Art. 1128 C. fe.).
Art. 1310.—'Toate lucrurile care sunt în comerţ pot să fie
vendute, afară numai dacă vre o lege a oprit aceasta. (Art. 416,
418, 511, 573, 963, 965, 1248, 1519, 1844 C.C. Art. 1598, fr.)
Art. 964.—Obligaţiunea trebue să aibă de obiect un lucru
determinat, cel puţin în specia sa. Cuantitatea obiectului poate
fi necertă, de este posibilă determinarea sa. (Art. 908, 948, 911,
1103, 1311 C. C. Art. 1199 €. fe.).
Art. 965.—Lucrurile viitoare pot fi obiectul obligaţiunei.
Nu

se poate

face renunțare

la o snecesiune

ce nu este des-

chisă, nici se pot face învoiri asupra unei astfel de succesiuni,
chiar de sar da consimțemântul acelui a cărui succesiune este
în chestiune. (Art. 5, 702, 1226 C. C. Art. 1130. fr.
Obiectul

este

al

doile

element

cerut

pentru

contractului.

Ori ce contract trebue
care
Observ. asupra rubricei
codului nostru.

ambele

părți

sau

existenfa

să aibă un obiect, un lucru pe

macar

una

din

ele se

obligă

a da,

') Rubrica codului fr. este intitulată : Despre obiectul şi despre
materia contractelor, ceea ce anunţă o confusie regretabilă
între obiectul

obligațiunei

şi acel

al contractului.

Rubrica,

noastră, luată din codul italian (de/P'oggeto dei contratti) evită de o cam dată această confusiune, care însă apare mai
tărdiu în textele acestei secțiuni, unde, pe de o parte, se
vorbeşte de obiectul conzențiunilor, adecă al contructelor (art.
962, 963), ear pe de alta, de obiectul oPligațiunei (art. 964,
965); confasiune de care codul italian se fereşte cu drept
cuvânt în art. 1116— 1118, nevorbind de cât de obiectul
contractelor. De şi unii autori (v. de ex., Demante, V, 40.
Demolombe, XXIV, 300. Thivy, II, 607) aprobă confusiunea făcută de legiuitor între obiectul contractului şi acel
al obligațiunei, totuşi confusiunea este regretabilă, pentru

că obiectul

contractului

este

dreptul

ce părțile voesce să cre-

eze prin convenţia lor, pe când obiectul obligaţiunei este
lucrul sau faptul la care acest drept se aplică. Cpr. Baudry,
II, 835. Mareade, IV, 447. Mourlon,
IT, 1092, nota 1. Pand.
fr. II, 1609. Acollas, II, p. 773, 774. Ti Huc, VII, 63.

Baudry

et Barde,

1, 243.
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a face sau a nu face (art. 962). Obiectul contractului
poate deci să consiste într'un /ueru, întrun fapt sau în o
abstențiune.

Art.

1126

cu al

din

codul

francez

(corespundător

nostru 962), o spune anume.
Când contractul n'are nici un obiect, el este inexistent
ca şi cum ax lipsi consimțemântul sau causa.
Exemplu :
i-am vândut un lucru care era perit în totul în momentul vEndărei ; contrarul este nul sau, mai bine dis, înezistent pentru lipsă de obiect (art. 1311 C. C) „Nec emptio,
nec vendlitio sine ve qua venea, potest intelligi“. (L. $, Pr,

Dig., 18, 1, De contrahenda emptione) 1).

Și ceea; ce legea dice în privinţa vândărei este neapatat aplicabil tuturor contractelor, art. 1311
fiind o aplicare a principiilor generale. 2)
Contractul poate să aibă de obiect nu numai proprie-

tatea unui lucru (de ex. vândarea, schimbul, donațiunea,
etc.), dar încă folosința lui (de ex., închirierea, comodatul, etc.), sau numai posesiunea lui (de ex. amanetul).
Aceasta se spune anume în art. 1127 din codul francez,

eliminat din
lian și acel

Art, 1127
C. î.

codul nostru ca de prisos, ca şi în codulitaolandez, probabil după observaţiile lui Mar-

cade (IV, 127) 3),
)

In
.

caz- când
..

lucrul

war

fi

perit cu totul,

ci numai în parte,t'asul în care

i
Î
?
.
J
judecătorii, suverani . apreciat
ori ai faptelor, vor decide
dacă luezul vânpărțile au înţeles sau nu ca vânqarea să aibă fiinţă, şi, în dut ar fi
caz de a decide chestiunea în mod afirmativ, vor hotăroi P erit numai
reducere din preț (argument din art. 1311, în fine, 1341, în parte.
1348). Bandry et Barde, 1, 246. Demolombe, XXIV, 392.
Lavombiere, Î, art. 1128, No. 8. După părerea generală,
şi în baza art. 998, partea care avea cunoștință, in momentul încheierei contractului, de perderea totală sau parțială a lucrului vândut, va putea fi condamnată la daune
cătră ceealaltă parte de-bună credinţă. Demolombe, XXIV,
321. Larombiere, [, art. 1128, No. 9. Cpr. L.57, $1, Dig,
15, 1, De contra. emptione, ete.— Mai mult încă, după unii
acel care a promis un lucru inexistent ar datori daune,
chiar dacă el war fi avut cunoștință de perderea lucrului,
afară de casul în care ignoranţa sa ar fi scusabilă. Vedi
Baudry et Barde, I, 246, care citează în acest sens pe Ihe-

ring,

Despre

culpa în contrahendo,

II, p. 60

urm.

a tradu-

cerei Meulenaăre.
*) Baudry et Barde, 1, 246. Larombitre, 1, art. 1128, No. 8
in fine. Demolombe, XXIV, 322.
3) Cpr. Laurent, Ante-proiect, IV, p. 63. Baudey, II, 944. Codul
spaniol de la 1889 omite de asemene de a reproduce acest text.
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lucru

se cere ca

1)

acel

să poată

lucru

să

face

obiectul

cu

putință

fie

962.

unui
2), să

existe sau, cel puţin, să poată exista fisicamente sau legalmente *). Astfel, n'aș putea să me oblie a-ţi da luna.

Impossibilium nulla est obligatio.
Tot

astfel,

nu

se poate

(UL. 185, Dig.,

obliga

cineva

50,

17).

a îndeplini

un

ar

un

fapt contrar ordinei publice sau bunelor moravuri (art.
1170 C. Calimach). De exemplu, un judecător nu s'ar pu-

tea obliga

a nu judeca,

pentru

că

aceasta

constitui

delict (art. 3 C. C. şi 152 C. penal): o persoană n'ar putea
să se oblige a vinde un om, ete. 4) In asemene caz, ar îi
chiar o causă ilicită (art. 948, $ ultim și 966.)
Sensuleuvân-

1)

tului lucru.

Cuvântul lucru (chose, causa) nu însemnează aici un bun
asupra cărui se poate dobândi un drept, ci un fapt şi chiar

o abstenţiune.

Cpr.

Pothier,

II, 130.

Cuvântul

/ueru

este

deci luat aici în sensul cel mai larg (lato sensu), ear nu
in sensul seu ordinar. T. Huc, VII, 64, 65. Acollas, II, p.
115. Demolombe, XXIV, 302. Baudry et Barde, 1, 9243,
nota 2 şi 292. In cât priveşte deosebirea ce există între
lucruri şi bunuri, vedi t. II al lucrărei noastre, p. 377 şi t.
III, p. 910, text şi nota 4.
*)

Art. 1170 C.
Calimaeh.

Aceea

ce nu

este

cu putință

la o parte,

nici la amândoue

tocmeli puternice“.

Acest text vizează

persoanele contractante, dice art. 1170 din codul Calimach
(878 C. autriac), aceea „ce este cu totul peste putință, - nu

se poate

supune

o imposibilitate

unei

absolută,

mpedimentum

natura fieri non concedit). Dacă,

naturale,

id quod

însă lucrul sau faptul promis

este cu putință în sine, convenţia ar fi validă, cu toate
că debitorul s'ar afla în imposibilitate de a'l îndeplini,
căci îndată ce lucrul este fisicamente cu putință, creditorul s'a putut aştepta la îndeplinirea lui. Pothier, II, 136.
Mourlon, II, 1096. Demolombe, XXIV, 318. Baudry, II, 845.
Laurent, XVI, 80. „Si ab eo stipulatus sim qui efficere un
possit, cum alii_possibile sit, jure factum obligutionem Sabinus
scribi. (DL. 137, $ 5, Dig, 5, L.

3) „At,
%)

si quis em,

guce în rerum

natura

non est aut esse nou

potest, dari stipulatus fuerit...., înutilis erit stipulatioe. Instit.,
$ 1, II, 19, De inutilibus stipulationibus.
„Quod

turpi ez causa

promissun

est, veluti si guis homicidiuu

zel sacvilegium se facturum promittat, non valet“. (Instit. Ş
24, III, 19). Vedi şi L. 15, Dig., 98, 7, unde se dice:
„Pacia que ledunt pietate, exislimationem, verecundicuu

nostram,

et, ut genevaliter

dixeri,

quce

contra

bonos mores

iuni, nec facere nos posse eredendui est“. —In L, 6, Cod,, 2,
3, De pactis, se mai dice încă: „Pacta que contra leges,
constitutionesque, vel contra bonos mores fiunt, nullam vim ha-

DESPRE OBIECTUL CONVENȚIUNILOR.—RT.
A 965,
Prin

urmare,

încă o dată,

Mil

ori ce convenţiune care n'are

obiect sau care are de obiect un fapt imoral ori
ilicit, este
nu numai anulabilă, dar “inexistentă.
Nu trebue să confandăm lucrurile care n'au fiinţă
cu Lucrurile
acele viitoare, adecă care nu există încă actualment
e, căci A
er
aceste din urmă pot face obiectul unei convențiun
i. Astfel,

aș putea, în mod valid, săţi vând recolta
viitoare a moşiei sau viei mele 1), precum și prăsila viitoa
re a anima-

lelor mele, fructus et partus uturi (L. 8, Pr,
Dig.. 18,
Il și L. 75, $4, Dig, 45,1).
„âcel ce făgădueşte un

preţ, cuviincios pentru o hotărită sumă din
viitoarele roduri, încheie obicinuit contract de cumpărare
și vândare“,

dice art. 1709 din codul Calimach

(1275 C. austriac).

Dacă

nu se va face nici o recoltă sau dacă animalul
meu nu va
fata. convenția va, fi înezistență pentru lipsă de
obiect.
Vândarea lucrurilor viitoare se întâmplă foarte
des în
comerț.
Astfel, un fabricant de postavuri poate să vândă
de pe acum, spre a fi predată întrun termen deter
minat, o
cantitate de postav, de şi el nu posedă încă
lâna necesară fabricațiunei sale. Aceste contracte poart
ă în comerţ

numele

Tot

generic de ventes â livrer. 2)
de asemene,

pot

să

ți vând

o speranță

(emptio vendar

ea uspei), de ex., peștele ce voi prinde cu năvodul (
veni Speranţe.
dun coup de filet, captus pascium, ant. 1427, 1710
C. leator.
Calimach), sau vânatul ce voi ucide mâne, captus
avi
(L. $, $ 1, Dig., 18, 1). Aceasta este un contract aleato
r
(vedi supră, p. 14, 15). In asemene caz, obligaţia
există
bere îndubitati juris est, „Tocmala în potriva
pravilelor şi a
naravurilor cele bune, nu se tocmește“. dice
art. 4 partea

III, cap. 1, Cod. Caragea (L. 6, Cod., 2, 3). Vedi
și art.
1110 C. Calimach, 878 c. austriac, ete. Cpr. Pothie
r, II,
131. Laurent, XVI, 82. Bandry, IL, 845. Pand. fe.,
11, 1666.
Baudry et Barde, I, 29%. Mareadă, IV, 449.
1) O lege din 6 messidor anul III (abrogată în Belgia
prin
codul rural din 7 oct. 1886, art. 98, $ 9) opreşte pe
agricultori

de a vinde

grânele

necoapte

şi prinse

încă

de

ră-

dăcini, pentru a'i împedeca de a sconta pe nimic recolt
ele
lor viitoare și în scop de a-i sustrage de la specul
aţiunile
acaparatorilor.—-Fructele și recoltele neculese încă, și
prinse
de rădăcini nu pot fi urmărite de cât în virtutea
unei proceduri speciale, statornicită de art. 167 şi urm. Pr.
civ.

:) Opr. Baudry et Barde, 1, 947. Masse, Droit comm., III,
1539.
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actualmente, și cu toate că n'aș prinde nici un peşte sau n'aş

ucide vre un animal, îmi datorești preţul stipulat, pentru
că, întrun contract aleator, părţile trebue să se aștepte la
ori ce întâmplare, şi cumpărătorul
este presupus a se 0-

bliga efiam

sine re, după

cum

se

exprimă

L.

Dig., 18, 1, De contrahenda emptione !).

3,

SI,

In vândarea unui lucru viitor (res futura sau sperata),

convențiunea este deci condițională, și neîndeplininduse condițiunea, nu se datorește nici prețul ; pe când în cumpararea unor lucruri pe nădejde, după: cum se exprimă art.
1421 şi 1710 din codul Calimach (emptio spei, vândare aleatorie), convenţia este pură și simplă şi preţul se dato-

rește, chiar dacă speranţa nu sar realisa.
Cum

se va distinge

dacă

părţile

au înțăles

a cumpara

și a vinde un lucru viitor (res sperata) sau o speranță numai,
0 alea, o spes 2 Chestie

de interpretare

și de fapt.

La

caz

de îndoeală, convenţia se va interpreta în contra vândătoru-

lui și în favoarea cumpărătorului (art. 953, 1312, ş 2) 2).
Se poate, de asemene,

promite lucrul altuia, pentru că,

făgăduitorul mare de cât să'l dobândească spre
cumpărătorului ?),
) »Aliguando tamen et sine re venditio intelligitur,
guasi

alea

emitur : quod fit,

cum

captus piscium,

al preda
veluti câ
cel

aviuim,

nădejdi,

însă i

cel missilium emitur. Emptio enim cowtrahituv, etiamsi nihil
incidevit : guia spei emptio est“. (L. 8, $ 1, Dig. 18, 1, De
contrah. emptione).
„Acel ce cumpără cu hurta viitoarele
folosuri a unui lucru sau cumpără nădejdea lor cu hotărit
preţ,

cade

asupra

lui primejdia zădărmnicitei

se cuvine lui toate folosurile obicinnite dintru acel lucru“,
(Art. 1710 C. Calimach, 1276 C. austriac).
*) Cpr. Giorgio Giorgi, III, 296, în fine. Molitor, I, 10. Mourlon, II, 1094. Pothier, III, Vente, 5. Troplong, Vente, |,
204. Peucescu, Î, 172. Baudry, 11, 842. Pand. fi, II, 7621.
Laurent, XXIV, 99. 'Thiry, II, 609. Duranton, X, 301 şi
XVI, 112. Demante, V, 44 bis. Boileux, IV, p. 380. Demolombe, XXIV, 305 urm. Larombitre, I, art. 1130, No. 3.
Baudry et Barde, 1, 247.
2) Pothier, II, 134. Nu se poate însă vinde cuiva lucrul care'i
aparţinea maimainte: „Sue vei evptiv non valet, sice sciens,
site îgnorans emi“. (L. 16, Pr. Dig, 18, 1). Vedişi L. 1,
$ 10, Dig. 44, 7, unde se qice: Nec minus inutilis est stiDulatio, si quis vrem suam, ignorans suam esse, stipulatus
fiterit.“ Dacă însă lucrul war aparținea de cât în mod imperfect cumpărătorului, vândarea, ar fi bună şi vendătorul
va fi obligat a'i transmite proprietatea deseverșită. Cpr.
Pothier, Odlig., II, 134 și Pente, III, 8 unu.
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Alta este însă chestiunea de a se ști dacă vândarea
venaarealulucrului altuia este validă în legislaţia, noastră, din causa
cerului altuia.
eliminărei art. 1599 C. fe., după care asemene vândar
e
este nulă. Chestiunea este controversată 1), însă contro
ver-

sa nu este cu putință de cât dacă lucrul străin s'a
vândut
fără, știrea, proprietarului, căci dacă el s'a vândut
cu știvea acestui din urmă, nu mai încape îndoială că vândar
ea,

va fi validă.

german).

(Cpr. axt. 876 din noul proiect al codului civil

O moștenire

vândări 2).
)

Intun

deschisă

poate

încă

face

obiectul

unei Vândarea u-

sistem,

vândarea lucrului altuia ar fi nulă,
şi în Vândarea lucodul frances (cpr. D. A. Donici şi Al. Râşcanu, ca
Dreptul cerului altuia,
din 1892, No. 46 şi 65. Trib. Dolj, Dreptul din 1894, No.
Vedi și înfră explic. art. 966, p. 131); într'un alt sistem, 68.
ar fi validă între părţi şi nulă numai în privința proprieea
tarului, care ar putea să'şi revendice lucrul seu chiar de

la

un cumpărător

de bună

credință : „Bes

emptori auferri

potest*. (L. 28, în jine, Dig., 18, 1, De contrahenda einption
e).
„Se strică vângarea, qice art. 44, $ 9, pastea III, cap.
2 din
codul Caragea, când lucrul ce se vinde, străin fiind, se va,
cere prin judecată şi se va Ima.« Cpr. AL. Degre, Dreptu
l
din 1874, No. 15, p. 120 şi din 1891, No. 10, nota 1.
In
alt loc, acelaș autor dice că vânarea lucrului altuia war
fi nulă, ci numai resolabilă. Dreptul din 1875, No. 21. Vedi,
asupra acestei chestiuni, în cât priveşte dreptul nostru
anterior, pe lângă textul mai sus citat din codul Caragea,
art.
1240 C. Calimach (923 C. austriac); $6, in fine, cap. X, C.
Andr. Donici. Vedi şi înfră, explic. art. 966, p. 131.—Im
noul
cod spaniol de la 1889, art. 1599 C. fr. este eliminat, ca
şi
în codul nostru, și acolo se decide în genere că vândar
ea
lucrului altuia este validă, vendătorul având obligaţiunea
de

a dobândi lucrul de la, proprietarul seu şi de a'l preda
cumpărătorului, sau, în caz contrar, de a plăti daune.
Cpr. A.

Lev6, Code cir. spaniol, No. 25, p. 23, 24 a introducerei.
Vedi și tratatul nostru în limba franceză, p. 497, nota
1.
In fine, trebue să observăm că, după ast. 59 din
codul
Art. 59 c.
de comerț italian, vândarea comercială a lucrului altuia
este com. italian,
validă
Ea

: Lu vendita commerciale de la cosa alirui € valida.
obligă pe vândător a dobândi lucrul şi a'] preda cumpă- de legiuitorul

rătorului, sub pedeapsă de daune-interese. Această
disposiție n'a fost reprodusă în codul comercial de la
1887,
- aşa în cât nici o antinomie nu există, în această privinţ
ă,
între codul civil şi codul comercial.
*) Pothier, Vente, III, 595. 17. Huc, VII, 72. Cpr. art. 1711
urm,
€. Calimach, 1278 urm. C. austriac.
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III.—ART.

965,

Nu se poate însă face învoire asupra unei succesiuni
nedeschi
se încă, sau ori ce pact succesoral în genere, nici
2, 702
C. C. "chiar în privinţa unor obiecte determinate din moștenire 1),

Pact succesoral.

965 $
1926

Art.

pentru

1032

că asemene

din codul

tocmeli sunt,

Calimach,

ceasta prihănite,

care

după

cum se exprimă

art.

în protivu moralului și pentru a-

de multe

ori aduc

şi un

sfârșit pri-

mejdios ; quia hujusmorli pactiones odiosce esse videntur et
plen tristissiini et periculosi. eventus. (DL. 30, în medio. Cod.

2, 3, De pactis?).
Legiuitorul

—

[Să

')

Dreptul
vechii şi
dreptul
străin.

:)

Este

actual, fidel tradiţiunei trecutului nostru?),

în adevăr de principiu

că proibiţiunea

legei, în materie

de pacte succesorale, se aplică nu numai la universalitatea
bunurilor, dar şi la o parte sau un obiect determinat al
moştenirei, fie el mobil sau imobil. Baudry et Barde, ], 214.
Laurent, XVI, 85. Demolombe, XXIV, 3%5. Aubry et Ran,
IV, $ 344, p. 317. Lavombitre, I, art. 1130, No. 13. Troplong, Vente, I, 246. (pr. Cas. fe. şi Trib. Le Mans, D. P,,
46. 1. 25. D. P,66.2. 9%.
Cpr. Pothier, Obliy., 1], 132 şi Vente, III, 596. Acearias,
Dr. romain (ediţia a 4-a, 1891), p. 58, nota 2. Baudry et
Barde, I, 261. Maveadă, VI, ast. 1600, No. 1, p. 213.
Pactele succesorale au fost, în adevăr, oprite prin toate aşezămintele noastre anterioare. Eată cum se exprimă, în această privință, pravila lui M. Basarab, glava 211: „Locmelele tatălui care "şi mărită fata, şi o înzăstrează cu condițiune ca zestrea ei dată să fie pentru toate lucrurile ei,

şi mai

mult

să nu

aibă

treabă

în bucatele

lui,

mare

nici o

putere, nici adeverinţă, nici nu opreşte pe fiea-sa, de a'] MOŞteni,

de va, muri

fără carte“.

Vedi

şi codul

Calimach,

art.

pacte

se aducea

o a-

1032 şi 1172, $ ultim, ete.—Codul Caragea nu opreşte aceste
pacte în termeni expreşi, însă s'a, decis cu drept cuvânt că
ele erau oprite și sub acest cod, conform principiilor drep-

tului roman,

pentru

că, prin asemene

tingere dreptului de a testa. 'Irib. Dolj (A. Măinescu, preşed.), Dreptul din 1893, No. 60. Cpr. 'Prib. Iltov, Cuv. judiciar din 1891, No. 20. Vedi, asupra pactelor succesorale, t.
II al lucrărei noastre, p. 362 şi um. Pactele succesorale sunt
din contra admise în dreptul germanie (vedi E. Lehr, Dr.
cit. germanique, 315; C. Saxoniei, art. 2003, 2549, 2551;
C. german promulgat la 18 aug. 1896, aplicabil în toată
Germania cu începere de la 1 ian. 1900, art. 2274 și urm.,
etc.); însă este de observat, că codul austriac nu le admite
de cât între soţi şi în forma unui testament regulat. (Art.
602, 1249 C. austriac). (pr. art. 2546 C. Saxoniei. De aceea, art. 819 $ ultim din acest cod, corespundător cu art.
1172

din codul

Calimach, anulează

siuni nedeschise încă:

„Jen

înstrăinarea

unei suece-

eine Evbschafl ode» ein

Ver-
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opreşte ori ce pact succesoral, și pentru a da acestei proibițiuni o insemnătate și mai mare, el nu se mărginește
a o spune o singură dată, ci repetă aceiaș proibițiune în

trei texte deosebite, și anume, în art. 702, 965, Ș 2 și în
art. 1226, Art. 1600 din codul fr. mai spune încă că „Nu

se poate vinde moștenirea unui om viu, chiar cu consimțemântul seu.“ Acest text nefiind de cât aplicațiunea principiilor de mai sus, a fost eliminat de legiuitorul nostru

ca deprisos.

(Mareadă,

Legiuitorul

o admitea
străina

actual

VI, art.

dreptul roma,

drepturile

1600,

nu admite

unde

eventuale

No.

1,

ab înitio).

nici excepţiunea

se putea, în mod

ce o persoană

avea

pe care

valid, înla moște-

nirea unui om viu, cu consimțământul seu, dacă acest consimțemânt nu era revocat în tot timpul vieţei sale, et în

ea

usque

(DL. 30,

ad

eztremum

Cod,

în adevăr,

că

2, 3,
nu

vile

sue

De paetis).

se pot

face

Spatium

Art.

învoiri

965

perseveraveril.

$

asupra

2
unei

prevede,
succe-

siuni nedeschise încă, chiar de say da consimțământul hui de
cujus, ear art. 702 proibă pactele succesorale făcute chiar
prin contractul de căsătorie. (Cpr. şi art. 1226 C.C. !)
miichtniss, die man ton eine dritten Person hojt, noch bei
Lebzeiten derselbeu verâussert wird“. Cor. art. 312 C. ger-

man.

Curtea

noastră supremă a mers

deci prea departe când

a afirmat (v. Dreptul din 1976, No. 24 şi Bulet. S-a 1, 1876,
p. 187) că codul austriac permite pactele succesorale în genere.
:) Dreptul actual fiind deci mai riguros de cât dreptul roman,
convențiunea făcută de o persoană cu unul sau mai mulți
din moştenitorii sei presumptivi, asupra moștenirei sale viitoare, ar fi nulă sau, mai bine dis, inexistenta, ca şi acea
care ar fi intervenit între moștenitorii sei şi cei de al treile. Art. 1118, $ 2 din codul italian este formal în această
privință. „Non si pud fave, dice acest text, alcuna stipulazione ad una successione non ancora aperta, Sia con guello
della cui eredită si tratta, sia con terzi“. Cpr. Laurent,
NVI, 8%. Baudry et, Barde, 1, 264. Larombiăre, I, art. 1130,
No. 8. Fuzier-Herman, art. 1130, No. 21. Cpr. şi D.P., 49. 9.
165. D.P., 53. 1.43. D.P.,59. 2. 131. D. P., 94. 1. 546.
Tot ca pact suecesoral oprit de lege ar trebui să se considere convenția prin care unul sau mai mulți copii sar
obliga, în viață fiind părintele lor, a respecta testamentul
acestuia, sau a nu ţinea nici o samă de el, pentru că proibiţiunea legei nu se aplică numai la moştenirele ab întestaf,
ci și la acele testamentare. (pr. Baudry et Barde, I, 273.
Laurent, XVI, 88. 7. Huc, VII, 72. Cas. fe, D. P., 84. 1. 468.

Deosebire
între dreptul
actual şi
« lreptul ro-

man.
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CODUL

CIVIL—CARTEA

IIL—TIT.,

IIL—CAPIT, 11.—S-a IIL—ART.

965.

Conv. asuNu se poate conveni nici asupra moștenirei
unui abPra mosteni- sent, pentru că moștenirea absentului nu
este deschisă şi
absent.
Art. 895,

pentru că moartea sa nu se presupune nici
odată 1).
Cât pentru dăruitorul care ar fi stipulat în folosu
l seu

întoarcerea bunurilor dăruite, în baza art. 825 C. C.,
pentru casul când primitorul darului ar fi murit înaintea
lui,

nimic nu lar împedeca de a venunța la acest
drept, pentru că, precum numele seu îl arată, dreptul de
reîntoarcere, cu toate că este subordonat morţei donat
arului sau

descendenților sei, nu se întemeiază

tară,

Convenţiile

ci pe

convenţiunea

părților =),

Din cele mai sus expuse

velative la “velativă
nedeschisă ceastă

pe o vocaţiune

resultă că ori ce

convenție

testamentară,

este nu-

la o moștenire viitoare și nedeschisă încă,

moștenire

ab infestat sau

eredi-

nu

fie a-

oda 4 bici mai anulabilă, ci inezistentă, nesusceptibilă de
a fi confirfirmate
sau mată nici după moartea lui de cujus, pentru că,
după cum
ratificate. se exprimă art. 1310 din codul italian, ceea
ce nu există,

nu poate fi confirmat $. Quod nullum est confirmari nequit
4).

[i
=—

War trebui însă să vedem un pact succesoral
oprit de
lege în actul prin care cine-va, de bună credință,
ar dispune între vii de toate bunurile sale presente, nici
găduinţa care ar urma a fi îndeplinită numai la moarteîn făa făgăduitorului, pentru că, în asemene caz, datoria
este actuală, plata numai fiind amânată pănă la moartea
debitorului. Baudry et Barde, 1, 266, 967. Larombiăre, 1,
art. 1130,
No. 9 şi 10. Demolombe, XXIV, 327. Laurent,
XVI, 101.
Cpr. D. P., 46. 1. 29. D. P., 61. 2. 151.
Tot din aceleași principii mai resultă încă că cine-v
putea foarte bine să dispue de averea sa, reservândua ar
sufructul pănă la moarte, fără ca asemenea conven şi uție să
poată fi considerată ca un pact siccesoral oprit de
lege. Chr.
Bandry et Barde, 1, 268. C. Poitiers, D. P., 53. 2.
12.
') Baudry et Barde, I, 278 şi autorii citați în
t. III al luerărei noastre, p. 363, nota, 2, unde am vădut, cu toate
aceste,
că chestiunea, este controversată.
Baudry et Barde, 1, 280. Larombiere, I, art. 1130,
Cas. fr, 19 ian. 1836. Repert. Dalloz, Contrat de No. 19.
mariage,
304 și Disp. entre-uifs, 1156.
3) „Aon si possono sanare con verun alto confer
mativo i vizi
de un atto nullo in modo assoluto per difetto di
formalităe.
(Art. 1310 C. italian).
*) Laurent, XVI, 106; XVIII, 564 urm., 575 urm.
Bandry et
Barde, |, 261. Marcadg, V, art. 1338, p. 9% şi
art. 139%,
p. 429. Fuzier-Herman, C. civ., art. 1130, No. 28.
Vedi t. IV,
al Iucrărej noastre, p. 88, text și nota 3, p. 107,
108, 241.
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convențiunea

are în acelaș timp de obiect o moş- Cazul
in catenire deschisă și una viitoare, ea nu
va fi indivisibilă și e convenția
inexistentă pentru tot, aşa
precum

susțin

validă în privinţa moștenirei deschise,

între părţi

ar fi unul

dacă cumpărătorul

și acelaș

se declară

numai pentru moştenirea,
asemene declaraţiuni din
determine partea din preț
chisă. Cât pentru casul în

pentru

unii 1), ci va fiobiect o moş-

de și preţul hotărit depre des
ambele

moșteniri,

viitoare.

gata a plăti preţul întreg Controversă.

deschisă, sau dacă, în lipsa unei
partea-i, judecătorii vor putea să
care se referă la moştenirea descare contractul ar statornici dou&

preţuri, unul pentru moștenirea desch
isă și altul pentru acea viitoare, chestiunea nu sufere nici
o dificultate, căci fiind în specie
două

contracte, acel relativ la
chisă va fi valid, ear cela-lalt va, fi inexi moștenirea desstent 2)

La principiul care proibă în mod
absolut pactele succesorale, legiuitorul aduce însă oare
care excepţiuni :

10

Astfel, după

art. 933, se poate
prin contractul lor de căsătorie, averea da viitorilor soţi, Instit. consa viitoare, adecă ptttală.
averea ce dăvuitovul va

avea la moartea sa. Instituţia contractuală este deci un pact succesoral
permis 3).
20

Art.

845

permite

de asemene,

în parte

a sa finală,
o stipulaţiune care constitue un pact
asupra unei moșteniri
nedeschi

se încă *).

')
:)
5)

*)

|

Vei şi t. III, p. 336, 362, 633. Vegi
şi
nota 2.—Pactele succesorale fiind, după supră, p. 23, text şi
cât am Vădut, oprite pentru raţiuni de ordine publică,
nulit
atea provenind
din această proibiţiune poate fi invocată
din
oficiu de judecători. C. Paris, D.P., 17. 2. (11.
Troplong, Vente, 1, 251. Vedi şi decisiile
citate în Baudry et
Barde, I, p. 265, No. 211, nota 1.
Baudry et Barde, 1, 277. Demolombe,
XXIV, 329. Laurent,
TĂ, 419 şi XVI, 86. Duvergier, Vente
, 1, 231. Cas. t., 9
fevr. 1830, R&pert. Dalloz, 'runsactio
n, 162, nota 2.
Vedi în t. IV, p. 751 şi urm. explic.
art.
tră supremă, prin 0 decisie foarte strân 933. Curtea noasde curând (12 dechem. 1896) că instituţias motivată, a decis
contractuală este
admisă şi în legislaţia noastră. Drept
ul din 1896, No. 83 şi
Curier judiciar din 1896, No. 46. Cpr.
€. Craiova, în aceiaş afacere. Dreptul, loco cit. Conclusii
contorme ale proc. general, D. G. Filiti, care, şi de astă dată,
ne a făcut distinsa, onoare de a invoca părerea noastră
înain
Veqi Dreptul ain 1896, No. 80 şi Curie tea Inaltei Curți.
r judiciar din acelaș an, No. 46. Vedi și tratatul nostr
u în limba franceză,
p. 119, nota 1 şi 496, text şi nota
1. Cpr. Barde, 1, 28].
Vegi t. IV al luer. nostre, p. 352. Cpr.
Baudry et Barde, 1,198.
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COD.

CIV.—CARTEA III.—TIT. IIL.—CAPIT. II.—S-a
III. —ART.

30

In fine, ultimul

exemplu

963, 1310,

de pacte succesorale ex-

cepțional permise îl găsim în axt. 1061, $2)).
Am

Art. 963.

dis că lucrul

bue să fie cu putinţă,
fisicamente

care

face obiectul

contractului

tre-

să existe, sau cel puţin să poată exista

ori legalmente ; dar

aceasta

nu

este de ajuns:

lucrul mai trebue încă să fie în comerţ, în hominum commercio (art. 963 și 1310 C. C.). „Pentru toate lucrurile
supuse

comerțului

se pot încheia

tocmeli“, dice art.

1170,

ab inătio, din codul Calimach (578 C. austriac), și art. 1173
din acelaş cod (880 C. austriac) adaogă: „Dacă se va încheia tocmală pentru un lucru a cărui comerţ se va opri
în urmă de cătră stăpânire, mai înainte de tradarea lui,
remâne toemala resuflată.“ 2).
Lucrurile care sunt afară din comerț nu pot deci
obiectul unui contract, și obligaţia care ar avea deo-

face

biect, asemene lucruri ar fi inexistentă, chiar dacă s'ar fi con-

Luoruri afară

tractat

sub

condițiunea

ca lucrul să reîntre

Lucrurile sunt afară din comerţ,

meonet (L, 34, $ 1, Dig,

18, 1), de exemplu:

în comerţ 2).

1% Prin

natura lor

aerul, apa curgă-

toare (aqua profluens), marea, etc. și toate acele lucruri a,
căror

uz

este comun

sunt omnium
Lucruri cari
fac parte din
domeniul
public.

20

tuturor,

ace naturali jure

(Instit., Ş 1, 2, 1);

Prin

destinaţia lor. Astfel sunt lucrurile

conmmamnia
care

fac

parte din domeniul public, de ex., drumurile mari, drumurile mici şi ulițele care sunt în sarcina Statului, fluviile navigabile sau plutitoare (art. 476), porţile, zidurile, șanţurile, întăriturile

pieţelor

de resboi

și ale

fortăreţelor,

tificaţiile (art. 478 C. 0.) ete. (Cpr. Instit., $2,

for-

3.19),%).

1) Vedi înfră, explic. acestui text. Cpr. Baudry, II, 998.— Mai
vedi încă art. 1235, 1495 C. C., asupra cărora vedi Larombiere, I, art. 1130, No. 35 urm., precum și Giorgio Giorgi,
Teoria delle obbligazioni, II, 345.
*) „Se strică vendarea şi cumpărătoarea, dice, art. 44, $ 2 din
codul Caragea, partea III, capit. 2, când se vor vinde /ucvuri oprite de pravilă a nu se vinde“. „Omniun rerum quas
guis habere, vel possidere, vel persequi potest, venditio rect?
fit: quas

vero

natura, vel gentium jus,

vel mores civitatis com-

mercio exuerunt, earum nullu venditio est“. (L. 34, $ 1, Dig,
18, 1, De contrah. emptione).
3) Cpr. Gr. G. Păucescu, Oblig. I, 167.
+) Astfel, lucrurile care fac parte din domeniul public fiind afară, din comerț și nefiind susceptibile de apropriaţiune sau
de posesiune privată (art. 1944 C. C.), nu pot face obiecutl
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ART.

963, 1310.
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Pentru oare-care consideraţii de ordine publică careLucruri seoa-

opresc înstrăinarea și libera lor circulaţiune.

Astte]

sunt

ta comerţ,

substanțele veninoase, care nu pot fi vândute de cât desid.
de ordine
farmaciști 1): animalele bolnave sau băntuite de o
boală Publică.
contagioasă

(art.

14

L.

asupra

nare din 28-mai 1882, ete. 2),
+0

Fabricaţiunea

poliţiei

chibriturilor

sanitare

Și a cărţilor

şi veteride joc (L. Lucrurile

din 31 martie 1836) a tutunului (L. din 28 febr. 1557) asia aera

pulberei și, în genere, a tuturor lucrurilor asupra
Statul și a reservat monopolul, sunt, de asemene,

cărora reservat mosupuse DoPolul.

unor prescripțiuni pe care părțile, în convențiile
lor, nu
le pot eluda.
Lucrurile asupra cărora Statul 'și a reser-

vat monopolul

comerţ 8).

exclusiv sunt deci, în acest sens, afară din

unei convențiuni sau unei acţiuni poseşorie.
1. Dreptul din 1891, No. 66.—S"a. decis însă
litatea domeniului public nu poate fi propusă
oară în casație. Cas. fi, Pand. Ptriod., 1891.

tul din 1891, No. 63.—Vedi însă D. P, 36.

Cas. rom. S-a
că inalienabipentru prima
1. 996 şi Drep-

1. 188.

Dar dacă lucrurile dependente de domeniul public nu sunt

susceptibile
0 convenţie

de proprietate privată, părţile ar putea să facă,
validă în vederea unei desafectări eventuale a

lucrului public.
valid

a

face

Astfel, poate cine-va să

stăruinţile

necesare

pentru

se oblige
ca un

în mod

drum

fie desafectat, în scopul dea face ca un particular să
dobândi proprietatea privată acelui drum. Cpr. T.
VII, 69. Pand. fr., II, 7619. Larombiăre, 1, art.
No. 15.
?) Veneni mali quidam putat non contrali emplionem (L.
2, Dig., 18, Î.— Substanțele veninoase sunt în comerţ
face

obiectul

unei proprietăţi private,

însă,

să

poată
Huc,
1128,
35, $
şi pot

cu toate aceste,

ele nu pot fi vândute şi cumparate de cât conform legilor
speciale în această materie. N'ar trebui deci să credem,
așa,
precum pe nedrept susțin unii, că lucrurile care nu sunt în

comerţ

suni

acele care nu pot fi: vendute și

cumparate,

căci

sunt lucruri care, deşi în comerţ, totuș nu pot fi vândut
e
nici cumparate, pentru că disposițiuni speciale au oprit vândarea lor (art. 1310). Cpr. Phiry, II, 611, în fine. Pand.
fr, II, 1622. Fuzier-Herman, C. cie. II, art. 1128, No. 4.
*) Cpr. Cas fr., D. P. 93, 1. 20 Şi Curier judiciar din
1893,
No. 12, p. 11. Baudry, 11, 81. Laurent, XXIV, 94. Guillouard, Vente, II, 506. Bandry et Barde, 1, 248.
3) Cpr. TD. Huc, VII, 71. — Mai sunt încă afară din
CONErț : 2. abituţiuusul și abitațiunea, (art. 571, 573 C. C.), pensiile de
retra- ne; pensiide
retragere,ete.
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Funcţiunile publice sunt,
merț,

pentru-'că

blice. Ele nu pot

ele presupun

de asemene,

afară din co-

o delegaţiune

a puterei pu-

deci să facă obiectul

unei

convenţiuni ;

de unde resultă că ori ce contract prin care un funcţio
nar public sar obligaa demisiona spre a face loc unei
alte
persoane, care la rândul ei, s'ar obliga a plăti o sumă
de

bani funcţionarului demisionat, ar fi radical nul şi nu ar
avea nici o existență !). (Vegi și înfră, p. 137).
mai

Prin funcționari publici trebue însă să înțelegem nuacei care, prin atribuţiunile ce le sunt încredințate de

legile organice, deţin puterea, atribut al suveranităţei naționale, întrun grad ori cât de restrâns, sau fără a o de-

ține,

contribuesc la mersul regulat al lucrului public 2).
Persoanele a căror slujbă nu este considerată ca 0)
funcţie publică pot deci s'o cedeze chiar pentru o sumă
de

bani. Astfel, s'a decis că ar fi validă

secretarului

unei

comuni 2), sau

cesiunea

a împiegaţilor

funcţiunei
unei

socie-

gere, recompensele naționale şi lefile eclesiasticilor, militarilor şi tuturor înpiegaţilor plătiți din tesanrul public, sau
din alte case publice, care nu pot fi cedate nici în totul,
nici în parte. (Art. 409 Pr. civ., modificat prin L.L. din 1
martie 1881 şi din 19 iunie 1899).
') Bandry et Barde, 1, 250. 'Troplong, Vente, I, 220. Duvergier, Vente, I, 207. Fuzier-Herman, Cod. cie., art. 1128, No.
15 urm.—Jurisprudenţa

franceză

a făcut mai multe

aplica-

țiuni a acestui principiu. Cpr. D. P., 50. 5. 239, No.1.D.
P., 56. 2. 263. D. P., 59.5. 194, No. 10, ete. — Contră. C.
Grenoble şi Amiens, Repert. Dalloz, Oblig., 563. Veqi și înfră,
explic. art. 966, 968, p. 137. In Francia, legea din 9 iunie
1853, asupra pensiunilor civile (art. 27), lipseşte astăzi de
dreptul de pensiune pe funcţionarul care şi ar fi dat demisia, primind în schimb o sumă de bani: „Le fonctionnaire
convaincu de sâtre dânis de son emploi ă priz dargent perd

ses droits a la pension“.

*) Cpr. 'Trib. Iaşi, 18 noembr. 1896 (L. (ăhica făcând faneţiune
de preşed.). Dreptul din 1897, No. 8.
3) 'Trib. Le Mans, 22 april 1890. Pand, Ptriod., 1890. 2. 195.
Această soluție (aprobată de Bandry et Barde, I, 955) este
însă inadmisibilă la noi, pentru că secretarul comunei (în
comunele rurale, notarul) este un agent al autorităţei comunale și, prin urmare, un funcţionar public în toată puterea cuvântului.
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tăți private, precum sunt acei ai diferitelor
credite 1), ai
casei sf. Spiridon din Iași >) şi altor persoane
morale.
Cât pentru portărei, ei sunt. adevaraţi funcționari
publici, de şi sunt retribuiţi de părţi (art. 2
și 51 L, Org.

Portărei.

judecătorești din 1 sept. 1890).

Clientela unui medic sau a unui avocat n'ar putea,
în Clientela uprincip să facă obiectul unei vândări sau unei cesiun
i, pen- At! „medie
tru că, în privinţa acestor profesiuni, este vorba
de o în-

credere personală
avocat.

vocat

pe

care

clientul

o are

în medic

sau

în

Credem însă, cu toate acestea, că un medic sau
un asar putea foarte bine obliga a nuși mai exerci
ta

profesiunea

sa într'un

fel clientela sa
prescrise

altei

de lege

loc anume

persoane,

spre a exercita

determinat

Şi a ceda

care ar întruni
o asemene

ast-

condiţiile

profesiune, re-

comendând această persoană clienţilor sei, închir
iându'i și
localul în care cedenţii îşi exercitau profesiunea
lor 5).
Un

lucru

poate

să fie afară

din

comerţ

absolut sau intrun mod relativ.
Astfel, starea civilă a persoanelor este

lut afară

din

comerţ, şi nu poate

să facă

întrun

în mod

mod

|
abso-Starea civilă,

obiectul unei con-

î) Aceşti funcționari nefiind nici împiegaţi
ai Statului, nici plă- Neaplicarea
tiți din tesaurul

public sau din altă casă publică, cu drept legei
din 1
cuvânt s'a decis că ei nu se pot folosi de dispos
iţiile ex- ge BL
cepționale ale legei Grădi

şteanu, din 1 maxti
care se declară neurmăribile numai salariile e 1881, prin rii creditelor
funcționarilorși la portărei,
publici. 'Trib. Iltov, Dreptul din 1884, No.
34.— Contră. Acelaş trib., Dreptul din 1888, No. 65. Aceia
ş soluţie este
aplicabilă şi portăreilor, pentru că ei nu
sunt plătiţi din
budgetul Statului, ci au op simplă remisă din
casează. 'Trib. Ilfov (C. Paraschivescu preşed.), sumele ce înciar din 1896, No. 38. Vedi şi tratatul nostru Curier judiîn limba franceză, p. 392, nota 1.
*) Trib. Iași, sentinţa supră cit., p. 120, nota
2. Dreptul din
26 ianuar 1897, No.'8.
2) Baudry et Barde, 1, 958. Aubry et Rau,
IV, $ 344,p. 316,
311. Demolombe, XXIV, 342. Râpert. Dalloz,
Supliem., t. X,
V-o Medecine, 95 text şi nota 1. Laurent,
XXIV, 9%. Pabon,
Manuel juridique des medecins, 210 urm. Cpr.
D. P., %. 2.
31. Sirey 95. 2. 43. D.P, 50. 9.19%. [.
P., 51. 2. 18.
D. P., 61. 1. 326, ete.—Contră. Trib. şi C.
Paris, D. P,, 46.
3. 62. D. P., 47. 4. 494, No. 2,

122

COD.

CIVIL.—CARTEA III.—TIT. TII.—CAPIT. I1.—S-01.—ART.

venţiuni !).

Tot astfel sunt

supră, p. Ll4 şi urm.).
Fondurile
rurale.
Inalienab.
fondului
dotal.

Art. 1,$5
Constit.

și moștenirele viitoare

963, 1310.

(vedi

Fondurile rurale sunt încă scoase din comerţ, însă numai

în privinţa străinilor (art. 7 Constit.), adecă în mod relativ 2).
Tot astfel, fondul dotal nu este în mod absolut scos afară

') Cas. fr. D. P., 86. 1.55. T. Huc, VII, 68. Pand. fi, Oblig.,
”

II, 7618.
Axt. 7, $
pabili de
că ei sunt

mai prin

Laurent, XVI, 149.
5 din Constituţie declavând că străinii sunt incaa dobândi imobile rurale în România, am vădut
incapabili de a dobândi asemene imobile nu nu-

prescripţie,

cumparare,

donaţiune,

etc.

(epr. Cas.

rom. și Prib. Bacău. Bulet. S-a 1, anul 1891, p. 1081 şianul 1892, p. 464. Dreptul din 1895, No. 43), dar şi prin
moștenire a intestat sau testamentară. Vedi Trib. Suceava și Curtea din Iași; 'Tribun. Bucuresti, Buzeu și C.
București, Dreptul din 1891, No. 75 şi din 1892, No. 18.
Dreptul din 1894, No. 55 şi din 189, No. 47. C. Galaţi
(22 martie 1897), Dreptul din 1897, No. 29. Cpr. asupra
acestei chestiuni, foarte controvessată, tomul I al lucrărei
noastre, p. 164 urm., t. III, p. 238 şi t. IV, p. 52. Vedişi
tratatul nostru în limba franceză, p. 35 urm. și p. 448, nota
1.— Vei însă în sens contrar, Alex. Degre, Dreptul din 1886,
No. 32 şi din 1896, No. 63.—S'a dis, între altele, că străinul, care, după textul sus-citat din Constituţiune, este exclus
de la dreptul de a dobândi imobile rurale, ar putea recla-

ma

în bani partea,

sa succesorală dintr'un

asemene

imobil,

și această soluțiune a fost consfințită de curend (5 fevr. 1897)
prin 0 decisie a Curţei din Bucureşti, S-a III, dată sub preşed.
D-lui A. Eustațiu (Dreptul din 9 mantie 1897, No. 20) şi
Cuv. judiciar din 18 mai 1897, No. 19. Această soluție, formal
admisă prin art. 654 din codul austriac, în privinţa legatelor lucrurilor ce legatarul este personal incapabil de a poseda, ar fi pănă la un punct oare care juridică şi, în orice
caz, mai echitabilă de cât acea admisă de jurisprudenţă şi
de o parte însemnată din doctrină, însă nu vedem cum moştenitorul ar putea să vândă imobilul, atunci când pentru a
vinde el trebue să fie proprietar, și el este incapabil de a do-

bândi

proprietatea

imobilelor»

rurale.

Bunurile nu se vor pu-

tea, deci vinde de cât atunci când, între moştenitori, unul ar
avea capacitatea de a dobândi. Cât pentru dreptul ce unii
au voit să confere, în asemene caz, ministerului public, a-

ceasta

este cu

deseverșire inadmisibil

în legislaţia noastră,

unde legea franceză din 20 april 1810 lipseşte. Legea fiind
deci din toate punctele de vedere nedreaptă și pot; a gice
chiar neumană, chestiunea reclamă o soluţie grabnică, însă
nu de la camerele ordinare, ci de la o cameră de revisuire.
Amicul nostru, Gr. Vulturescu, a depus de curând în Senat, din iniţiativă parlamentară, un proiect de lege pentru
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de a permite în-

străinarea lui (art. 1252). Inalienabilitatea fondului dotal
nu mai este deci astăzi de ordine publică, precum era la
Romani: Reipublicee interest mulieres dotes salvas habere,
propter quas nubere possunt. (L. 2, Dig., 23,3, De jatre dotium).
De

asemene,

pământurile

date

clăcașilor

prin

legea Pământurile

rurală din 1864 sunt inalienabile numai pănă la: 1916 (art. pelăcasilor.
152 Constit. L. din $ iunie 1884) 1), şi această, inaliena- 1519şi art.

bilitate nu este absolută, de oare ce ele pot fi înstrăinate 192 Constit.
cătră comună sau cătră un alt sătean neînproprietărit 2),
punerea codului civil în acord cu disposițiile art. 7 din Constituţie (veci Dreptul din 1897, No. 7 şi 8), însă pe lângă
că această lege, dacă sar vota, ar fi anti-constituţională, apoi ea mai lasă de dorit şi din alte puncte de vedere. Nu
este

')

însă locul aici de a arata

lacunele

acestui proiect

de

lege. Vedi însă critica lui foarte judicioasă, făcută de amicul
şi colegul nostru, N. Basilescu, în Dreptul din 1897, No. 10.
Ele

sunt,

de asemene,

pănă

la această

dată, inprescriptibi-

le (art. 1844). Cas. rom, Dreptul din 1891, No. 73 şi Cuvierul judiciar din 1893, No. 55.—Și pământurile date bise-

ricelor pentru

întreţinerea,

lor şi a clerului sunt inalienabile

şi inpreseriptibile. Cas. rom. S-a 1, Dreptul din 1891, No. 73.
2) Se discută chestiunea de a se şti dacă preoţii de sate au Preoţii
nu
capacitatea de a dobândi pământuri rurale de la un fost pot dobendi
clacaș, şi s'au dat hotărîri şi înti”un sens și în altul. Cpr. Pământuri

Trib. Buzeu, Ialomitza şi C. Bucureşti, Dreptul din 1893, No. cole:

37 şi din 1891, No. 70. Curtea, din Bucureşti dice
în această privinţă (Dreptul din 1893, No. 37,
preoţii chiar fii de clacaşi, n'au fost, nici o dată
riţi şi nu sunt cultivatori de pământ ; de unde

foarte bine,
p. 29%), că,
înproprietăşi conclusia

”

juridică că ei nu pot să dobândească pământuri rurale,
folosinduse numai de pământul dat bisericei conform art.
14

din legea rurală, care, în această privință, menţine disp. din
Regul. Organic, anexa lit. B, publitate în Manualul adiui-

nistrativ al Moldovei, t. 1, No. 303, p. 437 urm.— Când în-

tr'o comună nu se găsese preoţi, usufructul pământului dat
conform art. 14 din legea rurală revine bisericei, care este

nudă

proprietară,

şi, în caz

de dărâmarea

bisericei,

el re-

vine comunei, ear nu proprietarului moşiei, care, în urma
legei din 1864, a perdut în mod definitiv proprietatea, lui.
Cas. rom., Dreptul din 1891, No. 73.
Sătenii

ar putea însă se dobândească

chiar dacă ei ar
cum ar fi acea, de
Dreptul din 1890,
dată (Dreptul din
înţăleagă ori-cine

asemene

pământuri,

ocupa o funcțiune publică în comună, prenotar, de învăţător, ete. 'Pribun. Prahova.
No. 29. Curtea din Bucureşti
a decis altă
1876, No. 18) că prin sătean trebue să se
domiciliează în comună ; însă această în-

ăteni.
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și aceasta chiar în urma legei de revisuire din 8 iunie
1584,
fiind că această lege n'a înțăles să modifice legile
anterioare din 1864 şi din 1819, ci a voit să dee inalienabili
-

tăţei proclamate prin aceste legi, un caracter consti
tuţional
și să prelungească termenul fixat pentru această
stare de i-

Transmit. pământurilor

clăcăşești

nalienabilitate încă pe 32 ani, adecă pănă'la 7 iunie 1916
ID),
Pământurile clăcășești pot, de asemene, fi transmise prin
A
.
A
„:
,
.

testament,

însă,

bine

înţeles,

numai

acelor

persoane

,

care

prin testa- au capacitatea de a le dobândi prin acte cu titlu
oneros >),
ent.
a
.
.
-

Controsirsă.

Curtea din Craiova a decis

(7 dechem.

1896) căs fe-

meea săteancă poate dobândi prin testament pământul
cu care

soțul ei a fost înproprietărit, de oare ce nici legea rurală
din 1864, nici cea interpretativă din 1879 nuo exclude
de

la acest drept ?).

terpretare largă
nu

este

este departe de a

de cât ţaranul

sau

fi juridică,

căci sătean

cultivatorul de pământ.

„Consi-

derând dice Curtea noastră supremă, că prin sătean nn
se
înțelege un individ care simplu locueşte în comună, ci
acel

individ care prin

profesiunea sa obicinuită este sătean,

adecă țăran, etc.“ Dreptul din 1885, No. 38, p. 299.
) Cas. rom., C. Bucureşti, Trib. Prahova, Ialomitza, Dolj,
ete.
Dreptul din 1885, No. 38; din 1890, No. 29; din 1891,
No,
60 și 70 ; din 1893, No. 49 și 77; din 1895, No. 61; din
1896,
No. 26 şi 55. Id. Curier ' judiciar din 1893, No. 81; din
189%,
No. 5, 11, 13 şi 28, ete. In acelaş sens: Em. Cernăt
escu,
Dreptul din 1892, No. 48 şi 50. Tot în acest sens sa
pronunţat de curend și Curtea din Iaşi, după ce mai întăi
pronunțase în sens contrar. Dreptul din 1891, No. 9.—Con se
tă. 'Trib. Teleorman, Iaşi, Râmnic-Serat, Slatina, Suceav Romanați, ete. Dreptul din 1887, No. 56 şi din 1893, a,
3t. Curier judiciar din 1896, No. 1, 16, 21,30. Dreptu No.
l din
1897, No. 37, ete. Vegi și G. Flaişlen, în Dreptul din
1891,
No. 38, p. 298. Vegi și tratatul nostru în limba. francez
ă, p.
303, nota 3.
Pământurile şi locurile de casă date prin legea
rurală
foştilor clăcași, se cuvin, când fac parte din o moștenire
cantă, comunei respective, ear nu Statului (art. 8 L. varur.
din 1364). Trib. Iaşi, 26 fevr. 1897, 1. Ghica făcând
fancțiunea de președ., Dreptul din 1897, No. 37.
2) Cas. rom. S-a I, 9 martie 1896., Dreptul din 1896,
No. 32,
Idem G. G. Flaişlen, Dreptul din 1891, No. 37, 38,
39.—
Contra. Tribun. Suceava, Dreptul din 1893, No. 15. Vegi
şi
tvatatul nostru în limba franceză, p. 152, nota 3.
3) Dreptul din 1897, No. 20.—0 învăţătoare nu poate însă
dobendi pământ rural prin contract de vindere cumpar
are.
Trib. Prahova, Dreptul din 1896, No. 48.
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clacaşilor

puteau fi urmărite pentru da- Urmă
rirea
și vendute prin licitaţiune publică,
însă,
bine
înţe
les,
silită
a pă
numai la persoanele capabile

torii

de a le dobândi !), Asemene
clăcășeşti.
urmărire nu mai este însă astă
zi cu putinţă, pentru că, legea judecătoriilor de ocoale
din 1 iunie 1896
prevede,
prin

art. 42, că

locuitorilor

„locurile de muncă,

săteni

prin legile

de

casele și ogrădile date

inproprietărire,

care le
declară, inalienabile, nu pot fi nici
urmărite nici sechestratet.
Mai

trebue încă să observăm că
toate hotărtrile date
de tribunale în privinţa vândăril
or sau schimburilor de pămânţ

între săteni sunt, după legile
existente (L. din 13
1879, art. 8), definitive și exec
utorii, fără drept de
apel sau de recurs în casaţie 2),
In fine, nu este destul ca contract
ul să aibă de obiect
un lucru la care ambele părți sau
macar una din ele
se obligă (art. 962), ci mai treb
ue încă ca lucrul să aducă un folos sau cel puţin o plăcere
creditorului şi să fie
determinat cel puţin în specia sa, genu
s limitati (art. 948,
$ 3 şi 964).
Un lucru poate să fie determinat
în genul seu, în defevr.

obște, după

cum

se exprimă

art.

796

din

codul Calimach,
de ex., un animal; în specia sa,
de ex., un cal ; în individualitatea sa, în felii, după cum
se exprimă art. 796 din
codul Calimach, de ex., un cal roib
sau alb, cutare moșie,
grâul ce am în hambar, etc.
Pentru

ca un

lucru să poată

îxact, nu este de ajuns

genul

seu.

De

exemplu,

face obiectul

ca el să fie

nu

me

pot

determinat
obliga

ați

unui

numai
da un

con-

în
ani-

mal, fără a arătala ce specie el
aparţine, pentru că, în
asemene caz, aș putea să mă libe
rez dându-ţi un animal
fără nici o utilitate, de ex., un
purice, o muscă, etc. 2),
') C. din Bucureşti,
13 ianuar şi 15 iunie 1896, Dreptul
din
1896, No. 55 şi Curierul Judiciar
*) Cas. rom. S-a I, 26 dechein. 1896 din 1896, No. 3.
și 15 april 189%. Dreptul
din 1897, No. 7şi din 1892, No. 50.
tul din 1894, No. 49. Vedi şi trat C. din Bucureşti, Drepatul nostru în limba, franceză, art. Organ. judiciaire, p. 303,
nota 3.
*) Pothier, II, 283. Mourlon, II, 1097
. Baudry et Barde, 1, 282.
Bandry, II, 843. Thiry, IL, 611. Aubr
y et Rau, IV, $ 344,
p. 319. Demante, V, 43 bis [ Laur
ent, XVI, 77. Vigi€, II,
1019. Marcade, IV, 45]. Demolombe,
XXIV, 313. Păucescu, |,
1170. 'P. Huc, VII, 74. Vedi și t. IV al
lucrărei noastre, p. 568.

Determina-

eâ norului

biectul con-

Ant tai 3
și 962,
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Lucrul însă determinat în specia sa, în specie, de ex.,
un cal, poate face obiectul unui contract, pentru că, în asemene

caz,

alegerea

supra unui animal
debitorul

debitorului

se va libera

(art. 908, 1103).
Strămutarea

Trebue

însă

nu

va

dând

un

să observăm

cal
că,

de

să poarte a-

drept de creanţă.

Tradiţia

o valoare

în asemene

DOD iad ie Ha nu este translativă de proprietate,
un

putea

fără nici o utilitate 1). In asemene

singură

ci

caz,

mijlocie

caz, conven-

produce

numai

va determina

calul

promis sau vândut și va strămuta proprietatea lui. Aceasta
este unul din casurile în care tradiția strămută proprieta-

tea (art.
Determina-

644)2).

Când lucrul determinat

în specie nu presintă utilitate

Te nulă”de cât într'o cantitate oare care, cantitatea, guantum sit...
14, $ 1, Dig., 45, 1) trebue să fie determinată prin
contract, sau cel puţin contractul trebue să conțină elementele necesare pentru determinarea ei. De exemplu: 'Țiam promis vin sau rău, fără să dic anume cât, obligaţia

este nulă,

ca și în casul când

pentru

aș putea

că

să mă

ţi-aș fi promis

liberez

dându-ţi

un animal,

o picătură

de

promis

sau

vin sau un grăunte*).
Obligaţia

ar

fi însă

validă

dacă

ţi-am

dacă ţi-am vândut o merță, o kilă de grău, etc., saugrâul
ori vinul cât îţi va trebui pentru un timp anume determinat, sau pentru casa D-tale, căci, deși cantitatea nu se
vede determinată prin contract, totuși acesta
mentele necesare pentru determinarea cantităţei

conține elepromise sau

1) Pothier, Il, 131, 283. Pand. fi., II, 7635 şi autorii citați la
nota precedentă. Vedi şi t. IV allucrărei noastre p. 508.—
Obligația ar fi însă nulă dacă m'aș fi obligat aţi da un
quadruped, un mamifer, ete. Bandry, II, 843. Mareadă, IV,
+51, Baudry et Barde, I, 233.
2 Cpr. Larombiere, I, art. 1138, No. 17. F. Huc, VIL, 14. P&ucescu, I. 248. Vedi şi t. III al lucrărei noastre, p. 208 și
_t. TV,p.182şi 547. Vedi şi înfră, explic. art. 971, 129%, $1.
3) Triticum dare oporteve stipulatus est aliquis.
Facti gucestio
est, non juris.

Igitur si de aliguo lritico cogitaverit, id est, cesti

generis, certe guantitatis, id habebitur pro expresso. Alioguin
si ciim

destinare

genus

et modum

vellet,

non

fecit,

nihil stipulatus videtur; igitur ne unum quidem modium.“ (Nu se datoreşte, în asemene caz, nici o măsură). L.
94, Dig., 45, 1, De verb. obligationibus.

DESRPE CAUSA CONVENȚIUNILOR.
vEndute 1). „Tăcerea părților asupra
cantităţei nu
obstacol la existenţa contractului, dice
art. 1273
cod spaniol de la 1889, de câte ori
ea va putea
minată, fără un non acord al părților“.
Determinarea lucrului în individualitatea
sa
cea

|
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va fi un
din noul
fi deter-

este încă Determin.
mai bună. Atunci se dice că lucrul este
up
corp
cert erai în
(art. 1061 ş 1, 1102
,

1156,

1329

C.

C.). 2).

Ce trebue să decidem în caz când, din
dou& lucruri
care fac obiectul unei obligaţiuni alter
native, unul este
determinat, ear cela-lalt nedeterminat
și nedeterminabil ? De
ex., ţi-am făgăduit calul ce'l am în grajd
ul meu sa vin.
In asemenea caz, obligația va fi pură
și simplă, modalitatea alternativei

din art. 1029).

fiind

considerată

ca fără

Judecătorii vor aprecia

fiinţă.

tatea sa,

(Argum.

însă în fapt dacă

NU Cum-va am înțeles săţi făgădues
c sau calul meu sau
vin pănă la concurența valorei lui,
în care caz va exista o
adevarat

ă obligaţie

după

alegerea

alternativă, și me voi puteal ibera dând,

mea,

unul din cele dou& lucruri promise
(art.
1026), sau acela pe care îl va alege
creditorul, dacă, după
contract, el are alegerea (art. 1027)
5.

SEOȚIUNEA 1V
Despre

causa convențiunilor.

"A treia condițiune neaparată pent
ru existența convențiunei sau a contractului, este o
causă adevarată și licită.
Cuvântul causă are mai multe semn
ificaţiuni:

1%

Caus

a însâmnează relațiunea a două lucruri,
unul Diferitele
față cu altul. Astfel, când gicem că un
lucru are de causă sensuri
ale
un alt lucru, acea

sta însâmnează că un lucru este cons
ecința altuia. Causa, în asemene caz,
se dice eficientă.
20 Prin causă se mai înțelege încă
motivul care ne
determină a contracta sau causa împu
lsivă : cur contrahitur.

9
—

2)

Phiry, II, 611. Baudry et Barde, 1,
284. Mourlon, II, 1099.
Baudry, II, 843. Demolombe, XXIV,
314, 315 şi toţi autorii. Vedi și î. IV al lucrărei nostru,
p. 568. (pr. Cas. îi,

D. P., 56. 1. 438.
Art, 903, 927, 971, 995, 997, 1018, 1044,
129, 1571,
sunt relative

etc,
tot la lucruri determinate în îndividuo.
Vedi
cele spuse în t. IV, p. 182, 541, 568.
3) Cpr. Larombiăre, I, art. 1129, No.7.
Band
Fuzier-Herman, C. ete, IL, art. 1129, ry et Barde, 1, 985.
No. 16,

eansă.
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Astfel,

cal cu

dacă

JI. —TIT. MIT. —CAP. 11.—S-a IV.-—CAUSA

având

a face

o călătorie în munţi,

CONYV.

cumpăr un

500 de lei, motivul sau causa impulsivă ori determi-

nantă

este nevoea

calului

pentru

călătoria

treprinde ; aceasta me împinge a contracta:
Causa

finală,

scopul

imediat

cemi

ce voesce

a in-

cur contrahitur.

propun

este însuş

calul : guid contrahitu.
Deosebire înDin cele mai sus expuse resultă că, de și, în limba,
„re „causa Și de toate dilele, cuvintele causă şi motiv sunt sinonime, toVenţiunilor, tuși, în drept, trebue să ne ferim de a le confunda 1),
pentru că, precum am vădut mai sus (p. 48 şi 55), una și alta
sunt

spus-o

cârmuite de principii deosebite.
Causa convenţiunei este, în adever,

odată

(p. 55,

nota 5,

precum

am

în fine), raţiunea imediat

mai

Și

direct determinantă care face pe părţi să contracteze, ear
motivul este, din contra, o rațiune indirectă și departată

care le împinge a contracta ?).
Astfel, într'o

pentru

vândetor

în schimbul
rinţa,

de

vândare
este

dorința

imobiliară,
dea

causa convențiunei

dobândi o sumă

imobilului vendut, ear pentru

a deveni

proprietar.

Vândetorul

de bani

cumpărător, dovoeşte

el însă ca

cu banii prinși din vândare să deschidă un stabiliment de
comerţ sau de industrie, ori săi dee cu dobândă pentru
ași mări venitul; ear cumpărătorul înţelege el să'și plaseze capitalul în imobile, pentru că acest mod de întrebuinţare ar presinta o mai mare garanţie de cât imprumu-

turile cu dobândă, în care adese ori se întâmplă perderi,
etc; aceste sunt motivele contractului. Dacă acum ne în-

chipuim o donaţiune, causa pentru dăruitor este dorinţa
de a veni în ajutorul donatarului, ear motivul este starea
de scăpătăciune în care se găseşte acesta, serviciile pe care
dărnitorul le ar fi primit de la dânsul sau de la autorul

lui, ete. (Cpr. art.

734

C. Calimach,

572 C. austriac).

1) Cu toate aceste, asemene confusie regretabilă se face de
Toullier (III, partea II, 166, 167), care dice că acesta, era,
înţălesul ce cuvântul causă avea şi la Romani (L. 5, Dig.,
12, 7, De condictione sine causa). In aceiaș greșală cade şi Delvincourt. Vedi supră, p. 55, nota 5.
*) „La cause, c'est le motif prochain, imediat, essentiei de
Vobligation ; le motit, c'est la cause cloignce, la cause de la
cause, le pourqguoi du pourgquoi“. Baudry et Barde, I, 302,
în fine.

DESPRE

CAUSA

CONVENȚIUNILOR.—

GENERALITĂȚI.

Motivele contractului fiind deci pers
onale fie cărei părţi
contractante, uşor se poate pricepe
pentru ce eroarea asu„Pra motivelor nu poate să dee
loc la anularea contractului
(vedi supră, p. 55,56), căci dacă
ar fi astfel, una din părți
ar suferi de greșala celeilalte, fără
să fi participat la dânsa ID)
3% In fine, causa este rațiunea
determinantă care a
decis pe părţi a
ele

și au

propus:

contracta, scopul principal și
imediat
id quod, înducit ad contrahendum
.

Astfel, într'o vendare, dobândirea

obligațiunei

cumpărătorului,

causa obligaţiunei

ce

lucrului. este causa,

ear dobândirea

prețului

vândătorului : qitid contrahitur.

este:

Intw'un contract de locaţiune, preţ
ul locaţiunei este cauobligaţiunei proprietarului, ear
folosința, imobilului este
causa obligaţi

sa

unei

chiriașului,

Intr'o societate,
rinţa de a realisa un
Din cele mai sus
nalagmatice, obligația

causa pentru fie care parte este
dofolos.
expuse vedem că, în contractele
siuneia din părți are de -causă
obli-

gaţia celeilalte părţi 2). (Vedi înfră,
p. 154).
Intr

'un împrumut cu titlu oneros
sau cu titlu gratuit
(contract unilateral), causa obli
gaţiunei împrumutătorului,
scopul principal ce el işi prop
une este remiterea unei sumi

de bani în mânele sale.
Causa obligaţiunei poate fi desinter
esată.

tr”o

donaţiune,

causa

obligaţiunei

de a fi folositor altuia, mai mult

dăruitorului

de cât dori

Astfel,

în-

este dorinţa

nța de a dobândi recunoştinţa donatarului
; ear pentru donatar, causa,
este dorinţa de a dobândi aver
ea dăruită.
Așa dar, causa convențiunei, o
mai repetăm încă o') Cpr. Boissonade, Projet du C. C.
du Japon, ll, 61, 62. Thiry,
II, 612. Baudry, 11, 848 urm. Pana
. fr. ÎI, 1677, 1p. Huc,
VII, 75, 76. Păucescu, 1, 178 urm.
Ar. Pascal, Gazeta tribun. din 1862, No. 45. Baudry
et Barde, 1, 302, Mourlon,
II, 1101. Demolombe, XXIV, 354
urm. Demante, V, 46 bis,
I. Vigie, II, 1084. Laurent, XVI,
109. Aubry et Rau, IV,
$ 345, p. 321, nota 2, Marcade,
IV, 400. Giorgio Giorgi,
Teoria delle obbligazioni, III, 437
*) Baudry, II, 846, 855. Marcadg, urm.
1V,_400, 456. 'Thivy, II,
612, 613. Baudry et Barde, I, 298,
317. Demolombe, XXIV,
346, 362. Demante, V, 46 bis II.
Mourlon, II, 1102, 1106.
Vigi€, JI, 1090. Laurent, XVI, 165.
7. Huc, VII, 85. Cas.
fr., D. P., 1891. 1.329, Cas, rom.,
S-a. I, Bulet. 1881, p. 759.
9
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IIL.—TIT.—III.—CAP.

I1.—S-a IV —ART. 966, 968. .

dată, este raţiunea imediat și direct determinantă care face
pe părți să contracteze: ea este scopul principal şi imediat

ce ele

'şi au

propus.

In acest, sens, cuvântul causă este întrebuințat de legiuitorul modem, și în acest sens el era întrebuințat şi
în dreptul roman 1).
Aceasta

Lipsa de ea-

este

causa

cită (art, 966).

care

trebue

Ori ce convenţiune trebue

uedeau
(al să fie adevarată și licită.
sei face ca jurarea

că

causa

să fie adevarată Şi li-

deci să aibă o causă,

care

Lipsa unei cause, sau împre-

ar fi falșă ori ilicită,

ar face

ca con-

lig. să
ia
.
pi.
ohligsă fie venţia: să8 fie lovită
de o nulitate
absolută,- să . nu aibă
nici

un efect, după

cum

se exprimă art. 966

C. C., adecă să fie

inexistentă 2), şi, în asemene caz, nulitatea

san mai

bine

dis inexistența poate fi propusă de ori ce persoană înteresată, și prin: urmare, chiar de părţile contractante 3). Nu
sar putea deci opune părții contractante adagiul „Nemo au-

ditur propriam turpitudinem allegans“, de şi Curtea din Chambery hotărise contrariul (D. P., 61. 5, 328, No. 12).
Legiuitorul distinge trei casuri în care convenţiunea
este inexistentă : 10 acel în care obligaţia este fără causă ;
20 acel în care ea este întemeiată pe o causă falșă şi 30
casul în care obligaţia ar avea o causă nelicită.
Art. 966.—Obligaţia fără causă sau fondată pe o causă
falşă, sau nelicită, nu poate avea nici un efect. (Art. 948, 968,

993 CC.

Art. 1131 C. tr).

Art. 968.—Uausa este nelicită, când este proibită de legi,
când este contrară bunelor moravuri şi ordinei publice. (Art. 5,
620, 728, 1008, 1010 C. C. Art, 1133. fi).

10
Obligaţiunea
tractată
1)

este fără causă

în virtutea

„Nam

Obligaţii fără causă.
unei

si lis fuit, hoc ipsum

detu» esse“. (L. 65, $
*) Cpr. 'Prib. Fălciu,
1897, No. 8. Vedi şi
3) Cas. fr., 25 april 1887,
1. 135. D. P., 79. 1.
XVI, 121. Aubry et
I, 316. Demolombe,
Despre

cause

de câte ori ea este con-

care

nu

există.

guod « lite discedilur,

Exemplu:
causa

ti-

1, Dig., 12,6, De condictione indebiti).
21 ianuar 1897, Curier judiciar din
infră, p. 151, text şi nota 1.
D. P., 87. 1. 397. Pand. Ptriod., 1887,
413. Cpr. Baudry, II, 854. Laurent,
Rau, $ 35,p. 115. Baudryet Barde,
XXIV, 381. Vegi şi înfră, rubrica:

acțiunea în simulațiune,

OBLIGAȚII FĂRĂ CAUSĂ.—ART. 966, 968.
"i

am

vândut

un

lucru

momentul contractului (art.
itor care, la timpul oportun,
p. 111). Obligaţia mea este
tentă pentru lipsă de causă

care

nu

mai

131

avea

ființă în Art. 1811.

1311 C. C.), sau un lucru vin'a luat naștere (vedi supră,
nulă sau, mai bine dis, ineris1).

De

asemene, în vendarea lucrului altuia. se susține
că Vendarea luobligațiunea e fără causă, de oare ce, în contractele
de vân- CHulni altuia.
dare, causa

obligaţiunei este,

precum

am

vedut

(p. 125),

dobândirea lucrului vândut hie eţ nunc,ȘI
proprietatea nu
se poate dobândi imediat, când vendetorul
nu este proprietar al lucrului vândut: prin urmare, cumpărător
ul va putea cere nulitatea obligaţiunei sale de a plăti
preţul pen-

tru lipsă de causă 2). .
Așa dar, în acest sistem, vândarea lucrului altuia
ar
fi nulă la noi, ca și în Francia. Am vedut însă,
supră, p.
113, nota 1, că chestiunea este controversată.
In fine, actul simulat, pe care două persoane îl
fac Acte simuîntre ele, este lipsit de causă sau are o causă
falșă, penlate.
tru
dacă

lege,

că falșitatea causei se confundă cu lipsa ei;
de aceea,
se va dovedi simulaţia prin mijloacele permis
e de

actul nu va

(art. 966) 3).
')

produce

nici un efect,

va fi

inexistent

Jurisprudenţa,

noastră este aproape unanimă pentru a de- Restitu
irea
cide că reţinerile făcute din salarul funcţionarilor
comunali, *otinerilor
ai comitetelor permanente, etc., pot; fi cerute înapoi de
funcționari, pentru că neexistând încă nici o lege care aceia sil fa
să narilor eole confere dreptul la pensiune, asemene reţiner
i au fost e- munali, ete,
fectuate fără nici o causă. Vedi decisiile citate în
colecţia
Christescu, la art. 966, No. 9 urm. — In cât priveş
te însă
funcționarii sanitari comunali sau judeţeni (medici,
veterinari, etc.), s'a decis că reţinerile ce le sau făcut
nu pot
fi cerute

budgetului
care

înapoi,

impune

şi în

de vreme

ce ele

vederea

0 asemene

au fost poprite

legei sanitare
obligațiune.

(pr.

pe basa

din 3 april 1885,
C. Iaşi

şi

Cas.
vom. Dreptul din 1890, No. 5 şi Bulet. S-a 1, 1580,
p. 444.
Aceiaş soluţie s'a admis în privința funcţionarilor
căilor
ferate. 'Trib. Ilfov, Dreptul din 1893, No. 48.
*) Tribun. Dolj, Dreptul din 1894, No. 68. Veqi în acelaş
sens
şi autoritățile citate supră, p. 113, nota 1. Cpr. Boisso
nade,
II, 60, p. 13, 74. Vedi Anar. Donici, $ 6, în fine, cap.
X,
despre toemeli; axt. 1940 C. Calimach (923 (. austri
ac) ; art.
44, $ 9, partea III, cap. 2, Cod. Caragea, ete.

2)

Vedi

înfră,

rubrica:

Despre

ucțiunea

în simulațiuue.

Bucureşti, Dreptul din 1886, No. 63 și Alex. Degre,
tul din 1891, No. 9.

Cpr. C.

Drep-
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III.—TIT, IIL.—CAP. II].

S-a 1V.—ART.

966, 968.

Causa poate să existe în momentul contractul
ui și să
înceteze de a avea ființă mai târdiu. Exemplu
: Am inchirieat de la D-ta

pe trei ani un imobil

cu preţ de

1000 de

lei pe an; după un an, imobilul este distrus prin
foc sau
altă întâmplare. Nu'ţi mai datorese chiria, pentr
u că obligația mea nu mai are causă, de oare ce D-ta
nuţţi mai
poţi îndeplini obligaţiunea D-tale.
In

contractele

de locaţiune, perderea

vieat face deci ca obligaţia

causă (art. 14391).
2%

Causă falșă,

obiectului

de a plăti chiria

închi-

să fi6

fără

Obligaţii întemeiate pe o causă falşă.

Causa este falșă când ea nu există în realitate și părțile

au credut ori sau făcut că cred în existența
ei. Exemplu :
Me oblig aţi plăti 10,000 de lei drept achita
rea unui legat,

cei lasase autorul meu; pe urmă însă se descop
ere un
alt testament care revoacă acest legat. Obligaţia
mea nu'şi

va produce

efectele

sale, pentru că, de și credeam

există, totuși, în specie, ea nu și are ființă ?).
un

|

că

causa,

Alt exemplu : Mă oblig aţi restitui 1000 de
lei pentru
pretins împrumut ce'mi ai fi făcut, ştiind prea
bine că nu

ți datoresc nimic. Causa este falșă, și eu debitorul
cunose
falșitatea ei ; însă, în asemene caz, obligaţia își
va primi
efectele sale, dacă nu voi dovedi falșitatea causei
exprimate. Debitorului încumbă deci saxcina de a dovedi
, prin
mijloacele permise de lege, falșitatea causei exprim
ate în

obligaţia sa (art. 1169).

Causă simuCausa poate fi falşă când
„Yatat o altă causă de câţ acea

o datorie provenită

părțile cu știință
adevarată. De ex.,

din joc sau prinsoare

subscris un bilet arătându-se ca

causă

au apentru

(art. 1636),

împrumutul.

s'a

Această

simulațiune nu face ca, obligația să fie nulă, dacă
creditorul va dovedi existența causei adevarate, care,
bine înţeles, ar fi licită 5). Debitorul, care va contesta causa,
expri) Cpr. 'Phiry, II, 615. Vigi6, II, 1091, p. 488. Baudry
, II,
849. Baudry et Barde, I, 303. Demolombe, XXIV,
355. Larombiere, I, art. 1129, No. 35 şi art. 1131, No.
7.
*) Pothier, Oblig., II, 42. Demolombe, XXIV, 369. Laromb
itre,
I, art. 1131, No. 3. Baudry et Barde, I. 305.
5% 'Thiry, II, 615. Aubry et Rau, IV, $ 345, p. 323.
Arntz,
III, 38. Giorgio Giorgi, INI, 443. Demante, V, 47
bis II.

OBLIGAȚII ÎNTEMEIATE PE O CAUSĂ PALȘ
Ă.
mată

în obligație,

va trebui

deci
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să

dovedească falşitatea
ei, şi o dată această dovadă
făcută, creditorului incumbă
sarcina de a dovedi că există
o altă causă reală și licită 1),
Falşitatea

causei

ei, adecă face
pentru că

causa

produce

acelaș

efect

ca obligaţia să fie inexistentă
falșă

se confundă

cu

lipsa

ca şi absențaBtectele falşi-

de

(art. 966), titei eausei

causă 2),

Cum se va dovedi că causa
prevedută într'o obliga- Dovedire
ție este falşă? In lipsă de text
a
, unii ar voi ca, prin acaicaţei
plicaţiunea, dreptului comun,
falșitatea causei să nu poat
ă
fi dovedită prin mazturi și presum
pțiuni de cât dacă există
un început

de dovadă scrisă (art. 1197),

afară de casul
când ar exista fraudă la lege
*). După alții însă, proba
testimonială şi presumpţiunile
ar fi admisibile, chiar în materie civilă 4),
independent

de ori ce dovadă

scrisă, pentru

Baudry et Barde, I, 308. Pana.
Demolombe, XXIV, 370, Baudry, fr. Oblig., II, 17143 urm.
II, 850. Laurent, XVI,
120, 192. 1. Huc, VII, 86 şi
toţi
autorii. dem. Cas. fr.
C. Poitiers şi Paris. D. P., 12.
D. P., %. 1. 151 şi 2 240. D. 2. 166. D. P., 77. 1. 17.
+ fevr, 1881 (decisie citată de P., 70. 1. 167. Cas. Torino,
Bulet. S-a 1, 1818, p. 226. Cp.Giorgio Giorgi). Cas. rom.
R&pert. Dalloz, Supplem., p. 104, c€, Aix, 10 ianuar 1878,
nota 1.
') Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a
1, 1818, p. 334. Cas. fe, D. P,
86. 1. 176. D. P., 97. 1. 443
P., 9. 1.151. Arntz, II],
38. Daurent, XVI, 169. 7. Huc, D. VII,
86, in fine. Demolombe,
XAIV, 371, 372. Thiry, II, 615.
p. 324. Baudry, II, 855. Laro Aubry et Rau, 1V, $ 345,
mbitre, I, art. 1132, No. 8.
Baudry et Barde, I, 319.
2) Laurent, XVI, 190. 7. Huc,
VII, 80. Thiry, II, 617. BauEfectele faldry et Barde, 1, 316, ete.—Cât
ea nu are nici o înriurire asup pentru falșitatea, motivului, Şităţei motira obligaţiunei, pentru că,
după cum foarte bine dice Curt
Vali
Dalloz, Supplem., Oblig., p. 160, ea din Bordeaux (Râpert.
tractului fiind personale fie căre ad notat), motivele coni
ordonat validitatea, convenţiunil părţi, legiuitorul n'a subchestiuni de intenție, cele mai or regulat formate unei
multe ori gingașă şi, în ori
ce caz, grea de resolviț.
3) Baudry, II, 855. Baudry
e Barde, I, 319. 7. Huc, VII,
86. Demolombe, XXIV, 371.
Cpr. Cas, îr., D. P., 84. 1. 299
(primul considerent).
*) În materie comercială, nu
mai încape nici o îndoială că
Art.46.
proba. testimonială şi presumpț
iuni
0 restricție, pentru că obligaţi le sunţ admise, fără nici C. com.
unil
deauna să fie dovedite cu mart e comerciale pot în toturi (art. 46 C, com.). Cpr.
Cas. fr., D. P., 84. 1. 999, Cas.
rom., Dreptul din 1889,
No. 77. Cpr. Baudry et Barde,
I, 319, p. 301, nota, 2, în fine.
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966, 968,

că simulaţiunea sau ilicitatea adevaratei

în tot-deauna

o imposibilitate

vadă scrisă (art. 1198)
3

)).

morală

cause implică mai

de a'şi procura o do-

Obligafii întemeiate pe o causă ilicită (avi. 966, 968).
Causa este ilicită când este oprită de legi, sau contrară

bunelor moravuri sau ordinei publice (art. 5, 966, 968) 2).

')
9)
Bune moravuri.

Laurent, XVI, 121 şi XIX, 567, 577. Larombitre, V, asupra art. 1348, No. 4. C. Gabrielesco, Dreptul din 1890,
No. 66. Marcade, V, art. 1348, p. 145, No. IV. Cpr. Cas.
rom., Bulet. S-a I, 1878, p. 331.
„Pucta que contra leges constitutionesque, el contra bonos mores fiuni, nullam vim habere, indubitati juris est“. (L. 6, Cod.,
2, 3, De pactis.) Cpr. art. 4, partea III, cap. I, C. Caragea
citat supră, p. 110, nota 4, în fine.
In cât privește chestiunea de a se ști ce trebue să înțălegem prin ordine publică şi bune moravuri, vedi lucrarea
noastră, t. I, partea II, p. 115, şi î. IV, p. 103. Cpr. și
Giorgio Giorgi, III, 314. Codul civil al principatului Muntenegro din 1988 (art. 785) defineşte bunele moravuri dicând
că ele consistă în niște principii de onestitate şi de drept,
la observarea, cărora autorităţile nu pot în tot-deauna să
constrengă

Ordine
publică.

pe particulari,

pe care

însă sentimentul

public

prescrie fie-căruia de a le respecta. Aceasta este singura legislațiune, după cât cunoaștem, care definește bunele moravuri.
Prin ordine publică, dice tribuiul de Ilfov (30 mai 1894)
se înțelege respectarea tuturor legilor așa numite de stat,
care interesează

mai

direct societatea

de cât pe particulari

şi în care întră legile constituționale, administrative, penale, de interes economic, ete., care toate fac ca societatea
Să existe, să aibă o bună organisaţiune şi să poată progresa,
confundânduse astfel ordinea publică cu interesul general.
Curierul judiciar din 1894, No. 36. "Tot cam în asemene

termeni se exprimă şi tribunalul din Iaşi, prin o sentinţă
de curând pronunțată şi foarie strâns motivată: „prin legi

de ordine publică, se inţălege, dice acest tribunal (22 fevr.
1897), toate acele care fixează statul persoanelor, capacitatea sau incapacitatea alipită la acest stat şi acele care se
referă la dreptul publice, precum sunt legile de poliţie, de
ordinea jurisdicţiunilor și cele privitoare la guvernământ şi
funcțiunile publice, neputânduse cuprinde în general în legele de ordine publică, acele privitoare la bunuri, ete.&
Curierul judiciar din 23 martie 1897, No. 12. Ordinea publică este deci organisațiunea, societăţei şi, prin urmare, legile de ordine publică sunt acele care privesc direct sau
indirect această organisaţiune. Cpr. Larombitre, I, art. 1133,
No. 13. Protopopescu-Pache, Dreptul din 1813, No. 52.

OBLIGAȚII ÎNTEMEIATE PE O CAUSĂ ILICITĂ,

135

Chestiunea de a se ști dacă o obligaţiune este
întemeiată

pe o causă ilicită sau

contrară bunelor moravuri,

este o

chestiune de fapt, lasată la suverana, aprec
iare a instanţelor de fond 1), ear ilicitatea causei nu poate
fi propusă pen-

tru prima oară înaintea Curţei de casațiune
2),
Este cu neputinţă ca să prenumerăm aci toate
cau- Pxemple de
sele ilicite ; vom da însă câteva exemple împru
mutate de Causeilicite.
la doctr

ină şi de la, jurisprudenţă.
Astfel, cuprind clause
ilicite :
|
Convenţiile care ar avea de scop asigurarea
impunităței unei crime sau unui delict ; convențiun
ea prin care
cine-va s'ar obliga de a nu respunde de reana,
sa credință 5),
Prin aplicaţiunea acestui principiu, art. 1339
declară
de nulă convenția prin care vândetorul sar
sustrage de la
respunderea pentru evicțiunea care ar result
a din un fapt

al seu personal 4).

Convenţia prin care un debitor ar renun
ța la comandamentul prealabil care trebue să prece
deze ori ce ur-

mărire imobiliară

(art. 496

urm. Pr. civ.) 5);

Convenţia prin care un creditor ar Â stipul
at cu falitul, sau cu altă, persoană, avantagii în folosu
l sen propriu

Şi în detrimentul
Societăţile

masei

care

credale

ar avea

de

(art. 887
scop

C. com.);

întroducerea

în ţară

a mărfurilor oprite (cpr. Laurent, XVI, 133);
Obligaţiile subscrise pentru asigurarea plăţei bilete
lor
')
*)
3)

*)

Cas. rom., S-a L., Bulet. anul 1880, p. 44. Cpr.
Cas. rom.,
S-a 1, 30 mai 1897, decisie nepublicată încă.
Gas, fe., Pand.
fr... Oblig., II, 11830.
Cas. rom. S-a 1. Bulet. anul 1981, p. 412.
Cpr. Giorgio Giorgi, III, 376 şi Cas. Torino,
„Ilud nulla pactione effici potest, ne dolus praste10 aug. 1878.
tur.“ (L. 97,
$ 3, Dig., 2, 14, De pactis). Vedi şi L. 1,
$7, Dig, 16,
3, Depositi, cel contra, unde se dice: „Ilud non
probabis, dolum non esse prestandum, si concenerit: nam
here coniventio
contra bonam fidem, contrague bonos mores est: et
ided Hec sequenda est.—L 11, Pr. Dig, 13, 6, Commodati,
vel contra,
dice de asemenea: „In commodato hac pactio, ne
dolus praestetur, rata non est.“ In fine, L. 23, în medio,
Dig., 50, 17,
dice : „Celsus putat non calere, si concenerit ne-do
lus priestetur: hoc enim bonce fidei judicio contravium
est“,
Cpr. 'Troplong, Vente, Î, 414, 417.
|

3) Vegi tratatul nostru în limba franceză, art. Saisies
, p. 363.

Art.

1339,
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unei lotării indigene sau străine neautorisate
ianuar 1883) 1);

(L. din 20
.

Convenţia prin care doi soți s'ar
învoi să trăească
separați unul de altul, asemene claus
ă fiind contrară înSuș scopului căsătoriei 2);

Convenţia

prin care,

într'un contracţ de împrumut sau
de munci agricole (prestaţiuni în natur
ă), sar stipula o
clausă penală, fie chiar deghisată (art.
1 și 2 L. din 20
fevr.
1879):

Obligaţia

|

de

a nu'și

cultiva

proprietatea sa, sau dea
n'o putea înstrăina în mod: absolut 5).
Obligaţia impusă donatarului sau legataru
lui de a conserva
averea

dăruită

sau

legată

și de

treia. persoane (art. 803); de a conferi
terdicțiunea de al putea revoca €);
Obligaţia

de

a se supune

tu neplata de datorii 5);

a op remite

un mandat

unei

a

cu in-

constrengerei corporale pen-

|
De a nu exercita nici o acţiune judecăto
rească, de a
nu putea testa, sau ași revoca testamen
tul sen €;
De a da o sumă de bani unei persoane,
dacă ea nu
va, fi instituită moștenitor, ete. 7);

de

Li
=—

Separare
trup.

1) Sub codul Calimach,
trebue să se judece
și a jocului, dice art.
ci după proiectul lor
Separaţia de corp (a
de judecătorii români

lotăriile erau permise: „Lotăria nu
după firea sau insușirea ramaşagului
1708 din acest cod: (1274 C. austriac),
(adecă statutele lor) care se publică.“
thoro et mensa) War putea fi admisă
nici chiar pentru străinii domiciliați

în ţară, pentru că această separație
a fost în tot-deauna,
necunoscută la noi, şi pentru că statutul
personal al străinului este

5)
1)
?)
$)
1)

în conflict cu statutul teritorial,
ordine publică. 'Trib. ilfov, Dreptul din 1880, care este de
No. 7. V edi
şi tratatul nostru în limba franceză, art.
Dirorce, p. 113.
Vedit. IV, p.101 urm. Cpr. Larombiăre, I,
art. 1133, No. 93,
Cpr. Larombisre, I, art. 1133, No. 9.
Legea din 24 sept. 1864 asupra constrângerei
în adever, cădută în desuetudine. Vedi tratacorporale este,
tul nostru în
limba franceză p. 51 şi 347.
„Nemo enim cam sibi potest legem dicere, ul
a priove ei (testamento)_vecedere non liceat.* (Lu. 22, Pr.,
Dig., 32, De legatis, III).
„Stipulatio hoc moda concepta : si heredem me
nou feceris, tantum dare spondes ? inutilis est : guia contra
hec stipulatio.* (L. 61, Dig., 45, 1, De verb, bonos mores est
obligationib us).

OBLIGAȚII ÎNTEMEIATE PE O CAUSĂ ILICITĂ.
Obligaţia

de

a șede

întrun

loc,

fără

a'și

putea strămuta domiciliul seu aiurea, pentru că
asemene clausă arfi
contrară libertăţei individuale, guia jus
libertatis înfringi-

tur (L. 11, $ 2, Dig, 35, 1);
ligia,

Obligaţia de aşi schimba sau de a
nuși schimba rede aşi crește copiii în cutare san
cutare religiune ;
Obligaţia ce ar lua cine-va de a
nuși exercita drep-

turile sale civile și politice ; de a nu
fi funcționar public ;
exerc

de a nu

ita,

drepturile

și datoriile

care

resultă din
puterea părintească sau maritală, din
tutelă, ete. 1);
Obligaţia luată de cine-va dea nu se
căsători, și după
unii, chiar

de a se face preot sau mai cu
samă călugăr,
de şi, atât în privinţa căsătoriei
cât și a călugăriei, chestiunea, este controversată 2):

Convenţia prin care sar stipula o sumă
de bani pentru a se demite din o funcție publică
cu scop ca s'o dobândească

altul în schimbul acelei sumi de bani ?)
;

tru

Convenţiile prin care sar stipula
o sumă de bani penîndeplinirea unei îndatoriri la care
cine-va este obligat

') Cpr. Demante et Colmet de Santerre,
IV, 16 bis VI, p. 36.
*) Vegi t. IV al lucrărei noastre, p.
99 şi urm., 103 urm. —
Curtea de casaţie din Francia a decis
chembrie 1896) că condițiunea de vădu de curând (92 qe.vie impusă de un
testator soţiei sale pentru ca ea să se
beralităţile sale, nu este oprită de nici poată folosi de [io lege şi nu trebue,
în regulă generală, să fie considerată
ca
contrară bunelor
moravuri (Dreptul din 1897, No. 5),
ceea ce era admis şi
în codul Calimach, „Insăreinânduse
vădu
că Să nu se însoțească, atunci are puter voiul sau văduva
e această condiție“,
dice art. 887, partea finală a acestui
cod (100, în medio, C.
austriac). Cpr. Curtea din Bourges (Pand
131) şi Nov. 22 a lui Justinian, capit. . Pâriod., 1890. 2.
43 şi 44. Chestiunea este însă foarte controversată, și
Laurent, (XI, 501) se
pronunță în contra acestei soluțiuni,
pentru că căsătoria fiind baza moralităţei şi a familiei, a
o împiedica ar. îns&mna a înlesni imoralitatea, fie că oprirea
de a se căsători sar
impune unei persoane care n'a fost
nici odată căsătorită,
fie unei persoane văduve. Vegi î. IV
al lucrărei noastre, p.
106, text şi nota 2.
*) Funcţiile publice sunt, in adevăr,
afară din comerț şi nu
pot face obiectul nici unui trafic, căci
ele nu se dau în interesul personal al titularilor, ci în
interesul binelui obŞtesc, care singur face ca unul să
fie preferat altuia. Vedi
supră, p. 120 text şi nota 1.
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și fără aceasta ; de exemplu, un depos
itar face a-i se promite o sumă de bani pentru restituire
a obiectului deposi-

tat, pe care

el este în ori ce caz obligat a'1 restitui

1591, 1604 wm.!);

(art.

Convenţia prin care sar fi promis cui-v
a o sumă de
bani pentru a îndeplini un fapt delic
tuos sau macar contrar moralei ; de exemplu, un barbat
promite 1000 de lei

unei femei pentru ca ea să întreție sau să
continue
sul relațiuni nelicite 2);
Convenţia

prin

care

sar

fi promis -bani

cu dân-

pentr

u ca
cine-va să comită o crimă sau un sacrilegiu
*), sau macar
să se abție de a comite un fapt ilicit ori
imoral, de oare
ce

este contrar moralei de a primi bani atât
spre a comite
0 crimă cât și pentru a se abținea de
la un fapt oprit *);
Convenţia prin care cine-va sar obliga
a plăti stăru-

inţele unui om influent spre a dobândi
voruri, comendi, decoraţii, etc. 5);
1)

„Item

si tibi dedero,

ut vrem ihi

vel ut instrumentum mii

De

condictione

veddas

slujbe, graţieri, fadepositam

apud

te,

vedderes.« (L. 2, $ 1, Dig., 19,5,

ob turpem, tel înjustam causa).

Cpr.

Baudr

y
et Barde, I, 310.
*) Cpr. Baudry, II, 851. Baudry et Barde,
1, 310. Laurent,
XVI, 153. Demolombe, XXIV, 375. Cas.
fr, D. P., 89. 1.
39. Cpr. D. P., 62.2 58.0. P., 1. 2. 111.
237.—Obligaţia ar fi validă însă, dacă ea w'ar D.P., 83.2.
intreținerea sau resplătirea relaţiunilor ilicite avea de scop
birea prejudiciului causat (art. 998) şi îndep , ci despăgulinir
torii de conștiință. Demolombe, Zoco cit. Laure ea unei dant, XVI, 154,
155. Giorgio Giorgi, III, 379. Cpr. D.
P, 64. 5.954 D.
P., 76. 2. 49. Trib. Paris, Dreptul din 1876,
vedi încă 'Tribun. Nice şi c. Aix, 10 ian. No. 11. Mai
1878. Repert.
Dalloz, Supplem. Oblig., 154, nota 1. Vedi
şi lucrarea noastră, t. IV, p. 179, text şi nota 2.—Vegi însă
C. Besancon,
D. P., 62. 2. 58.
5) Instit. $ 24, III, 19. Vedi şi sapră, p.
110, text şi nota 4.
*) Thiry, II, 615. Laurent, XVI, 195.
Demolombe, XXIV,
350. Bandry et Barde, I, 310. Cpr. Pothier, II,
43. Demante,
V, 49bis, II. Larombiâre, [, art. 1133, No.
7. Giorgio Giorgi,
II, 381. „Si ob maleficium, ne fiat, promi
sit ; nulla
est obligatio ex huc conventione“. L. 1, $3, ssum
Dig,
9, 14, De
pactis.
3) Cpr. 0. Colmar şi Tribun. Lille, Repert.
Dalloz
nota 2. 'Trib. Paris, 23 novemb. 1893. Drept , Oblig., 643,
ul din 1893,
No. 83. Vedi şi Pand. fe. Oblig., IL, 1802,
7823, 1824. Laurent, XVI, 18,
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un

ono-

rar, spre a stărui și dobândi un împrumut la o instituție
de credit unde acel avocat este funcționa: !);
Convenţia

prin care

un

consilier judeţian ar fi luat în

întreprindere lucrări de ale judeţului,
însuș, fie prin persoane interpuse =);
Convenţia

prin

care

părţile

fie pe față prin el

ar stipula; într'un împru-

mut ipotecar, ca imobilul ipotecat să treacă de drept la,
creditor, fără intervenţia justiţiei (epr. art. 1701)%);

Convenţia prin care creditorul amanetar
ar fi împutevnicit a dispune de amanet, fără formalitățile prescrise

de lege (art. 1689 C. C., art. 488 C. com.) 4);
1)

Cpr. Trib. Iaşi (D.G. Maxim, președ.). Curier judiciar din
1894, No. 10. Recomăndăm cu tot dinadinsul cetitorilor
noştri considerentele acestei hotăriri, pentru că ele fac o

adevarată

şi sănătoasă aplicare

a principiilor

de drept.

A-

vocaţii cari sunt funcţionari la un credit na se pot, în adevăr,

obliga cu plată a contracta în prumuturi pentru particul
ari
la creditul pe lângă care ei funcţionează, pentru
că, pre-

cum foarte bine dice tribunalul în
mar mai putea lucra independent
tereselor instituţiunilor, ci numai
le plătesc sume însemnate pentru

la realisări

de împrumuturi,

considerentele sale, ei
şi onorabil, potrivit, indupă interesul celor ce
a ajunge cu ori ce preţ

şi ceea ce este

mai

mult,

a-

semene representanţi a unor interese opuse ar putea sacrifica, în totul interesele instituțiunei în vederea foloselui
ce
ar trage de la particulari ca să accelereze operațiuni
a că-

ror condițiuni

sunt

de resortul

lor spre

a fi controlate.

*) Art. 28 din legea pentru înfiinţarea consiliilor judeţene
din
2 april 1864, modificată în unele disposiţiuni prin legile
din
31 martie 1972, din 1 martie 1883, din 12 april
1886 şi
din 3l mai 1894. Vedi şi art. 142 C. pen. Cpr. Trib. Teleorman şi C. Bucureşti, Curier judiciar din 1895, No, 11.--Aceiaș
proibițiune există şi pentru consilierii comunali, în privința
intreprinderilor

sau furniturilor

sarea, comunelor

urbane),

privitoare

pe comuna

pe

care ei o represintă (art. 23 din L. comunală de la 7
mai
1887 şi art. 25 din L. de la 31 iulie 1894, pentru organi-

2). Cas. rom., S-a 1, Bulet. 1878, p. 20. 'Trib. Dolj,
S-a II,
li martie 1890 (sentinţă reformată de Curte, în majoritate),
Gazeta Craiovei din 6 april 1890, No. 28. Al. Degre, Dreptul din 1895, No. 41. Laurent, XXVIII, 509. Troplon
g,
Vente, I, 11.—Contră. Cas. rom., S-a 1, Bulet. 1875,
p. 63.
C. Craiova, Dreptul din 1891, No. 22.
*) Cpr. Al. Degre, Dreptul .din 1895, No. 41.—Și la
Romani,
ori ce clausă care înputernicea, pe creditor a'şi însuşi
amanetul era nulă (L. 3, Cod., 8, 35); însă creditorul putea,
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Conv

enţia prin care unul
/ de căsătorie. ceva celuilalt, â zitre de dedit din viitorii soți ar făgădui
de mariage, pentru a se retrage 1), și, în

genere, promisiunile de căsătorie,
care, în
legislaţiunele anterioare, constitueau
un adevarat contract
sub numele de logodnă, sponsalia
”), pentru că asemene
promisiuni contravin regulei după
care consimțenântul, în
materie de căsătorie, trebue să fie
dat în momentul celebrărei sale și trebue să fie liber
de ori ce piedică 3),
De aceea, art. 53 din codul italian
dice că promisiunea
mutuală (Scambievole) de căsătorie
n'are nici o putere obligatorie, non produce obbligazione legal
e di contrarlo, şi nici
obligă la pres

Acţiune în

dame.

taţiunea ce ar fi fost stipulată
de inexecutarea acestei promisiuni
€).

Cu toate

că

promisiunile

întemeiate pe o causă

)
*)

:
2)

pentru

de căsătorie sunt

ilicită și contrară

casul

nule,

ca

ordinei publice,

în momentul incheierei contractului, să
tul îi va remânea pentru preţul ce stipuleze că amaneva fixa un arbitru:
„Foc enim casu videtur guodammodd
conditionalis esse venditio“. (L. 16,
$ 9, Dig., 20, 1, De pignoribus et hypot
hecis).
Baudry, II, 85]. Thiry, 1, 228. Baud
ry et Barde, I, 310.
Demolombe, XXIV, 378. Aubry et Rau,
IV, $ 345, p. 393,
Cas. fr., secţiuni unite, Râpert Dalloz, vo
Maria
Cpr. pravila lui Matei Basarab, glava 172— ge, 90, nota 3.
178 —art, 1—4,
C. Caragea, partea III, cap. 15 ;—eap.
30, C. Andr. Donici,
Despre logodnă şi cununie ;—art. 64 urm.
C. Calimaeh ;—Saguna, Drept canonic, $$ 15, 18.—Dig.,
93, 1, De sponsalibus.
Pothier, Contrat de mariage, VI, 23
urm. Vedi şi t. I,
partea II a lucrărei noastre, p. 7 urm.
Vedi Pand. fr, Mariage, 1, 346 şi autor
Glasson, Du consentement des pouz au ităţile citate acolo.
mariage, 9. Baudry,
I, 415. T. Huc, 1], 5 urn. Thiry, 1,
228. Bâdarride, Du
dol et de la fraude, III, 1352. Aubry
et Rau, V, $ 454, p.
33,

nota 26.

Demolombe, TU,

28 urm.

Laurent, II, 305
urm. şi toţi autorii, afară de Merlin
(Repert., t. XII, ve
Peine contractuelle, Ş 1), Toallier (III,
partea II, 293 urm.)
şi Zachari (ed. Mass6-Verg6), 1, p.
189. Jrisprudenţa este
tot în acest sens. Cpr. D. P., 46. 2.
179. D. P., 55. 5. 364.
D. P., 55. 2. 132. D.P,56.9. 93. D,
P., 58.2. 3.D.P,
10. 5. 290, No. 1. — 'Tribunalul regio
nal superior din Colmar a decis deci cu drept cuvânt (11
ian. 1899), că, în
dreptul francez, promisiunile de căsăt
orie nu sunt obligatorii. Vedi Juristishe Zeitschrift fiir das
Lisasz- Lothringen,
t. 17, p. 306. Cpr. Trib. region. din Aixla-Chapelle (Aachen),
4 april 1891, D. P., 1893. 9. 49
*) Conform art. 45 C. austriac. — Contr
ă. Art. 64 şi urm. C.
Calimach,.
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nu mai puţin adevarat

misiuni, fără nici o causă bine cuvâ
ntată, poate
a
0_acțiune în daune
în bazaart...998_0. CT
Ti

aaa

e

tun prejudiciul
lalte părţi,

nici

i

A

material
odată
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este că ruperea _unei asemene_pro-

7)

.

da loc
la.
e

ee

atât_pen-_

cât și acel moral-)> causat

însă

:

celei-

pentru câştigul ce o parte ar
fi fost împedicată de a realisa, (Jucrum
cessans) %).
A fort

iori

va

putea

misiune,

deci, ruperea unei promisiuni de căsă
torie

da loc la o acţiune

în daune,

întrebuințată ca, mijloc

sultatul determinant

a relaţiunilor

când

de seducţiune,

această

educțiune,

pro-

a fost re-

ilegitime și a manoperilor

întrebuințate de autorul ei față cu
o femee care a devenit
')

Jurisprudenţa, a făcut

nenumarate

aplic

cipiu. Veqi decisiile citate în Pand, fr., aţiuni a
Mariage,
şi autorii citați înfră, în nota 3, Art.
46 din codul
formal în această privinţă. „Dacă,
logod
se leapădă de cununie, dice ant, core nicul,
spundetor

Calimach

(67), păgubește

arvona

şi

acestui prin-

L, 355. Vedi
austriac ește
fără cuvânt
din codul

tind atât cheltuelele ce sar fi făcut darurile ce au dat, plăpentru gătirea, nunţei, cum şi darur din partea, logodnicei
ile acele ce au făgăduit

şi n'au

apucat

*) Prejudiciul

a le da“,

material

va consista, în cheltuelele făcute în
Prejudicii
vederea căsătoriei de viitorul soț părăs
mach), ear prejudiciul oral în atingereit (art. 67 C. Cali- material şi
a onoarei şi reputa-. moral.
țiunei sale. Cpr. Baudry, II,

415. Laurent, I1, 308 şi XĂ,
397. Glasson, op. cit., 100. Pand.
fe.
380 urm. Cas. fr., D. P., 1î. 1. 85. JMariage, LI, 361 urm.,,
Pand. Chron., t. V, 1.
296. C. Caen. D. P., 55. 2. 177
şi 178. Trib. Alais şi 0.
Nimes. D. P., 55.2 161. c. Nimes,
17 mai 1899. Panda.
Chron., t. V, 1.296 nota a. 'Trib.
din Oran, 7 mai 1894. La
Loi din 93 oct. 1894, ete.—Unii
nu admit însă prejudiciul
moral, ci numai acel material (vedi
'T. Huc, II, 6;—C. Riom
și Aix. D. P., 46. 9. 179 şi Sirey,
66. 2, 28) ; însă această,
părere este inadmisibilă, pentru
că prejudiciul moral poate une-ori să fie mai considerabil
de cât acel material.
%) C. Bucureşti, Dreptul din 1883,
No. 13. Trib, Villefranche,
Dreptul din 1881, No. 69. €. Dijon
, _10 fevr. 189%. Lu Loi
din 27 mai 1892. Gas. fr. D. P.,
77.
VL. 296. Pand. fr, Oblig., IL, 49 şi 1. S5. Pand Chron.,
381. Demolombe, III, 30. Marcade, dariage, L, 355 urm.,
I, 562, 563. Laurent,
II, 308. Thiry, 1, 98. Baudry, I,
415. Bugnet, asupra lui
Pothier, VI, p. 22, nota 3, Vegi și
t. I, partea II, a lucrărei noastre, p. 8, text şi nota,
1.—Vegi> însă 7. Huc, II,
6 și Trib. Aix-la-Chapelle (Aachen)
, D. P., 93. 9. 4.
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grea

și care,

din

această

causă,

rială sau morală 1).
” Peţitorul sau

a suferit

o pagubă

mate-

O altă convențiune care, după părerea generalmente pri-

mijlocitorul mită în doctrină și în jurisprudenţa,
are el drept bunelor

Ce Dată ? peţitor
sar

moravuri,

ar fi acea prin

ar fi nulă ca contrară

care cine-va, în calitate de

sau staroste (prozeneta seu conciliator nuptiavum),

obliga

a plăti

o sumă

de bani unei

persoane,

cu

titlu

de comision, pentru negociarea unui proiect de căsătorie 2),
') Trib. Lille, D. P., 85. 5. 414, No.24.Cpr. D. P.,58.2.3.D.
P.,68. 2. 48. D.P., 69. 2.241. D.P., 11.2.9%.D. P.,92.2.
117 şi 244. D. P., 93.2. 42. D.P., 96.2. 978. Vedi și nămolul
de decisiuni, precum şi autorii citați în Pana. fr., Mariage,
1, 412 şi urm.— Pentru ca seducţiunea să poată da loc la
daune,

se cere

ca seducătorul

să fi întrebuințat

manoperi

frauduloase spre aşi ajunge scopul, sau să fi abusat de ascendentul ce-i dădea asupra victimei sale superioritatea,
verstei sau situațiunea sa. Cas. rom. şi C. Amiens, Dreptul din 1891, No. 81 şi din 1882, No. 11. Vedi şi alte deciSiuni citate în tomul IV al lucrărei noastre, p. 179, nota
1, şi la decisiile citate acolo, adde: D. P., 91. 2. 309. [.
P., 92. 2. 558. D.P., 9%. 2. 278. Mai vedi încă şi î. I al
lucrărei noastre, p. 312, text și nota 1 (art. 300.—De câte
ori însă greșala este comună, adecă seducțiunea provine şi
din culpa femeei, acțiunea în daune nu este admisibilă. rrib.
Brăila, Dreptul din 1882, No. 11. Laurent, IV, 90 şi XX,
397. „(nod guis ex culpa sua damnum sentit, non întelligitu»
dummun sentire“. (L. 203, Dig. 50, 17).
*) Jurisprudenţa străină a făcut de nenumarate ori aplicațiunea acestui principin. Vedi Pand. Prriod., 189. 2. 221. D.
P., 9. 2. 223. D. P., 9.9. 911.0. P., 53. 2. 211.D.P,
55.

Dreptul.
vechii.

1. 147,

ete. Tot

în acest

sens

este şi doctrina.

Cpr.

Laurent, XVI, 150 urm. Demolombe, XXIV, 335. Pand. .,
t. IV, Agence matrimoniale, 19 urm. şi Mariage, 1, 439 urm.
T. Huc, II, 11. Carozzi, La vera teorica dei contratti, art,
VII, No. 6. Aubry et Rau, IV, $ 345, p. 893,
Acest sistem era formal admis în codul Calimach : „Tocmala făcută ca cine-va săiee ceva pentru pețitorie este fără tărie“, dice art. 1171, $ 1 din acest cod (979 C. austiriac). „Constitutio cult, ne prozeneta, seu conciliator nuptiavu
n

quidguam eapiat“. (L. 6, ab înitio, Cod., 5, 1, De sponsalibus,
etc.) Vedi şi Andronachi Donici $ 6, capit. 30, Despre lo-

goduă

Dreptul
roman,

și cununie,

unde

se dice : „Cei

ce fac stărostii, să nu

iee nimic, de cât un lucru măsurat şi nesimţitor“, (Cpr.
L.
6, Cod. 5, 1, mai sus citată).
La Romani, după textele din Digestie, proxeneții puteau

să și primească resplata lor:

„» Prozenetica jure licito petuntur“,

-
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Tot ca inexistente se mai consideră încă convențiile
Inpediearea
făcute între două sau mai multe persoane care
ar avea, delibertăței co-

scop

|

|
|

de a pune

o piedică, libertăţei

comerciului

și industri-

(L. 1, Dig., 50, 14, De prozeneticis). Acest sistem
proxenetul (peţitorul) ar avea acţiune în justiț , după care
ie pentru a
cere ceea ce i sa promis se susține de
unii şi astăzi.
Vedi Baudry, II, 852. Giorgio Giorgi (III,
384),
vine asupra primei sale opiniuni. Nouguier, 'Praite care redes actes
de conmerce et des comimerțants, 302. Baudr
y et Barde, I,
311. Mai vegi încă în acelaş sens o consultaţie
langle, Berryer, Paillet, Odilon Barrot, etc. dată de Deşi reprodusă
în D. P. 53. 2. 211, notele 3 şi 4. Cpr.
C. “Ihoulouse, 23
aug. 1843 şi 24 martie 1853. Vegi Pand.
fe., Repert. ve,
Agence matrimoniale, No. 11. C. Genova, 4
aug. 1877, La
Leyge din 1818, 1, 23. 'Pot în acest sens s'a
Curtea din București cât şi Curtea. noastră pronunțat atât
supremă (10 ianuar 1897). Eată cum se exprimă aceast
ă din urmă decisie. „Asupra motivului de casare că, din
proxenetism, nu
poate să resulte o acţiune pentru salariu,
considerând că odată stabilit în fapt că intimata avea
profes
lesni căsătoriile, consecinţa logică este că iunea, de a însalariu pentru serviciile de care recnrentul i se datorea, tin
a profitat, chiar
dacă w'ar fi existat în specie o stipulațiune
expresăîn această
privinţă ; considerând că este inexact
a se crede că toate protesiunile, spre a se putea, exercita, trebue
să fie prevădute de
0 anume lege ; că profesiunea de a înlesni căsăto
riile, întrată,
în uz şi în moravuri, precum în fapt constată
instan
nu este o profesiune ilicită, de şi nu e prevă ţa de fond,
dută de vre-o
lege ; că întru cât recurentul nu a ceruţ
să, se dovedească,
stipulațiunea expresă de gratuitate, sau
achitarea plăţei ce
datora întimatei, cu drept cuvânt Curtea
fixeză dânsa, cn
elementele ce are, suma datorită de recure
nt“, etc. Curier
judiciar din 1997, No. 12.—1In fine, înti”u
n alt, sistem, se
susține că, cu toate că convenția făcută
ciărei unei căsătorii ar fi nulă ca contrară în vederea negoordinei publice
şi bunelor maravari, întru cât asemene
convenție ar fi de
natură a jieni. libertatea consimţământului
soţilor şi a părinţilor, fiind ca atare incompatibilă cu
demnitatea căsătoriei, totuş peţitorul este în drept a cere
resplata ostenelelor sale și restituitea cheltuelelor făcute
în interesul soţilor. Veqi în acest sens: C. Paris şi Nîmes,
D. P., 59.9.119.
D. P., 69. 2. 58 şi Repert. Dalloz, Supplâm.,
Oblig., 119,
nota 1. Cpr. Larombidre, 1, art. 1133, No.
11.
Vedi asupra
acestei controverse celebre, însămnatul rapor
t al consilierului Laborie (D. P., 55. 1. 147 urm.) și un
articol a unui
scriitor şi profesor italian, Saredo, publi
cat
lian La Legge din 1878, 3, 5, şi intitulat: în diarul itaDej Drossene-

tico matrimoniale

nel diritto civile italiano.
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ei '). Astfel, tribunalul de Ilfov a anulat o
convenţie prin
care mai mulţi fabricanți de spirt se obligase
între ei ca,
la

15 ale fie-cărei luni, să se întrunească
spre a fixa prețul vândărei alcoolului, preţ de la care
să nu să abată,

nici unul din asociaţi 2);
Convenţia

prin care o persoană

'și-ar. inchiriea, servi-

ciile sale pentru toată, viaţa sa (art, 1471)
%);
Convenţiile făcute între doue sau mai multe
persoane
cu scop de a specula asupra licitaţiunilor
publice și de a de-

parta pe concurenţi

prin daruri,

loace (art. 351 C. pen.)$);
Proibiţimea

de a. face comerciu

sau

de a exercita
o industrie
ori profesie
este

licită

când nu este
absolută.

promisiuni

sau alte mij-

1) Proibiţiunea de a, face comerciu sau de
a exercita o industrie ori o

profesie, ete., nu constitue însă o clausă ilicită
,
dacă ea este mărginită la o anume ramută
de comerț sau
de industrie şi la un timp limitat. Cas, rom.,
Bulet. S-a I,
1893, p. 1073. Cpr. Cas. te, D. P., 66. 1.81.
D.P., 69.1.
185. In puterea acestor principii, Tribunalul
din Iaşia decis (22 tevr. 1897, D. G. Maxim preşed.) că conve
nția prin
care un comerciant sau facricant sar îndatori
cătră o s0cietate sau un consorțiu de fabricanți ori comerc
ianţi, de
a nu mai fabrica cutare obiect sau a exploata
cutare comerţ, cum ar fi, de exemplu, de a nu mai explo
brică de apă gazoasă în cutare localitate, pe ata o fatimpul cât
societatea cu care a contractat şi care ar fabric
a sau ar»
exploata acelaş fel de comerţ în aceiaş localitate,
tinua, cu fabricarea sau exploatarea acestui comerţ va con, este validă şi obligă pe părţi, întru cât asemene conve
nţie nu prevede o interdicțiune absolută de lucru pentr
u cel ce se
obligă, el fiind stăpân de a face acel comerț
în altă localitate. Curierul judiciar din 1897, No. 12.
Vedi in acelaş
sens : Aubry et Ran, IV, $ 345, p. 393 nota
16.
ere, I, art. 1133, No. 21. Demolombe, XXIV, Larombi333 bis,
Giorgio Giorgi, Teoria delle obbligazioni, 111,
390.
2) Curierul judiciar din 1894, No. 36. Soluţia
dată de tribuna], de şi pronunţată numai cu majoritate de
voturi, ne se
pare juridică, pentru că, în specie, asociațiunea
avea de scop
jignirea libertăţei comerciului şi împiedicarea
concurenței.
Cpr. Demolombe, XXIV, 378, p. 360.
e
9 pr. Giorgio Giorgi, III, 399. Demolombe,
XXIV, 333. c.
Lyon, D. P., 66. 5. 165. Vedi și L. 71, $ 2,
Dig, 3%, Î,
De condit. et demonstr., după care legatarul
nu era tinut
de a îndeplini condiţiunea care ar fi jignit libert
atea sa
naturală... per guam jus libertatis infringitur.
+) Cpr. Demolombe, XXIV, 3178, p. 360.— Curtea
din lași a decis cu toate aceste (3 april 1896), că stipularea
unui profit bănese pentru retragere de la concurența arend
ărei unei
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Creaţiunea de efecte de comerț cu causă
falșă (efecte Creaţiunea
de complesență) pentru a dobândi un
credit închipuit și ade oeote de
înșala pe cei de al treile asupra solvabilit
ăței subseriitoru
“OP
- esenţă.

lui lor. Prin urmare, purtătorul unor asemene
acţiune în justiţie 1);
Contractele

efecte n'are

de

închiriere cu scop de a stabil
bilul închirieat o casă de toleranță ”) şi, în generi în imo-Contracte ree, ori-ce lative la o
convenţiune care ar avea de scop achis
iţiunea, exploatarea toleranţă,
sau cesiunea unei asemene case 5),

Astfel,

Curtea

de casaţie din Francia

a eliminat

din
un tablou de ordine a creditorilor niște
creanţe pentru servicii prestate într'o casă de toleranţă,
ca întemeiate pe o

causă contrară bunelor maravuri 4).

moșii, constitue o convenţie licită, Drept
ul din 1896, No.
46. Chestiunea este însă îndoelnică ; de
aceea, doi judecă-

tori

1)
2)
3)

+)

(D-nii

G. Roiu

și

AM. Suţu)

au remas

în minoritate,
şi părerea minorităţei ne se pare cu mult
că, prin stipularea unui folos bănese mai juridică, fiind
pentru retragerea
unui concurent de la, licitaţie, fie vorba
de vEndarea sau de
arendarea unui imobil, se lovește în
interesul general al
proprietăței, care reclamă ca valoarea
imobilară să nu fie
micşurată în mod factice, ci din contra,
ca
şi arendărei bunurilor să represinte adeva preţul vândărei
Cpr. C. Paris și Nancy, D. P., 89. 2. 253. rata lor valoare.
D.P.,94. 2.17.
0. Bourges și Alger, .). P.. 89. 5. 329 D.
Cas. fr., Pand Ptriod., 1896. 1. 384. C. Alger P., 94. 2. 528.
21. 'Trib. Imperiului german, 1 dech. 1891, , D.P. 9.2.
D.P., 93. 2.11.
Cp. D. P., 90. 2. 189. D. P., 91. 1. 484.
152. Bandry et Barde, L, 310, in fine. Giorg Laurent, XVI,
io Giorgi, III,
319. Mai vedi încă, în privinţa caselor de
toler
anță, Repert.
Dalloz, Supplem., Oblig., 188. Pana. fr.
Oblig., IL, 1822.
Baudry, II. 853. 7. Huc, VII, 81. Fuzier-H
erman, C. cio.,
II, art. 1131, N. 44 urm.
Cas. fr., 11 noembr. 1890, D. P., 91. 1.
484.
asemene că prețul destrănărilor şi a consu —Sa decis de
maţiilor făcute
înt”'o casă de prostituție nu pot, fi cerut
e în justiţie, nici
opuse pe cale de compensație. D. P., 60.3.
40. Cpr. Cas, te.
D. P., 91. 1.126
-

Na

Sar

putea

însă anula, contractul de cumparare a
unui mobilier, sub cuvânt că cumpărătorul
ar fi avut intențiunea de al întrebuința la exploatare
a unei case de
toleranță, pentru că nu se poate subo
rdona validitatea convenţiuni unei chestiuni de intenţie sau de
neavând nici o înrîurire asupra convenţiun motiv, motivul
ei, precum am
Vedut_ mai sus (supră, p. 55, 56, 198,
129). cpr. Huc,
VII, 81. C. Bordeaux, 6 fevr. 1885, Sirey,
86. 2. 16.
10
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Convenții re-

Convenţia

III.—TIT.

prin

care

UI.—CAPIT. II.—S-a IV.—ART. 966, 968.

s'arfi cedat

exploatarea

unei case

lative la case e jocuri la noroc, chiar dacă autoritatea administrativă ar
îi dat

cuvenita autorisare pentru exploatarea acestei case 1);
Clausa proibitivă întrun contract pentru antreprenor
de a recurge la instanţele judecătoreşti, în casurile când
el
ax fi împiedecat de a se folosi de drepturile concedate
prin

contract 2):
Convenții re-

Convenţia

prin

care

cine-va ar promite bani

spre a do-

lative la dobândi votul în alegeri (art. 127 L. elect. din 9 iunie
1384),
voturi în Sau simpla obligaţie ce ar lua cine-va de a da
votul
unei
alegeri.
S
persoane

anume

determinate 3

Cesiune de
Convenţiile prin care judecătorii, membrii ministeriudrepturi li- lui public sau avocaţii sar face cesionari de dreptur
i litigioase

de

competenţa

curței de

apel

în a cărei

circonserip-

ție ei îşi exercită funcțiunile lo (art. 1309) 4). „Nave tărie, dice art. 1172, $3 din codul Calimach (379 C. austriac),

tocmala prin care-un avocat se va tocmi ca să iee
0 hotărită plată, sau să cumpere pricina de gâlceavă acea
în-

credințată lui“ *),

1) C. Pan., 3l ianuar 1889. D. P., 90. 2. 228.
*) 'Trib. Prahova (AL. Panaitescu, preşed.) Dreptul din 1894,
No. 38. Această clausă cu drept cuvânt a fost anulată ca
ilicită de cătră tribunalul S-a II din Ploeşti, pentru că nimene nu poate fi judecător
sua auctor esse potest.

Convenții între bolnavi și
medici. Cod,
art. 1179.

în propria

sa causă:

Nemo

în me

5) 'Thiry, II, 615.—In acest din urmă caz, faptul de a vota este
licit şi el n'a devenit ilicit de cât prin împrejurarea că a
fost transformat în o obligaţie care distruge libertatea alegătorului.
*) Vedi supră, p. 30 şi 31, text şi nota 1.
*) Codul Calimach, prin art. suscitat, mai declară încă fără
tărie învoeala prin care hirurgul sau doctorul se va învoi
fără cuvent și peste puterea bolnavului pentru tămăduirea lui,
soluţiune

adevarată

şi astăzi, pentru

că, prin asemene toc-

mală, bolnavul nu'şi da samă de ceea ce face şi, în ori ce
caz, nu are deplina sa libertate. Cpr. Giorgio Giorgi, III,
318. De aceea, şi la Romani, medicii (archiatari) puteau să
primească de la bolnavi ceea ce ei le ofereau, ear nu ceea
ce ei le promiteau pentru dobândirea sănătăţei: „Qaos etiam
ea patimur

aceipere,

que

sani offerunt pro

obsequiis, non ea,

que periclitantes pro salute promittunt“. |. 9, in fine, Cod.,
10, 52, De professoribus et medicis. Vedi şi L. 3, Dig., 50,
13, De extraordinariis cognitionihus.
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Aceasta ne aduce a vorbi de o chest
ie controversată, Pactul quota
și anume, de acea dea se ști dacă
pactul numit quota litis
litis:
este permis astăzi, sau dacă trebue să
fie considerat “ca ilicit,
după cum este considerat în Francia,
în Italia, în Belgia,
ete., şi după cum era considerat
altă dată şi la noi.
Pactul guota litis este tocmala acee
a prin care un avocat stipulează că va primi ca
onorariă o parte din câștigul procesului ce “i s'a încredinţat,
de ex., jumătate, pars
dimidia ejus (L. 53, Dig, 2, 14),
sau atâta la sută.
Asemene

pact era

formal

oprit altă dată

prin aședământul pentru calitățile

în Moldova

ce se cereau de la

cei
ce primeau însăreinări de vechili,
în pricini civile de judecăţi, aședământ publicat de
cătră secretarul de stat prin
Buletinul

din 11 iunie 1539, cu No. +6,
și reprodus în
colecţia lui Sc. Pastia, partea I,
p. 206 şi urm. Eată, în
adevăr, cum se exprimă art. 10
din suscitatul aşedământ. :
„ Vechilul va face lămurită alcătuire
cu încredințătorul seu,
pentru plata oste
alcătuire

însă

ear nici cum

să

nelelor sale cu stăruință la jude
cată, care
fie glăsuitoare în bani cu anum
e sumă,

în lucruri nepișcătoare“.

Şi ant.

14 din acelaș așădământ adaogă : „Nu
este ertat a se face alcătuire între încredințător și între
vechil,
ca puind vechilul
cheltuelele,
să ice jumătate

cată !), pentru

din lucru

că aceasta, pe de o parte,

câștigat
este

prin jude-

oprit. de legi,

care nu eartă asemene tocmală, ci
legiuese vechilului numai întoarcerea cheltuelelor cu legiu
ita lor dobândă, 2), ear
pe de altă parte, pentru că fiind
prin organicescul Regulament rădicat tot felul de cheltueli,
apoi nici poate vechilul face niscai-va legiuite cheltueli
judecătoreşti“ ?),
1) „Pacisci autem... ut pars dimidia
ejus, quod ex ea lite datum erit, non licet“. (LL. 53, Dig.,
2,
14, De pactis),
*) „Pacisci autem, ut non quantitas
eo nomine expensa cum usuris licifis vestituatur, non licet«. (L.
53, Dig., loco cit.).
3) Cpr. şi ar. 1172, $ 3 C. Calimacnh
(879 C. austriac). Această
soluțiune este conforină cu dreptul roma
n,
putea să facă nici un contract cn clien unde avocatul nu
țase procesul: „Praterea, nullum cum tul care "i încredineo litigatore contracHu, quem în propriam recepit fidei
, ineat adeocatus : nullan
conferat pactionem“. (L. 6, $ 2, Cod.,
II, 6, De postulando).
Asemene pacte erau, în adevăr, cons
iderate ca contrare bunelor moravari, contra Bonos mores
(L. 7, în fine, Dig., 17,
1, Mandati, vel contra). Upr. şi L. 1,
15, De extraord. cognitionibus 3—L. 53, $$ 10 şi 12, Dig., 50,
Dig, 2, 14, De pactis.

Dreptul

peial
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COD.

Dreptul
vechiii al ţărei romă-

veşti.“

CIVIL.—CARTEA III.—TIT., IIL.—CAPIT. I1.—S-a IV.—ART. 966, 968.

Pactul
formal oprit
Dincolo
tul organic
gulă pentru

cunoscut, sub numele de guoța litis era deci
prin vechia leginire a Moldovei 1).
de Milcov, în ţara românească, Regulamenși o lege din 1835 stabileau, din contra, ca reremunerarea avocaţilor, plata de atâta la sută

din valoarea procesului, 10, 5 sau 3 la sută, după îns&mnătatea lui 2), ceea ce se vede admis și prin art. 735 din

Dreptul
actual.

Controversă.

codul comercial de la 1887, care vorbind de onorariul sindicului, prevede că el poate să consiste în o sumă fixă sau
în atâta la sută din banii încasaţi.
Ce trebue să decidem în legislaţia actuală? Trib. din
Ilfov

şi C.

din

Craiova

S-a

1

consideră

acest pact

ca va-

lid 5), pe când Curtea din București și Curtea din Craiova
S-a II îl consideră, din contra, ca nul și lipsit de ori ce
efecte, el neputând fi acoperit prin ratificarea părţilor *).
Această din urmă soluție, admisă formal în codul italian î), admisă de doctrină și de jurisprudență atât în
Francia cât și în Belgia *), este adevarată și la noi, pentru
că,

după

forfait

cum

ca şi

compatibil
tele

”
)
%)
:
%

onorariul

un

scriitor modern,

proporţional,

nici cu regulele

de

nicio dată

onorariul

&

nu este, în adevăr,

dreptate,

de independenţă şi de demnitate

se poate

')

se exprimă

nici

cu

sentimen-

de care avocatul nu

departa în exerciţiul

profesiunei sale *).

Curtea din București, aplicând legea Moldovei, cu drept
cuvânt s'a pronunțat în acest sens. Dreptul din 1874, No. 2.
Vedi Gr. G. Păucescu, în Dreptul din 1875, No. 11, p. 88.
La caz de perderea judecăţei, taxa se lua numai în jumătate (art. 14 din suscitata lege). Cpr. C. Craiova, decisia citată în nota următoare.
Vedi Dreptul din 1894, No. 58 şi Curierul judiciar din acelaş an, No. 33. Cur. judiciar din 1897, No 22. Cpr. C. din
Galaţi, S-a 1, decisia No. 164 din 4 noembr. 1896, nepublicată.
Idem. Dim. C. Popescu, în Dreptul din 1892, No. 66.
Dreptul din 1892, No. 66 şi din 1895, NO. 14. Cpr. Cas.
rom., 30 mai 1891. Curierul judiciar din 1897, No. 22. In
acelaș sens : Gr. G. Păucescu, Dreptul din 1875, No. 10 şi 11.
Al. Capitolin, Dreptul din 1892, No. 110.
Art. 1458, în fine, C. italian. Cpr. Cas. Napoli, 20 fevr. 1813,
La Legge, 1813, 1, 440. Giorgio Giorzi, op. cit. IL, STI.
Cpr. Tribun. Bruxelles, 23 ian. 1895, Dreptul din 1895, No.
35 şi Pand. Ptriod., 1895, V, p. 1l. Laurent, XXIV, 60.
Aubry et Rau, IV, p.322, 323 text şi nota 12. Demolombe,
XXIV, 318. Pand fe.,t. XI, v” Avocut, 1355 urm. Vedi şi
Mevlin, Râpert, v? Honoraires și Pacte de guota litis
Vedi Cresson, Usages et vegles de la profession d'avocat, |, p.

|
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In contractele dintr'un avocat și un litigant lipsit de mijloace de a se judeca, avocatul este acela care mai în totdeauna va dicta condiţiunile. Şi pentru a nu se putea bănui un singur moment că avocatul ar fi tras foloase din

nenorocirea

clientului seu,

este în interesul onoarei

și a

demnităței baroului de a nu se mai tolera asemene pacte,
care contribuesc la degradarea și deconsiderarea acestei
nobile și frumoase profesiuni.
Judecătorii, pentru onoarea
şi demnitatea baroului, vor anula deci pactul de gata lits,
acordând avocatului numai cheltuelele făcute de dânsul (L.

53, Dig.,
nelelor

Am
contrare

cause

2, 14, Depactis),

sale.

Vegi

citat
bunelor

și znfră,

numai

şi o justă remunerare
p.

câte-va

moravuri.

158,

explic.

exemple

Eată

acum

art.

de cause
câte-va

a oste-

969.

ilicite și
exemple de

licite.

Astfel, este licită convențiunea prin care comercianții Exemple de
unui oraş s'ar obliga sub o clausă penală a ţinea magasi- *€ licite.

ile lor închise duminicele și dilele de serbători 1);
Convenţia

prin

care

cine-va

sar

fi obligat

a se căsă-

tori, afară de casul când această obligaţie ar fi fost luată
de un călugăr 2):
341. Vedi şi tratatul nostru în limba franceză, p. 444, ad notam.
2) Cpr. C. Colmar, 10 iulie 1837, Repert. Dalloz, Aete de commerce, 340, nota 3. Pand. fr., Oblig., II, 1815.
Legea pentru repausul în dilele de duminici şi serbători, Legea p. repromulgată la 6 martie 1897,le impune chiar această obli- pausul do-

gaţie. Vegi Monitorul oficial, No. 269, din 6 martie 18971.— minical din

Eată, în trăsături generale, economia acestei legi, promisă
de mult și atât de așteptată de unii comercianți : În comatmele rurale, crâciumele și ori ce alte stabilimente comerciale
trebue să remâe închise în toate duminicile și dilele de serbători prevădute la art. 7, până la vara 12; după această
oară, ele pot fi ţinute deschise (art. 2).— In comunele urbane,
toate magasiile şi stabilimentele comerciale trebue să fie închise duminicile şi serbătorile de la oara 12 în jos, şi ori ce
lucrare să înceteze (art. 3).—Contravenţiile la disposiţiile
presentei legi se pedepsesc cu amenda de la 5—200 lei,
amenda fiind îndoită la caz de recidivă (art. 10). Aceste
contravenţii se judecă în prima instanţă de judecătoriile de
13
—

ocoale, după dreptul

comun

(art. 12). Amendile

se încasează

în folosul caselor comunale (art. 13).
Cpr. Demolombe, XVIII, 251. Vedi şi lucrarea noastră, t.

„p. 103.—Vedi însă Demante,

XI, 485.

1V, 16 bis VI şi Laurent,

189.
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COD. CIVIL.—CARTEA IIL.— TIT, II—CAPIT.

,

II.— S-a IV.—ART. 966, 968.

Obligaţia luată de o femee de a plăti o sumă de bani
că onorarii unei persoane pentru a o asista ea sfătui
tor
înti”un proces de divorţ Di
Convenţiunea încheiată între moștenitorii unui haham

prin

care

se regulează,

giunea mosaică ?);
Invoeala

prin

cunoaște competența

care

dreptul de a tăea
dou&

sau mai

vitele

multe

unui tribunal străin

diferendul dintre ele (art. 65 Pr. civ.) 5);
Convenţiunea

prin care o parte

după

părţi

reliar re-

pentru a judeca,

ar fixa

ea însăși și

de mai'nainte quantumul despăgubirilor ce ea
ar datori celeilalte părți pentru inexecutarea unei obligaţiuni
*) ;
Convenţia prin care de mainainte sar renun
ța la a-

Descoperiri

pel sau la recursul în casaţie 5);
Convenţia prin care una sau mai multe

persoa

ne s'ar
de moştenire.f, obligat cătrăo alta ai descoperi o moştenire
deschisă în
favoarea

Doctrina
a decide

sa, despre

care

și jurisprudenţa
că revelatorul

acesta

nu

avea nici

sunt, în adever,
moștenirei

este

0 cunoştinţă,

unanime
în

drept

pentru
a

cere

suma făgăduită sau chiar o parte oare-care din moșten
ire,
dacă aceasta a fost convenţia părților, pentru cheltu
ele făcute

de

moștenitor

dânsul

și pentru

necunoscător

folosul

real ce el a adus

al drepturilor

unui

sale 5),

») Cas. rom., S-a 1. Bulet. 1881, p. 412.
*) Cas. rom., S-a |, Dreptul din 1578, No. 5 şi
Bulet. Cas.
S-a 1, anul 1878, p. 2.
*) Cas. rom., S-a [., Bulet. 1873, decisia No. 202 şi
Bulet. 1874,
p. 78. Cpr. şi Bulet. Cas, 1890, p. 69%.
*) Cas. rom., S-a 1. Bulet. 1890, p. 138. Vedi şi
Bulet. Cas.
1899, p. 630.
3) Cpr. Cas.rom., S-a IL. Bulet. 1819, p. S4.—Se poate
renunța,
la apel şi la recurs chiar în materie de divorţ, de şi
chestia este controversată. Cas. vom., Bulet. 1879, p.
611. Cpr.

Laurent, III, 248. Vedi tratatul nostru în limba franceză, art.
IDicoree, p. 120 şit. I, partea II. a lucrărei noastre,
p. 148.
% Cpr. D. P., 94. 2. 381 şi 484. D. P.,96. 2. 4. D.P.,
11. D. P., 82. 2. 115 şi 5. 12. D. P.81.2 945. D.843.
P.,
74. 5.351,

No. 15. Demolombe, XXIV, 335 ter. Baudry et
Barde, 1, 20 și 312. Laurent, XVI, 119. Domenget,
Du
mandat, 1, 152. Mass6-Verge, V, $ 754, p. 49, nota
11. 7.
„Huc, VII, 72. Vegi şi supră, p. 19, nota 1. Thirou
x, Des
chercheurs de successions, Revue pratique, t. 23, anul
1867,
p. 397 urm. Giorgio Giorgi, III, 392. Râpert. Dalloz,
Supplement., Oblig., 191.— Numai atunci convenţia ar fi
nulă, pen-

EFECTELE LIPSEI DE CAUSĂ.
Efectele lipsei de causă sau existenţei unei cause
vicioase.
Obligaţiunea fără causă, sau întemeiată pe o
causă

falșă ori ilicită este lipsită

de ori

ce efect

(art.

151

9485,

și 966). Ea este deci nulă sau, mai bine (is, îneistentă Ş4
!);

de unde resultă mai multe consecinți :
1” Ambele părți contractante pot să opue

unei atare obligaţiuni >):

inexistenţa

2 Obligaţia fără causă sau întemeiată pe 0
causă vicioasă nu este supusă confirmărei sau ratifi
cărei exprese
ori tacite, pentru că neantul nu poatefi ratifi
cat sau con-

fivmat.

Quod

nulium

est confirmari nequit 2) ;

-3% Ceea ce a fost plătit în virtutea unei atare
obli- Dreptul de
gațiuni poate să fie cerut înapoi prin acţiunea
în repetiţiu- . vepetiţie.
Contruversă,
ne. Această acțiune a dat însă loc la oare care
dificultăţi.

Astiel,

de

câte

ori

este

vorba

de

o

obligaţie

fără

causă

sau întemeiată pe o causă falșă (ceea ce, precu
m am vedut, este acelaş lucru) toată lumea recunoaște
că acel care
a executat o atare obligaţiune din eroare
poate să exercite acțiunea în repetițiune, pentru că ori ce
plată presu-

punend o datorie (art. 1092), ceea ce din eroare sa
plătit,
fără a fi fost datorit, este supus repetiţiunei (art. 993,
1092).

[Că
=—

tru lipsă de obiect, când moștenitorul avea cunoșt
ință despre dreptul seu şi agentul de afaceri nui a revela
t
secret. Cpr. D. P., 82.2. 115. D. P., 84. 3.1. nici un
D.P,
55. 1. 206.
) Laurent, XVI, 157 urm. Demolombe, XXIV,
381.
II, 854. Bauâry et Barde, 1, 316. Thiry, 11, 616. Baudry,
II, 1103. Alex. Degre, Dreptul din 1891, No. 9. Mourlon,
Cpr. Frib.
Imp. german şi C. Alger, D. P., 93. 2. 11 şi
D. P., 94.9.
528. Vedi şi supră, p. 130.—-Vedi însă Larombiăre
(. art.
1133, No. 30) care, de și recunoaşte că nulitatea
este absolută şi oposabilă de ambele părţi contractante,
de câte ori
causa este contrară bunelor moravuri, totuş
pretinde că
nulitatea. poate fi relativă când causa, în loc
de
trară bunelor moravuri, este contrară numai ordine a fi coni publice.
Vedi supră, p. 130.
|
5) Thiry, II, 616. Baudry, 11, 854. Baudry et
Barde, I, 316.
Demolombe, XXIV, 381. Laurent, XVI, 160 şi toţi
autorii.
Vedi supră, p. 23 și 116. Art. 1310 din codul italian
este
formal în această privință.
O consecinţă a inexistenţei obligaţiunei este că
art. 1900
nu'și primeşte aplicare în specie, prescripţia
de dece ani
prevădută de acest text nefiind de cât o confir
mare tacită.
Vedi t. III al lucrărei noastre, p. 636 şi t. 1V,p.
107,n.1.

Art. 1900,
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COD.

CIV.—CARTEA

Repetiţiunea

III.—TIT.

nu

va

II.—CAPIT,

avea

însă

IL.—S-a

loc dacă

IV.—ART. 966, 968.

obligaţia

fără

causă sau întemeiată pe o causă falșă a fost achitată
de
bună voe, fără nici o eroare, adecă, dacă acel care a plă-

tit-o

ştiea

că

nu

datorește,

pentru

că

această

executare

benevolă cuprinde un dar manual, de câte ori,
bine înţăles, lucrul care s'a plătit este susceptibil de a face
obiec-

tul unei asemene liberalităţi; de unde resultă că debito
rul
care n'ar fi achitat obligația de cât pro parte n'ar putea
fi silit a presta și restul 1).
Cât

pentru

chestiunea de a se ști dacă

nei obligaţiuni întemeiată
la acţiunea

în repetiţie,

executarea

u-

pe o causă slicită dă sau nu loc

chestiunea

este

controversată 2),

Unii, întemeinduse pe dreptul roman, conferă acţiunea în repetiţiune numai părței care n'a avut nici un
rol

imoral în convențiune,

refusând-o

părţei

celeilalte,

fiind

că

„Nemo auditur propriam turpitudinem allegans 3).
In acest sistem, inadmisibil după noi, persoana care
ar fi făgăduit o sumă de Dani cui-va pentru ca să nu comită

0 crimă

ar avea

acţiune n'ar mai
Daruri manuale.

acţiunea

în repetițiune,

exista nici

pentru

una

pe

când

din părți

această

când,

)

Thiry, II, 617. Laurent, XVI, 162.—Soluţia de mai sus presupune validitatea darurilor manuale în legislația noastră
,
ca şi în acea franceză; am vădut însă că, în această
privinţă, chestiunea este foarte controversat
— Tribună.
alul din
Iași tăgădueşte posibilitatea darurilor manuale în legisla
ţia
actuală (Dreptul din 1894, No. 92), ear Curtea dice, din contra, că validitatea lor resultă chiar din natura, lucrurilor,
posesorul lucrurilor mobile fiind aparat prin însuș faptul
posesiunei sale (art. 1909). (Dreptul din 1881, No. 4). Vegi
t. IV al lucrărei noastre, p. 139 urm. Cpr. 'Trib.
Ilfov,
Dreptul din 1896, No. 58.
) După noul proiect al codului german (art. 747, în
fine,
devenit art. 817 din legea de la 18 aug. 1696), dreptul de
repetiţiune nu mai există de câte ori acel care a făcut prestația a adus el singur, prin prestaţia sa,o atingere ordinei
publice

sau bunelor moravuri.

3) Pothier, II, 43. Aubry et Rau, IV, $ 442 bis, p. 741,
text
și nota 8. Larombiăre, I, art. 1133, No. 10. 'Toullier D.
III,
partea I], 126. Duranton, X, 374. Masse-Verge, IV, $
623,
p. 9, nota 3, colona 1, în medio. Paul Pont, Petits contrats,
1, 663. Bozerian, Revue pratique, t. V, (anul 1858),
p. 20.
Puzier-Herman, op eit., art. 1131, No. 49 şi urm. Vedi
şi
E. Lehr, Droit germanigue, 941. Cas. fr. şi C. Caen, D.P,,
TA 1. 292. D. P., 92.1.336. D.P, 15, 2. 121. Cw.
D.P,
99. 2. 953. D.P., 94. 2. 172.

NEEXPRIMAREA

CAUSEI

ÎN CONVENȚIE. —ART.

967.

153

din contra, sar fi făgăduit bani pentru ca să se comită
o
crimă : În pari causa turpitudinis cessat repetitio. (L.
5,
Dig., 12, 7, De condictione sine causa LD),
Această

părere

este

va putea în tot-deauna

însă

inadmisibilă,

și repetiţiunea,

să aibă loc, chiar din partea ace-

luia care ar fi violat un princip de ordine publică
: 10 penîn că legea nu face nici o deosebire între casuril
e când
obligaţia este fără causă sau se întemeiează pe
o causă

falșă ori ilicită (art. 966, 968); şi 20 pentru că, precu
m
foarte bine gice Curtea din Caen (Pand. Period., 1888,
2,
166), regula romana „Nemo audit) propriam turpitudinem

allegans“ nu este nicăiri inserisă în legile moderne 2
Despre

casul

in care causa nu este exprimată în
convenție.
Art. 967.—Convenţiunea este valabilă, cu toate că
causa nu
este expresă.
Causa este presumptă până la dovada contrară 3). (Art.
1169,
1202 C. C., 270 C. com, în fine. Art, 1132 C.
fr, 1120, 1121
Cod italian).

') Vedi şi L. 3, Dig., 12, 5, De condictione ob turpein
, tel inJustam causam, unde se dice: „Ubi autem et dantis,
cipientis turpitudo versatur, non posse repeti dicimus et ac, veluti
si pecunia detur, ut male judicetur“. Mai vedi încă
IL. $,
Dig., eod tit., in fine, unde se dice: „Porro autem si
et dan-

=—

>

tis et accipientis

turpis causa

sit, Possessorem

potiorem

esse:

et ideo repetitionem cessare, tametsi ex sipulatione
solutum
est“. —L. 2, 0od., 4 1, De condietione ob turpem
causam,
mai dice încă: „In pari Causa, possessoris conditiv
melior
habetur“. Cpr. şi L. 5, Cod., cod. tit.
Vedi în acest sens: 'Thivy, ÎI, 617. Baudry, II, 854 şi
1342
bis. Duvergier, Vente, 1, 207. 7. Huc, VIII, 392. Baudr
y et
Barde, I, 316, nota 3. Arntz, III, 39. Demante, V,
49
IV. Demolombe, XXIV, 382 şi XXXI, 433 nm. Laurenbis
t,
XVI, 164. Marcade, IV, 458. Pilette, Bezue pratique,
t. XV,
(anul 1863), p. 467. Vigie, II, 1092 şi 1699. Fuzier
-Herman, 9p. ct., art. 1131, No. 41. Jutisprudenţa este în
acelaş sens: Vegi D. P., 46. 2. 191.0. P., 85. 1.100
.D.P,
87. 1. 465. Pand. Ptriod., 37. 1. 61. Pana. Period.,
8. 2,
166. D. P., 9. 2. 11. Pana. fr. Oblig., IL, 1855.
Vedi şi
înfră,
rubrica : Condictiones

ob tatrpem

causam.

3) Paragraful 2 din textul nostru este reproducerea
art. 1121
din codul italian. „La causa si presume sino a che non
si
prova îl contrario“. O disposiţie identică există
în codul
spaniol, promulgat la 24 iulie 1889 (art. 1917).
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

III.—TIT. IIL.—CAP, IL.—S-a

IV.—ART.

967,

Se poate întâmpla ca o obligație să aibă o causă
și
causă să nu fie exprimată în iascrisul care 0
con-

acea

stată 1). Ei bine, legea

decide că, în asemene caz, conven-

țiunea este valabilă 2).

Aceasta însemnează

strumentul de probaţiune) care constată

că actul.

obligaţia

(in-

este valid,

cu toate că el nu arată causa ei, dacă, bine înţeles,
există
o causă reală și licită î). Astfel, ar fi valid inserisul
prin
care m'aș obliga a/ți plăti o sumă de bani, de și el
n'ar a-

tăta

un

înprumut

sau

o altă

causă.

reciproce

ale

Aceasta

nu

se poate

întâmpla de cât în contractele unilaterale, pentru
că, în
convențiunile sinalgmatice, actul scris va menționa în
tot-

deauna

obligaţiunile

aceste obligaţiuni

servind

de causă

părților,

şi fie-care

celeilalte,

actul

din

care

conține dovada unui contract sinalagmatic va face
neaparat în acelaș timp mențiune despre causa fie-cărei
obliga-

țiuni. Nu se poate, în adever, ca actul care constată
un contract de

vândare

să nu

arăte

lucrul vândut

și preţul hotă-

rit, adecă causa obligaţiunei fie-cărei părți. „Considerând
,
dice Curtea noastră supremă, că, dacă este adevarat că
art.
96% declară o convenţiune valabilă, cu toate că causa
nu

este

expresă,

când
este
dare,
ectul

este vorba de o obligaţie unilaterală, dar nu când
vorba de un contract sinalagmatic, precum este o vânîn care causa obligaţiunei uneia din părți este obiobligaţiunei celeilalte ...* ete. 2),

aceasta

însă

nu este

adevarat

de

cât atunci

1) De ex., creditorul reclamă în virtutea unui sinet astfel
conceput: hecunose că datoresc ... sau mă oblig a plăti, ori
am
să duu suma cuture.. ., ete. Cpr. Baudry et Barde,
I, 390.
Mourlon, II, 1106 urm. S'ar putea însă întâmpla ca causa
neexprimată în obligație să resulte din întregul context
al
actului. Cpr. Cas. rom., Bulet. S-a II, anul 187%, p. 115.
*) Cpr. 'Tribun. Covurlui şi Iltov, Dreptul din 1885,
No. 43 și
din 1884, No. 48.—Cambia nici nu are chiar nevoe de
a
arata causa (art. 270 C. com, în fine).
3) Cuvântul convențiune însemnează deci aici titlul, actul
scris
(instrumentan). Vedi şi art. 1275, unde cuvântul contrac
t este
luat tot în sens de titlu. Cpr. Pand. fr., IL, 7860. Baudry
,
II, $95. Baudry et Barde, 1, 318. Thiry, Il, 613. Mourlon,
II, 1106.
*) Vedi Bulet. Cas. S-a 1, 1881, p. 759. Cpr. Fuzier-Herman,
C.
cio. IL, art. 1132, No. 2. Demolombe, XXIV, 362, 363.
Larombiere, I, art. 1132, No. 2 şi 3. Vedi şi supră, p.
129,
text şi nota 2, unde am vădut că, în contractele sinalag
matice, obligaţia uneia din părţi are de causă obligaţ
ia
celeilalte părţi.
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Unde însă chestiunea este controversată
în Francia,
este asupra punctului de a se ști dacă dovada
existenţei
causei incumbă creditorului care cere executarea
obligațiunei, sau dacă debitorul este acela care trebue
să stabilească existenţa, ei. Atât doctrina cât și jurisprudenţ
a sunt
însă aproape unanime pentru a decidecă credit
orul nu are

nimic de dovedit, obligaţiunea fiind
causă licită, pănă la dovada contrară.

torului

incumbă

sarcina

de

a dovedi

presupusă a avea o
Prin urmare, debi-

că

obligația e lipsită

de causă, sau că causa este ilicită 1).
Acest sistem este formal consacrat la noi prin Ş 2
al
art, 967, care reproduce art. 1121 din codul italian.
Prin
urmare, dacă inscrisul care constată o obligaţie unilat
era-

lă nu

arată

dovada
de făcut.

causa

contrară,
Numai

ei, această causă este

presumtă

pănă

la

şi creditorul n'are absolut nici o dovadă

când

inscrisul

arată

o causă

şi

debitorul

a dovedit că acea causă este falșă, creditorului îi
incumbă
sarcina de a stabili, că obligația are o altă causă
adeva-

vată și licită. (Vedi supra, p. 132, 133).
Cum

va

putea

dovedi

debitorul că obligația

sa e lip-

sită de causă? Cele mai multe ori creditorul va arata
causa ce el atribue obligațiunei, de ex., un împrumut,
o vândare, etc., și debitorul va dovedi că faptul pretins
de ere-

ditor

n'a

de causă

avut

loc. Debitorul va trebui să dovedească

chiar când creditorul n'ar invoca

el n'a putut

să se oblige

fără

dol, violență sau din glumă,
prin

ori

ce soiă

de mijloace

causă

în care casuri
faptul

CAPITOLUL

lipsei de
causă,

lipsa

nici una,

de cât prin

Dovedirea

căci

eroare,

el va stabili

invocat

de

dânsul.

III

Despre efectul convenţiunilur şi despre puterea
lor legală 2).
1)

Cas. fr., 25 fevr.

96. 1. 199.

189,

Pand.-Ptriod.,

Dreptul din 1896, No. 53.

189%. 1. 299.

"Teib.

D. P.,

Charolles,

Pund. Period. 1894. 2. 910. D. P., 94.2. 1926. 'Thiry, II,
614.
Demolombe, XXIV, 367. Bonnier, Des preuves, II, 681.
T.
Huc, VII, 86. Laurent, XVI, 168.—Coutră. Aubry et
Rau,
IV, $ 345, p. 324, text şi nota 90. Mass6-Verge, III,
$ 615,
p. 560. Duranton, X, 353 urm. Masse, Dr. comm.
1V, 137.

Fuzier-Herman, op. cit., TI, art. 1132, No. 3.

*) Codul francez intitulează acest capitol : Despre efectul
obliga- Observ, afiunălor, ocupânduse de o dată atât despre efectul obligaţ
ii- supra rubrilor cât şi despre acel al convențiilor, al contractelor
cei.
, care
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COD. CIV.—CARTEA IIL.—TIT. HI.—CAP,

II. —S-a 1.—ART. 969, 970, 1711.

SECŢIUNEA

1

Disposifiuni genevale sau efecte generale

(între părțile contractante).

Art. 969.—Convenţiunile

între părţile

contractante.

Ele

legal

făcute

se pot revoca

ale convențiilor
au putere de lege

prin

consim

ţămentul mutual sau din cause autorisate de lege. (Art.
5, 1079 $ 2,
1087, 1100, 1523 $5, 1556, 1711 C. C. Art. 1134
€, fr.).
Art. 1711.—Transacţiunile au între părțile contra
ctante
puterea unei sentinţi neapelabile 1). (Art. 969, 1201,
1213 c. c.
Art. 2052 C. fr.).
Art. 970.—Convenţiunile trebuesc executate
dinţă. Ele obligă nu numai la ceea ce este expres cu bună credar la toate urmările ce echitatea, obiceiul sau legea într'ânsele,
dă obligațiunei după natura sa. (Art. 969, 977 urm., 980,
981 C. C. Art,
1134 $ 3,

Toate

executate,

1135 C.f).
convenţiunile,

când sunt legal

și în privinţa

celor de al treile (art.

legem ex conventione accipiunt 5).

1)

făcute, trebuesc

ele fiind ca și o lege pentru părți 2),
973).

Cu alte

nu însă

Contractus

enim

cuvinte, și mai

produc obligaţiile. Această” confusiune între done
lucruri
cu totul deosebite, pe care Pothier nu lipsea de
a le distinge (05lig., II, 85 urm, 141 urm.), fiind critica
tă de toți
autorii (Cpr. Maread6, IV, 460. 461. Laurent,
XVI, 177.
Thiry, IL, 618. Baudry, II, 857. Baudry et Barde,
1, 328
urm. Mourlon, II, 1112, 1113. Demolombe, XXIV,
384,
etc),
legiuitorul nostru urmând împărțirea codului
italian, intitulează acest capit.: Despre efectul contențiunil
or,
se despre efectul obligaţiunilor tocmai în capit. ocupându1073 urm.), şi reproducând chiar în acest capitol VII (art,
mai multe
disposiţiuni din codul italian.
Inpărţirea codului nostru şi a acelui italian
este mult
mai raţională, cu toate că chiar rubrica noastr
ă, astfel cum
se vede redactată, nu este încă exactă, pentru
că legiuitorul nostru nu se ocupă în acest cap. numai
de efectul convenţiunilor, ci şi de puterea lor legală intre
părţi şi faţă
cu cei deal treile. Cpr. Gr.G. Păucescu, I, 198.
De aceea,
am adaus la rubrica noastră ceea ce'i lipseşt
e, după materia care se găseşte în acest capitol.
„Non

minorem

auctoritatem

transactionun,

guam

rerum

Jet=
dicatavum esse, secta vatione placuit“. (L. 20,
ab initio, Cod.,
2, 4, De transactionibus).
2) Cpr. Cas. tom. şi 'Trib. Ilfov, Bulet. S-I,
anul 1878, p. 26
şi Dreptul din 1884, No. 11.
5) L. 1, $ 6, Dig., 16,3, Depositi, vel contra.
Vedi
în medio, Dig., 50, 17, unde se dice : „Hoc servab şi L. 23,
itur quod
înitio convenit ; legem enim contractus dedite.
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pe scurt, convenţia este legea părţilor: 1). Părţile
pot chiar
să reguleze relaţiile dintre ele altfel de câţ le
regulează
legea (art. 1223), destul este ca să nu să atingă
bunele

moravuri

și ordinea publică

Violarea unei

legi dă

(art. 5).

loc la casarea

decisiunei

care a

violat-o 2), pe când interpretarea greșită a toemelei (conve
nțiunei) nu dă loc la casare de cât atunci când sia
schimbat sau denaturat însuș natura toemelei (art. 37,
$6,
L. C. de cas.)*). Interpretarea convenţiunilor aparţine
deci

instanțelor

de fond.

Convenţiunile

(Vedi

înfră,

explic.

art.

Violarea
legei.
Casarea
decisiunei.

977).

fiind legea părților, de aici urmează că

ele nu pot fi desfiinţate prin voinţa unilateralăa uneia
din
părți și că ele nu pot fi revocate de cât prin
consimţt-

mântul mutual
Acelaș

tru formarea

țarea ei 5).
)

al tuturor părţilor contractante 4),

concurs

de voință

convenţiunei

care

a fost

neaparat

este neaparat și pentru

pen-

desfiin-

Art. 1087, 1100, şi 1711 sunto aplicare a acestui princip
iu.
Art. 1101, $ 2, care permite judecătorului de a acorda
mici
termene de graţie debitorului, cuprinde din contra
o dero-

gare

la acest principiu.

Mai

vedi

şi alte derogări

la acest

principiu în art. 1689 şi 1701. Cpr. Laurent, XVI,
178.
Baudry et Barde, I, 333.
*) Violarea unei legi străine nu dă loc la casare de
cât atunci când această violare atrage după sine calearea
unei
legi române. Cpr. Cas. fe., D. P., 9. 1. 299. D.P.,
16.1.
497.—Este, în adevăr, de principiu că legile străine se apreciează în mod snveran de instanțele de fond, îără ca această apreciare să poată da loc la censura casațiunei.
Cas.
rom., Dreptul din 1894, No. 10 şi din 1893, No. 41. Cur. judic.
din 1894, No. 37. Dreptul din 1892, No. 76. Bulet. 1890,
p. 158. Bulet. S-a 1, 1987, p. 141. Vedi şi t. 1 al lucrăre
i
noastre, partea 1, p. 80, 81.
*) Cas. rom., Bulet. 1867, p. 838. Bulet. S-a TI, 1872,
p. 102.
Bulet. S-a 1, 1883, p. 675. Cpr. Cas. rom., Curierul judiciar din 1891, No. 3. Vedi şi Cas. fr. D. P.,P2.1.176.D.P
,
81.1. 217. D. P., 99. 1. 104 și 150. Vedi Thiry, II, 619. Boissonade, II, p. 126. Laurent, XVI, 180. 7. Huc, VII,
88.

Baudry et Barde, 1, 336. Vei şi Pand fr, Cass. cie., 150.

*) Cpr. Cas. rom. S-a I, Bulet.
Baudry et Barde, I, 338.

5)

„Obligationes

que

couseusu

anul 1879,

p.

453

contrahuntiur, contraria

şi 64.
voluntate

dissolvuntur“. Vedi şi L. 35, Dig, 50, 17, unde se dice:
„Nihil tam naturale est, quam eo genere quidquid dissolr
ere,
quo colligatum est.

Violarea unei legi
străine.
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Revocarea

Revocarea

care

va

resulta din consimțământul

contra

r
din coaie părților nu și va produce însă efectele
sale de cât penmentul păr- tru viitor, efectele ce contractul a produ
s în trecut fiind
„te aii menținute ; de unde resultă că vândâtorul,
care și va lua
tele sale de înapoi imobilul vândut, va trebui să respec
te contractele de
câ în

viitorâpchiriere, ipotecile, servituţile şi, în genere, toate
drepturile reale constituite de
treile, pentru că aceștia
prin comuna înțelegere
transmiterea proprietăţei
vat că, pentru ca părțile

cumpărător în folosul celor de al
u'au putut să prevadă revocarea
a părților sau, mai bine dis, rela vândător. Este însă de obsersă desființeze vândarea primitivă,

trebueşte un nou contract prin

redobândească proprietatea

Consecinţile

care vechiul proprietar să'și

lucrului ce înstrăinase ; de unde

resultă că fiscul va percepe o nonă taxă de înregi
strare 1).
Din împrejurarea că convențiile nu pot fi desființate

ETEN de cât prin consimțemântul
juvazea că vesultă că judecătorii

Cimeuubetde

tuturor părţilor contractante,

n'ar putea să reducă preţul stipulat

părți într'o vândare *), nici să micșureze dobânda stipu-

de cât prin lată întrun împrumut ?), afară
mântul păr care, sub o dobândă prea mare,
ilor.

nală : nici să micșareze

nui avocat 1), afară
cat și litigant

onorariul

de casul, bine înțeles, în
sar ascunde o clausă pestipulat

în favoarea

ce doctrina

numeşte

u-

de casul în care convenţia dintre avo-

ar cuprinde

ceea

pac-

tul de quota litis, în care caz convenţia va fi cu
totul desființată (vedi sapră, p. 147 urn.), avocatul având
drept
numai la cheltuelele făcute (L. 53, Dig, 2, 14)
şila o

justă remunerare a ostenelelor

Desființarea
în virtutea

unei condiţi-

uni Xesoluto10191021.

sale, apreciată

de justiţie 5).

1) Cpr. Baudry et Barde,I, 339. 7. Huc, VII,
89. Demol
XXIV, 392. Laurent, XVI, 183. —Vom vedea însă ombe,
mai la
vale

că, de câte ori

desfiinţarea contractului

va avea

loc
în virtutea unei condițiuni resolutorie fie expres
ă, fie tacită (art. 1019—1021), contractul va fi desființat
cu efect
retroactiv și pentru trecut, cei de al treile suferi
nd consecinţele unei desfiinţări pe care, de alt-mintrele
a, ei au

*)
3)
*)
*)

putut

s'o prevadă.

Cpr. Cas. rom., S-a 1, Bulet. anul 1819, p. 483.
Cpr. Cas. rom., S-a I, Bulet. anul 1818, p. 182.
Vedi însă Cas. rom, Curierul judiciar din Ș iunie 1897, No.
%,
Este, în adevăr, generalmente admis că, în lipsă de
o annme convenţiune, tribunalele apreciează suma care se
cuvine
avocatului pentru ostenelele sale. de câte ori gratui
tatea
mandatului n'a fost expres stipulată. Cpr. Cas.rom.,
Bulet.
S-a I, 1877, p. 12 şi Bulet. 1978, p. 414. Cpr. şi Curien
ul judi-

EFECTUL

CONVENȚIILOR

Regula

cât

prin

sufere

după

care,

consimțământul

ÎNTRE

PĂRŢI.—ART.

convenţiunile nu pot

mutual

a] părților

mai multe excepțiuni :
1% Mandatul încetează în genere

a mandantelui

969, 970, 1711.

fi revocate

159

deExcepţiuni la

contractante Principiul de

prin singura

sau a mandataralui (art. 1552,

voinţă

15561);

20 Contractul de societate, cel puțin când
este format
pentru un timp ilimitat, poate fi desființat
prin voinţa u-

Mandat.
Societate.

nuia din asociaţi (art. 1523, $ 5, 1527)2).
In fine,

unele

contracte

mici chiar prin consimţemântul

sunt

convențiile

matrimoniale

nu

pot

de

loc

fi

mutual al părților.
(art.

116 Pr. civ.) 5) şi adopţiunea 4),

1228

urm.

revocate,

C.C,

Convenții

Astte] ale.
Mâtrim
oniIrevoca-

110, bilitatea lor,

ciar din 1897, No. 12. Tribun. Roman, Drept
ul din 1895, No.
58. 'Proplong, Mandat, 163. Cpr. C. Suedez,
art. 5 cap. 18.
Jurisprudenţa aplică cu drept cuvânt, acelea
şi principii
şi la arhitecţi. Cpr. C. Rouen, 30 ianuar 1895
şi 'Trib. PaTis, Î martie 1896. Pand. Period, 1895, 2,
344
şi Cuvierul judiciar din 1896, No. 46. Veqi t. III al
Iuerărei noastre, p. 425, adnotam şi tratatul nostru în limba
franceză,
p. 155. text şi nota 3. Vedi și supră, p. 143,
ad
notam.
') De câte ori însă mandatul nn este încheiat
numai în interesul mandantelui, ei şi în interesul mandatarul
ui, precum
ar fi, de ex., în casul în care un avocat
ar fi stipulat un
onorariu pentru apararea unui proces, revocarea
lui nu poate
să resulte de cât din consimţământul reciproc
Cas. rom. şi C. Craiova. Curievul Judicia+ din al părţilor.
No. 22. Bulet. S-a 1, 1876, p. 452 şi Dreptul 3 iunie 1891,
din 1890, No.
176. Cpr. C. Pau și Cas. fr D. P., 14. 5. 327,
P., 91. 1. 197. Baudry, III, 931. Laurent, AXXVI No.10.D.
II, 104. ReVocarea ar putea însă şi în asemene caz să
aibă
loc prin
simpla voință a mandantelui când ar exista
culpă, dol sau
traudă din partea mandatarului. Cas. rom.
şi fr. Bulet. S-a
1, 1884, p. 363 şi D. P. 91. 1. 197,
*) Cpr. Cas. rom., S-a II, Bulet. 1877, p. 379.
'Tribun. Ilfov,
Dreptul din 1886, No. 48. Baudry, II, 861.
Laurent, XVI,
184. 'Thiry, II; 619. Bandry et Barde, 1,
340.
*) Cpr. Cas. rom., Bulet. S-a I, anul 1885, p.
40.
XVI, 184. Baudry, II, R61. Thiry, IL, 619. Baudr Laurent, Dreptul
y et Bar- vechii în
de, I, 341. T. 'Puc,

VII, 89. — Sub legea veche,
căsătoreşti puteau, din contra, fi schimbate în urmatoemelele Panta
sevâp. CONY. matrişirei căsătoriei.

Vedi art. 1609, 1614 C. Calimach şi $ 4. Moniale

cap. 33, C. Andr. Donici. Vegi şi L. 1, Pr.,
De pactis dotalibus, unde se dice: „Pacisci post Dig, 95, 4,
nuptias, etiamsi nihil ante convenerit, licet“. Vedi şi
t. I, partea 1 a
lucrărei noastre, p. 51, nota 1.
Dreptul
1) In legile anterioare, adopţiunea era, din
contra, revocabilă vechiii în
(art. 250, 251 C. Calim
ach,

185
|

C. austriac). Vedi î. I al lu- privinţa a-

dopţiunei,

160

COD.

Divorţ prin
consimţământ mutual.

Cât pentru căsătorie,
ea poate să fie desființată prin
consimțemântul mutual al părţilor, dacă ele întrunesc anume
condițiuni prescrise de lege (art. 254 urm. C. C.).

Cause autorisate de

lege.

CIV.—CARTEA III.—TIT. IIL.—CAP. II.—S-a L.—ART,.

969, 970, 1711.

Convenţiunile mai pot încă fi revocate în virtutea causelor autorisate de lege 1). Legea fiind, în adevăr, acea care

dă putere

convențiunilor,

ea poate

să le râdice aceiaș pu-

tere în casurile pe care ea le determină.

Astfel, vândarea

poate fi desființată pentru neplata prețului (art.
donațiunea poate fi revocată pentru neîndeplinire

1365);
de sar-

cini (art. 829 urm.), pentru ingratitudine din partea donatarului (art. 531 urm.), sau pentru survenire de copii dăruitorului (art. 836 urm.), ete. Mai vedi încă art, 1020, 1021.
Art. 970.

Convenţiile

trebuesc nu numai să fie executate de părţi,

dar încă de bună credință,

adecă

conform

cu intenţia lor

și cu scopul ce ele 'și au propus 2). „Bonam fidem în con-

tractibus considerari, equum est“. (L. 4, Cod., 4, 10, De
obligationibus et actionibus).
Scopul acestei disposițiuni este de a desființa distincțiunea pe care Romanii o făceau între contractele bona
fudei şi acele stricti juris 5. Astăzi, în adever, toate contractele

sunt

de bună

credință,

și buna

presupusă (art. 960, $ 2, 1899, ş2)9%.

credință este chiar

Acest scop al legiuitorului reesă şi mai lămurit din
partea finală a art. 970, după care convențiile obligă nu

numai la ceea ce este exprimat într'6nsele, dar încă la toate urmările ce echitatea, obiceiul 5) sau legea dă obligaţiunei, după natura sa (cpr. și art. 980).
Legea trebue să fie aplicată mai întăi, cu precădere,

înaintea usului, chiar când ea ar părea nedreaptă, de şi art.
970 vorbește mai întăi de echitate, de uz, și apoi de lege;
crărei

noastre,

partea

II, p. 324,

nota

1.—La

Romani,

a-

dopţiunea avea loc, din contra, pentru tot-deauna, fiind că

altfel ea war

fi imitat

cit., 11, 193.

Vigie, II, 1161. 'hiry, II, 619.

natura: „Nec enim moribus nostris con-

venii filium temporalem habere“. (L. 34, în fine, Dig., 1,7).
) Cpr. Cas. rom., Bulet. 1867 p. 837. Bandey et Barde, 1, 342.
2) Baudry, II, 862. Baudryet Barde, 1, 343. Pana. fr., Oblig.,
II, 7915. Berviat St. Prix, II, 4194. Cas. tr. Sirey, 87. 1. 490...
*) Vedi Instit., 4, 6, $ 28, De aetionibus, şi Gaius, LV, $ 62.
*) Cpr. Cas, rom., Bulet. S-a 1, 1871, p. 194. Boissonade, op. XAIV,
5) „Ea

guce

393. Vedi şi supră, p.17, ad notam,
sunt

moris et

consuetudinis,

Demolombe,

in fine.

în contractibus

_tacite

ceniunt“. (L. 31, $ 20, Dig, 21, 1, De cedilitio edicto).

"
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ear usul va trece înaintea

echităței,

pentru

ROMAN.
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că părţile au

trebuit neaparat să se aştepte la aplicarea lui
1),
Dar mai înainte de uz și chiar de lege, se
va aplica;
convenția părților dacă dânsa nu violează vre
o disposiție

de ordine publică (art. 5) 2),
Efectele convenţiunilor
ței sau

în privinţa strămutărei proprietă-

altor

drepturi

reale.

Efectul general al convențiunilor este de a
produce
între părțile contractante obligaţiuni, sau de
a modifica,
ori de a stânge obligaţiunile existente.

In unele casnri însă, convențiunile au de efect strămu
-

tarea, proprietăței sau altor drepturi reale,
singurul efect
despre care se ocupă legiuitorul.
Fiind însă că strămutarea proprietăţei a fost.
resolvită

în deosebite

moduri

cepe prin a cerceta
de codul actual.

de legislaţiunile

trecutul,

anterioare,

remănând

vom în-

apoi a ne ocupa

Ochire retrospectivă asupra strămutărei propr
ietăţ
(Dreptul roman şi dreptul nostru anterior). ei.

La Romani,

obligaţiunile nu aveau

de efect

strămu-

tarea proprietăţei san altui drept real, ci
numai crearea
între creditor și debitor a unei obligaţiuni perso
nale ( jus ad

re,

€ar nu jus în ve),

ei numai

prin tradiţia

proprietatea strămutânduse

care se făcea

pentru

între

executarea con-

venţiunei : „Obligationtm substantia non in eo
consistit, ut
aliquod corpus nostrum, aut servitute nostra
faciat, sed
ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid, vel
faciendum,
') Berriat St. Prix, II, 419%.
dplicațiunea. legei.— Astfel, într”o vândare, vândă
torul va,
garanta pe cumpărător de evicţiune, dacă părţil
e n'au devogat la această obligaţiune (art. 1337 urm.).
Aplicațiunea usului.—Inti”un contract de chirie,
în lipsă
de o anume stipulaţie, se va observa obicei
ul de a plăti
chiria şi de a se muta la Sf. Diniitrie și la Sf.
Gheorgie.
Aplicuțiunea regulelor de echitate.—Intr”o vânda
re imobiliară, vândătorul va remite cumpărătorului
nu numai titlurile de proprietate (art. 1315), dar şi acele
care ar constata oare-care împrejurări, oare-care aminti
ri istorice de
natură a mări valoarea fondului vândut, Cpr.
'Thiry, II, 619.
*) Cpr. Baudry et Barde, I, 332. Cas. fe. D.
P., 81. 1. 30,
Il

COD. CIVIL.— CARTEA

IIL.— TIT. —I11.—CAP.

TII.—S-a L.—ART. 971.

cel prestandun* (L. 3, Pr, Dig. 44, 1, De obligationibus
et actionibus) ; de unde şi regula celebră : „ Traditionibus
ed usucapionibus dominia rerum, non nulis pactis trausferuntur“. (IL. 20, Cod., II, 5, De pactis).
Prin obligaţiuni nu se dobândea deci la Romani drepturi reale, ci numai drepturi personale sau de creanţă.
Din acest principiu părăsit de legiuitorul actual re-

sultau, între altele, următoarele
Consecinţile
care resultă
din principi-

mai

două

consecinţi :

10 Dacă acelaș lucru a fost succesiv înstrăinat la
multe persoane, achisitorul căruia-i se făcuse tradiţia

ile xomane. era proprietarul

posterioară :).

lui,

chiar

dacă

titlul seu era cu o dată

2% Acel care a instrăinat lucrul fiind încă proprietavul lui pănă la tradiție, creditorii sei puteau, pănă în momentul tradițiunei, să exercite drepturile lor asupra lucru-

lui înstrăinat 2),
Dreptul
străin.

Principiile

dreptului

roman,

admise

în dreptul

ante-

rior francez, în provinciile de drept scris 3), admise și astăzi

în unele

420,

421,

legislaţiuni

străine, precum

în

codul

austriac (art.

1053,

1084).

în codul olandez

(art.

elveţian

asupra

obligaţiilor

199),

639,

667,

668, 611, 1495), în codul spaniol de la 1889 (art. 609,
1095, 1462— 1464), în codul Repub. Argentine (art. 577),

în codul

Codul
Caragea,

(art.

în codul

civil al principatului Muntenegro (art. 834, 885, 836, 837,
339), în noul cod civil german aplicabil cu începere de
la 1 ianuar 1900 (art. 929 şi urm.), etc., trecuse şi în legislația noastră anterioară.
Codul Caragea prevede, în adevăr, în privinţa mobilelor, că „vândarea atunci e sevârşită, când cel ce vinde su
da lucrul în mâna cumpărătorului, şi cumpărătorul va da
1) „Guotiens duobus în solida predium jure distrahitur, manifesti juris est, eum cui priori traditum est, in detinendo dominio esse potiorem“. (L. 15, ab înitio, Uod., 3, 32, De rai
vindicatione). Vedi şi $ 6, cap. 10 din codul lui Andr. Donici, unde se dice: „Când se va vinde un lucru la doi,
serie pravila, că acelui ce i sau dat mai întăi stăpânirea,
lucrului, acela are şi protie al stăpâni“. 'Tot astfel se exprimă şi art. 575 din codul Calimach (480 C. austriac).
*) Cpr. Pothier, Vente, III, 319 urm. şi Propricte, IX, 941.
Baudry, II, 818. Demolombe, XAIV, 435. Larombiăre, 1,
art. 1138, No. 2.
3) V. Pothier, Trafic du droit de domaine de propricte, IX,
243.
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prețul sau încredințarea pentru
preţ“ (art. 12, partea III,
cap. 9); ear în privinţa imob
ilelor, axt. 13 prevede că
„Yândarea atunci

e sevârșită,

țul sau încredințarea pentru

sul vențlerei“. Predarea

brevi manu

când vândetorul, primind pre-

preţ, va da cumpărătorului

2cpi-

acestui Zapis nu este de cât trad
iţia

de la Romani '),pe

car

eo admitea atâta codul
Calimach (art. 576), cât şi codul
lui Andronachi Doniei 2).
(Cpr. art. 1315 din codul actual).
In cât priveşte

codul

Calimach

principu roman admis și în codul , el primește vechiul
austriac, după care pro-

prietatea nu se transmite
prin efectul convențiunilor,
ci
numai prin tradiţie *), şi este
de mirat cum Curtea noastră
PIN
:)

„Considerând,

dice

Curtea

Codul

Calimach.

noastră

supremă, că, sub legiuirea Caragea, contractul de Vend
are nu e un contract solemn ; că de aceea YEndarea
exis
simțemântul părților ŞI tradițiu tă şi e perfectă prin connea obiectului ; că, dacă, pentru vândarea imobilelor și a
ţiganilor art, 6, partea III,
capit. 2 prescrie ca Vendarea
să se facă numai în scris, aceasta nu însemnează

tului

alta de cât că, pentru siguranţ
a drepimobiliară, vendarea să nu
se poată
cu samă față cu cei de al

de proprietate

constata, mai
freite, de cât prin
inscris ; între părţi însă, vândarea
vedi de alt-mintrelea ȘI prin mărt unui imobil se putea dopărței, ceea ce dovedeşte că conturisirea Și prin jurământul
ractul de vendare, chiar al
ant imobil, nu e un contract
solemn, însă modul de dovedire al contractului e mărginit
, ete ...& Dreptul din 1894,
No. 171 şi Curierul Judiciar din
acelaș an, No. î. Cpr. Gr.
G. Păucescu, Oblig., 1, 952.

*) „Pentru vândările ce se obicinue
sc a se face în scris,
t'alt chip nu pot lua seve

|

în- Codul Andr.

rșirea
va scrie zapisul vândărei sau lor, pănă când mai întăi se
Donici.
cu însuș mâna vândătorului
sau şi de cătră altul ciue-va
şi
va da de la mâna vendetorului va iscăli vendătorul, și se
crului ; și dacă este să se facă la mâna cumpărătorului lucondicar a judecătoriei), atunci Zapisul prin notar (adecă
verşit pănă când na va fi, după earăș nu este zapisul desetoată rândueala, iscălit și
dat de la o mână la alta“ (art.
2, in fine, capit. XI). Vegi şi $
6, capit. 10 din acelaş cod.
3) „Vândarea este perfectă, dice
Andr
când o parte va urma cu darea preţ . Donici ($ 2, cap. XI), codul Andr.
ului, și ceealaltă parte primind preţul va urma cu darea
Donici.
lucrului. Şi nu numai aşa, ci
şi dacă numai o parte va
prim
parte

va apuca

i luând preţul, sau ceealalt
ă
a face teslim lucrul vândut
în mâna, cum-

părătorului, atuncea vEndarea
și temeinică“. Vei și $ 4 din și cumpărarea, este sevârșită
acel
„Și scrie pravila, că mai înainte aş capit., unde se dice:
pănă a nu face vândăto-
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supremă,

III.— PP. IIL—CAPIT.

interpretând

greșit

art.

IN.— S-a L—ART. 971.

576

şi 577

din

vechia

legiuire a Moldovei, a putut să dică că, sub acest codice,
vândarea imobilelor nu este perfectă de cât atunci când,

pe lângă tradiţie și punerea în stăpânire a cumpărătorului,
sa întărit vândarea de câtră tribunal, lăsând a se înţelege
că tradiția ar fi fost insuficientă pentru a strămuta, pro-

prietatea

Dacă

Critica unei
decisiuni a,
Curţei noas-

chiar între părți -).
aceasta

este

teoria

Curţei,

apoi ne râdicăm

cu

putere în contra ei, câci codul Calimach este destul de
txe supreme. clar și nimic nu ne face a crede că el s'a depărtat de la
principiile romane. In adever, art. 570 (425 C. austr.), 1412
(1053, în fine, C. austriac), 1454 (1084 C. auster.) prevăd, fără
a distinge

între

mobile

și imobile,

că proprietatea

nu

se

strâmută de cât prin tradiţie, ear ast. 572 (427 C. austriac)
prevede un fel de tradiţie brevi manu pentru mobilele incorporale,

Constitutul
posesor.

și chiar

pentru

unele

mobile

corporale,

precum

mărfurile aflătoare pe drum şi în magasii, vinul din pivniţă, colecţiile de tablouri, bibliotecile, etc.
Art. 573 (428 C. austr.) consacră în termeni expreşi constitutul posesor admis în vechia jurisprudență franceză,

despre

care

am

vorbit

altă

dată

șila

care se referă și art.

1316 din codul civil actual, când dice că predarea lucrurilor mobile se face şi prin simplul consimţemânt al părților ?).
rul teslim

lucrul vândut

nu primi vândătoral

în mâna

cumpărătorului, și pănă a,

preţul lucrului, macar să se fi fost al-

Constitutul
posesor.

)

) Bulet. Cas. S-a 1, anul 1870,

p. 367.

In vechea jurisprudenţță, franceză, constitutul posesor era
acea clausă, lipsită astăzi de ori-ce efecte, prin care, întun contract, de ex., într'o donaţiune, într”o vângare, etc.,
dăruitorul sau vânătorul reţinea lucrul dăruit sau vândut,
declarând că el îl deţine în numele şi pentru donatar
sau cumpărător.
Prin această clausă, cupringătoare de
o tradiţie fictivă, dăruitorul sau vândâtorul era presupus

ar pp

1

cât şi alta de tocmală, ca când nici nu Sar fi fost făcut
vorbă“. Mai vegi încă $$ 6, 9 capit. XI şi $ 6, capit. X
din acelaş cod. Acest din urmă $ are următoarea cuprindere: „La vânqări, cumpărături, năimeli, schimburi şi alte
asemenea, trebuința urmează ca, pre lângă toemală, să se
dea şi lucrul, trecând din stăpânirea unuia în stăpânirea
altuia, adecă făcânduse teslim şi după formele pravilei ; atunci stăpânirea deplin este câştigată când, pre lângă tocmală, urmează şi Qarea lucrului.

e:

cătuit pentru preţ, însă dacă lucrul nu a apucat a se da,
şi preţul nu a apucat a se lua, se pot lepăda atât o parte

STRĂMUTAREA PROPRIETĂȚEI.—DREPTUL VECHIU.
In fine, art. 516 (431
mutarea

proprietăței

mentelor
pânire

vechi

a noului

C. austr. modificat) prevede că

nemișcătoare se face

și noi,

vorbind

proprietar

165

earăș

prin

de

și de luarea

darea docu-

întrarea în stă-

lucrului

în stăpâ-

nirea sa. Ear dacă art. 577 din acelaș cod voeşte ca, în
lipsa unor astfel de documente, să se facă un înscris în-

tărit de judecătorie

sau

stăpânire

(fiind

că prin

acest

se face temeinică mutarea proprietăţei lucrului),
nu poate fi de cât în privința celor de al tveile,

se mai

prevede

mai cu samă

încă

atât

de sobornicescul

de Regulamentul

litera T 1).

chip

aceasta
ceea ce

hrisov,

cât

organic al Moldovei,

şi

anexa

Așa dar, remâne bine stabilit că vechile noastre legislaţiuni primise în totul principiile romane, după care pro-

prietatea nu se strămuta prin efectul convențiunilor, ci numai prin tradiție.
a

face

tradițiunea

donatarului

sau

vândetorului,

cari,

la xEndul lor, erau presupuşi a fi primit posesiunea lucrului dăruit, sau vândut prin declaraţia făcută de dăvuitor sau

vândetor că el nu deţine lucrul în viitor de cât în numele
şi pentru donatar sau cumpărător. Cpr. Pothier, Pente, III,
313; Don. entre cpouz, VIII, 12 şi Tr. du droit de domaine
de propricte, IX, 208. Merlin, Repert. t. II, p.'183, vo Clause

de constitut. Vedi și . IV al lucrărei noastre, p. 142, nota 3.
„Prin

codul

arătarea

Calimach

rosti voinţa

rostită se trădă

(428

sa prin

C. austriac),

chipuri

lucrul,

dice art. 573 din

doveditoare,

că adecă

el ţine

Constitutul

posesor

pe viitor în numele altuia lucrul, carele pănă acum au fost
drept al seu, și în loc de proprietar se face țiitor a lueului; sau că acel ce luase mai înaiute de la dânsul un
lucru (doară spre întrebuințare, sau ca un amanet, sau cu
chirie, ori năimală), poate să'l stăpânească pe viitor cu

dritul realnic

sau

ca un

proprietar“.

Am. 573

când înstrăinătorul va C. Calimach,

este şi astăzi admis în legislaţiunele în care tradiţia strămută proprietatea. Vei, de ex., art. 428 C. austriac ; art.
930, 931, 1206 din noul cod german promulgat la 18 aug.
1896 spre a fi aplicabil în toată Germania cu incepere de
la 1 iannar 1900; art. 202 din codul federal al obligaţiilor pentru Elveţia (L. din 14 iunie 1881), ete.
') Cpr. în acest din urmă sens: Cas. rOm., care a revenit
la adevaratele principii. Bulet. S-a 1, 1878, p. 105. C. din
Focşani. Dreptul din 1873, No. 48. C. Galaţi. Dreptul din
1895, No. 6 şi Curierul judiciar din 1895, No. 3. Trib. Suceava, Dreptul din 1893, No. 1. Vedi şi t. III al lucrărei
noastre, p. 208, nota 1. Cpr. Gr. G. Păucescu, 1, 953.
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Sevârșirea

lită cu marturi,

IIL.—TIT. IIL.—CAPIŢ., IIL.—S-a |. —ART. 971,
1295,

tradiției putea

în

tot

deauna

de fapt 1); şi apoi, în legile anterioare,
era, admisă fără nici o restricție.

Strămutarea

să fie stabi-

fiind că era vorba în specie

de o chestie

proba

testimonială,

proprietăţei

Art. 971.—In

proprietăţei,

între părţi in dreptul actual.
contractele ce au de obiect trauslațiunea

sau unui alt drept real, proprietatea sau dreptu
l se
transmite prin efectul consimțământului părților 2).
(Art. 644. 1295
$ 10.0.

Art. 1125, ab initio, C. italian).

Art. 1295, $ 1.—Vinderea este perfectă între
prietatea este de drept strămutată la cumpărător, părţi şi proîn privinţa
VEndătorului, îndată ce părţile sau învoit asupra
lucrul
ui şi asupra prețului, de și lucrul încă nu se va
fi predat şi preţul încă nu se va fi numărat (Art. 644, 971 C. C. Art.
1599 C. fr.),

Intre părţi, proprietatea

se mai

strămută

astăzi

prin

mobiliară
tradiţie,

sau imobiliară nu

ci prin

simplul

efect,

al consimțământului (art. 971, 1295, $ 1), de și
art. 644
prevede tradiţia între modurile de dobândire și
de trans-

mitere

Derogare la
art. 971 şi
1295 $ 1.

ale proprietăţei.

Cumpărătorul nu mai devine deci astăzi, ca altă
dată,
creditorul lucrului vândut, ci chiar proprietar
prin singurul efect al consimțemântului, tradițiunea, servind
numai a-i

pune obiectul la disposiţie

Acest principiu

ar putea

foarte

bine

pentru a se servi de el (art. 1314).

nefiind însă
să convie

de ordine publică, părţile

ca lucrul vândut

încă cât-va timp proprietatea vendetorului,

prietatea
Deosebire de
redacţie de
la codul fr.

să nu fie strămutată

de îndată

adecă

prin

să vemâe

ca pro-

efectul

con-

1) Tribun. Suceava, Dreptul din 1893 No. 7,
2) Art. 1138 din codul francez se exprimă astfel :
„Obligaţia de
a preda lucrul este perfectă prin singurul consim
țemânt al
părților contractante“. Marcadă (IV, 480) dicând
însă că această redacție este vicioasă, şi în adevăr, ea
dând loc la
multe discuţiuni, legiuitorul nostru a părăsit
de astă dată

redacția codului francez, traducând ad Litteram în

art, 9,
art. 1125 din codul italian. Malt regretatul
nostru amic,
Gr. G. Păucescu, recunoaște că redacția textul
ui nostru
este mai lămnrită și curmă discuţiunile din
Francia, fără
a arăta însă de unde acest text este luat. Eată
cum se exprimă art. 1195 din codul italian: „Nei contrat
ti che hanno
de oggetto la traslazione della proprietă o di altro
diritto, la
proprietă o il diritto si transmettee si acquista
per efelto del
consenso legittimamente mamifestato“, etc. 'Tot
în
sunt redactate art. 715 din codul civil portug acest sens
hez şi art,
1436 din
codul civil mexican.

STRĂMUTAREA PROPRIETĂȚEI.—AR'T. 971, 1295 $ 1.
simțemântului 1).
formal în această
Strămutarea

Art. 715 din codul civil portughez este
privinţă.
proprietăţei prin efectul consimţ&mântu- Lucrul tre-

lui lasă însă a se presupune că lucrul
convenţiunei

în

167

este determinat nu numai

individualitatea sa,

care face obiectul put să fe

în specia

in 4pso individuo 2),

căci

sa,

dar și în individua-

daca p- litatea sa,

biectul n'ax fi determinat de cât în specia sa, în genere
(art.
964), precum ar fi, de exemplu, în casul în care
sar fi
vendut un cal sau o casă, fără a se arata anume care,
pro-

prietatea nu Sar strămuta de cât prin
nouă convenție care ar determina lucrul

Proprietatea. fiind, în adevăr,

insemnat

minat
este

cu

din

toate,

şi presupunând

asupra cărui el se exercită
neputinţă

ca

proprietarul

tul absolut ce'i dă legea (art. 480)

tradiţie sau prin o
și lar specialisa 3),

un drept real,
un lucru

cert

cel mai
şi deter-

(art. 971,

1102,

1156),

să poată

exercita

drep-

asupra unui lucra ne-

determinat 4). „In înstrăinările de breruyi certe și determi-

nate, dice art. 715 din codul civil al Portugaliei,
proprietatea se transmite între părți prin singurul efect
al contractului, independent de ori ce tradiţie și de
o posesie e-

fectivă sau simbolică, afară de casul în care părțil
e ar fi
fost de acord pentru a stipula contrariul“. Am transc
ris acest text,

pentru

că

el nu

lasă

nimic

de

dorit

în privinţa

') Cpr. Demante, V, 58 bis V.7. Huc, VII, 115.
Mavead
IV, 682, în fine. Demolombe, XXIV, 418, 495 şi XXVII e,
, 96,
în fine. Păucescu, 1,259. Acollas, II, p. 789. Giorgio
Giorgi,
op. cit, IV, 228, în fine. Bamdry, II, 883, in fine. C.
din Iaşi,
Dreptul din 1888, No. 13, consid. de la p. 101.
*) Un lucru este cert și determinat în individualitat
ea, sa
cies), când se arată natura sa, cantitatea, calitatea, (speetc...
quid, guale, guantum sit (L. 14, ş Î, Dig. 45,
1lşi L.8,
Dig., 18, 6, De periculo et commodo vei vendite). Veţi
supră,
p. 125, 126 și t. IV,p. 182, text şi nota 1.
2) Vedi supră, p. 17 text şi nota 2 şi p. 126.
*) Laurent, XVI, 359. Larombiere, I, art. 1138, No.
17. Ptucescu, I, 248. Mourlon, II, 1196. Demolombe, XX,
228 şi
XXIV, 403, 414. 'Proplong, Vente, I, 48. Giorgio Giorgi,
op.
cit. IV, 221 şi 284. 'Dhiry, II, 626. Demante, IV, 55
bis, 1.
Aubry et Rau, IV, $ 349, p. 340. Baudry, III, 447.
Arntz,
III, 56. Acollas, II, p. 789. Boissonade, Il, 129, p. 139.
Vegi
şi supră, p. 126.—Mai vegi încă t. III al lucrărei
noastre,
3
p. 208 și t. IV, p. 182, text şi nota, 2; p. 5417, etc.
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redacțiunei sale, care este cu mult superioară chiar acelei
a codului italian, pe care codul român la luat de model
în această privinţă.
Strâmutarea

Art.
tarea

proprietăţei în peivinţa celor de al treile în
dreptul actual.

9il

și 1295, $ 1 ocupânduse

proprietăţei

între

părţi,

cată

numai

să

de strămu-

determinăm

cum

a-

chisitorul unui lucru devine proprietarul lui față cu cei
care au dobândit ei însuși asupra aceluiaș lucru un drept
în

conflict

cu

Așa, de

al seu.

ex., dacă

am

cumparat

un

lucru de la cine-

va, faţă cu vândetorul am devenit proprietarul acelui lucru
prin simplul efect al consimțemântului, independent de ori

ce tradiție. Chestiunea

este însă de a se şti dacă am

de-

venit proprietarul acelui lucru și faţă cu terţiile persoane,
adecă faţă cu acei care ar fi dobândit și ei drepturi reale

asupra aceluiaș lucru ?
Pentru a respunde la această
tingem

imobilele

de mobilele

chestiune, trebue să dis-

corporale

și cele

incorporale.

Strămutarea

proprietăţi imobilelor şi a drepturilor reale
imobiliare faţă cu cei de al treile.
Art. 318.— f Vedi textul şi explicarea acestor articole.în
Art. 819.—] t. 1V, p, 191 urm., 200 urm., 203 urm.

Art,

1295,

$ 2.—In

materie

de vindere

de imobile,

drep-

turile care resultă din vendarea, perfectă între părţi, nu pot a
se opune, mai înainte de transeripţiunea actului, unei a treia
persoane, care ar avea şi ar fi conservat, după lege, oare-care
drepturi asupra imobilului vendut. (Art. 818, 819, 971, 1801, 1802,
1803 €. (. Art, 721—794 Pr. eiv.).
Art. 1801.—Toate actele, translative de bunuri și drepturi
care se pot ipoteca se vor transcrie pe registre ce se vor ține
spre acest sferşit la orefa tribunalului în ocolul căruia sunt bunurile sitnate. (Art. 818, 819, 1295 ş 2, 1740, 1750, 1802, 1803
C. C. Art. 21 urm. Pr. civ,).
Art. 1802.—Ori ce act de înstrăinare a drepturilor men-

ționate

în art.

precedent

nu

se va

putea

opune

persoanelor

al

tweile, de nu se va fi făcut transcripţiunea cerută prin acel articol. (Art. 818, 819, 1295 $ 2, 1801, 1803 C.C. Art. 793 Pr. civ.).
Art. 1803.—Transcripţiunea prescrisă prin art. 1801 trans-

mite

dobânditorului

drepturile ce înstrăinătorul

avea

asupra

pro-

prietăței imobilului, dar eu privilegiile şi ipotecile cu care imobilui eva însărcinat. (Art. 644, 971, 1295, 1740, 1710, 1190, 1810
C. QC. Art. 2192 (. fr).
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Art. 121 Pr. civ.—Se vor ţine la fie-care tribunal de Îudeţ un registru de transcripţiunea actelor de mutațiunea sau

strămutarea proprietăţilor, şi un alt registru de inscripţiunea, privilegiilor şi ipotecelor. (Art. 1295 $ 2, 1801 urm., 181 Cc. Cc).
Art. 722 Pr. civ.—Se vor transcrie în registrul de transcripţiune

al tribunalului

unde

este aşezat

imobilul :

1* “Poate actele de înstrăinare a proprietăţilor imobile, sau
a drepturilor reale ce se pot ipoteca;
20 'Toate actele prin care se renunță

la aceste

drepturi ;

32 Poate actele prin care se constitue o antichresă, o servitute, un drept de usufruct, de uz sau de abitaţiune;
10 Toate actele prin care se renunţă la aceste drepturi.
(Art. 511 urm, 565 urm., 576 urm., 1295 $ 2, 1698, 1801 urm,
C. C. L. fr. din 23 martie 1855 asupra transcripţiunei în matevie ipotecară, art. 1 şi 2).
Art. 723 Pe. civ.—Pănă la transcripţiune, drepturile resultând

din actele

menţionate

în art. precedente nu se pot opune

celor de al treile, cari au drepturi asupra imobilului. (Art. 1295
$ 2, 1802 €. €. L. fr. din 23 martie 1855, art. 3).
Art. 124 Pr. civ.—Contractele de arendă sau închiriere,
pe un timp mai lung de trei ani 1), nu se pot opune celor de al
treile, de cât atunci când ele se trec prin extiact în registrul
de transeripțiune. (Art. 1394, 1441 C. Q. L. fe. menţionată din
23 martie 1355, art. 2 şi 3).

Actele de înstrăinare translative, ear nu declarative 2)

de

proprietate

sau

de drepturi

reale

imobiliare

care

se

1) După art. 1394 din codul civil, hotăririle sau actele care Art. 1394.
C. 0.
constată cesiunea unui contract de arendă sau de chirie imobiliară, nu sunt supuse transerierei de cât dacă chiria sau
arenda este pe dvi ani viitori. Art. 13914 C. C. nu este deci
în armonie cu art. 724 Pr. civ. Vegi înfră, p. 177, nota d.
Art. 1932 din codul civil italian nu supune transcrierei de
cât contractele de închiriere sau de arendă imobiliare făcute pe un timp mai lung de nou ani, eccedeuti i nove anni.
Acelaş text ($ 1) supune transcrierei actele şi hotăririle din
care ar resulta liberaţiunea sau cesiunea de inchirieri sau
arendări neexigibile încă (non ancora seaduti) pentru un termen mai lung de trei ani, per un termine maggiore de tre anni.
2) Este însă de regretat că legiuitorul nostra n'a admis sis- Critică la atemul consacrat de legea belgiană (art. 1 L. din 1851), după dresa legiuitorului.
care se transcriu și actele declavative de drepturi, precum
este împărțeala (art. 786). Vedi t. III, p. 453, nota 2? şi 619,
precum şi t. IV, p. 606, text şi nota 3.
Cât pentru actele de ultimă voinţă care ar cuprinde le-Transer, tesgate de imobile, am vădut, cu toată părerea contrară a tamentelor,
d-lui Degre şi a Curţei din București (Dreptul din 1875, No.
30 și din 1881, No. 48), că, cel puţin după părerea noastră,
ele sunt supuse transerierei. Vedi t. IV, p. 603.
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pot ipoteca, nu sunt, după principiile legei
actuale 1), oposabile celor de al treile de cât în urma
transcripțiunei făcute în registrele respective *) ale tribunalul
ui situațiunei
imobilului care s'a înstrăinat, sau asupra
căruia s'a constituit un drept real, precum servitute, usufr
uct, antichresă,
ete. (art. 1801 C. QC. 722 Pr. civ.); de
unde resultă că
dintre doi achisitori ai aceluiaș imobil, fie
cu titlu oneros,
fie cu titlu gratuit, care deţin dreptul lor de
la acelaș vândetor
,

acela

va

fi proprietar

care

a transcris

actul

seu,
ear nu acel al cărui act areo dată anterioară
, chiar dacă
el ar fi fost pus în posesiunea imobilului 3),
Achisitorul unui imobil, care a transcris
titlul seu,
se poate prevala de lipsa transeripțiunei
unei achisițiuni

anterioare, chiar dacă el a avut cunoș
tință despre
acest drept încetând pentru dânsul
numai când
Succes., ocupaţiune,
prescripţie,
ete,

Ordon. de
adjudecare.
Donaţiuni
imobilare,

In

cât priveşte

celelalte acte nesupuse

trans

dânsa,
ar fi

crierei (achisițiuni făcute prin succesiune, ocupațiune,
prescripţie, efectul legei, etc.), veqi t. IV, p. 605 urm.
In privinţa ordonanțelor de adjudecare,
chestiunea este
controversată. Vedi t. II, p. 450, nota 1 şi
tratatul nostru
în limba franceză, p. 193, 194 şi 37.
In cât priveşte transcrierea donațiunilor imobi
liare, vedi
în î. IV, p. 191 şi urm. explic. art. 818 şi
urm. C.C.
') Regimul publicităţei relativ la transmisiu
nea
imobiliare a tost introdus în Moldova, la, 1832, proprietăţei
prin Regulamentul organice (anexa, lit. T); însă, pe
lângă că sistemul Regul. lasă mult de dorit, apoi el nu este
privitor de
cât la ipoteci și la convenţii matrimoniale.
Sub legea vechie, actele de înstrăinare ale bunurilor imobi
liare nu aveau
deci nevoe de a fi transcrise spre a fi oposa
bile celor de
al treile. Cpr. Jud. de pace ocol Giurgiu, Curie
rul judiciar
din 1996, No. 5. Giorgio Giorgi, în tratatul
oblig. (IV,
285 urm.) a făcut un studiu comparativ asupr
a transcripţiunei în diferitele legislaţiuni moderne, pe care
îl
cu tot dinadinsul cetitorilor cari posedă limba recomendăm
italiană.
2) Aceste registre, şnuraite, numerotate şi
parafate pe fie care
pagină de cătră preşedintele tribunalului (art.
1821 Cc. C),
sunt publice. Vedi art. 1816 şi urm. C.
2) Cpr. Trib. Tutova, (Se. Popescu preşed.),
Dreptul
No. 65. Thiry, II, 627. Baudry, II, 874. Vigie, din 1885,
II, 1931.
Laurent, XXIX, 157 urm. Baudry et Barde
, 1, 400.
Intre părţi însă, proprietatea, este strămutată
,
terie imobiliară, tot prin efectul consimţământulu și în mai
(art. 971,
129, $ 1). Laurent, XXIX, 157. Troplong,
Transcription,
48. Baudry, II, 874. 'Trib. Tutova, Dreptul,
loco cit.
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existat o fraudă din partea lui, concertată
contra primului achisitor 1).
Achisitorul,

pentru

a putea

opune

cu
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vândă&torul

achisițiunea

sa ce-

lor de al treile, va trebui să transerie nu numai titlul seu
de achisițiune, dar și titlul autorului seu, dacă acesta nu

fusese transcris 2).

Transcripţiunea are de scop apararea intereselor ce- pessoane
le
lor de al treile. Numai aceștia pot deci să opue lipsa
ei, aro pot 0

Proprietarul lucrului înstrăinat,

întrun

detorul, nu poate, prin urmare, să se prevaleze

cuvânt,

vEn-Ptranserierec

de lipsa tran-

scrierei față cu cei de al treile, cari ar fi dobândit

drep-

turi reale asupra imobilului instrăinat de la noul lui proprietar și cari ar fi luat mesurile necesare pentru conservarea acestor drepturi, pentru că cumpărătorul devenin
d,
faţă cu vândătorul proprietar al imobilului prin simplul
e') Cpr. Cas. rom. S-a 1, Bulet. 1889, p. 89 şi Dreptul din
1889, No. 78. Bulet. 1890, p. 1292. Bulet. 1894, p. 9%. C.
Craiova şi Bucureşti, Dreptul din 1889, No. 78. Dreptul din
1890, No. 24, p. 190 (ultimul considerent). Cpr. C. Grenoble
și Pau, D.P., 71. 2. 945.D.P,70.2.151.D. P., 85. 2.85.
Pand. Ptriod., 1894. 1. 249. Demolombe, XX, 313. 'Troplon
g,
Donations, II, 1181 şi Transcription, 190. Garsonnet, Revue
pratique (anul 1871), t. 31, p. 244 urm. Baudry, IL,
483,
în fine. T. Huc., VII, 127. Aubry et Rau, II, $ 209, p. 308
şi
VII, $ 704, p. 395. Baudry et Barde, L, 396, 397. Vedi
şi
î. IV al lucrărei noastre, p. 192, nota 2 și 207, text şi
nota,
1.—Cu toate aceste, chestiunea, este controversată, şi mulţi
susțin că achisitorul posterior

w'ar putea

invoca

lipsa

de

transcriere a. achisitorului anterior, dacă el a avut CUNOŞtinţă despre densa. Vedi în acest din mumă sens: Tribun.
Ilfov, Dreptul din 1889, No. 69. Laurent, AXIS, 191. Armntz,
II, 1900. Marton, Privil. et hupoth., IL, TO, ete. Nu
vom
insista mai mult asupra, acestei controverse, pentu că
ea,
a mai fost studiată o dată în t. IV, p, 207, text şi nota
1.
*) Baudry, II, 874. Demolombe, XXIV, 465, in fine.
Lavom-

biere, Î, art. 1138,

No. 47. C. Dijon,

D. P. 1892. 2. 469,

Cpr. Baudry et Barde, I, 395.— Am presupus pănă acum
că,
doi dobânditori ai aceluiaș imobil au transeris titlul
lor de
proprietate în diferite timpuri. Dacă ei lau traseris
în aceiaş di, judecătorii vor aprecia, după împrejurări, care
doi trebue să fie preferat. Troplong, Transerip., 192. din
Cu
toate aceste, și de astă dată, chestia este controversată,

Vedi diferitele sisteme în Baudry et Barde, I, 398. In ori

ce caz, art. 1179, după care ipotecile inscrise în aceiaș
di
au acelaş rang, nu este aplicabil în specie, pentru că amândoi dobenditorii nu pot fi coproprietari a imobilului.
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fect al consimț&mântului, după cum am vedut mai sus, a
putut să transmită dreptul seu altora ID).
Și când dicem că vândetorul nu are acest drept, se

Creditorii
chirografari

înțelege că nul an nici moștenitorii lui testamentari sau
ab întestat, pentru că ei represintă pe autorul lor : 2) personam defunceti sustinent.
Acest drept nu aparține nici creditorilor chivografari

ai v6ndstorului sau ai proprietarilor precedenţi, pentru că
ei neavând nici un drept asupra imobilului, nu pot beneficia de disposiţiile art. 723 Pr. civ.
'Textul este formal
și raportorul legei franceze din 1355 (art. 3), de unde este

luat art.

723

din procedura

noastră,

a declarat

siunea însărcinată cu examinarea proiectului
țăles a departa pe creditorii chirografari 5),

Intrun cuvânt,

numai

că comi-

de lege

acei care au un drept

a în-

asupra

imobilului și care lau conservat în mod regulat vor putea,
să invoace lipsa transcripţiei (art. 723 Pr. civ).

Posesorul

prescrie

deci

de bună

imobilul

credință care are un just titlu va

prin

dece

sau

don&-deci

de

ani,

cu

toate că titlul seu n'ar fi fost transcris. Legea nu cere, în
adever, un titlu transcris, ci numai un titlu just (justa

causa) (1895 um. ?).
Strămutarea

proprietăţei mobilelor faţă cu cei de al treile.
Art. 972.—Dacă lucrul, ce cine-va sa obligat a da la două

persoane,

este

mobil,

persoana

pusă

în posesiune

este preferată

ŞI remâne proprietară, chiar când titlul seu este cu dată postevioară, numai posesiunea sa să fie de bună credință. (Art. 473,
1316, 1909 C. C. Art. 493 C. com. Ast. 1141 C. fr.)

Proprietatea mobilelor corporale (art. 473) se strămută atât între părți cât și în privința celor de al treile, prin
singurul efect al consimţământului.
In adever, legiuitorul
1) Baudry et Barde, 1, 400. Demolombe, XXIV, 449 urm. Aubry et Rau, II, $ 209, p. 309, text şi nota 85. Larombiăre,
Il, at 1138, No. 48.—Contră. P. Pont, Prie. et hypothegues,
261.
I,
*) Baudry et Barde, [, 402. Demolombe, XXIV, 454. Aubry
et Rau, II, $ 209, p. 310. 'Proplong, Transcrip., 145, 158.
5) Baudry et Barde, 1, 403. Demante, V, 56 bis V. Demolombe,
XXIV, 456, 457. Cpr. Cas. tr,D. P, 82.1. 17.
*) Baudey et Barde, Oblig., I, 401. Baudry et 'issier, Prescription, 614.
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nu putea, raționalmente vorbind, să admită, în privinţa mobilelor, publicitatea admisă în privinţa imobilelor : 19 pentru că această mâsură ar fi pus o piedecă liberei circula-

țiuni a mobilelor, ceea ce ar fi fost contrar interesului comerciului ; şi 2% pentru că mobilele neavând o situațiune
fixă, precum au imobilele, nu sar fi putut determina locul

unde

transcripţia

Cât

pentru

trebue

tradiţie,

să

se facă 1).

ea

nu joacă

de asemene

nici

Tradiţie.

un rol în privința strămutărei proprietăţei mobiliare, nici Controversă.
în privința părţilor, nici în privinţa celor de al treile, de
și în această din urmă privinţă chestiunea este controver-

sată.

In adever,

general,

art. 644

prevede,

pe de o parte, în mod

că proprietatea se dobândește

şi se transmite prin

convenții, ear art. 971, prin efectul consinfementului pârțilov, fără a distinge între mobile și imobile. Este adevarat

că art.

912,

statuând

asupra unei ipoteze

particulare, pre-

vede că, în caz de înstrăinare a aceluiaș lucru mobil la
„doue persoane succesive, acea pusă în pâsesiune este preferată şi remâne proprietară, dacă posesiunea sa este de
bună credință ; însă proprietatea în specie nu este strămutată, faţă cu cel de al treile, adecă față cu cel întăi a-

chisitor

a acestui lucru,

prin

tradiție,

ci

prin prescrip-

1) Cu toate aceste, prin excepţie la dreptul comun,

art.

493 Art. 493 c.

din codul de comerţ prevede că ori ce înstrăinare sau ce- com. Excepsiune totală ori parţială a proprietăţei sau folosinţei a. u- ție la drepnui vas nu poate fi opusă celor de al treile, dacă nu este
”
îvanscrisă în registrele căpităniei portului unde vasul se

găsește înscris, la caz când instrăinarea sau cesiunea va fi
avut loc în ţară; sau în registrele consulatului, când ea,
ar fi avut loc în străinătate. Dacă vasul s'a înstrăinat la
mai multe persoane, data adnotaţiunei pe actul de naţionalitate determină preferenţa.
De și vasele sau corăbiile sunt lucruri mobile (art. 490
C. com.), totuși, în ceea ce priveşte instrăinarea, sau cesiunea, lor, legiuitorul comercial le asimilează cu imobilele, din

causa pericolului la care ar fi expuşi atât cei de al treile
cât şi proprietarii vaselor, dacă proprietatea lor ar fi pu-

tut fi strămutată după regulele aplicabile mobilelor. Cpr.
J. Bohl, nota asupra art. 483 din codul de comerţ italian,
p. 317. Lyon-Caen et Renault, Dr. comm., V, 120 urm. C.
din Galaţi, 30 octombrie 1896, Curierul judiciar din 1897,
10.
No.
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ţia instantanee statornicită, în privinţa mobilelor,
de art.
1909 '), a cărui aplicațiune se găseşte în art. 972 2),
Astfel, dacă am vândut ceasornicul meu lui Â, şi
a-

poi mai

târdiu

lui B,

care

la

primit

decă în necunoștința primei înstrăinări

de bună credință, a-

(înscâuts prioris ven-

ditionis) %), A nu va mai putea să revendice de la
B (art.
972),

pă părerea

lui Mareade.
Prescripţie
instantanee.

Prescrierea
mobilelor
în

codul

Calimach.

cunpărător a devenit

1) In adevăr, dacă în Francia, există controversă
asupra motivelor care justifică şi care au făcut să se admită
pen fait de meubles possession vaut titre“ (art. 2279 regula
(vedi asupra acestei controverse Baudry et 'Pissie Cc. fe.)
r,
cription, Paris, 1895, No. 830 urm. și Giorgio Giorgi Pres, IV,
211 urm.), controversa nu mai este cu putinţă în legea,
tră, unde legiuitorul adoptând părerea lui Mareade noas(Prescription, art. 2219, No. 1, p. 946 urin.), admisă şi
de alți autori (Demolombe, IX, 622; Crouzal, Jiecue gentrale de
droit,
anul 1887,p. 1 urm.; Berriat St. Prix, IL, 9356;
Bandry,
TII, 1731, etc.), pune în principiu prin art. 1909 că
lucrurile
mișcătoare se 'preseriu prin faptul posesiunei lor,
fie trehuință de vre-o curgere de timp, adeea priu fără să
preseripţia instantanee. Cpr. Alex. Degre, Dreptul din
1889, No.
14. Vedi şi Cas. rom., secţiuni unite, Dreptul din
1894, No.
1]. Cpe. tratatul nostră în limba franceză, art. Source
s du
droit, p. 49,
Vedi autorii citați infră, p. 115, nota 3. Este de
observat
că art. 1923 din codul Calimach (1466 C. austriac)
nu
mite prescripţia instantanee pentru mobile, ci o prescr adscurtă de trei ani, cu bună credință. „Et ided constitipţie
utione

Momentul
când trebue
să existe huna credinţă.
Controvewsă.

că acest al doile

9
—

Modificarea
art. 1909 du-

nu pentru

promulgavimus, qua cautum est, ul ves mobiles
per

trienniun usucapiantur“. (nstit,, II, 6, Pr.).
3) „Bone fidei emptor esse videtur, gui ignoruvit eam
vem alienam esse.“ ([. 109, Dig., 50, 16. Cpr. art.485 C. C)—Es
te
suficient ca buna credință să fi existat în momentul pune
vei sale în posesiune; de unde resultă că aflarea despre
prima înstrăinare în urma trădărei lucrului n'a face
pe al
doile achisitor să peardă proprietatea pe care el a
dobândit-o prin prescripția instantanee (art. 1909). Baudry
815. Demolombe, XXIV, 475. Laurent, XVI, 368. , II,
Thiry,
II, 628. Baudry et Barde, 1, 411. Repert. Dalloz,
Oblig.,
Supplem., 205. D. de Foleville, Revue pratique, anul
1868, t.
26, p. 192.—După Larombiere (, art. 1141, No.
6
buna credință ar trebui să existe în momentul contra şi 16),
ctului,
ear nu în momentul punerei în posesiune, ceea
ce ne se
pare inadmisibil.
Buna credinţă este în tot-deauna presupusă, şi
acel care
invoac

ă reaua credință

2, 189%, ș2c.c))

trebue s*0 dovedească (art. 960, ş
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proprietar prin tradiţie, ci pentru că el fiind
de bună credință, a prescris proprietatea lui prin simplu
l fapt al posesiunei, fără ca să fie nevoe de vre-o curge
re de timp

(prescriptie instantanee).

(axt. 1909).

vevendice

achisitor

Primul achisitor a unui lucru mobil va putea însă
să ]ltevendiearea
.
,
.
o.
de

la

al doile

care

Var

fi primit cu rea

ucrurilor

mobile

credință, adecă având cunoştinţă, de prima înstră
inare (aw- Art. 1909.
gument a contrario din art. 912, parte finală) ;
el va putea de asemene să'l revendice, în timp de trei ani 1),
chiar
de la un

posesor

de

bună

credință,

dut de vândător sau dacă
In fine, el va putea

dacă

lucrul a fost per-

ela fost furat (art. 1909, $ 2).
să'l revendice de la creditorii

chirografari ai vândătorului care lar
acestuia, pentru că creditorii nu mai

fi urmărit în mâna
pot urmări un bun

care a încetat de a fi proprietatea debitorului
lor >),

Dovada cea mai bună că al doile achisitor
n'a devenit prin tradiţe proprietarul lucrului înstră
inat și predat

lui, este că acest lucru poate fi revendicat de la
dânsul de
câte ori el la primit cu rea credință, ceea ce
n'ar fi cu
putință dacă el ar fi devenit. proprietar prin tradiţ
ie. Tra-

diția

n'are

deci

nici o înrîurire

prietăței, și încă o dată,

de bună

credință a devenit

asupra

achisitorul

instantanee *).

care

proprietarul lui

strămutărei

a primit

pro-

lucrul

prin prescripţia

') In codul italian (art. 2146), acţiunea proprietarului
sau posesorului pentru
*)

prescrie prin

revendicarea lucrului

doi ani,

nel

termine

faraţ, san perdut se

di doue

anni,

'Phiry, IL, 628. Baudry et Barde, I, 413. Demolombe,
XXIV,
411, 412. Laurent, XVI, 370. Demante, V, 57 bis,
IV. Giorgio Giorgi, IV, 279. Larombitre, I, art. 1141,
No. 18. c.
Donai şi Cas. fr., D.P., 49, 9. 42 D.P.45 |
309.—
insă Troplong, -Vente, 1, 42 şi 'Toullier D. IV, partea Vedi
după care, creditorii vendătorului ar putea să urmăr I, 36,
în mânele acestuia obiectul mobil vândut şi nepred ească
at încă
cumpărătorului, ceea ce este inadmisibil, pentru
că obiectul vândut nu mai este proprietatea vândătorului,
de şi el
se găseşte incă în mânele sale.
3) Vedi în acest sens: Laurent, XVI, 363 urm.
Demolombe,
XXIV, 469, 485. Baudry, II, 875. 'Phiry, II, 628.
Mareade,
IV, 489, 490. Larombitre, I, art. 1141, No. 18.
Demante,
V, 57 bis, IIL. Aubry et Rau, II, $ 174, p. 55. Baudry
et
Barde, 1, 409. Boissonade, II, p. 182, No. 366
urm. Aentz,
II, 56. Vigie, II, 1934. P&ucescu, I, 255. Mourlo
n, II, 1133,

Codul
italian.
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Art. 972 nu
Trebue însă să observăm că art. 972 nu se aplică
se aplică la la mobilele incorporale, nici la universalităţile de mobile,
coxporale, pentru că acestea nu sunt susceptibile de o posesiune manici la o uni-ţerială
versalitate

de mobile.

1),
A

,

In cât

privește

A

însă

,

mobilele

corporale,

el se aplică

nu numai la vândare, dar încă la ori ce convențiuni prin
care sar transmite vre un drept asupra lor. 3).
Art.

972

prevede

numai

conflictul

care

s'a

ivi între

doi dobânditori succesivi ai aceluiaș mobil corporal, însă se

ințelege că disposiţia lui se va aplica la ori ce ipoteză analoagă, pentru că ea este aplicarea unui principiu general

înscris în art. 1909. Astfel, creditorul amanetar care, în
urma vendărei unui lucru mișcător, lar fi primit amanet,

va

fi preferat

de bună

cumpărătorului,

credinţă,

Strămutarea

dacă

acest creditor

a fost,

pus în posesiunea acestui lucru 3).

propretăţei mobilelor incorporale
cei de al teeile.

faţă cu

Art. 1393.—Cesionarul (unei creanţe) nu poate opune dreptul seu la o a treia persoană de cât după ce a notificat debitorului cesiunea.—Acelaș efect va avea acceptațiunea cesiunei
făcută de debitor întrun act autentic. (Art. 1149, 1171 urm.

1394, 1833 C. C. L. L. din 1 sept.

p. autentif.
Art.

1886 şi din 1 ianuar

actelor, art. Ș și urm. Art. 1690 C. f.),
1394.—Cu

toate

acestea,

constată o cesiune sau o chitanţă

1887,

veri ce act sau hotărire care.

de chirie sau arendă

pe doi

Acollas, II, p. 792. Rep. Dalloz, Suppl., Oblig., 204. Cpr. C.
Douai, D.P. 49. 2. 42. —Contră. 'Poullier. D., IV, partea I,
35, 36. 'TProplong, Vente, I, 42. Duvergier, Vente, Î, 37. 7.
Huc, VII, 128 urm. Jourdan, Themis, V, p. 487. După aceşti din urmă autori, achisitorul pus în pesesiune ar fi devenit, faţă cu primul achisitor, proprietarul obiectului: înstrăinat prin tradiţie, ceea ce este inadmisibil faţă cu teoria. prescripţiei instantanee, admisă formal de legiuitorul
nostra prin art. 1909 CC.
') Baudry et Baxrde, I, 416, 417. 'T. Huc, VII, 131. Baudry
et 'Lissier, Prescription, 839 urm. — Este însă de observat
că art. 912 și 1909 devin aplicabile îndată ce obiectele care
fac parte

din

o universalitate

de

bunuri

atare, ci ut singuli.
*) Arntz, III, 56, în fine, p. 31.
2) Baudry et Barde, 1, 415. Demolombe,
biâre, I, art. 1141, No. 7.

nu se

posedă

ca

XXIV, 485. Larom-
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să fie transcris pe registrele oficiului i-

potecar. (Art. 1393, 1801 urm. C. C. Art. 799 arm. Pr.
civ.).
Intre părţile

contractante,

proprietatea

creanţei

ceda- Străm.

prote, fie cu titlu oneros, fie cu titlu gratuit, este străm
utată exe
prin singurul efect al consimţemântului, chiar dacă
titlul ter partes.

nu sa predat cumpărătorului. (Art. 644, 971, 1295, $2)2)
.

Art. 1393 voind însă să întimpine fraudele 3) la
Străm. în
ar fi dat loc cesiunile oculte, deroagă la această regulă,careîn Pe
privința
-

.

3

y

.

a

"ivi

celor de al tveile, prevădând că cesionarul unei
creanțe nu poate să opue dreptul seu de proprietate
asupra
acestei creanţe unei a treia persoane +), de cât
după ce a

ț,

aa

treile,

') După art. 724 Pr. civ., contractele de arendă
sau de
riere, pe un timp mai lung de trei ani, nu sunt oposab închiile celor de

al treile,

de cât atunci când

ele se trec prin extrac

t
în registrele respective. Vegi supră, p. 169, nota
1.
:) Thiry, III, 619. Berriat St. Prix, III, 6748. Mourlo
n, III,
677. Baudry, III, 623. Laurent, XXIV, 472. Giorgi
o Giorşi, VI, 53 urm. Cas. rom., S-a 1, 23 iunie 1894. Curier
ul
Judiciar din 1894, No. 39 şi Bulet. Cas. S-a I, 1894,
p. 687.
Pentru ca contactul să fie perfect prin efectul consim
țemântului trebue însă să existe un preţ serios și.
determinat, san cel puţin determinabil, căci cesiunea unei
creanţe
fiind o vândare, nu poate să existe vândare fără
preţ (art.
1303, 1304). Giorgio Giorgi, VI, 55. C. din Milano, I/
Foro
italiano, 83, L, 948. Vegi şi supră, p. 20.
Pentru ca cesiunea să fie validă nu se cere de cât
consimțământul cumpărătorului şi al vendetorului ; debito
rul cedat n'are nevoe să consimtă. „Nominis venditio, etiam
ignorante,

vel invito co, adversus

trahi solet“.
tionibus).

quem

(IL. 1, Cod., 8, 42,

actiones manduntur,

De novationibus

con-

et delega-

3) Legiuitorul prin această măsură a voit să înfiinţ
eze un mijloc de publicitate, presupunând că cei de al treile
vor lua
informaţiuni de la debitor (cpr. Cas. rom. S-a I. Bulet.
.
1885,
..
ei
p. 86, penultimul consid. erent). Acest mijloc
de publicitate
este însă foarte defectuos, pentru că debitorul nu este
obligat de a'i informa dacă creanţa a fost stânsă san dacă
ea
a fost obiectul unei cesiuni anterioare consimțită în
folosul
unei alte persoane. Cpr. 'Thiry, ILI, 620. Baudry, III,
624.
Laurent, XXIV, 492. Demante, VII, 136 bis VI. Mourlo
n,
III, 680.
*) Prin cei de ul treile twebue să înțălegem ori ce persoa
ne altele de cât părţile (cedentele Şi cesionarul) sau moștenitorii
lor universali ori cu titlu universal, care au interes
a cunoaște şi a contesta cesiunea. Astfel, cei de al treile,
în
specie, sunt: 1 debitorul cedat (singurul despre care legea
12

Mijlocul dă
publicitate
admis
de
ege este
defectuos.

Ce se înţălege prin cei
(de al treile.
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prin

un
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cesiunea, sau ') după

act

autentic

acelaș

efect

această

ce debitorul a ac-

cesiune,

acceptaţiunea

ca și notificarea 2);

de unde re-

sultă că dintre doi achisitori ai aceleiaș creanţe, acela
va

fi preferat

care va

fi notificat

cel întăi

cesiunea

debitoru-

vorbeşte), carele, pănă la notificarea cesiunei sau
pănă la
acceptarea ei, este în drept a considera pe cedente
ca titu-

larul creanței şi a se libera cătră el (art. 1395). Cpr.
Cas.
rom. și C. Focşani. Bulet. S-a 1, 1813, p. 5l şi Drept
din
1885, No. 44; 2 representanții cedentului cu titlu
parti-

cular

(les

ayants

cause « titre

particulier du cedant), cari

au dobendit drepturi asupra creanței cedate, adecă ceilalți
cesionari ai acestei creanţe ; 3% creditorii cărora această
creanță a fost constituită amanet şi creditorii chirografari
a

cedentului, cari având drept siguranţă

toate

bunurile

mobile

şi imobile ale debitorului lor (art. 1118), pot, cât timp
cesionarul n'a făcut ca dreptul ce resultă din cesiune să
fie vposabil celor de al treile, să considere cveanţa ca
făcând
încă parte din patrimoniul debitorului lor şi s*o urmăre
ască
pe cale de poprire. Cpr. Baudry, III, 627 urm. 'Thiry,
III,
623. Laurent, XXIV, 502 urm. Demante et, Colmet de Santevre, VII, 137 bis 1 urm, Mourlon, III, 682. Vigie,
III,

841. Acollas, III, p. 329 urm.

')

şi celorlalte

Acceptare
din partea
debitorului
cedat. Bfectele ei.

”)

Vedi și Cas. fr, D. P., 8.

1. 405. Vedi şi înfră, p. 182, 183.
Cavântul sau arată în deajuns că legiuitorul nu cere
ca
existe atât notificarea cesiunei cât şi acceptarea debitor să
ului, una singură din aceste formalităţi fiind suficientă
pentru a face ca cesiunea să fie oposabilă atât debitorului
cât
terţii persoane.

Cpr. Cas.

rom.,

S-a I,

Bulet.

1878, p. 187.—Vedi însă Bulet. Cas. S-a I, anul
1893, p.
1105, considerentul asupra motivului al 2-le.
Cas. rom. S-a I, Bulet. 1872, p. 196.—S'ar putea dice
şi
dis chiar, că acceptarea debitorului cedat este o dovadă s'a
mai
bună de cât notificarea că el a avut cunoştinţă despre
cesiune. Prin urmare, în caz de acceptare, debitorul
cedat nu
va mai putea plăti de cât cesionarului, fără a mai
putea
opune acestuia compensarea ce el ar fi putut să invoace
contra

cedentului. EI nu va mai putea de asemene să invoace
causele care făceau ca obligaţia sa să fie supusă anulăre
i sau
resoluțiunei. Prin urmare, din toate punctele de vedere,
ceptarea cesiunei din partea debitorului este mai folosit acve cesionarului de cât notificarea. ei. Această accepta oare va
putea să aibă loc prin însuş actul de cesiune, dacă
ea este
constatată prin un act autentic. Cpr. Thiry, III, 622.
Laurent, XXIV, 486. Acollas, III, p. 332, text şi nota
1. Cas,
rom., S-a I, Bulet. 1889, p. 995.
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lui cedat, sau care ar fi dobândit mai întăi accep
tarea
cestuia înti'un act autentic. (Vidi înfră, p. 183,
40).
Legea

nefixând

nici un

termen

siunei sau acceptarea debitorului,

putea

să

aibă loc

ori

și când,

pentru

notificarea

se înțelege că

chiar

Și în urma

dentului sau a încetărei plăţilor sale 1),

179

ace- Când trebue

ele vor e facă

morţei ce- cesiunei sau

destul este ca a- debarca

ceste formalități să se îndeplinească înainte
de a se dobândi drepturi de alte persoane asupra creanţei
cedate.

La caz însă de faliment al cedentului. notificarea sau
Falimentul
acceptarea vor remânea fără nici un efect față cu
eredi- Cedentului.
torii
sei,

dacă

ea a avut

loc în urma

sentinței declarative

de faliment (art. 720 urm. C. con.), pentru că, în
urma
declarațiunei falimentului, creditorii falitului sunt învest
iţi
cu drepturile sale, și masa credală fiind considerată
ca oa

treia

persoană,

cesionar 2).

ar fi daunată

prin notificarea

făcută

de

Dacă cesiunea este relativă la o creanţă ipotecară sau
Cesiunea uprivilegiată (art. 1396), ori la un contract de chirie
pe uu Ut pate
timp mai lung de doi ani (art. 1394 C, C.), ea va mai
privilegiatrebui încă, pe lângă formalităţile prescrise de art.
1393, Coe a unui

să fie transcrisă,

în privinţa

celor de

al tveile, în registrele chirie pe un

respective ale tribunalului situaţiunei bunurilor. Legea
noas- pomen a
tră nu este formală, în această privință, de cât în ceea
ce ani. art,
priveşte cesiunea contractelor de arendă sau de chirie pe
mai
15%.
mult de do; ani (art. 1394), însă aceia soluţiune este aplica
-

bilă

și în privinţa

cesiunei

creanţelor privilegiate

sau

ipo-

tecare (art. 1801 și urm. C. 0., art. 722 urm. Pr, civ.?).
2) Aubry et Rau, IV, $ 359 bis, p. 430, text şi nota 15.
Demangeat asupra lui Bravard, V, p. 295, ad notam. C. Paris.
D. P., 49, 5, 192, No. 93. Cas. fr.,D. P., 48. 1. 181.—0ontră. Bravard, op.et loco cit.
*) Laurent, XXIV, 493. Aubry et Rau, 1V, $ 359 bis,
p. 430.
Vigie, III, 841. Giorgio Giorgi, VI, 74. Cpr. Lyon-Caen
et
Renault, Dr. comm., VII, 303 şi p. 29, nota 4. Cas. fr. D.P,,
41. 1. 130 şi 133. D. P., 63.1. 47.—Deconfitura sau insolva
bilitatea necomerciantului nefiind însă asimilată falimen
tului,

nimic n'ar împedeca pe cedentele insolvabilde a ceda creanţe
le
sale şi pe cesionar de a notifica cesiunea debitorului, remânend însă, bine înţeles, pentru ceilalţi creditori, dreptul
de a
ataca cesiunea ca făcută în dauna şi în frauda lor (art. 975
C. 0., 1721 C. com.). Laurent, Giorgio Giorgi, loco supră cit.
2) Cpr. art. 1932, 1949 C. civ. italian şi art. 5 din legea
ipotecară belgiană de la 16 dechembrie 1851.
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Efectele acAm vădut că notificarea poatefi înlocuită prin accepceptărei ver-,
a.
rap
:
.
bale
sau fă. tatea
debitorulu
i hi
întrun act autentic.
Dacă 3 presupune
m

cute prin că acceptarea lui n'a avut loc prin act autentic, ci verbal
un act sub sau prin un act sub semnătură privată având dată certă
privată.

(art. 1189), această acceptare va opera transmisiunea creanței în persoana cesionarului, față cu debitorul cedat numai (art. 1176), nu însă și față cu celelalte terţii persoane,

pentru

care un act autentic este absolut neapărat, fiind că

debitorul

care

ar fi acceptat cesiunea prin un

act

sub sem-

nătură privată sau altfel, n'ar avea de cât să tăgăduească,

semnătura

sa,

sau

însuș

faptul

acceptaţiunei,

dacă

accep-

tarea a fost verbală, spre a zădărnici toate efectele ei DE
Formele noNotificaţiunea -cesiunei prescrisă în folosul celor de al

tilicărei. tveile,

care 'și are origina sa

într'o

veche

constituţie a

Imparatului Gordian ?), se va face de cesionar sau de cedente (art. 1395)*) debitorului sau tuturor debitorilor, dacă.

sunt mai mulți debitori solidari 4), prin portărei 5), în persoană sau la

de dânșii

Art. 1844
C. Calimach,

domiciliul lor real, ear nu la domiciliul ales

pentru

executarea

obligaţiunei

cedate,

căci

ale-

î) Thiry, III, 622. Baudry, III, 698. Laurent, XXIV, 487.
Aubry et Rau, IV, $ 359 bis, p. 499, text şi tota 10. Demante, VII, 136 bis IEI şi IV. Mourlon, III, 684. Vigi6, III,
840. Acollas, III, p. 329. Giorgio Giorgi, VI, 0. Cpr. Cas.
fr., D. P., 78. 1. 2175. D. P., 80. 1. 366. C. Orlâans. Pand.
Period., 81, 2. 143,
”
2?) L. 3, Cod, 8, 42, De nocat. et delegationibus. Vegi art. 1844
din codul Calimach (1395 C. austriac), unde se dice: „Prin înscrisul cesiei se naşte o nouă îndatorire între cesionarul
(primitorul cesiei) şi ceduitorul (dătătorul cesiei), ear nu
între cesionar şi între ceduitul (adecă supusul cesiei) datornic, până când nu i se va face cunoscut cesia datoriei. Aşa
dar, poate

pănă

atuncea

să plăţească

datoria

creditorului

principal sau ceduitorului, ori să se învoească eu dânsul
într'alt chip.“ Materia cesiunei de creanță este de altmintrelea reglemenţată în codul Calimach prin mai multe disposiţiuni. Vedi art. 1840—1848 (1392-—1399 C. austriac).
3) O. din Iaşi. Dreptul din 1883, No.74. Laurent, XXIV, 485.
Arntz, III, 1090. Troplong, Vente, II, 904. Acolas, III, p.
331. Giorgio Giorgi, op. cit., VI, 65.
*) Cpr. Laurent, XXIV, 503. Molitor, Odlig., 111, 1219. Giorgio Giorgi, op. cit., VI, 66.
*) Cas. rom. S-a 1., Bulet. 1893, p. 1738. Laurent, XXIV, 484.
Giorgio Giorgi, VI, 64.— Formele notificărei sunt acele prevedute pentru comunicarea diferitelor acte de procedură
(art. 74 Pr. civ.). C. din Bucureşti. Dreptul din 1888, No. 9.
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gerea de domiciliu fiind excepțională, nu'și poate produce
efectele sale de cât pentru actele în vederea cărora ale-

gerea a avut loc (art. 97) 1).
N'ar fi suficient, după unii, ca să se notifice

debito-

Lăsarea

rului numai faptul cesiunei, ci prudenţa ar reclama ca să-i wo copie de

să lese

chiar

o copie

prescriea anume art.

samă

de pe

actul de cesiune 2), așa precum debitorului

108 din cutuma Parisului 5), mai CU opt

dacă debitorul o cere, si debitor eam peterit.
Cesiunea n'ar fi însă nulă, dacă nu-is'ar fi comunicat
asemene copie.
Cesiunea unei creanţe devine, după cum am v&dut, oposabilă celor de al treile prin notificarea ei făcută debi-

torului,

sau

prin acceptarea

acestui din urmă

întrun

a

act

autentic.
Ce trebue să decidem în casul când cei de al treile ar
Cunoştinţa

fi luat

cunoștință

ei, în asemene

prescrise de art.

despre

cesiune

prin

alte mijloace?

Pot

Intăi și întăi,

1393?

în cât privește pe debitorul cedat,

loce nepre-

nu

mai remâne îndoeală că plata făcută de dânsul în mânele
cedentului va fi nulă, dacă el a avut cunoștință despre ce-

siune, pentru că, în asemene caz, el fiind de rea credinţă,
comite o fraudă, și frauda face excepţie la toate regulele 4).
') Aubry et Rau, IV, $ 359 bis, p. 498. Thivy, III, 692. Arntz,
III, 1090. Laurent, XXIV, 484. Giorgio Giorgi, op. cit., VI, 68.
Opri Gas. fr, D. P., 74. 1. 489. Cas. Napoli, La Legge, 1311,
p. 378.
*) Cpr. 'Thiry, III, 622. Arntz, III, 1088. C. Bordeaux. D. P.,
49. 2. 248. Trib. Roma. Il Foro italiano, "119. 1. 264.—Contvă. Laurent, XXIV, 485. Aubry et Rau, IV, $ 359 bis, p.
428. Troplong, Vente, II, 902. Guillouard, Vente, II, 115.
Baudry, III, 623. Demante, VII, 136 bis II. Mass6-Verge,
IV, $ 691, p. 325, nota 7. Giorgio Giorgi, VI, 68. Cas. fe.
19 iunie 1889. Pand. -Period., 89. 1. 367.
*) „Un simple-transport ne saisit point, dice acest text ; îl faut
signufier le transport d la partie et en bailler copie“. Cpr.

Loysel, Iustitutes coutumidres, 365, 658.

*) Cpr. Cas. rom., S-a I, Bulet. 1877, p. 69. Cas, fe., D. P.,14.
1. 281. C. Orleans. Pand. Period., ST. 2. 143.—S'a decis, cu
toate aceste, că formele prevădute de art. 1393 pentru notificarea

şi acceptarea

tele, și că cunoştinţa
loace

nu

despre

caz, să se prevaleze de lipsa formalităţilorprin alte mij-

poate

înlocui

cesiunei

nu pot fi înlocuite

dobândită de debitor
notificarea

sau

prin

prin alte

acceptarea

lui.

al-

mijCas.

rom. şi C. din Bucureşti. Bulet. S-a I, 1883, p. 151 şi Drep-

iege.
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soluţie este

aplicabilă

1393 URM.

şi în privința celor de

al treile, de și, după rigoarea principiilor, publicitatea prescrisă de lege nu admite equipolente, și de şi cunoștința ce
cei de al treile au putut să aibă despre cesiune nu echi-

valează cu publicitatea

care resultă din

notificarea cesiu-

nei sau acceptarea ei prin un act public ; pentru că această
publicitațe având de scop aducerea cesiunei la cunoștința

celor de al treile, ea a devenit inutilă din momentul în care
cesiunea le a ajuns la cunoștință prin alte mijloace.
Persoana care s'a făcut cesionarul unei creanţe atunci
când știea positiv că creanța în chestiune fusese cesionată
altuia mai înainte, nu va putea deci să invoace lipsa formalităţilor preserise de art. 13931).
Eată acum consecințele care resulţă din: necesitatea
notificărei cesiunei sau acceptărei într'un act public:
Cuusecinţele
10 Debitorul cedat este liberat prin facerea plăţei în

are zesultă âmele cedentului, dacă această
tea notifică- nă credință,

plată a fost făcută de bu-

înaintea notificărei sau acceptărei

cesiunei (art.

ceptăreies. 1395), el putend opune cesionarului, ca mijloc de liberare,

siunei. .*“ compensația creanţelor sale contra cedentelui (art. 1149 2),
precum și ori ce alte excepțiuni oposabile acestui din urmă %).
20 Pănă la notificare sau acceptarea cesiunei, cedentele fiind încă proprietarul creanţei cedate, păstrează drep-

tul de a urmări
Poprire. Art.

30 Dacă

pe debitorul cedat;

creditorii

cedentului au

poprit

banii

datoriţi

459 wm. Pr. acestuia, în mânele debitorului, înaintea notificări sau ac"

ceptărei

cesiunei,

tind cesionarului,
poprirei,

pentru

debitorul

nu

va

putea

să se libereze plă-

care ar fi notificat cesiunea sa în urma
că

creditorii

popritori au dobândit

asupra

tul din 1888, No. 9. C. Bastia. D. P., 56. 2. 118. Cpr. Demante, VII, 136 bis V. Armtz, III, 1089.— Curtea din Focşani a decis că chiar chiemarea debitorului în judecată de
cătră

)
)

cesionar

nu

poate înlocui

notificarea
' sau acceptarea

cesiunei. Dreptul din 1885, No. 44.
'Thiry. III, 625. Laurent, XXIV, 488 urm. Aubry et Rau,
IV; $ 359 bis, p. 429. Guillouard, Vente, II, 781. Giorgio
Giorgi, Teoria delle obbligazioui, VI, 17.
Cas. rom. S-a IL. Bulet. 1883, p. 157. Baudry, III, 628.
Thiry, III, 624. Molitor, Oblig., III, 1218.

5) Cas. fr. D. P., 82. 1. 33. Baudry, loco supră cit.
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tea creditorilor cedentului,
mei

propriri

și înaintea

momentul facerei
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nule mai poatefi luat de nimene 1).

dacă, în urma primei popriri,

ficat cesiunea,

1393 URA.

cesionarul

o altă poprire

a notidin par-

cesionarul va veni în urma pricelei

de

acestei din urmă

al doile,

pentru

că,

în

popriri, cedentul nu mai

era proprietarul creanţei, de vreme ce cesionarul îndeplinise cerinţile art. 1393 prin notificarea cesiunei sale ?).
40 Intre doi cesionari succesivi a aceleiaș creanţe, acela va fi preferat care cel întăi va fi notificat cesiunea

sa, sau va fi dobândit acceptarea debitorului întrun act
autentic, ear nu acela a cărui cesiune ar avea 0 dată an-

terioară 3).
Dacă

ambele notificări

dacă ele arată oara la
fi notificat cel întăi va
nu arată oara la care
vor veni de o potrivă.
In

ori ce caz,

au

fost

făcute

în aceiaș

di și

care s'au făcut, cesionarul care va
fi preferat 4); ear dacă notificările
au fost înmânate, ambii cesionari
(Cpr. art. 1779 C. C.).

proba

testimonială

și

presumpţiile

nu

vor fi admise pentru a se stabili anterioritatea cesiunei, chiar
dacă

ar fi vorba de o sumă mai mică de 150 lei).
“ Formalităţile prescrise de art. 1393 sunt în principiu
aplicabile și în materie comercială $) ; ele nu se aplică însă

la. efectele comerciale,

cambii

transmit prin gir (art. 277

sau bilete la ordin,

urm. C. com. 1);

care se

nici la

ti-

1) Cpr. Cas. rom. S-a], Bulet. 1985, p. 85. Bulet. S-a 1, 188,
p. 963. Cas. fi, D. P., 85. 1. 405. Vedi şi supră, p. 178,
nota

2
3)
4)
5)
5

7)

în fine.

Cpr. Thiry, III, 624. Baudry, III, 630. Vigie, III, 842. Acollas, III, p. 330. Vegi și Demante, VII, 137 bis IX. C.
Pau. D. P., 89. 2.159. Cas. fr., D. P., 85. 1. 40.
Vedi supră, p. 178, 119.
Arntz, III, 1090. Thiry, LIT, 624. 'Vroplong, Vente, II, 903.
Duranton, AVI, 503.
Cpr. C. Pau. D. P., 89. 2. 159. Thiry, III, 624. Duranton,
XVI, 503.
Cas. fr, D.P., 57. 1. 289. D. P., 66. 1.56. Duranton, XVI,
505. Troplong, Vente,II, 908, Laurent, XXIV, 497.—Vedi insă
Cas. fr. şi C. Dijon, Râpert. Dalloz, Vente, 1808, nota 2
(decisii criticate de Troplong şi aprobate de Duvergier).
Cpr. Cas. rom., C. Bucureşti şi Trib. Ilfov. Bulet. S-a.I,
1897, p. 118. Dreptul din 1887, No. 51; din 18174, No. 80

Apliearea
art. 1393
în materie
comereială,.
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tlurile la purtător ; nici la biletele de bancă

mit prin tradiţie 1).

Mandate

Art. 1393

nu este de asemene

care se trans-

aplicabil la mandatele

eliberate de eliberate de casele publice şi scontate la alţii 2);
blice, ete.

Cesiunea u-

aia

nici creditor, nici debitor, căruia să-i se facă notificarea 5).
Disposiţiile

t__

art.

-

1393

sunt însă aplicabile cesiunei u-

nui contract de locaţiune $), pentru că, afarăŞ de Troplong

Drept. per- (Louage,

593

nici la

actele de împrumuturi a înfăfășătov constituite sub codul
Caragea 3) ; nici la cesiunile care-au de obiect principal
un drept real, ear nuun drept de creanță î), sau un drept
succesoral, căci dreptul de moștenire fiind un drept de proprietate, ear nu un drept de creanță, nu există, în specie,

No.

7,

9,

16

și 20),

nanimi pentru a recunoaște că
drept personal 7).

1)
2)
3)
*)
5
%

toți

ceilalţi autori

sunt

u-

dreptul chiriașului este un

şi din 1884, No. 35. Idem. Thiry, III, 626. Laurent, XXIV,
497. Bandry, II, 631. Mourlon, III, 685. Acollas, III, p.
332. 'Proplong, Vene, II, 906. Vei şi art. 281 C. com. (260
C. com. italian), unde se dice că girul cambiei ajunse la
scadență produce numai efectul unei cesiuni (civile).
Cpr. Cas. rom., S-a I. Bulet. 1872, p. 196. Laurent, XXIV, 497.
Cas. rom,, S-a 1. Bulet. 18%, p. 196.— Contra. C. din Bucureşti, Dreptul din 1875, No. 49.
Cas. rom., Bulet. S-a 1, anul 158, p. 156.
'Thiry, III, 620. Baudry, III, 622
'Drib. Tfov. Dreptul din 1889, No. 49.—V edi însă BaudryLacantinerie, III, 622.
Baudry, III, "699! C. Paris. D. P., 14. 2. 140.— Art. 1393 devine însă inaplicabil când nu mai e vorba de cesiunea însuș
contractului de închiriere, ci de neindeplinirea, unei obliga-

țiuni luată de proprietarul luerului închiriat, prin contractul de închiriere, față de chiriaş; puţin importă dacă chiriaşul este chiar persoana cu care el a contractat sau un
sub-chiriaş substituit în drepturile şi datoriile chiriașului
principal. Cas. rom. S-a1, Bulet. anul 1876, p. 261, ultimul
considerent.
î) Vedi autorii citați în t. II a lucrărei noastre, p. 495, nota
4. "Tribunalul din Roman, adoptând în totul modul nostru
de a vede,a decis de curând (12 noembrie 1896, Al. I. Frane
făcând funcţiune de preşed.), că dreptul ce se naşte din contractul de închiriere este eminamente personal, locatorul
fiind un debitor, ear locatarul un creditor. Vedi Dreptul
din 1897, No. 2. Cpr. Cas. rom., Dreptul din 1886, No. 68.
Laurent, v, 4985; YI, TD; XXV, 9 urm, Marcadă, VI, art.
1143, p. 481, No. 1. Pand. fe. „t. XII, vo Bail, 2004, 2011 urm.
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91, 1014, ETC.

Dreptul care resultă din contractul de locaţiune fiind
în adevăr personal,

de oare

ce chiriașul

este

un

creditor,

ear locatorul, un debitor, nu mai încape îndoială că regula
prescrisă

de ar.

Im fine,
vorba

de

1393

strămutarea

depositarul,

precum

punătorul unor

ceastă casă,
drept
supra

efecte

primi

aplicaţiune

va fi aplicabil
dreptului

este, de ex., cesinnea
la casa

resultând

de

lucrurilor
Despre

va

fiEfecte depu-

faţă cu

dreptului ce de-

depuneri

are

față

cu

de cesiunea

pentru deponent

ear nu de cesiunea

în specie.

de câte ori

ce are un deponent

căci este vorba, în specie,

de creanță

de deposit,

își va

art. 1393

din

a-

unui

contractul

dreptului de proprietate a-

depuse 1).
risco-pericolul lucrului înstrăinat.

Art. 971, parte finală. — Lucrul remâne în riseo-pericolul
dobânditoruiui 2), chiar când nu-i s'a făcut tradiţiunea lucrului 5).
(Art: 644, 1018, 1074 $ 2, 1109, 1156, 1314 urm., 1391, 1335,
1601 C. C. Art. 1125, în fine, C. italiun, 1138 $2C. fr).
Art. 1074, $ 2.—Lucrul este în risco-pericolul creditorului, afară numai când debitorul este în întârdiere ; în acest caz,
risco-pericolul este al debitorului. (Art. il in fine, 1019, 1081,
1335 C. C. Art. 1219, $2 C. italian, 1138 Ş2C.f.).
Art. 1335.—Pericolul total sau parţial al lucrului vândut,
mai înainte de predare, se judecă după regulele generale ale obligaţiunilor convenționale. (Art. 971 parte finală, 1074 $ 2, 1018,
1102, 1156, 1358 C. C. Art. 1624 C. fr.)%).
Am comentat pănă acum din art. 971 numai ceea ce
este relativ la strămutarea proprietăţei : ne mai remâne

încă să vorbim despre riscurile lucrului înstrăinat (periculuim ei), .> ceea ce face obiectul părței finale a susdisului
Valette, Proprictţ, p. 101 şi autorii citați în t. 1] a lucrărei noastre, /oco supră cit.
5) Cas. rom., secţiuni-unite. Bulet. anul 1890,p. 316. — Vedi
însă Cas. rom., S-a I, 19 mai 1895. Bulet. anul 1895, p. 734.
2 Adecă « creditorului, după cum se exprimă art. 1014, $ 2:
Res perit creditori.
5 'Pextul corespundător francez (art. 1138) mai adaogă încă:
„afară de casul în care debitorul ar fi în întârdieve de a preda lucrul,

în care caz lucrul

vemâne

în riscul acestui

din

urmă*. "Textul nostru a eliminat această frază, exprimând
însă acelaş lucru în art. 1074, $ 2, care reproduce în substanţă art. 1219, $ 2 din codul italian. Vegi p.186, nota 1.
1) Art. 1335 nu face de cât a aplica la contractul de vândare
regula „Res pevit creditori, înscrisă în art. 971 şi 1074, $ 2;
de aceea, Pam pus alăturea cu aceste texte.

se la casa

de consem-

nație,
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text, și a art. 1074,

$ 2, adaos

de legiuitorul nostru după,

art. 1219, Ş 2 din codul itatian ?).

Deosebire
Și mai înainte de toate, trebue să distingem riscurile
i
* de culpă, căci riscurile presupun perderea corpului cert și
determinat, care face obiectul obligaţiunei, prin cas fortuit
sau forță majoră (art. 1082, 1083, 1601), ear culpa presupune un fapt inputabil debitorului (art. 1102).
Ce este risevPrin risc (periculum) sau visco-pericol (art. 911), sau

pericolul. pepicol, după cum une-ori se exprimă legiuitorul (art. 1335),

se înțelege, în drept, pericolul în care se găseşte o persoană de a suferi perderea totală sau parţială a unui lucru

|
determinat, întâmplată prin caz fortuit sau forță majoră ;
Caz fortuit, ear prin caz fortuit sau forță majoră (vis divina, vis major)

mită,

(art. 1082, 1088, 1485; 1448, 1601), se înţălege ori ce e

veniment întâmplat din o causă străină și neinputabil debitorului, precum ar fi, de exemplu: un incendiu causat prin

Casul în

trăsnet, sau distrugerea unui imobil prin un cutremur, prin
o inundație, etc. (L. 15, $ 2, Dig., 19, 2, Locati conduceti ; L.
23, în fine, Dig. 50, 17, De diversis regulis juris antiqui 2).
In

cât

priveşte

perderea

fortuită

Ce se ADI nu tăcea obiectul unei obligaţiuni,

a unui

res perit do- îndoeală că ea va privi pe proprietarul

"9

putând să privească pe altul.
Iu

acest

sens

se dice

că lucrul

lucru

nu mai remâne
piere

acelui lucru,
pentru

care

nici o
ne-

proprie-

tar : Res pevit domino, sau Casum sentit dominus 5). Aceasta
Art 1219, $
2 god. ita”

Dreptul roman.

1)

Fată cum se exprimă acest articol în textul original: „Seil
debitore & în mora a farne la consegna, la cosa vimane a
rischio e pericolo di lui, gquantungue prima della mora si trovasse a vischio e pericolo del creditore“.
*) Cpr. Baudry, II, 882. Demolombe. XXIV, 553 urm. Arntz,
II, 61. Vedi şi C. Agen. D. P., 83. 2. 132. In cât priveşte
mai pe larg casul fortuit sau forța majoră (expresiuni
sinomine), vedi infră, explic. art. 1082, 1083.
2?) Această maximă extrasă de glosatori din legea 9, Cod., 4,
24, De pigneratitia actione, nu avea aproape nici 0 aplicațiune în dreptul roman, unde chestiunea riscurilor era, cârmuită, ca și astăzi, de maxima „tes perit creditori“. Maxima,
„Res perit domino“, care nici nu era formulată de jurisconsulții romani, sa născut, precum foarte bine observă
Molitor (Oblig., 1, 218), din lupta dreptului roman contra
dreptului germanic, și glosatorii au închipuit-o pentrua respinge soluția nedreaptă a dreptului germanic, după care
comodatarul, creditorul amanetar, depositarul şi, în genere,
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este însă o naivitate, după cum observă mai toți autorii!).
Pentru ca chestiunea riscurilor să poată avea loc, trebue să presupunem că un corp cert și determinat face obiectul unei obligații de a da, de ex., unei vândări (art.
1335); căci dacă obligația nu are de obiect un corp cert
și determinat în individualitatea sa, ci o cantitate de lucruri determinate numai în specie, sau un enus limitata,
precum, ar fi, de ex., casul în care sar fi promis 100 kile
de grău sau un cal, asemene obiecte pot în tot-deauna fi înlocuite prin altele și, prin urmare, debitorul își poate executa obligaţia sa: Genus aut quantitas non perit (cpr. L.

42, Dig., 23, 3, De jure dotium) ?).
Presupunând deci că obiectul obligațiunei, de ex., a unei vândări (art. 1335), a perit în totul (pericaluun interitus) sau în parte (periculum deteriorationis), prin caz fortuit

sau

forță

majoră,

în urma

convențiunei,

însă înainte

de. executarea ei, pe când lucrul se găsea încă în mâna
debitorului, chestiunea este de a se ști cine va suferi această perdere fortuită, creditorul sau debitorul?
ori-cine luase un lucru străin sub paza sa, era responsabil
de perderea lucrului întâmplată

chiar

prin

caz fortuit.

(Vedi

L. salică, tit. 54, Dee prestata, ed. din 1602). Adevărul
este însă că teoria riscurilor se resumă în două priucipii,
admise şi astăzi: „Juteritu rei certa debitor liberatiur* şi „Linpossibilium nulla obligatio est* (I,. 185, Dig, 50, 17). Cpr.
Molitor, Oblig. en droit romnain, operă publicată după manuscriptele autorului, în urma morţei sale, Paris, 1851, No.
2178 şi urm. Troplong, Vente, 1, 358 urm. Vigie, I[, 1954,
nota 1. Vedi şi autorii citați infră, p. 192, nota 1. Vom
vedea însă că toți autorii nu înpărtăşesc această părere,
şi că mulți din ei susțin că riscurile ar fi puse, astăzi, în
sarcina, creditorului, a dobândilorului, după cum se exprimă
art. 971 în partea sa finală, prin aplicarea regulei „Res perit
domino „sau“ Casum

sentit dominus“.

In această,

cădut şi Curtea din Iaşi (Dreptul din 1888,
înfră, p. 191, nota 2.
D) Cpr. Thiry, II, 629. Molitor, I, 278, Giorgio
Laurent, XVI, 208.—Curtea din Dijon (D.
a decis că, prin aplicarea regulei Res perit

-greşală

No. 13).

a

Vegi

Giorgi, IV, 231.
P. 9%. 2. 119)
domino, perirea

9
—

lucrurilor urmărite de un creditoț cade în sarcina debito-

rului. Aceasta este evident, pentru că urmărirea nu rădică
debitorului proprietatea obiectelor urmărite şi creditorul mare
obligațiunea de a ina măsurile necesare pentru conservarea,
lucrului. Cpr. T. Huc, VII, 113.
Cpr. Cas. rom. S-a I., Bulet. 1876, p. 306, ultimul considerent, in fine.

Pentru ca
chestia, risaibă loe,
lucrul tre
certși
determinat.
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Chestiunea nu este lipsită de interes, căci dacă riscurile sunt în sarcina debitorului, precum este în legea engleză 1), el neputând
să
la preţul lui, ear la caz

predare,

va trebui să'l

predee lucrul, nu va avea drept
de a fi primit preţul înainte de

restitue.

(Cpr.

art. 1902

C.

Ca-

limach, 1447 C. austriac) 2).
Dacă,
lui, el va

din contra,
datori

riscurile

preţul,

de

sunt în sarcina creditoru-

șinu va

primi nimic în schimb.

Ei bine, contrar celor ce se petreceau în dreptul nostru anterior, unde perderea de istov a corpului cert făcea
să cadă întregul contract și stângea atât obligația creditorului cât și acea a debitorului (art. 1902 C. Calimach,
144% C. austriac) 5), legiuitorul actual declară că risco-peri') Vedi E. Lehr, Droit civil anglais, 813. Al. Degre, Dreptul
din 1836, No. 42, pag. 324. T. Huc, VII, 109. Noul proect al codului

german

se vede

redactat în acelaş

463 devenit art. 446 din codul de la 1896).
C. austriac (1902 C. Calimach).
Art. 1902
Cod. Calimach.

2

„Acea

din întâmplare

de istov pierdere

sens

(art.

Cpr. art. 1447

a unui lucru

des-

leagă
(14417
preţul
rirei,
toare

toată indatorirea, dice art. 1902 din codul Calimach
C. austr.); aşa dar nu este dator nimene să plătească
lui. Acest principiu are loc şi când împlinirea îndatosau plata datoriei se face cu neputinţă din întâmplăîncunjurări, ear datornicul trebue în fişte care întâm-

plare

să întoarcă,

ca un

stăpânitor

cu bună

credinţă,

ace-

ea ce au luat spre împlinirea îndatorirei, însă cu acest
chip ca să nu câştige ceva cu paguba altuia“.
Codul lui Andr. Donici are, în privinţa riscurilor, următoarea disposiţiune ($ 9, capit. 11):
„Liucrul vândut de va lipsi, sau se va strica mai înainte
pănă a nu'l face teslim vândătorul cumpărătorului (adecă
înainte de tradiţie), atuncea vândătorul întoarce preţul. Ear

Cod. lui
Andr.
Donici,

după

ce se va

tace luceul teslim

cumpărătorului,

atuncea,

primejdia ce se va întâmpla a lucrului vendut, este a cumpărătorului, macar de nu'l va și rădica de pre loc. Precum dar
paguba cea din întâmplare, asemene şi ori ce dobândă sar înOrigina art.
1902 C. Calimach.

5

tâmpla, a cumpărătorului este, după celucrul i s'a făcut teslim€,
Această inovaţiune a codului austriac, admisă şi in codul
Calimach (art. 1902), după care perderea corpului cert
datorit de unul din contractanţi are de efect desfiinţavea totală a contractului, îşi are origina sa în vechiul
„drept germanic, şi este împrumutată de la juriseonsultul Gliick, care a servit de călăuz lui Zeiller şi celorlalţi redactori ai codului austriac, şi care dice (Pandekten,
IV, $ 326 5), dimpreună cu Puffendorf, Barbeyrac şi alţii,
că regula dreptului actual, după care obligaţia creditorului
remâne în. picioare, cu toate că acea a debitorului este stân-
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colul priveşte pe creditor (art. 971, 1074, $ 2, 1156), de
unde și regula: Res periț creditori, ear nu domino.
Acest principiu

nele unilaterale.
mea

nu sufere nici o dificultate

In adever,

tele uni-

mele, înainte de momentul fixat pentru predarea ei și înainte

laterale.

fi fost pus

casă

Aplicarea

în mânele

dea

și că această

în obligațiu-

presupunând că ți am dat casa principiului

a perit

prin

în întârgiere, eu voi

caz fortuit
fi liberat de

obligaţia

mea, și perderea te va privipe D-ta 1). (Art. 1102, 1156).
Chestiunea este însă mult mai grea când contractul, care Aplicarea

producea obligaţia de a da, este sinalagmatic sau
ral. Presupunând,
preţ

de

10,000

în adever,

căi

de lei și că ea a peritîn

caz fortuit, de şi i-am dat

bilate- principiului

am vândut casa mea
mânele

toată îngrijirea

mele

cu bilaterale.
prin

necesară și nu

mi se poate imputa nici o culpă, și nici macar negligenţă; eu
voi fi liberat de obligațiunea mea, ne mai având ce executa ;

însă D-ta nu vei fi liberat de obligaţia de ami plăti prețul, cu toate că nu vei primi nimic în schimb 2), pentru
că ambele obligaţiuni sunt independente una de alta și
pentu că, dacă eu mă găsesc în o imposibilitate materială
de a'ţi preda lucrul 5), o asemene imposibilitate nu există

pentru D-ta. Creditorul, în specie, cumpărătorul, va plăti
deci prețul casei pe care el n'o primește, pentru că ea nu
mai există, căci altfel riscurile n'ar mai fi în sarcina lui,
ei în sarcina debitorului, ceea ce legiuitorul n'a admis de
cât în privința obligaţiilor contractate sub o condițiune sus-

pensivă (art. 1018).
La prima vedere, această soluțiune pare stranie, şi ea Justifie. teoriei cod.
actual.

7

]

2)

3

să, ar fi contrară dreptului natural. Cpr. Al. Degre, Dreptul din 1886, No. 42, p. 326.
Baudry, II, 882. 'Thiry, II, 629. Demolombe, XXIV, fl.
Laurent, XVI, 206.. Demante, V, 58 bis 1. Vigis, II, 1255.
Baudry et Barde, 1, 422. T. Huc, VII, 106. Mourlon, II, 1134.
Această

soluţiune

este

împrumutată

de la Romani,

unde preptul ro-

paguba privea pe cumpărător, care trebuea să plătească
preţul, cu toate că nu primea nimic îu schimb: „Jnptoris
damnum est, cui necesse est, licet rem non fuerit nactis, pretium solvere“. (ustit, $ 3, în medio, INI, 23). Vedi și L. 8,
Pr., Dig., 18,6, ad initio, unde se dice: „Nam perfecta emptione, periculum ad emptorem respiciel“. Mai vedi încă legile
citate, înfră, p. 191, nota 3.
„Impossibilium nulla obligatio est.“ L. 185, Dig., 50, 11, De
diversis regulis juris antigui.

man.
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este, în adevtr, criticată de unii autori 1); însă, cu toate aceste, nimic nu este mai raţional.
In adever, se poate

întâmpla

și vângătorului

să predee

țul, când, de exemplu,
dat

casa fără

a primi

lucrul, fără a primi pre-

în ipotesa de mai sus, elar fi prepreţul,

și cumpărătorul

ar fi

nit în urmă insolvabil.
Apoi, dacă presupunem că imobilul vândut,
bândit, prin o împrejurare oare care, înainte de
lui, o valoare mai mare în mânele vând&torului,
torul folosinduse de această valoare, fără nici un

preţ,

este just

această
1)

deve-

ar fi dopredarea
cumpărăadaos de

cael să. sufere și perderea lucrului, de câte ori

perdere nu poate fi imputată vendătorului 2). „En

Vedi T. Huc, VII, 107 urm. Saleilles, Pssai dune thtorie
generale de Vobligation dapres le projet du Code civil allemand, (Paris, 1890), No. 182. Vedi şi L. 50. Dig., 19,1,
unde se dice „că buna credinţă nu sufere ca vândătorul să
predee

lucrul,

atunci

când

vendite

debere

cumpărătorul

este scutit

prin

beneficiul unei legi particulare de a plăti preţul“. „Bona fides non patituv, ut, ciuu emptor alicujus legis beneficio

pecuniam

vei

desisset, antequam

res ei tra-

datur, venditov tradeve compelletur et ve sua carere“. După
această teorie, admisă în totul de noul cod german, de codul
Calimach, de codul austriac, ete. (vegi supră, p. 188, nota
1), acel care nu primeşte lucrul nu trebue să plătească nimic. Această teorie, sprijinită de Gliick, Putfendorf, Barbeyrac, Grotius (De jure pacis et belli, lib. 2, cap. 12, No.
15), ete., este combătută de Pothier, Vente, III, 307.
*) Laurent, XVI, 209 şi XVII, 9. Baudry, II, 882. Al. Degre.
Dreptul din 1886, No. 42. Larombitre, |, art. 1138, No. 24.
Baudry et Barde, Î, 423. Duranton, X, 492. Mareade, IV,
508. Thiry, II, 629. Demante, V, 58 bis III. Demolombe,
XXIV, 424 urm. Boissonade, II, 139. Păucescu,1, 259. Este
însă de observat că citaţiile făcute

Asigurarea
imobilului
distrus.

de acest

din urmă

autor

“sunt greşite.
În caz însă când imobilul vândut şi distrus ar fi fost
asigurat, cumpărătorul care va plăti prețul lui, prin aplicarea maximei es pevit creditori, va fi în drept a primi despăgubirea ce va da societatea de asigurare, dacă, bine înțăles, imobilul nu era afectat unui privilegiu sau unei ipoteci,
căci, în acest din urmă caz, despăgubirea datorită de societatea de asigurare va fi afectatăla plata creanţei privilegiate san ipotecare, după rangul fie-cărei din ele (art. 1721).
Nici întrun caz, în adevăr, vândătorul care ar primi prețul vendărei, nu va putea să primească şi despăgubirea dadorită de societatea de asigurare: 1 pentru că această
sumă represintă imobilul asigurat, care nuw'i mai aparţine; şi 20
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segui debent incommorda, quem seguuntan commoda“. (L. 10,
Dig., 50, 17, şi Instit. III, 25, $ 3, De emptione et venditione 1).
N'ar trebui însă să credem, precum ar părea să resulte din art. 971, și așa precum pe nedrept susțin unii 2),
că risco-pericolul este în sarcina creditorului din causa
strămutărei proprietăței, care s'a îndeplinit prin singurul

efect al convenţiunei, căci și la Romani risco-pericolul era
suferit tot de creditor, cu toate că, după cum am vădut
(p. 16L urm.), proprietatea nu se strămuta prin efectul consimțământului,

Adeveratul

ci numai

prin

tradiție *).

motiv este că, de câte ori lucrul a

perit

prin caz fortuit, debitorul se găsește în imposibilitate de
ași executa obligația, și prin urmare, el este liberat: De-

bitor speciei sau vei certe, vei interitu liberatur (art. 1102,
1156). Laurent dice foarte bine că debitorul (vândătorul)
și-a îndeplinit obligația, veghiând la conservarea lucrului
și dându-i îngrijirea unui bun proprietar (art. 1080); prin
urmare, dacă, cu toată îngrijirea lui, lucrul a perit prin
caz fortuit, el este liberat și obligaţia lui este îndeplinită,
ca și cum el ar fi predat lucrul. Obligaţia vândătorului
fiind deci îndeplinită, şi cumpărătorul trebue să'şi îndepentru că aceasta ar fi contrar echităţei: „Dona fides non
patitur, ut bis idem exigatur“. (UL. 57. Dig., 50. 17). Cpr. AL
Degre, Dreptul din 1886, No. 4.
1) Cpr. şi L. 7, Pr., Dig., 18, 6, De periculo et commodo vei
vendite. Vedi asupra maximei de mai sus, î. III a lucrărei
noastre, p. 527, nota 3, şi infră, explic. art. 1015, partea 1.
2) C. din Iaşi. Dreptul din 1888, No. 13. Larombiăre, I, art.
1138, No. 23. Vigie, II, 1257. Labbe, Ptudes sur guelgues
dificulles velatives că la prestation de lu chose due (Paris,
1870), No. 129. După aceşti autori, punerea riscurilor în sarcina creditorului ar fi o consecinţă a strămutărei proprietăței prin efectul convențiunei (argument din art. 971,
care vorbeşte în acelaș timp atât de riscuri cât şi de strămutarea proprietăței), așa că, în această părere, inadmisibilă după noi, riscurile ar fi puse în sarcina creditorului
prin aplicaţiunea maximei Res perit domino, sau Casum sentit
dominus, Vedi şi supră, p. 186, nota 3, in fine.
5) „Periculum vei vendite statim ud emptorem pertinet, tametsi adhuc ea res emplori tradita non sit“. (Instit. $3, III,
23). Vedi şi legea 34, $ 6, Dig., 18, 1;—L.6,
Cod, 4.
48; — Legea 1, Pr., Dig., 18, 6 dice de asemene că, dacă
vinul, în urma vândărei, s'a înăcrit sau a capatat alt defect, paguba privește pe cumpărător:, Finptoris erit damnum*.
Vedi şi supră, p. 189, nota 2,
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plinească

pe

a sa,

adecă

să plătească

preţul,

cu

toate

că

nu primește lucrul 1).
Aplicaţiunea maximei „Res perit domino“ trebueşte deci
îndepărtată astăzi în materie de riscuri, ca și în dreptul

roman. (Vedi supră p. 186, nota 3).

Casul în caPrin urmare, chiar dacă cumpărătorul s'a învoit cu
sărat ră vendetorul ca lucrul să remâe proprietatea acestuia din
convenţia urmă

încă

cât-va

timp, adecă ca proprietatea

să nu fie în-

sănii Strâmu-daţă strămutată prin efectul convenţiunei, ceea ce am v&proprietatea.dut că se poate (vegi supră, p. 166, 167), perderea va fi
suferită tot de cumpărător, el fiind creditor al lucrului, ear
nu de vândetorul care'și ar fi veservat proprietatea încă un
timp oare care *), căci, afară de excepţiile pe care le vom
vedea mai la vale, riscurile sunt în sarcina creditorului sau
a dobenditorului, după cum se exprimă art. 971.
In regula generală deci, lucrul pere pentru creditor, ear nu
pentru proprietar : „Res perit creditori, ear nu dominoE.
Casurile în
Prin excepţie, riscurile încetează de a fi în sarcina, crecare risewi- ditorului în următoarele casuri :
de a fi în
1” Când, prin o clausă a convenţiunei,
ele sunt puse
“aiba” în sarcina debitorului (art. 1156, $ 2);
.
2” Când casul fortuit, care a adus perderea totală sati
parțială a lucrului, este consecința culpei sau negligenței
debitorului, de exemplu: corpul cert datorit a fost furat și nu
se mai poate da de urma lui, pentru că debitorul a neglijat
de al pune în loc sigur.
In asemene caz, debitorul va
despăgubi pe creditor conform
dreptului comun
(art.
998, 999).
3” Când debitorul, care trebuea să predea lucrul, a
fost pus în întârdiere de ași îndeplini obligația sa (art.

—

.

')

Cpr. Laurent,
XVI, 208, 209 și XVII, 9%. Thiry, II,
629. Baudry, II, 883. Demolombe, XXIV, 424 urm. Duranton, X, 422. Demante, V, 58 bis III urm. Păucescu, I, 956
urm. Al. Degre, Dreptul din 1886, No. 42. Molitor, I, 218
urm. Baudry et Barde, 1, 423, 424. 'T. Huc, VII, 104 urm.
F. Bernard, Cours sommaire de droit civil, Paris, 1873, 11,
695, etc. Vegi şi supră, p. 186, nota 3
Baudry, Il, 883, in fine. Demolombe, XXIV, 495. Demante,
V, 58 bis V. P. Huc, VII, 115. Păucescu, 1, 259. Al. Degre,
Dreptul din 1886, No. 42, p. 324.—Contră. C. din laşi, Drep-

tul din 1888, No. 13. Vedi şi Cas. rom., Dreptul

No. 76. Mourlon, II, 1135, care citează
rerea profes. Valette.

din - 1888,

în acest sens

pă-
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1074, $ 2) prin o notificare extrajudiciară şi chiar prin
o chemare în judecată, de şi legea noastră nu este formală în

această privinţă, după cum
la caz

de perderea

este acea franceză 1), și când el,

lucrului,

nu poate să stabilească

că a-

cest lucru ar fi perit chiar în mâna creditorului (art. 995,
1156, $ 2).
Intărdierea (mopa) debitorului este deci asimilată
culpei

lui, și aceasta cu drept cuvânt,

foarte bine dice Marcad€

(IV.

pentru

că,

589), faptul dea

după cum

nu se con-

forma obligațiunei sale, în urma punerei în întărdiere, consti-

tue o culpă din
respunde

partea

de casul

debitorului ?), și știut este că el

fortuit

pricinuit

prin

culpa

sa:

Casus

culpa detevminatus 5).
40 In fine, după
sub

o condiție

art. 1018,

suspensivă,

Ş 1, corpul cert datorit

şi chiar

sub

o condiţie

resolu-

torie, de și legea n'o spune formal 4), este, pendente couditione, în riscul şi pericolul debitorului, soluţie care, de și
criticată 5),

totuși

este

admisă

atât

de Pothier

cât

și

în

dreptul roman €).
Afară de aceste casuri excepționale în care lucrul piere
pentru debitor (Res perit debitori), regula este că, în toate
celelalte casuri, riscurile sunt în sarcina dobânditorului, sau
mai bine dis, a creditorului, care trebue să și îndeplinească
obligaţia sa, de și nu primeşte nimic în schimb, conform
maximei

consacrată

atât

în

dreptul

roman

cât și în drep-

tul actual : Res peri creditori.
!) Veqi înfră, explic. art. 1079. Cpr. Cas. rom., S-a, | (Dreplul
din 18655, No. 61) şi decisiile citate la acel articol.
2 „Qui în mora est, culpa non vacat“, sau, după cum se exprimă
L. 1713, $ 2, Dig., 50, 17: „Unicuique sua mora nocet“. Vedi
înfră, explic. art. 1032.—Dacă întărdierea ce debitorul pune
în executarea obligaţiunei derivă din o culpă a sa, el va
putea, fi supus şi la daune (art. 1081) (comp. Cas. fr., D. P., 92.
1. 127), contractul putând chiar să fie desfiinţat din această causă. Cpr. Cas. fr., D. P., 90. 1. 415. 7. Huc, VII, 116.
3 Cpr. Giorgio Giorgi, op. cit., II, 141.
:) Cpr. 'Thiry, III, 7. Alex. Degre, Dreptul din 1886, No. 43.—
Contră. Inalta Curtea 'Ţărilor de jos (Olanda). D. P., 80. 2.
90. Vedi infră, explic. art. 1018.
5) Vedi Laurent, XVII, 9.

€) Cpr. Pothier, Odlig., 11, 219 şi L. 8, Dig., 18, 6, De periculo
et commodo rei vendite. Vedi infră, explic. art. 1018.
13
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II

Despre

efectul convenţiunelor în privința celor de
al treile.
Art. 973.—Convenţiunele van efect de cât între
părțile
contractante. (Art. 969, 974 urm., 1047, 1049,
1175 C. GC. At,
1165 C. fe.).
Convenţiunele trăgându-și puterea lor oblig
atorie din
consimțemântul părților, este fivesc lucru ca
ele să nu producă efecte de cât între părțile contractante
(art. 973).

Art. 1175.

Ce se înţăle-

Serii

Res inter alios acta, aliis nec nocere, nec prodesse
potest 1).
In principiu, deci, ele nici nu folosesc, nici
nu strică
celor de al treile. Art. 1175, relativ la actul
secret, cu-

prinde

o aplicațiune

Prin

mat

parte

a acestui

sau

care

n'a

convenţiunei.

fost

este un

datar.

terțiu

(ui mandat

Tot
pevsoană

în privinţa

ori-ce persoană care n'a

representată

Astfel, mandantele, fie mandatul

nu

Represen-

principiu,

terții trebue să înțelegem

la formarea

legal sau convențional,

convenţiunei

îpse fecisse videtus 2),

făcută

de man-

astfel, stăpânul sau proprietarul nn este o terție
în privinţa convenţiunei în care gerantul de
afa-

ceri a lucrat în numele seu (art. 991) 5).
De

asemene,

vepresentanţii

univevsali ai părţilor

Cali al per tractante, les ayanis cause universels

(qui cuusam

con-

habent).

ților. _ adecă moștenitorii, donatarii, legatarii
universali și chiar
Credito
rii credit
cvedita
piy chiro
aha grafa
cea fa risai 4
chivogr
afari,
21
“tii perso
orii
a ane î
“ivi nţa
), nu sunt
terţii
în privi
man.

D)

Cpr.

LL.

şi 4, Cod.,

7, 56,

Quibus

res judicata

non n6cet. Vedi şi L. 3, in fine, Cod., 4, 12, Ne uzor
pro marito,
etc., unde se dice: „Certissimum enim est, ex ulteriu
s coutractu eminem obliguri“. Mai vedi încă |. 21, $ 4,
în ine,
Dig., 2, 14, De paciis, unde se dice: „Ante onnia
enim a-

nimaduertendum
est, ne coneentio în alia re facta,
alia persona, în alia ve aliave persona noceati.

aut

cum

Un alt adagiu exprimă aceiaș idee dicând: „Qui
facit
alium, est perind? ac si faciat per se ipsum“. Prin aplica per
ţiunea
acestui principiu, Curtea noastră supremă a decis
că actele
făcute de tutor în limitele mandatului ssu legal, sunt.
oposabile minorului : Factim tutoris, factum pupilli.
Balet. Cas.
S-a I, 1873, p. 115. Cpr. Baudry et Barde, I, 581.
T. Hue,
VII, 180. Molitor, Oblig., 1, 68. Vedi şi supră, p.
99.
3) Marcad6, IV, 491. Bandry et Barde, I, 581. Lauren
t, XVI,
311. Mourlon, II, 1165.
*) Opr. Cas. rom., S-a 1, Bulet, 1883, p. 144. Cas.
fr, D. P., 91.
1. 475. Baudry, II, 927, 908. 7. Huc, VII, 180.
'Phiry, II,
LI
=—

Dreptul ro-

EFECTUL

0ONY.

convențiunelor

ÎN PRIVINȚA

încheiate

CELOR

de

bună

DE

AL

TRILE.—ART.

credință

973.

de autorul
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lor.

In cât privește însă actele frauduloase, creditorii sunt; „Acte
terții persoane, căci nu se poate dice că un debitor repre- fan duloase.
sintă

pe creditorii

sei, de

drepturilor lor 1).
In căt

privește

câte

ori

representanţii

el lucrează

în

frauda

cu titlu particular

sau

Represen-

singular (es ayjants cause A titre particulier), precum sunt sani en titlu

legatarii şi donatarii singularum rerum (art. 394, $ 2, 399
urm.), cumpărătorul unui lucru determinat faţă cu vând&torul 2), usufructuarul față cu acel dela care el ţine dreptul seu, locatarul față cu locatorul și, în genere, toţi acei
care

exercită

un

drept al autorului

lor asupra

unui

obiect

particular 5), convenţiunele făcute de autorul lor, înainte de a
fi tratat cu dânșii, își produc efectele lor față cu dânșii,
numai

dacă

ele

sunt

care le a fost transmis,

relative

la insuş

și dacă

lucrul

determinat,

ele au avut de obiect mă-

rirea sau micșorarea dreptului autorului lor asupra acestui lucru. În privinţa celorlalte convenţiuni încheiate de a-

utorul lor, ei sunt cOnsideraţi ca terții persoane ?).
Cu toate că convențiile n'au, în regulă generală,

nici Contract de

un efect în privința celor de al treile, totuși, prin excep- “itorieție, contractul de căsătorie este oposabil tuturor acelora cari
au tratat cu soţii sau cu unul din ei 5).
De

asemene,

în materie

de faliment,

voința majorită-

Falimentul

639. Vigi6, 11, 1167. Demolombe, XXV, 46. Baudry et Barde,
1, 581. Veqi și supră, p. 104.—Creditorii ipotecari, în pri-

Creditoriă
ipotecari

ței creditorilor leagă pe acei creditori cari n'au figurat san (hitorucari s'au opus la concordatul falitului (art. 848 C. com. $).

vinţa actelor săvârşite de debitorul lor, relativ la imobilul Suit terți.

ipotecat, sunt din contra consideraţi ca terţii persoane, şi
asemene acte nu le sunt oposabile. Vigi€, II, 1167. Laurent,

SIX, 317.

') Demolombe, XXV, 146. Baudry, II, 908. Laurent, XX, 103.
Baudry et Bavrde, 1, 646. Vedi infră, explic. art. 975, p. 218.
5) Cpr. Cas, rom., 17 april 1896. Dreptul din 1897, No. 6.

3) vedi + IV a lucrărei noastre,
).

p. 206,

ad notam, şi supră,

+,

%) Cor. Baudry, II, 827, 829, 908. Baudry

et Barde, 1, 233,

224, 581. Phiry, IL, 600. Vigiă, II, 1166. Mourlon, II, 1082,
1165. Marcade, IV, 491. Vedi şi supră, p. 105, 106.
*) Laurent, XVI, 381 şi XXI, 2. Pand. fe, Mariage, L, 2590.
Guillouard, Contra de mariage, IL, 1.
€ Cpr. Pothier, 0oiig., II, 88. Maread6, 1V, 491. Bauduy, 11, 908.
Thiry, LI, 638. Laurent, XVI, 380. Demolombe, XXV, 41.
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CODUL CIVIL.— CARTEA

Art, 1121

C. fn.

Deosebire de

redacţie

m

Textul

francez mai

losesc celor

de al treile,

Stipulațiunea

făcută

,

,

.

e e este condițiunea
*

III.—TIT III.—CAP. III.—S-a. IL.—ART. 913.

şine, saua unei

lă, după

cum

.

prevede

pentru

altul

unei 'stipulațiuni
donaţiuni

încă

în casul
făcute

că convenţiunele

art.

este

1121,
1

validă

ce facem

după
A

de

fo-

care
:

câteori ea

pentru noi în-

altuia, soluțiune

admisibi-

am vedut, și la noi, de și textul fr.

(1121)

n'a fost reprodus de legiuitorul nostru !).
Acţiunea suCât pentru acţiunea subrogatorie (art. 974) și acea
brogajorie 5 pauliană (art. 975), textele care regulează exerciţiul acesArt. 974, 9i5tor drepturi conțin mai
C. C 121 C. excepţiune la principiul

de grabă o aplicațiune de cât o
inscris în art. 973.
In adevăr,

creditorii cari exercită acțiunea oblică sau subrogatorie,
prevădută de art. 974, se prevalează de o convenție în
care a figurat debitorul lor, ceea ce nu este de cât o aplicațiune a regulei mai sus expuse,
nele sunt oposabile representanţilor

contractante,
creditorii

și prin

cari,

prin

urmare,
exercițiul

după care
universali

și creditorilor.
acţiunei

convențiua părților

Cât pentru

pauliane,

atacă

și

voesc să dărâme convențiunea fraudulosă făcută de debitorul lor (art. 975 C. C., 721 C. com.), ei susțin, din contra, că n'au putut fi representaţi de dânsul în această convenție şi reclamă calitatea de terții persone, lucrând earăș
în virtutea principiului proclamat de art. 973, după care convenţiunele încheiate între părți nu pot să prejudicieze drep-

turile celor de al treile: Res inter alios acta, aliis praejudicave non potest. De acea, art. 1166 C. în. este inexact când
pare

a presenta

acțiunea

oblică sau

subrogatorie

ca

o ex-

cepție la principiul de mai sus, dicând ntanmoins, expresiune pe care legiuitorul nostru cu drept cuvânt n'a mai

reprodus-o 2).
Aubry et Rau, LV, $ 346, p. 321. Em. Acollas, II, p. 807. MourLon d 1166.—Vedi însă T. Huc, VII, 181. Baudry et Barde,
IL.
,
') Vegi supră, p. 101, 102. Cpr. Baudry et Barde, I, 583.
:) Cpr. Baudry, II, 908, în fine. Thiry, II, 639. Acollas, II,
p. 808. Baudry et Barde, [, 587. T. Huc, VII, 182. Mourlow, II, 1168. Marcade, IV, 492. Laurent, XVI, 382. Demolombe, XV, 46. Demante, V, 81 bis 1.—Vedi însă Arntz
(III, 81), care caută a justifica pretinsa excepţie închipuită,
de codul francez, qicând că creditorii sunt în principiu terții
persoane față cu debitorii lor (ceea ce am vădut că nu este
exact), și că, prin urmare, deși actele acestor debitori nu
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ACŢIUNEA SUBROGATORIE.—ART. 974.
Dreptul creditorilor de a exereita drepturile şi
acţiunele debitorului lor (acţiunea oblică, subrogatorie
sau indirectă) 1).
Art. 974.—Creditorii pot exercita toate drepturile şi acţiunele debitorului lor, afară de acele care'i sunt exclusiv personale.

(Art. 558, 511, 573, 169, 181, 185, 833, 848, 1957, 1692,

1718, 1719, 1825, 1843 C.
Art. 1166 C.fr.).

C. Art.113

C.eom. Art.

Gil Pr. civ.

Baza acțiuToate bunurile unui debitor servind spre asigurarea nei
subrogabuaceste
din
1719),
1718,
torie. Art.
comună a creditorilor sei (art.
nuri fac parte atăt drepturile căt și acţiunele

cei aparțin. De

1118 urm.

câte ori, deci, debitorul va neglija de a exercita oare-care drepturi sau acţiuni care nu-i ar fiexclusiv personale, de atâtea ori
dreptul sau acțiunea decreditorii sei vor putea exercita
pitorului lor, pentru a putea fi plătiţi din bunurile care

astfel

vor întra în patrimoniul

debitorului,

şi care altfel

le sunt oposabile, totuși (ncanmoins), drepturile ce debitorul a dobândit prin un contract pot să fie exercitate de
creditorii sei.
Această acţiune s'a numit oblică sau indirectă, pentru că, În acţiunea
erelor propriu oblică,
nu lucrează în numele
printi'ânsa, creditorii
ditorii nu
a
E
an
:
Re
SI
ca Âîn acţiunea pauliană (art. 975), ci în nu- juerează în
proprio),
(juve
mele

şi locul

debitorului

lor,

romine

Baudry,

debitovis.

LI, numele lor

909, în fine. 'Thiry, IL, 642. Lavombiăre, I, art. 1166, No. propriu,
29. "Laurent, XVI, 385 şi XIX, 323, 324. Mourlon, II, 1170, ca în acţiu,

Demante,

Baudry

V, 81 bis II. Boissonade,

II, p. 157, No.

et Barde, 1, 589, în fine, şi 631.—Cu

chestiunea

este controversată, și unii autori

toate

sunt

159nea panliană,

acestea, și locul de-

de părere

_bitorului.

că creditorii, în acțiunea subrogatorie, lucrează în numele Controversă,
lor propriu. Cpr. Acollas, IL, p. 811. T. Huc, VII. 181. Labb6, Revue critigue, anul 19856, t. IX, No. 25 urm. Aubiy et
Rau, IV, $ 319, p. 118. „Considerând, dice Curtea noastră
supremă, că facultatea ce s'a acordat creditorilor de a exercita, în numele debitorului lor, acțiunele și drepturile care
aparţin acestui din urmă, este un drept al lor proprii, pe
care îl pot exercita fără concursul acestuia și fără autorisarea justiţiei, căci art. 914 nu este de cât un corolar a

art. 1118, care cânferă creditorilor un drept propriu și per-

sonal de amanet asupra tuturor bunurilor debitorilor lor“.
(Bulet. S-a 1, 1880, p. 401). Tot în acești termeni se

exprimă şi Curtea din Rouen, 22 iunie 1872. Sirey, 1873, 2,

209.—Im fine, întrun alt sistem, se susține că creditorii lucrează atât în numele debitorului, cât şi în numele lor propriu (procuratores în rem_ suain). Demolombe, XXV, 113.
Proudhon, Usufruit, V, 2300. Mass6-Verg6, III, $ 554, p.
409. Vedi expunerea acestor sisteme în Giorgio Giorgi,

Teoria delle obbligazioni, IL, 191 urm.
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CODUL

n'ar

CIVIL. —C0ARTEA III.—-TIT. I[L.—CAP.
II. —S-a IL—ARTP. 974.

fi întrat

în

acest

patrimoniu,

pentru

că

el nu

avea

nici un interes a face trebile creditorilor sei. Art. 974 nu este
deci, după cum se exprimă Curtea noastră supremă 1), de

Poprire. Art.

e:

com.

cât un corolar şi o consecinţă a art. 1/18, 1719 €.C..
Osebit de dreptul care aparține creditorilor de a exey-

(cita acţiunele și drepturile debitorului lor, în baza art.:974,

ei vor mai putea încă, de câte ori vor avea o creanță lichidă, constatată prin un titlu executor, sau prin un titlu
privat ori autentic neexecutor, să poprească în mâna celor
de al treile

455 urm.

Creditorii
cari mau

titlunu pot

ja pool

Deosebire
de la codul
francez.
Urmărirea
usufruetului

„lesa! de

personali ai
soțului

usufructuar.
Controversă.

personal.

ce aceștia ar datori debitorului lor

(art.

C. com. 2); însă n'ar trebui să cre-

1) Vedi deeisia din 13 dechembrie 188), reprodusă, în nota
precedentă. Cpr. Giorgio Giorgi, op. cit,. II, 191. Mourlou, II, 1169.
Baudry, II, 909. Baudry et Barde, 1, 589 şi toți antorii.
2) Cpr. C. Dijon, 17 fevr. 1897, Dreptul din 1897, No.
41.
Creditorul

care mare

nici în materie

titlu nu poate,

comercială,

nici în materie

să proceadă

civilă,

la o poprire, nici

chiar sub îndatorirea de a da cauţiune. Cas. rom., C. Galatz

şi Craiova, Dreptul din 1894, No. 1, 13 şi 81. Vegi şi
tatul nostru în limba franceză, p. 356, art. Saisies. In tracodul
f., creditorii fără titlu pot, din contra, să proceadă la
o
poprire, în virtutea unei permisiuni a judecătorului (art.
558
Pr. civ. fr.). Vegi Garsonnet, Pr. cio., III, $ 5%.
Usufruetul legal al părintelui supraviețuitor poate de asemene să fie urmărit de cătră creditorii personali
ai soțu-

lui usufructuar, în baza art. 1824, $ 2, bine înţăles, numai

în privinţa prisosului care ar remânea soțului după îndeplinirea sarcinelor impuse de lege. (Trib. Ilfov, Brăila şi C. Bucu-

veşti. Dreptul din 1884, No. 35, 83 ; din 1885, No. 7 şi din
1883, No. 61. C. Bordeaux, D. P., 93. 9.362). Art. 974
nu
este însă aplicabil în specie. Cpr. în acelaş sens: Laurent
,
XVI, 417. Chestiunea este, cu toate aceste, controversată
și
mai toţi autorii sunt de acord pentru a susține că, folosin
ţa
legală fiind un atribut al puterei părintești, este inalien
abilă şi prin urmare, nu poate fi urmărită de creditorii
s0țului usufructuar. Vedi, în acest din urmă sens, formal
admis prin art. 150 din codul austriac (200 €. Calimach):
Baudry, 1, 980. Bandry et Barde, 1, 606. 'Phiry, 1,
506.
Demolombe, VI, 527. Aubry et Rau, VI, $ 550 bis,
p. 84,
text și nota 5. Demante, Ii, 129 bis II, etc. Vedi asupra
acestei controverse, t. II a lucrărei noastre, p. 45,
text
şi nota 2,

Drept inter-

naţional.

sumele

Pr. civ., 907

Se poate

întâmpla

ca soţul a cărui

usufruct

voesce să'l urmărească, să fie străin şi, în asemene

gea

străină

va decide dacă

soţul are usufructul

creditorii

caz, le-

legal şi

dacă acest usufruct poate fi urmărit, pentru că folosin
ța le-

ACŢIUNEA

dem
974,
cerea
scop

SUBROGATORIE.—ART.

974.
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că poprirea ar fi, în asemene caz, o aplicare a art.
căci aceasta ar însemna a confunda creanţa și aduei la îndeplinire cu acțiunea personală care are de
constatarea ei judecătoreşte.

Acţiunea subrogatorie

nu exista în dreptul roman 2); Dr. roman.

însă, în puterea principiului că toate bunurile debitorului
formează gagiul creditorilor, aceștia puteau, prin executarea

hotărirei ce dobândise în contra debitorului lor, să urmăvească și să vândă creanţele acestuia, pentru ca hotărirea, dobândită să fie adusă la îndeplinire. (L. 15, Ş$

S$ şi 10, Dig., 42, 1, De re judicata).
Astăzi,

creditorii

pot

nu numai

să exercite

drepturile Măsuri con-

debitorului lor, care n'ar fi alipite de persoana sa, dar încă SVatorsă iee măsurile
gală,

chiar

de

conservare

atunci

când

pe

care

le ar crede

ea se exercită

asupra

de

cu-

imobilelor,

este un atribut şi un accesoriu al puterei părintești, şi ca
atare, atârnă de statutul personal al străinului. Laurent,
Dr. internat., VIL, 18 urm. A. Weiss, Dr. internat., p. 516.
Cas. fe. D. P., T1î. 1. 385. Vedit. La lucrărei noastre,
partea Î, p. 74, text şi nota | şit. II, p. 55, nota 1, unde
se arată controversa.
În virtutea acestor

principii,

tribunalul

S-a | din

ta-

latz, prin o sentință foarte strâns motivată, a decis de curând ( mai 1897, G. V. Buzdugan făcând funcțiunea de preşed.) că legile dn Grecia ner ecunoscând părintelui dreptul
de usufruct asupra bunurilor copiilor sei minori, densul nu

are acest drept în România unde ar fi stabilit cu copiii sei,
şi deci veniturile copiilor nu pot fi urmărite pentru datorii
personale ale părintelui lor. Cuzierul judiciar din 15 iunie
1897, No. 93.—Aceiaş soluțiane ar fi admisibilă, după părerea noastră, şi în privința unui părinte austriac a cărui
copil ar avea bunuri în Romănia, pentru că usufructul legal este necunoscut şi în Austria (cpr. art. 150 C. austriace
corespundetor, cu art. 198—200 din codul Calimach). Vedi
t. II a lucrărei noastre, p. 55, nota |.
D Art. 9i4 n'are corespondent în codul federal al Elveţiei
asupra obligaţiilor:
(L. din 14 iunie 1881), de unde sa dedus că, după acest cod, creditorii n'au acţiunea indirectă
sau oblică. Vedi V. Rossel, Manuel de droit federal des odlig.,
143. Aceiaş lacună există şi în codul civil olandez, în noul
cod german promulgat la 18 aug. 189, spre a fi aplicabil
în toată Germania cu începere de la 1 iannar 1900. Celelalte legiuiri străine cuprind însă mai toateo disposiţie identică cu acea a art. 914. Vedi, de ex.: art. 1934 C. italian ;
art. 1111 C.spaniol din 1889, ete.—Cât pentru codul Calimach,
el n'are nici o disposiţie în privinţa acţiunei oblice, ci numai
în privinţa acţiunei pauliane. Vedi infră, explic. ari. 975 „p.220.

Dreptul
strâin.

200

CODUL

CIVIL.—CARTEA III.—TIT. III. —CAPIT.

II1,--S-a IL—ART. 974.

viință (azt. 1016), de exemplu: să ceară punerea sigilelor ;
să iee sau să reînoească o inscripție ipotecară : să facă inventar ; să intervie la împărţeală (art. 785) ; să întrerupă prescripția, etc. 1).
Creditorii n'ar putea însă să se amestece în administraţia bunurilor debitorului lor și să le administreze în locul

lui, chiar dacă el ar fi insolvabil, pentru că aceasta ar însemna a'i rădica capacitatea și a'1 pune sub interdicţie 2).
Drepturile

şi acţiunele pe care creditorii le
în numele debitorului lor.

In regulă

drepturile

generală,

creditorii

pot

să

pot

exercita

exercite

toate

debitorului lor, afară de acele care'i sunt exclu-

siv personale (art. 974).
Intre

drepturile

și acțiunele

pe

care

exercita în numele debitorului lor, putem

creditorii

le pot

cita ca exemple:

acțiunea care are de scop dea face să se recunoască un
drept. real pentru debitor, de exemplu: o servitute, un usufruct (cpr. art. 562), ete.; acțiunea pentru plata unei creanțe;
acțiunea pentru împărțeala unei moșteniri $) și în

Acţiunea în
împărţeală.

1) Cpr. Laurent, XVI, 384. Acollas, II, p. 809. Demolombe,
XĂV, 51, 92. Păucescu, |, 283. Duranton, X, 548 wm.
Vedi şi C. din Iași, Dreptul din 1894, No. 21.
2) Vigi6, II, 1175. Thiry, II, 641, p. 629. Baudry et Barde,
I. 399. Laurent, XVI, 424. Larombiăre, I, art. 1166, No. 17.
T. Huc, VIL, 190.—Contră. C. Douai. Repert. Dalloz, 0blig.,
904, nota 2. Vedi şi înfră, p. 201, nota 1.
5) Art. 494 Pr. civ. şi 1825 C. C. prevăd formal dreptul creditorilor unui moștenitor de a cere împărţeala, considerând
acest drept ca o obligaţie.— Curtea din aşi a decis însă
(24 ian. 1894) că, acţiunea în împărțeală fiind o acţiune de
familie, aparţine cu precădere comoştenitorilor, astfel în cât
rolul creditorilor se mărginește mai mult la un drept de
intervenţiune și supraveghere (art. 785), având facultatea
de a salva drepturile lor prin separarea de patrimonii, ear
nu de a provoca împărţeala. Curtea, prin această decisiune,
pune în principiu, că creditorii mau nici un interes de a provoca impărţeala, pentru că legea le conferă mijloace mai
directe de a'şi asigura drepturile lor, ear nu înţelege, cu
bună samă, a le contesta însuș dreptul, care este admis de
toți autorii, pentru că dreptul dea cere împărțeala nu este

un drept exclusiv personal moștenitorului. Veqi Fuzier-Herman, C. ciz., II, art. 1166, No. 18. Laurent, X, 954 şi 519
urm. Demolombe, XV, 623 urm. Larombiăre, I, art. 1166,

ACŢIUNEA

SUBROGATORIE.—ART.

201

974.

petiție de eriditate, chiar dacă asemene acţiune ar fi complicată cu o chestie de stat!) ; acţiunea în raport (art. 151) %);
acțiunea

în reducțiune

(art.

acţiunea

urm.);

847

în anu-

lavea unei donaţiuni, a unui testament sau a unui Contract 3); acțiunea în despăgubire a unei daune causate bunurilor

debitorului

prin

un delict

sau

quasi-delict 4);

acţi-

No. 20. Aubry et Rau, VI, $ 635, p. 66L urm. Cpr. Cas.
fe. şi C. Douai, D. P., 18. 1.109. D.P. 55. 1. 5l. C. Venezia, 20 martie 1818, 1] Foro italiano, 18, 1. 983. Vegi şi
. IXL a luerărei noastre, p. 445, text şi nota 3 şip. 598.
5 Aubry et Rau, LV, $ 312, p. 195, nota 30; p. 126 şi 127.
Maread6, IV, 494. Bernard, op. cit., II, 644. Arntz, III, 82.
Baudry et Barde, 1, 593, 608. Thiry, TI, 641. Laurent,
ŢII, 410. Larombiere, I, art. 1166, No. £. Vedi şi distincţiunea făcută de Demolombe (V, 984). —- Contră. Duranton,
III, 160 şi X, 563. Vei şit.la lucrărei noastre, partea
II, p. 916.—Acţiunele în reclamaţiune de stat care n'ar avea, de scop nici un interes bănesc, ci un interes pur moral,
ar aparţinea

însă numai debitorului.

Larombiere,

etc., loco supră

1166, No. 5.

Mareadă,

Aubry et

Fuzier-Herman, II art.

Rau,

Baudry

et Barde,

cit.

Opr. C. Colmar, Râpert. Dalloz, v” Successions, 1084. Pand.
fi., Oblig., L, 2586. Pothier, Success. VIII, p. 110. Larombiâre, L, art. 1166, No. 20. Bandry et Barde, Oblig., Î, 608.
Baudry et Wahl, Success., III, 3544. Thiry, ÎL 2085. TF. Huc,
V, 314. Laurent, X, 586. Demolombe, XVI, 282. Mourlon,
II, 408. Antz, IL, 1531 și autorii citați în t. III a lucrărei noastre, p. BOL, noat 2.—Contră. C. Toulouse, Repert.
Dalloz, 20 cit., 1084, nota 1.
3 Laurent, XVI, 383. Larombiere, I, art. 1166, No. 20. Fuziev-Herman, II, art. 1166, No. 32.
Constituirea
4) Astfel, creditorii ar putea, într'o acţiune publică, să s& cono crimă saude parte civistitue parte civilă pentru daunele causate prin
acun delict îndreptate contra bunurilor debitorului seu. Cas. la întro

2)

înltrepvom., S-a II, Bulet. 1890, p. 368. C. Bastia, 15 martie 1866, „rică.
contra
tată
DemoCpr.
1.
nota
301,
Râpert, Dalloz, Suppltm., Oblig.,
lombe, XXV,

608. T. Huc,

54.

Laurent, XVI,

419. Baudry

VII, 202. Fuzier-Herman,

et Barde, I, bunurilor

II, art. 1166, No. debitorului.

42, Larombitre, 1, art. 1166, No. 20. Aubry et Rau, IV, $
312, p. 128. Pand. fr., Oblig., 1, 2594. T'râbutien, Dr. criminel, IL, p. 31. Duranton, X, 558.— Acţiunea în despăgubive care ar naşte din o crimă cau un delict îndreptate
contra persoanei debitorului mar putea însă fi exercitată de
creditori, pentru că tăcerea debitorului lasă a se presupune o renunțare din partea lui. Cas. rom., loco supră cit. Demolombe, XXV, 82. Laurent, XVI, 419. Arntz, UI, 82. T.
Huc, VII, 201. Larombiere, I, art. 1166, No. 9. şi 20. Demante,
V, 81 bis IX. Aubry et Rau, IV, $ 319, p. 126. Râpert.

1
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CODUL

CIVIL—CARTEA

unea în despăgubire
în baza unui contract

UL.—TIT. IIL.— CAPIP. II.—S-a MI. —ART. 974,

care ar aparţinea debitorului lor
de asigurare contra incendiului sau

contra unui alt eveniment 1).
Creditorii

Opunerea

ar putea

să, opue

prescripției debitorul lor, atunci când acesta
câştigată de

debitor.

prescripţia

căştigată

de

ar neglija de a o opune

însuș (art. 1843), pentru că, după cum

foarte bine a dis

At, 1545, Bigot-Prâameneu, în expunerea de motive, dreptul
de a opune
prescripția nu este un drept

inerent

persoanei debitorului 2).

Creditorii mai pot încă să ceară socoteli, în numele
debitorului lor minor, de la epitropul seu (art. 415 urm.)
3);
Să atace un testament, o donațiune sau ori ce alt contract pentru viciuri de formă, lipsă de obiect sau causă
4;
Să exercite, în numele vândătorului, acțiunea în resoluțiune a unei vândări pentru neplata preţului
(art,

1365 urm. 8);

Să exercite, în numele vândetorului, facultatea de rescumpărare (art. 1371 urm.) 6);
Să ceară anularea unei ipoteci constituite de debitor
în folosul altui creditor 7)
?
Să

exercite

acţiunea

în repetiţiune

pentru plata

unui

lucru ce nu era datorit (art. 992 urm.)
;
Să exercite, în numele debitorului, acțiunele în anu-

1

»
|9
2

Dolloz, Supplem., Odlig., 306. Sourdat, Tr. de la vespons
ubibiti, 1, 13. Mareade, IV, 194, în fine. Yuzier-Herman,
loco
cit, No. 40 şi urm. 'Trib. Pari9s,
ian. 1879. Sirey, 81. 2. 21.

Cpr. Cas. fr. și C. Paris, D.P., 85. 1.168.D. P., 88. 2.995.
Vedi

Baudry et 'Tissier, Prescription, 111. 'Thiry, IV, 597.
Baudry, III, 1595. Păucescu, 1, £24. Maread6, Prescri
ption,
art. 2225, No. II, p. 42. Troplong, Prescription, 1, 100.
Creditorii ar putea chiax, în baza art. 915, să atace renunţ
avea făcută de debitorul lor la prescripţia dobândită,
fără a,
avea alt ceva de dovedit de cât paguba sau prejudiciul
ce
ei ar fi suferit prin această renunțare. Chestiunea însă,
în această din urmă privinţă, este controversată. Vedi
înfră,
explic. art. 975, p. 234, nota 1.
Pand. fe., Odlig., 1, 2516. Laurent, XVI, 388. Fuzier-Herman, C. civ., Il, art. 1166, No.9. €. Douai, D. P., 55.2.
51.
Cas. Torino, 10 april 1867, La Giurisprudenza di Torino,
IV, 47.
Fuzier-Herman, op. şi loco cit. No. 30. Laurent, XVI,
383.
Baudry, II, 913. Larombitre, I, art. 1166, No. 20. Laurent,
XVI, 383.
Cpr. Cas. rom., S-a 1, Bulet. anul 1581, p. 938.

ACȚIUNEA

SUBROGATORIE.—Art.

lare sau în rescisiune pentru

974,

203

causă de eroare, dol, violență !),

sau pentru causă de incapacitate, fie că această
tate ar proveni din minoritate, interdicțiune sau

incapacidin lipsa,

de autorisare maritală 2),
In materie

de

căsătorie

însă, dacă

a urmat

eroare

a- Căsătorie.

supra peysoanei fisice, căsătoria se poate ataca numai de Art 152.
acela din soți a cărui consimţ&mânt n'a tost liber (art. 162).
|
Creditorii

ar mai

putea

încă

să facă

oposiție,

recurs, etc., în numele debitorului lor, și să uzeze
căile

ordinare

şi extraordinare

pe care

legea

le

apel, Oposiţie, a-

de toate el, xecuss,
conferă

pentru a ataca o hotăriîre, bine înţeles, dacă debitorul n'a
uzat însuș de aceste căi sau na renunţat la ele*).
1) 'Thiry, II, 641, in fine. Laurent, XVI, 422. Demolombe, XXV,
98. Demaute, V, 31 bis X.T. ac, VII, 202. Larombiere, I, art,
1166, No. 15. Baudey, 11, 913. Mareadă, IV, 495. Aubryet Rau,
IV, $ 312,
p.1%, text şi nota 47. Antz, III, 82. Boileux, IV,
p. 49. Baudry et Barde, 1, 615. Pand. fe. „Oblig., I, 2659. Reort, Dalloz, Supplem., Oblig.. 310. Fuzier- Herman, II, art.
1160, 35 urm. —Contră. Toullier D. „IV, partea I, 566 urm. (părere pe care

însuş acest autor a părăsit- o mai “tărdiu).

[3
—

Laurent, III, 163 şi XVI, 420. Thing, I, 345. 'T. Huc, II,
218 şi VII, 202. Aubry et Rau, IV, $ 312, p. 128, text şi
nota 48. Demolombe, IV, 342 şi XXV, 96. Larombiere, Î,
art. 1166, No. 15. Pand. fe. , Oblig., I, 2659 urm. Arntz, IL,
82, în fine, Fuzier-Herman, "art, 1166, No. 36. Baudry et
Barde, I, 616, ete.—Astfel, creditorii unei femei măritate
ar putea să ceară anularea 'obligaţiunei contractate de dânsa tără cuvenita autorisare. C. Paris şi Cas. fr., D.P., 88.
2. 225. D. P. 53. 1. 160. Marcadă, 1, 752. Bauduy, I, 651.
Pand. fi., Mariage, I, 2416 şi Oblig., 1 „2655 urm. Ripert.
Dalloz, Supplem., Mariage, 530.—V edi însă Cas. fe,
D.P,,
18. 1. 316. Cubain, Droit des femmes, 120. Chardon, i
sance maritale, 130, Cpr. C. Grenoble, 2 aug. 18927. Rpert.
Dalloz, Mariage, 939, nota 3.
3) Cpr. Cas. rom., Bulet. S-a I, 1874, p. 146, ultimul considerent. Cas. fr., D. P., 55. 1. 168. Pand. fr., 0blig., 1. 2596 urm.
și t. VII, Appelcivil, 2367 urm. Demolombe, XXV, 54. Aubry
et Rau, IV, $ 312,p. 119. Larombiere, [, art. 1166, No. 20. T.
Huc, VII, 203 și 225, în fine. Baudry et Bavde, I, p. 60$, nota,
1. Fuzier- Herman, aut. 1166, No. 86, 90, 99. —Greditorul n'ar
mai putea însă, să facă apel sau recursîn urma intervenirei
unei transacţiuni intre debitor şi persoana cu care el se judecase, în privința procesului în care să pronunțat hotărivea atacată. Cas. rom. S-aÎ, Bulet. 1992, p. 335. Baudry,
II, 910, în fine. Cpr. şi Cas. rom., S-a II, anul 1874, p.
132. Creditorii vor putea însă să atace această transacție
ca frauduloasă (art. 975).
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CODUL

CIVIL.—CARTEA III.—TIT. IIIL.—CAPIT.,

IIL.—S-a I.—ART.

974.

Dărâmarea
Ei ar putea de asemene să atace, prin acţiunea pauhotărirelor liană, hotăriîrele definitive prin care debitorul sar fi lăsat

fiaudulos & fi condamnat, în urma unei înțelegeri frauduloase
de debitor. cu adversarul seu. (Vedi înfră, explic. art. 975).
Intr'un cuvânt, creditorii pot să exercite toate
turile debitorului lor, care presintă pentru dânșii un
res bănese, născut și actual, susceptibil de a putea
dat
Dreptul

ei,

și de a avea un emolument
Dreptul trebue să fie bănesc,

susceptibil Care

ar fi, în adever,

lor sei;

interesul

de corecțiune ce aparţine
dreptul

sau adopţiunea

de a consimţi

lor, etc?

drepintefi ce-

supus urmărirei.
pentru că. creditorul exer-

citându'l spre a fi plătit, altfel el nu

de cesiune. dreptul

avută

și ar atinge scopul.

creditorului

de

a exercita

debitorului asupra

la căsătoria.

Ce folos ar

copii-

emanciparea 1)

trage

creditorul

din

exercițiul acestor drepturi sau a altor drepturi morale, pe
care legea le conferă exclusiv și personal debitorului ? Nici

unul. Dreptul trebue să fie nu numai bănesc, dar încă susceptibil de a fi cedat altuia, căci altfel nu se poate pricepe
cum

el ar putea

drepturile
Uz, abitaţiu-

We:

Astfel,

fi exercitat

debitorului
dreptul

de

un

creditor

subrogat

în

seu.
de uz şi de

abitaţiune,

de şi bănesc,

mefiind susceptibil de cesiune (art. 571, 573), nu poate fi
exercitat de cătră creditori ?).
|

Creanţa
Aceiaș soluție este admisibilă în privinţa creanţei ce
„femeci |, femeea ar avea asupra succesiunei barbatului seu pentru

doliu. Ast. hainele
1279,

adevăr,

de

doliu

(art. 1279).

insezisabilă,

nu

poate

Creanţa
da loc

femeei

la nici

fiind,

o acţiune

în
din

partea creditorilor sei 3).
Emaniciparea copiilo. Drept
p
o

1!) Dreptul de a emancipa pe copilul seu minor fiind un atribut al puterei părintești, aparţine, ca atare, exclusiv părintelui și nu poate, nici întrun caz, să fie exercitat de creditorii
sei. €. Pau. D. P., 99.2. 283. Cpr. Baudry et Barte, 1,
594, 698. Vedi şi t. "TI a lucrărei noastre, p. Bt, nota 1 și
infră, explic. art. 975.
2 'Thiry, II, 641. Baudry, II, 914, în fine. Laurent, XVI, 418.
Baudry et Barde, I, 592, 604. Marcade, IV, 494. Demolombe, XXV, 13. Aubry et Rau, IV, ş 3122, p. 126, text şi
nota 36. Pand. fr. Oblig., | 2643. Arntz, III, 82. Giorgio
Giorgi, op. cit., II, 211. Demante, V, Sl bis VIII.
Creditorii

usuarului vor putea, însă să urmărească

fructele

percepute de dânsul. Vediî. II a lucrărei noastre, p. 664,
ad notam. Cpr. Laurent, VII, 116.
3) 'T. Huc, VII, 212. Demolombe, XAV, 73. Larombiere, 1,
ar, 1166, No. 11. Baudry et Barde, I, 605.

Tot

pentru

aceleaşi
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914.

SUBROGATORIE.—ART.

ACȚIUNEA

să decidem

motive, trebue

și

că cre- Acţiuni

ditorii nu vor putea exercita acţiunele relative la creanțe- drepturi nele

care,

după

nu

lege,

pot

fi nici

nici urmărite

cedate,

și neurmă

ribile.

(art. 409 Pr. civ. modificat prin legile din 1 martie 1881
și din 19 iunie 1892) ; acţiunele relative la sumele declarate

de dăruitor sau

neurmăribile

testator (art. 408, $ 2 Pr.

civ.); acţiunele relative la pensiunele alimentare (art. 187
urm. C. C., 408, $1 Pr. civ.) ; acţiunele relative la obiec-

(art. 406 urm.

tele pe care legea le declară neurmăribile
Pr. civ.), etc. 1).
poate

Dreptul

să fie bănesc

și, cu toate

aceste, să nu

poată fi exercitat de creditori. Aceasta se va întâmpla de câte
ori el n'a fost încă fixat asupra capului debitorului, pentru că
mai trebueşte încăo determinare a voinței sale pentru a]
dobândi.
Astfel,

n'ar

creditorii

putea

să

accepte

o donaţiune, Primivea u-

sau propunerea unei vândări, unui schimb, ori a unui alt mei „dona”

contract făcută debitorului lor, de oare ce, cât timp nu există încă de cât o ofertă, o simplă policitaţiune, contractul
nu

este

încă

format

şi nu

există un

drept

propriu

dis, pe

care creditorii să'l poată exercita în numele debitorului lor 2),
- Creditorii

par

putea

accepta

donaţiunea

nici în baza Acceptarea

art. 975, pentuu că, prin neacceptare, debitorul perde py-(opaţiunei în
mai ocasiunea

de a se înbogăţi,

ceea ce el este

în drept95. Contro-

Vesa,

de ao face, fără a dauna pe creditorii sei 5). „Non fraudantur creditores,

cîim quid non adquiritur

quid de bonis diminuitur“.

a debitore, sed cim

(L. 134, Pr., Dig, 50, 17).

Ce -trebue să decidem în privința primirei

unei
unei moș-Primivea

teniri sau unui legat?

2) Cpr. C. Grenoble: D. P., 1897. 2. 238, — Astfel, acţiu“mea în restituire care ar aparţinea debitorului,în privința
obiectelor enumerate în art. 408 urm. Pr.civ., care sar
găsi în mâna unuia deal treile, nar putea fi exercitată
de cătră creditorii sei, pentru că, dacă aceste obiecte ar fi
Vedi
în posesiunea debitorului, ele ar îi tot neurmăribile.
7. Huc, VII, 207. Bernard, op. cit. Îl, 642. Laurent, XVI,
418. Cpr. Baudry et Barde, 1, 592, 604.
2 Vigi, II, 1115. Laurent, XII, 239 și XVI, 425. Demolombe,
XX, 155 şi XXV, 38. Aubry et Rau, IV, $ 319, p. 126 şi
VII, $ 652, în fine, p. 64. Giorgio Giorgi, II, 213. T. Huc,
VII, 194. Baudry et Barde, I, 600. Larombiăre, |, art. 1166,
No. 18. Fuzier-Herman, op. cit. art. 932, No. 40. Pand.fr.,
0blig.. 1,2638 şi Donations, 1, 3187. Vedi infră, p. 9294 şi ţ,
IV a lucrărei noastre, p. 192, nota 3.
2 Cu toate aceste, chestiunea este controversată. Vedi p. 224.

O

versă.
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CODUL

CIVIL—CARTEA

III.—TPI7, III.—CAPIT. III.—S-a IL—ART.

974,

Curtea din Galatz și Curtea noastră
supremă au decis că creditorii moștenitorului, care
nu s'a pronunţat încă, ar putea,
cât timp acest drept nu s'a prescris
(art.
100), să primească moștenirea ab infes
tat în numele și în 10cul
de

debitorului lor, în baza

a accepta

sau

de

art.

974,

pentru că facultatea

a repudia o moștenire

nu

e pers

onală
aceluia în favoarea căruia ea este deschisă
1); însă Laurent
să rădică cu multă putere în contra acestei
teorii, pentru că

dreptul de opțiune
drepturile pe care
că acest drept de
pentru că el n'ar

est în bonis.

ce are moștenitorul nu este cuprins în
creditorii pot să le exercite, nu din causa
opţiune ar fi personal moștenitorului,
ci
face parte din gagiul creditorilor,
non

|

Părerea lui Laurent este însă inadmisibilă,
In adever,
art. 699 dând drept creditorilor să primeasc
ă moștenirea,
în urma renunțărei debitorului, le conferă
eo îpso acelaș

drept
Acceptarea
unui legat.

înainte

de

renunțare.

Aceleași principii urmând

a fi admise și

în materie de
Controversălegate, trebue să decidem
că creditorii vor putea să accepte legatul în locul şi în numele debit
orului lor.
Art.
399, $ 1 dice, în adevăr,

feră

legatarului,

din diua

că ori ce legat pur şi simplu con-

morţei testatorului, un drept asupra lucrului legat, drept transmisibil moște
nitorilor şi
representanjilor sei, prin urmare, și creditoril
or 2
Principiul

inseris

în art.

974

trebue să fie deci

astfel

formulat : Creditorii pot să exercite toate drepturile
debitorului lor, afară de casul când din un text de
lege sau din
însuş natura dreptului veesă că el nu poate
fi exercitat de

cât de însuș

debitorul.

?) Vegi Dreptul din 1887, No. Ti, p. Gl şi
614. Bulet. Cas.
S-a I, 1887, p. 712. Cpr. C. Bucureşti, Drept
ul din 1881,
No. 11. In acelaş sens: Giorgio Giorgi, op. cit.,
II, 214. Gr.
Păucescu, I, 336 urm. Baudry et Barde, Oblig.,
1,
601. Baudry et Wahl, Success., 1, 1490, 1491. Demol
ombe, XV, 53

şi 16.—Contră. Lauvent, XVI, 497. 77. Huc, Code

195
224
2) Vedi
bry
622.
Vedi
XVI,

ci.

VII,
şi Traite de la cession, No. 93, p.138. Vedi
înfră, p.
şi t. III a lucrărei noastre, p. 357, nota 1.
Pand. fr., Oblig., L, 2639. Demolombe, XXV,
et Rau, VII, $ 726, p. 532. Baudry et Barde, 59. AuPăucescu, 1, 336, 337, Mass6-Vergă, III, $ 503, 1, 603,
p. 302.
şi t. IV a lucrărei noastre, p. 504.-—-Contră.
Laurent,
426. 7. Huc, VII, 1%. c. Rouen, D. P., 66.
2.9 şi

Sirey, 67. 2. 11.

ACŢIUNEA

Intre

SUBROGATO RIE.—ART.

974.

drepturilea căror exerciţiu legea

sau

207

natura

lu-Drepturile pe

crurilor îl întergice creditorilor, vom cita cele mai de căpite- e
nie, fără a avea pretenţiunea de a face o nomenclatură,

plectă. Astfel sunt:

Dreptul

Dreptul

debitorului

o înțelege

seu așa cum

patrimoniul

de a îndeplini

de a

por

com- exercita în

a dministaranmele. debi-

el!);

un mandat

legal sau conven- breptul de

ţional, precum ar fi, de exemplu, dreptul de tutelă (art. 369); î îndeplini

de administraţie

legală

în timpul căsătoriei (art. 343); drep-

legal sau

tul de administraţie al barbatului asupra bunurilor dotale
ov enţional.
“
ale femeei sale (art. 1242), 2) etc.;
Dreptul

de a

primi

un

deposit

.
,
pentru căi depositul,
ca și mandatul,

personală

ce deponentul

lucrul depositat nu
urmă 3):

a avut

face parte

în locul

creditorului, Dreptul de

.
a
dovedește o incredere
îsiprimi înun

în depositar,

din bunurile

și pentru

acestui

că locul eredi-

din

(ui

Dreptul creditorilor moștenitorului presumtif de a cere nerea în
punerea în posesiune a bunurilor absentului (art. 106 urn.), a bunuilor
fiind că asemene punere în posesiune nu este un drept anni absent.
bănesc, ci o sarcină incredinţată de lege moștenitorilor penĂ

tru motive

inerente persoanei și calităței lor €).

1) Astfel, creditorii mar putea, prin intervenţia lor, să sileas-

x
—

că pe

debitor

să

arendeze

un fond

în

loc de a] cultiva

el însuș, cu toate că s'a găsit o Curte care a hotărît contrarul, sau zice-versa, pentru că aceasta ar însâmna a'i rădica
capacitatea sa şi a'l pune sub interdicţie. Vedi supră, p.
200, text şi nota 2.
Pand. fr., IL, 2662 urm. Demolombe, XXV, 60. 'Phiry, IL, 641.

Arntz, MIL, 82. Fuzier-Herman, art. 1166, No. 66. Aubry et

Rau, IV, $ 312, p. 124, text şi nota 27 şi 28. Lorombisre, I, art.
1166, No. 6. Baudry et Barde, I, 595.—Creditorii mandatarului vor putea însă să îndeplinească mandatul de câte ori
acesta a fost conferit în interesul mandatarului, când, de
ex., el s'a dat unui creditor drept garanţie a creanţei sale,
pentru că,

în asemene

caz,

el nu

este

înerent

persoanei

mandatarului, ci face din contra parte din patrimoniul sen.
Demolombe, XXV, 61. Fuzier-Herman,
art. 1166, No. 67,

şi autorii

supră citați.

3) Demolombe, XXV, 62. Baudry et Barde, 1, 59%.
*) Laurent, II, 187. Larombiere, I, art. 1166, No. 8. 'Voullier
D. I, partea I, 399.—Contră. Banâry et Barde, Obky., |,
611. Baudry et Honques-Foureade, Des personnes, L, 1110, Demolombe, II, 78. Aubry et Rau, IV, $ 312, p. 197, text
şi nota 44. Cpr. Pand. fr. t. 1, Asence, 47 urm. FuzierHerman, op. eit., IL, art. 113, No. 6 şi art. 120), No. 13.
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CODUL

Separare

CIVIL.—CARTEA

Dreptul

de bunuri. creditorii

III.—TIT. IIL.—CAPIT.

de a cere separarea

barbatului

putând

frauduloasă, în baza
Revoc. unei

Dreptul

de bunuri

numai

revocarea

(art. 1257) 1),

să atace

art. 975 (art.

de a cere

II.—S-a IL.—ART, 974,

sepatraţia

ca

1264);

unei

donaţiuni pentru in-

dpnaţiuni p. gratitudine (art. 831 urm.), acest drept fiind prin excelență
dine. — personal dăruitorului, personalisim, după cum se exprimă
vechii autori ?);
Operă lite-

sara.

Dreptul

de

a da publicităţei

tistică a debitorului î);

o operă

literară sau

ar-

Desparţenie,

Dreptul de a cere. despărţenia și, în genere, toate acțiunele care respiră o resbunare (vindictam spirantes) ;
Tăgăduirea,
Dreptul de a tăgădui paternitatea, care aparține nupaternităței.
:
.

mai

Anul. căsă-

barbatului
Dreptul

(art. 286

de a cere

urm.);

anularea

Multe. tate relativă (art. 162, 1654);

căsătoriei

pentru

o nuli-

lative.

Anul. căsătoriei.
Nulităţi ab-

solute.

') Unii eritică această disposiţiune (vedi Laurent, XXII, 201),
ear alţii o aprobă, din contra, ceea ce este mult mai raţional, pentru că amestecul creditorilor ar fi tulburat liniștea
şi armonia dintre soţi, consideraţiune superioară interesului pur bănesc al creditorilor. Vedi Baudry et Barde, I, 612.
Guillouard, Contrat de mariage, IL, 1101.
*) Vedi autorii citați în t. nostru IV, p. 268, nota 1. Adde,
Baudry, II, 515. 'Thiry, II, 383. Arntz, III, 82. Giorgio
Giorgi, II, 216. Baudry et Barde, 1, 613. Fuzier-Herman,
art. 957, No. 14. Aubry et Rau, IV, $ 319, p.126 şi VII,
$, 108, p. 419.—Larombitre (1, art. 1166, No. 9) şi Duranton (X, 559) ar voi ca acţiunea în revocaţiune introdusă de dăraitor in termenul util să poatăfi continuată, în
urma morţei sale, de creditorii sei, însă această părere este
respinsă de majoritatea, autorilor.
2) Cpr. Giorgio Giorgi, op. cit., II, 216.
î) Vegi t. Ia lucrărei noastre, partea II, p. 51.—Nulităţile
absolute pot însă fi invocate și de creditori (art. 169). Vedi
t. I a lucrărei noastre, partea II, p. 64. Pand. fr., Oblig.,

I, 2625 și Mariage, 1, 1904. Laurent, II, 443, 494 şi XVI,

415. Thiry, II, 641. Baudry, 1, 526. Mourlon, 1, 667. 7. Huc,
IL, 137. Larombitre, I, art. 1166, No. 7. Marcad, 1, 655.
Aubry et Rau, V, $ 461, p. 60.—Creditorii au, în adevăr,
interes a cere anularea căsătoriei, de și acest drept le a fost
contestat (cpr. Curtea din Douai şi Cas. fr. Repert. Dalloz,
Mariage, 514, nota 1), fie pentru a sustrage bunmile barbatului de sub ipoteca legală a femeei (C. Metz. D. P., 54.
2. 211), fie pentru
a nu vede anulată obligaţia contractată
de o femee măritată fără autorisare.
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în baza unei daune

cau-

sate prin o crimă sau un delict sevârșit în contra persoanei

debitorului 1) ;
|
Dreptul de a exercita retractul litigios (art. 1402 ?);
Dreptul

măritate

pentru

creditorii

sub regimul dotal,

chirografari

fie chiar

a unei

femei Anularea o-

anteriori căsătoriei,
Lig: con- o

de a cere, în numele ei, anularea înstrăinărilor, ipotecelor femee mărisau a obligaţiunelor sale personale la care ea ar fi con- tată asupra

simțit asupra. bunurilor sale dotale 5), etc.
”

SR

ÎI

,

sale dotale.

,

„_

Condiţiunele cerute pentru exerciţiul acţiunei subrogatorie.

Controversă,

Toţi creditorii, chiar și acei ipotecari, de vreme ce
legea nu distinge *), pot să exercite drepturile debitorului
)

Vedi supră, p. 201, nota 4. Cpr. Giorgio Giorgi, II, 218.
T. Huc, VII, 201 şi VIII, 420.
2) Pand fr., Obilg., I, 2670. Larombiere, I, art. 1166, No. 7.
Cas. fr., D. P., 41. 4. 496.
Autorii admit aceiaş soluţie în privința retractului sue- Retract suecesoral (le retrait succeseoral), despre care vorbeşte art. 841
cesoral,
din codul fr. (epr. Pand. fe., 1, 2669. Laurent, X, 361. 'P. Huc,
V, 321 şi VII, 189. Baudry et Barde, 1, 614. Fuzier-Herman,
art. 841, No. 152, etc.), disposiţie care cu drept cuvânt a fost
eliminată de legiuitorul nostru. Vedi t. III, p. 444, nota 4.
Un alt retract admis de codul fr. (art. 1408) este retrac- Retract de

tul de indivisiune, căruia,

cu toată

controversa ce

există indivisiune.

asupra. acestui punct (v. Pand. fi., ], 2671. Fuzier-Herman,
art. 1166, No. 44), jurisprudenţa îi aplică aceleaşi principii
(C. Riom. D. P., 90. 2. 324); însă şi acest text a fost eliminat de legiuitorul nostru, dimpreună cu întregul capitol
care

3)

se ocupă despre

comunitatea

legală.

Singurul retract (retrait) admis în legea noastră, este nu- Retraet litimai retractul drepturilor litigioase (art. 1402) şi aceasta gios. Art.
numai în materie civilă, căci el nu poate fi admis în mate- 1402 um.
rie comercială (art. 45 C. com.).

Vegi

Aubry

et Rau,

V, $ 537,

p. 562, text şi nota 95.

Masse-Verg6, IV, $ 670, p. 232, nota 14. Troplong, Contr.
de maviage, LV, 3519. Maread, VI, art. 1560, No. 5. Pand.
fr. Oblig., 1, 2058 şi Contr. de mariage, 10149 urm. 'T. Hue,
VII, 210. Fuzier-Herman, art. 1166, No. 45 urm. Cpr. C.
„- Montpellier, Paris şi Cas. fr., D. P., 47.2. 67. D.P, 58.
5. 136. D. P., 59. 1. 398.—Contră. Odier, Contr. de mari-

age, III, 1396. Guillouară, Idem, IV, 1889.

Laurent, XVI,

421 şi XXIII, 548 urm. Demolombe, XXV, 87. Baudry et
Barde, I, 617. Larombiăre, I, art. 1166, No. 12. Baudry,
III, 412. Giorgio Giorgi, 11,290. C. Bordeaux. Sirey, 91.2.

233, şi nota lui Lacoste. Cpr. Cas. Napoli, Sirey, 88, 4. 31.
1). „Considerând, dice Curtea noastră supremă, că art. 974 re14

210

CODUL

CIVIL.—CARTEA

IIL.—TIT, II.—CAPIT.

IIL.—S-a IL.—ART.

974.

lor, fără să aibă nevoe de a fi subrogaţi
de justiţie, nici
de a avea un titlu executor, destul este
ca creanţa lor să
fie exigibilă.
Toate

sa

aceste

laconismului

chestiuni

legiuitorului.

sunt însă controversate din cau-

Astfel, unii susțin că creditorii nu pot
exercita de
din propria lor autoritate, drepturile debit
orului lor,
a fi autorisaţi de justiţie, adecă fără a fi subro
Controvergaţi în
să. — drepturile lui; de unde și numele de
acţiune subrogatorie 1), .
Această părere este însă inadmisibilă, de
oare ce legea nu cere asemene subrogare, și creditorii
sunt subrogaţi
îpso jure

Subrogarea
judiciară
în drepturile plano,
creditorului.fără

în drepturile și acţiunele debitorului ;
în adever,
însuș legiuitorul le dă mandat de a exerc
ita drepturile și
acțiunele debitorului lor. Art, 699, invoc
at în părerea con-

trară, nu este o aplicare a art. 974,
PNR

:)

ci a art. 9752).

cunoaşte creditorilor dreptul de a exercita
acţiunele debitorului lor, şi că acest text nu face nici o
distineţiune între
creditorii chirografari și acei ipotecari, etc.“.
"1886, p. 382, ultimul considerent. Cpr. Pand. Bulet. S-a Îl,
tr. Odlig., 1 )
2116. Mass6-Verge, III, $ 554, p. 408.
Argument din tradiţia istorică, adecă din drept
ul roman
(cpr. L. 15, $3, Dig, 42, 1, De ve judic
ata; L. 2, $ 1,
Dig., 42, 7, De cur. bon. dand L. 14, Pr,
Dig, 42, 5,
De rebus auctoritate — jud. possid. ; IL.
9, Cod., 4, 15,
Quando fiscus, ete. ; L. 3, Cod., 4, 16, De hevedi
t. actionibus)
și din art. 699, care prescrie autorisarea justiţ
iei pentru acceptarea moştenirei din partea creditorilor
în
dul debitorului lor. Vegi în acest sens, Thiry, locul și r6nII,
III, 83. Mareadg, IV, 493. Demante, V, 81 bis 640. Arntz,
V. Taulier,
IV, p. 409. Proudhon, Usufruit, IV, 2237 urm.
C. Brescia (talia), 11 dechem. 1873, decisie citată de Giorgio
Giorgi, II, 238.
Cas. rom., S-a I, Bulet. 1880, p. 401 (cons
iderentul citaţ
textual p. 197, nota 1). Baudry, 11, 910.
Vigie, II, 1182.
Laurent, XVI, 397 urm. Fuzier-Herman, art.
1166, No. 1%,
Demolombe, XXV, 106. Mourlon, II, 1171.
Bonnier, Revue
pratigue, t. 1, anul 1856, p. 9%. Garsonnet,
Pr. cio., 1, $
120, p. 490. Pana. în. 1,2701. Acollas, II,
p.
Revue critique, anul 1856, IX, p. 208. Aubry 810. Labbe,
$ 312, p. 118, text și nota 4. Giorgio Giorgi et Rau, IV,
,
ucescu, I, 306, 307. Baudry et Barde, |, 634. II, 239. pIII, $ 554, p. 408, nota 1.7. Huc, VII, 186. Mass6-Verge,
Larombitre,
I, art. 1166, No. 92. Jurisprudența este in
acelaș sens. Cpr.
D. P., 49. 1. 42. D. P.,52.1.90.D. P., 53.
2. 69. D.P,
61. 5. 827. D. P, 10. 1.640. P., îl.
2. 47, colona 1. C.
Dijon, 17 fevr. 1897, Dreptul din 1897, No.
41. C. Bruxelles, Pasierisie, 71. 2. 196,
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Această controversă este însă numai teoretică, pentru că, de fapt, creditorii citează mai în tot-deauna atât

pe debitor cât și pe

cei de

al treile,

în

contra

cărora

ac-

țiunea trebue să fie îndreptată, și conchid a fi subrogaţi
în
locul celui dintăi, în privinţa acțiunei ce ei exercită
în

contra

celor

de

al doile!).

Punerea în causă

a debitorului ar fi, după unii, chiar

obligatorie, de și legea este mută în această privinţă 2),
Dacă

creditorul

n'a pus în causă

pe

Punerea în.
causă a

debitorului.

debitor, acesta va Controveraă.

putea fi chiemat de cel de al treile. (Demolombe, XXV, 1083).
Acţiunea creditorilor va, fi primită, chiar dacă ei n'au Titlu
execuun titlu executor, pentru că ei nu îndeplinesc un act
tor.
de
executare, ci un act preliminar al executărei. Un simplu
titlu, fie chiar și sub semnătură privată, permiţând creditorului de a urmări bunurile debitorului lui, care se găsesc
în mâna unor a treia persoane 3), trebue să'i permită dea
exercita drepturile pe care debitorul seu neglijă de a
le
') Yegi Acollas, II, p. B1i, ad nota. Thivy, II, 640, în fine.

Baudry, II, 911. Laurent, XVI, 400. Demolombe, XXV,
103.
Bernard, II, 640. Baudry et Barde, I, 635. Pand. fe. 1,
2686. C. Bruxelles, 11 iulie 1877. Pasicrisie, 1817, 2, 298.
Cel de

al treile

chiemat

poate

el să oprească

creditorului, plătindu'i ceea ce i se datorește ?

este

earăș

controversată,

acţiunea

Unii admit afirmativa (Demolombe, XXV, 118. Baudry et
Barde, 1, 643. Larombitre, art. 1166, No. 33), ear alţii negativa. Vedi în acest din urmă sens, Laurent (XVI, 406),
care ajunge însă la acelaş resultat. Cpr. Pand. fe, 1, 9141,
In ori ce caz, cel de al treile acţionat de creditor nu

poate să trimeată pe acest

din

urmă

Achitarea

Chestiunea, debitorului.

să discute bunurile de-

Controversă.

Benetieiul
de
disenţiune.

bitorului, precum putea să'l trimeată la Romani (cpr.
L.
15, $ 2, Dig, 4, 1) şi precum poate să “1 trimeată şi
astăzi, în casul ast. 975. Vedi infră, explic. acestui text,
p. 293.
Cel de al treile cumpărător ar putea însă,în casul art. 1379,
să opună creditorilor ipotecar; beneficiul de disențiune, prin Art. 1379,
1794.
aplicținnea dreptului comun (art. 1794). EL war putea însă,

—

1

cu toată

părerea

contrară alui

Labbe, să opue

acest

bene-

ficin creditorilor chirografari. Demolombe, XXV, 115 bis,
115 ter. Pand. fr., 1, 9743.
|
Demolombe, XXV, 107. Giorgio Giorgi, 1], 240.— Contră,
Laurent, XVI, 400. Baudry et Barde, I, 635. Fuzier-Herman, art. 1166, No. 128. Cas. fr., D. P., 49. 1. 49. Cas. 'Torino, 12 martie 1874. Giur. Tov. XI, 337.

3) Art. 455 urm. Pr. civ., 907 C. com.

Veqi supră, p. 198.
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exercita însuș 1).
Pentru ca art. 974
să'și aibă aplicațiunea, este destul ca dreptul creditorului să fie stabilit,

dice foarte bine Curtea din Montpellier >)
Creditorii
Trebue însă să adăogăm că este neaparat ca crediea
torii să aibă exerciţiul personal al dreptului ce ei voesc să
dreptului exercite. Astfel, acţiunea care ar avea de bază paguba
co-

e exercită. mună a tuturor creditorilor unui falit, mar putea fi exercitată de cât de judecătorul sindic 2).
Se înțelege de la sine că creditorii sunt pasibili de
toate excepţiile de care ar fi pasibil însuş debitorul %. Qui
alterius jure utitur, eodem jure uti debet.
Creditorii
Un alt punct controversat în doctrină este acela dea

ereanţma
ă Se Şti dacă
ajuns la

scadenţă,

creditorii, a căror creanță

pot sau nu

n'a ajuns

să exercite drepturile

costă. prin aplicarea art. 974.

încă la

debitorului

lor,

Părerea cea mai juridică este, cu bună samă, acea care
pune în principiu că creditorii, a căror termen n'a ajuns încă

la scadență

sau

a căror

condiţie

nu

s'a îndeplinit

încă,

nu pot usa de beneficiul art. 974, pentru că, de şi ei pot
să iee mâsuri conservatorii (art. 1016), totuși ei nu pot
face acte de executare și, prin urmare, nici acte care pre-

gătesc executarea ?),

') Cpr. Bandry, II, 910. Demolombe, XXV, 101. Laurent, XVI,
395. Larombiere, I, art. 1166, No. 21. Giorgio Giorgi, II, 233,
234. Baudry et Barde, 1, 632. Vigi6, II, 1180. Pand. fe.,1,
2697. Cpr C. Dijon. D. P., 71. 9. 46.— Contra. Labbe, Revue
critique, anul 1856, t. IX, p. 218, No. 18 și 19.
2) D. P., 88. 2. 292. Chr. C. Lyon. Pand. Ptriod., 86. 2. 362.
2) Cpr. T. Huc, VII, 186 şi Cas: fr, D. P. 91. 1.53.
+) 'T. Huc, VII, 186. Demolombe, XXV, 116. Garsonnet, 7».
de Pr. civ., I, No. 120, p. 491, nota 6. Arntz, III, 85. Baudry et; Barde, I, 638. Aubry et Rau, IV, $ 312, p. 121. Cpr.
C. Grenoble, D. P., 92. 2. 518. Mai vedi încă D. P., 55.
1. 198. D. P., 67. 1. 9344.
5) Baudry, II, 910. Fuzier-Herman, art. 1166, No. 113. Vigis,
II, 1181. Laurent, XVI, 393, 394. Thiry, IL, 640. Demolombe, XXV, 100. Giorgio Giorgi, II, 232. Baudry et Barde,
I, 629. T. Huc, VII, 18%. Garsonnet, Pr. civ., |, $ 120, p.
492. Demante, V, 81 bis III. Aubry et Rau, IV, ş 319,
„PB. 120. Maread6, IV, 493. Pana. fr., 1, 2699.—Contră. Monrlon, II, 1174, nota 2. Larombitre, 1, art. 1166, No 21. Aceşti din urmă autori consideră pe ne drept exerciţiul acţiunei subrogatorie ca un act conservator.
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A fortiori deci, acţiunea oblică n'ar aparţinea credito- Creanţă erilor care n'ar avea o creanță actuală, ci numai o speranță, ventuală.

o eventualitate de creanţă 1).
Creanţa creditorului n'are însă nevoe

de-a

fi ante-Creditorii an-

rioară dreptului ce el voeşte a exercita, pentru că toate bu- teriori
acnurile debitorului, chiar și acele viitoare, formează gagiul

creditorilor sti (art. 1718, 1719)2).
Toţi

creditorii

a căror

creanță

ar fi constatată

vor Dată certă.

putea deci să uzeze de beneficiul art. 974, cu toate că creanța lor nar avea dată certă (art. 1182).
-i
turile

In fine, pentru ca creditorii
tornlni lor,te
debitorului
trebue ca

să poată exercita drep-Casul în care
nafna
însuş debiacesta să3 refuse
sau Să x oul
oxercită

neglige de a le exercita însuș. Acţiunea creditorilor va fi drepturile
deci respinsă de câte ori debitorul va exercita însuș drepturile
Salesale *), creditorii având, în asemene caz, numai dreptul de
a interveni.
Debitorul

a cărui

drepturi se exercită

de creditorii sei Punerea în

nare nevoe de a fi pus în întărdiere săși exercite drep- întârdiere a
tul seu; legea, în adever, nu cere asemene formalitate şi Controversă.
simpla

sa negligenţă

plicarea art. 974%).

este

suficientă

:) Cpr. OC. Lyon şi Montpellier. Pand.
P., 88. 2. 2%.

pentru
Period,

a da

loc la a-

86. 2. 362. D.

*) Laurent, XVI, 396. Demolombe, XXV, 99. Vigi€, II, 1179.
Pand. fi., |, 2685 Demante, Y, 81 bis Il. Larombiăre, art.
1166, No. 21. Baudry et Barde, 1, 630. Massâ-Verge, III,
$ 554, p. 408, 409. Giorgio Giorgi, II, 931. Cas. fr, D.
P., 54. 1. 403. C. Bologna, 11 martie 1876, Rio. giur. Bol.
1876, 114.
Acţiunea pauliană nu aparţine, din contra, creditorilor Acţiune pauposteriori actului ce urmează a fi atacat, ci numai acelor liană. Art.-

anteriori, pentru că actul fraudulos nu aduce nici o pagubă

creditorilor posteriori, de vare ce ei nu au putut conta pe
bunurile înstrăinate. Vedi nfră, explic. art. 975, p. 242 num.
3) Cpr. Laurent, XVI, 392. Demolombe, XXV, 94. Baudry, II,
911. Demante, V, Sl bis IV. Aubry et Rau, IV, $ 312, p.
118. 'Phiry, IL, 640. Pand. fr., 1, 9679. Lavombisre, I, art.
1166, No. 1. T. Huc, VII, 186. Vegişi Cas. fe, D.P., 86.
1.221. C. Orlâans. D. P., 84.9. 37.
=) Vigi6, II, 1177. Baudry, II, 911. Laurent, XVI, 392. Larombiăre, I, art. 1166, No. 21. Pand., fi., 1, 2685. Giorgiv
Giorgi, II, 227. Păucescu, 1, 304. Baudry et Barde, 1, 633.
Cpr. C. Nimes, D. P., 80. 2. 247.--Contră. Demolombe, XXV,

102. Demante, V, 8i bis IV.

Labbe, Revue

eritigue,

anul

„1856,t. IX, p, 218, No. 18. Mareade, IV, 493. Garsonnet,
Pr. cie., |, $ 120, p. 492. 'Thiry, II, 640,

975.
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Remâne însă bine înţeles că, în ori ce caz,
acţiunea,
creditorilor nu este admisibilă de cât dacă ea
se întemeiază pe un interes serios și legitim. Ea va fi
deci respinsă

de câte ori va
tru conservarea

Efectele

fi prematură, frustatorie și inutilă
drepturilor lor !),

pen-

exerciţiului aeţiunei

subrogatorie.
Foloasele care. resultă din acțiunea subrogatorie
nu
aparțin exclusiv creditorilor cari au exercitat-o.
Aceste
beneficii intrând în patrimoniul debitorului, se
vor împărţi
prin analogie între toţi creditorii sei, afară
de casul când
ar exista între ei cause legitime de preferență,
adecă un

privilegiu sau o ipotecă (art. 1719) 2).
Această

Art. 1448,
42,Ze

regulă

nu

sufere

excepţie

de

cât

în casurile

în care legea conferă creditorului o acțiune directă
contra,
debitorilor debitorului seu.
Astfel, zidarii, lemnarii și toţi lucrătorii întrebuințaţi
la clădirea unui edificiu, au o acţiune directă contra
aceluia,
pentru care lucrarea a fost făcută (comitent) (axt.
1448);
mandantele, contra persoanei substituite de mandatarul
seu

(art. 1542, în fine), ete. ?).

Art. 1753 C.

C. fi. și 611

Pr. civ, xom.

') Laurent, XVI, 394. Demolombe, XAV, 97. Larombiere,
ant.
1166, No. 21. Pand. fr., 1, 2693. Giorgio Giorgi, II,
225.
Baudry et Barde, 1, 628. Garsonnet, op. cit, Il,
$ 120,
p. 492, nota 8. Cpr. D. P., 54. 1. 303. D.P.70.1.64D
P., 12. 2. 137.D.P,'B.1L185L.0D. P., 75. 1. 147.—V ;
asupra regulei „Pas dinteret, pas daction“, Garsonnet, edi
Pr.
civ., IL, $ 118, p. 470 urm.
*) Baudry, II, 912. Baudry et Barde, I, 644. Vigie,
II, 1183.
Laurent, XVI, +06, 407 urm. Larombiăre, 1, art. 1166,
No.
24. Demante, V, 81 bis VI. 7. Huc, VII, 214, în fine.
R6
pert. Dalloz, Supplem., Qblig., 328. Thiry, II, 642. Aubry
et Rau, IV, $ 312, p. 192. Pana. îr., I, 9752 urm.
Mourlon, II, 1172. Acollas, II, p. 811. Berniat St, Prix, II,
4327.
Mass6- Vers, III, $ 554, p. 409, nota 8. Cpr. Giorgio Giorgi,
II, 252 urm.—Vedi însă Demolombe (XXV, 130, 133),
care
nu admite această soluție de cât atunci când debitor
ul a
fost pus în causă.
3) Vegi 'Thiry, II, 642, în fine. Vigi€, II, 1186, in fine.
Pana.
fr. 1, 92157 urm. Demolombe, XXV, 139 urm. Garsonnet,
Pr. cie., 1, 8 120, p. 495. Peucescu, I, 348-356. Laurent, XVI,
409.——Vedi însă Baudry et Barde, 1, 645. Larombitre,
1,
art. 1166, No. 27. Aubry et Rau, IV, $ 319, p. 123,
Art. 1753 din codul fe. conferă proprietarului o acţiune
contra sub-locatarului sau sub-arendașului pănă la
concu-

ACȚIUNEA SUBROGATORIE.—ART, 974.
Soluția

mai

cu creditorul
care n'ar

sus

expusă, după

reclamant

fi luat

parte

care

lucrul
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judecat faţă

Condiţiile

ar fi oposabil celorlalți creditori, carute p. ea

la proces,

presupune,

bine

înţăles,dobândită de

că acest creditor aisbutit în pretenţiile sale, căci dacă cere- ee itor

bilă tuturora.

renţa prețului sub-locaţiunei sau sub-arendărei, de câte ori Controversă.
locatarul sau arendașul principala sub-inchirieat sau subarendat, potrivit art. 1418, lucrul luat de dânsul în chirie
sau în arendă ; şi se controversează foarte mult chestiunea

de a se şti dacă proprietarul are o acţiune directă şi personală contra sub-ehiriaşului sau sub-arendaşului, sau nu-

mai acţiunea oblică care resultă din art. 974. Pentru a se
decide

că acţiunea

proprietarului

este

personală

şi directă,

se argumentează din termenii art. 1753 C. C. fe. în care
se dice că „sub-locatarul este obligat (est tenu) cătră proprietar“. Vedi în acest sens, 'Thiry, IV, 57. Mareadă, VI,
art. 1753, p. 496. 'Troplong, Louage, 1, 198 şi II, 541,548,
Armntz, IV, 1153. Aubry et Rau, IV, $ 368, p. 493, 494.
Guillonard, Louage, L. 339. Duranton, XVII, 161. Cas. fr,
D. P., 83. 1. 305. Vedi şi L. 5, $ 11, Dig, 13, 7, De pignevat._ aclione—Acest sistem este inadmisibil la noi, unde
art. 1753 fr. a fost eliminat din codul civil, şi unde nu

avem,

în această privinţă, de cât art. 611 Pr. civ., care prevede
numai că lucrarile sub-locatarilor și sub-arendaşilor, ce se
vor afla în locurile ocupate de dânşii, precum și fructele
pământului ce le s'au sub-arendat, se vor putea sechestra
de proprietar pentru plata chiriei ce datoreşte chiriaşul
sau arendaşul principal. In adevăr, neexistând nici un rapori juridie între sub-locatar sau sub-arendaş şi între proprietar, este contrar principiilor de a se conferi acestui din
urmă o acțiune directă şi personală contra celor dintăi.
Proprietarul nu poate, deci, în legislaţiunea noastră, să aibă
de cât acţiunea oblică prevădută de art. 974 C. C., adecă

dreptul de a exercita în contra sub-locatarului sau sub-arendașului acţiunea ce locatarul sau arendaşul principal are

în contra acestuia. Art. 611 Pr. civ. nu este decide cât o
aplicaţiune a art. 974. Dacă această părere se susține de
unii în Francia (vedi, de ex., Bandey, III, 694. Laurent,
XXV, 202 urm. Cpr. C. Lyon, D. P.,90. 2. 97), apoi, cu atât mai mult această părere este admisibilă la noi, unde
art, 1153 din codul fr. lipseşte.
Faţă acum care este interesul acestei chestiuni. Acţiu- Interesul

nea

directă

este mult, mai

folositoare

de cât acea

care

re-

sultă din art. 974, pentru că, pe când produsul acestei din

urmă

acțiuni trebue

să se împartă

catarului sau arendaşului
face parte din patrimoniul
vecte, proprietarul nu va
cât cu creditorii personali

între toţi

creditorii lo-

principal (art. 1119), ca una ce
seu, prin exerciţiul acţiunei diveni, din contra, în concurs de
ai sub-locatarului sau sub-aren-

acestei

diseuțiuni.
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

III.—TIT, IIL.—CAP. HI—S-a

IL—ART.

974-

rea sa ar fi fost respinsă, fără ca debitorul să fi fost pus în
causă, hotărîrea dobândită de dânsul n'ar fi oposabilă nici
acestuia, nici creditorilor remași în inacțiune, care ar pu-

tea,

la rândul

lor,

să exercite

acțiunea

oblică

de art. 94.
Hotărirea dobândită față cu un
baza art. 974, n'ar fi deci oposabilă celorlalţi
caz de perderea procesului, de cât atunci când
fost pus în causă, ceea ce se va întâmpla mai

în practică ?)

prevedută

creditor, în
creditori, la
debitorul a
tot-deauna

dașului, depărtând pe creditorii personali ai locatarului sau
arendaşului principal. Cpr. Berriat St, Prix, III, 6991. Arntz,
IV, 1153. Duranton, XVII, 161.
Ei bine, cu toate aceste, ori care ar fi foloasele acţiunei

directe,

legiuitorul

nostru

n'a admis-0,

avend de cât acţiunea oblică, prevedută

percepe

și proprietarul

ne

de art. 974, el va

preţul sub-locaţiunei sau sub-arendărei pănă

la con-

curența sumei datorite de chiriașul sau arendașul principal, în concurenţă cu ceilalți creditori ai acestui din
urmă. Aceste sunt, după noi, adevăratele principii. Sub-locatarul sau sub-arendașul va putea însă să opue plăţile
făcute fără fraudă pentin termenele
expirate, nu însă
şi plățile tăcute cn anticipare (art. 611 Pr. civ.). Este deci

de mirat

cum

Curtea

noastră

supremă

a putut

să decidă

(12 mai 1884), că proprietarul are un privilegiu chiar asupra lucrurilor sub-locatarilor (Bulet. 1884, S-a I, p. 4Il,
ultimul considerent). Proprietarul are, ce e dreptul,
nn privilegiu

asupra

mobilelor

chiriaşului

sau

arendaşului

(art.

1130); nicăire nu se dice însă, că el ar avea un privilegiu
asupra mobilelor sub-chiriaşilor sau sub-arendașilor, şi privilegiile, ca ori ce garanţie pe care o acordă legea, sunt de
strictă interpretare, Eată deci o decisie care violează legea
în mod flagrant, sub cuvânt de o aplica.
') Baudry et. Barde, 1, 644. Larombiăre, V, art. 1351, No. 126.
Laurent, XVI, 408. Cpr. Garsonnet, Pr. ese. 1, $ 120, p. 49%,
nota 22.—Vedi însă Demolombe (SAY, 124 urm.) și Aubry
et Rau (IV, $ 312, p. 122, text şi nota, 18), după eare -hotărirea dobândită de un creditor,în baza art. 974, mar fi
nici întrun caz oposabilă nici celorlalţi creditori, nici debitorului, de câte ori acesta ma fost pus în causă. In fine,
după Colmet de Santerre (V, 81 bis V), hotărîrea dobândită de unul din creditori față cu cei de al treile, în baza
art.-914, este oposabilă în toate casurile, ori care ar fi fost
resultatul procesului, atât debitorului, cât şi creditorilor remași în inacțiune, dacă însă creditorul reclamant a fost
au-

torisat de justiție a exercita drepturile debitorului seu.
Vedi asupra acestei controverse, înfră, explic. art. 1901.

ACȚIUNEA PAULIANĂ.—ART, 975, 976, 1164 C. C., 721 -C. COM.
Debitorul a cărui drepturi

se exercită

de

creditorul

seu, remănând titular al dreptului, păstrează libera disposițiune a dreptului ce'i aparține, de unde resultă că credi-

217
Debitorul
remâne
titular

al

dreptului.

torii sunt, într'o măsură oare care, la discreţia debitoruluiControvezsă.
lor, adeveratul titular al dreptului 1).
Pentru a înlătura aceste inconveniente, creditorul va facefoarte bine să ceară de la debitorul seu cesiunea dreptului exercitat, în care caz el se va folosi singur de beneficiul instanţei, fără ca cesionarul să mai poată, prin un

act oare care, împedica efectele cesiunei. (Vigi€, II, 1185).
Despre

acţiunea pauliană

sau revocatorie.

Art. 975.—Ei (creditorii) pot asemenea, în numele lor personal, să atace actele viclene, făcute de debitor în prejudiciul 2)
drepturilor lor. (Art. 562, 699, 974, 976, 1964 C. C. Art. 516 Pr.
civ. Art. 21, 721 urm. C. com. Art. 1167, $1C. fi).
Art. 976.—Cu toate acestea, (creditorii) sunt datori, pentru
drepturile enunciate la titlul succesiunei, acela al contractelor:
de maritagii și drepturilor respective ale soţilor, să se contorme
cu regulele cuprinse într'ânsele. (Art. 785, 975, 1957 urm., 1964,
1843 C. C. Art. 1167, $2 C. fr).
Art. 1264.—Creditorii barbatului
pot ataca separaţiunea
de patrimonii, pronunțată și chiar executată cu fraudă în contra
drepturilor lor. (Art. 975, 916 C. C. Art. 21 C. com. Art. 623
urm. Pr. civ. Art. 1441 C. fr).
Art. 721 Codul Com.— Toate actele, plăţile şi îustrăinările
tăcute în frauda creditorilor, “în ori ce timp ar fi fost făcute,
trebuesc să fie anulate conform disposiţiunelor art. 975 din codicele civil. (Art, 21 C. com. Art. 975 C. C. Art. 447 C. con.
fr. Art. 108 C. com. italian, 446 belg., 24 german, etc.).

)

Vigie, II, 1184. Cas. fe., D. P.,62. 1.948. Sirey, 62. 1.415.
Contră. 'Thivy, IL, 642, ab înitio, după care, în urma subro-

—

[că

gațiunei

creditorului

în

drepturile

debitorului

şi în urma

notificărei acestei subrogaţiuni, debitorul mar mai putea dispune de dreptul care face obiectul acţiunei, el neputând să'l
înstrăineze, nici să confirme o obligaţie anulabilă. Această,
părere a lui Thiry este consecinţa necesităţei unei subrogațiuni judiciare, pe care el o admite, ceea ce însă noi n'am
admis. (Vedi supră p. 210).
N
Cuvântul prejudiciu nu figurează în textul corespundător fr.,,
însă toţi autorii conchid cu drept cuvânt la existenţa, lui,
căci, fără prejudiciu, nu există acţiune. -Vedi înfră, p. 222
urm. Codul civil al Portugaliei (art. 1033, în fine) şi alte
legiuiri străine prev&d anume existenţa prejudiciului, ca și
textul nostru.

Cesiunea
dreptului
exercitat.
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CODUL

Definiţiune.

CIVIL—CARTEA

II1.— TIP. IEI.—CAPIT.

Acţiunea pauliană

creditorii,

III.— S-a IL.—ART. 975.

sau revocatorie este acea prin care

fie pe cale principală, fie pe cale de excepțiune
1),

cer ca actul făcut de debitorul lor, în fraud
a

In acţiunea

pauiaă

lor, să nu le fie oposabil

In această

acțiunea

acţiune,

subrogatorie,

și să fie revocat

drepturilor

de justiţie.

creditorii nu mai lucrează,

nomine debitoris,

ca în

ci în numele lor

sunt terții. propriu, precum o și spune
art. 915, ca terţii persoane,
pentru că debitorul n'ar putea cere
revocarea actelor
sale, și pentru că creditorii nu pot fi consi
deraţi ca represen-

taţi de debitorul lor, de câte ori acesta lucre
ază în frauda drepturilor lor. (Vedi supră, p. 195 şi
înfră, p. 221).

Așa dar, în acţiunea subrogatorie (art.
97 4), creditorii
lucrează ca, representanți (ayants cause)
ai debitorului lor (vedi

supră, p. 196 și 197, nota 1), ear în acţiu
nea revocatorie
sau pauliană, ca terţii persoane ; de aceea,
vom vedea că

ei pot, fără nici o restricţie, să administre
ze
proba testimonială și presumpțiunele pentru a stabil
i frauda 2),
Excepţiunele
Din împrejurarea că, în acţiu

nea

hiaoie; lucrează în numele lor propriu şi ca pauliană, creditorii
terţii persoane, mai
i
opuot

Tesultă încă că nu le să poate opune
f apuse cre- excepţiunele care sunt oposabile debit de cei de al treile
orului 2), pe când, în
acțiu
nea subrogatorie
(art.
: 974), creditorii lucrând în numele debitorului lor, sunt din contra pasibi
li de toate excepţiile oposabile acestuia. (Vedi supră,
p. 212),
Origina

şi temeiul

acţiunei revocatorie sau pauliaue.

Origina acțiunei pauliane o găsim în drept
ul roman.
Aplicarea
Legiuitorul nostru, ca și acel francez, mărg
ininduse
tradiţiei numai a pune principiul, fără nici
o desvoltare, trebue, în
această materie tradițională, așa prec
um dice şi Curtea din
Iaşi, să recurgem la isvoarele si tradi
ţia romană, unde acțiunea pauliană își are origina sa 4).
'Tradiţia însă numai
') Cpr. Trib. Gorj,
preşed.).

Dreptul ro-

man.

Tribun.

Dreptul din 1893,

Putna,

Dreptul

din

No. 29

(G. Stoicescu,

acelaş an, No.

15 (D.
Tăzlăuanu preşed.). Vedi și infră, p. 248,
:) Cpr. 'Trib. Iaşi (A. Sutzu președ.) Dreptul nota Î, în fine.
din 1883, No. 30,
2) Aubry et Rau, IV, $ 313, p. 131. Pand.
fe., Aer. paulienne,
285. Baudry et Barde, 1, 647. Cas. fr, D.
P., 52,1.49.C.
Gand, 9 aug. 1858, Belg. Judiciaire, 1858,
p. 1399.
4) C. Tași și Pau. Dreptul din 1882, No. 2,
p. 14 D.P.,81.

2. 73. Demolombe, XXV, 143 urm. Laurent, XVI,

433. Pand.
fr., t. ], Action paulienne, 1. Baudry et Barde
, 1, 646.— Legile

ACŢIUNEA

PAULIANĂ.—ART.

975, 976, 1264 C, C., 721 C. COM.
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întru atâta va fi urmată, întru cât nu se va deosebi de legislația actuală !).
Legiuirele noastre anterioare se ocupă de
pauliană, admițând principiile dreptului roman.

acţiunea,

că

vândare

Astfel, codul Caragea prevede că „veri-ce Iueru va 0. Caragea.
dărui sau va da zestre, sau va vinde datornicul, spre paJuba împrumutătorilor, se dă înapoi“ ; ear ar. 44, $ 10,
partea III, cap. 2 din acelaș cod, statorniceşte că „se strivândarea

şi cumpărătoarea

spre stricăciunea

da jalba.“ 2).
Codul

când

împrumutătorilor,

lui Andr.

Donici

prevede

se va

face

și împrumutătorii

vor

de asemene (capit.

8,

Cod.

$ 6), că „când creditorii vor simţi pre îndatorit cam că, spreAnd- Donici.

păgubirea lor, prin vicleșug ajungânduse cu altul, au înstrăinat

romane conțin mai multe disposiţiuni, asupra exerciţiului acestei acţiuni. Cpr. Instit., $ 6, 1V,.6, De actionibus; Dig,
Lib. 42, tit. 8 (în unele ediţii, tit. 9), Que in fraudem creditorum, ete.; Cod., Lib. 7, tit. 75, De revoe. his gue în
Jraudem credit. facta sunt, ut restit. Această acţiune e calificată de pauliană în L. 38, $ 4, Dig, %, 1, De usuris,
după numele pretorului care a introdus-o. In timpurile primitive, executarea datorielor nu putea fi urmărită de cât
asupra persoanei debitorului. Mai tărdiu însă, pretorul acordând creditorilor un drept de gagiu, de şi imperfect,
asupra, bunurilor debitorului, s'a născut ideea de a se putea
urmări și
bunurile
sale şi, în adever,
pretorul
Pu-

blius

Rutilius,

contimporan

cu Ciceron, introduce, cel intăi,

vendarea bunurilor debitorului (bonorum venditio). „Publius
Putilius bonorum venditionem introduzisse dicitu“. (Lustit.

Gaius, IV, $ 835). Pănă a nu se admite urmărirea bunurilor debitorului, nu putea deci să fie vorbă de acţiunea revocatorie, care apare ca o consecință a dreptului general
de gagiu

ce se conferă creditorilor

asupra bunurilor

debi-

torului lor. Cpr. T. Huc, VII, 216.—Vegi asupra acţiunei pauliane, în dreptul roman, Accarias, Dr. rom. (ediţia a 4-a,
1891), p. 938 şi urm., No. 849 urm. Prosper Rambaud, Dr.
rom. (Paris, 1895), IL, p. 565 urm.; Van Wetter, Dr. rom.,
II, $ 526, p. 248 urm.; Gaston May (Dr. rom., Paris, 1894).,

No.

291,

p. 584

urm,

ete.

m
—

î) Cpr, Aubry et Rau, IV, $ 313, p. 130, nota 1. Demolombe,
XXV, 143. Păucescu, 1, 361. Laurent, XVI, 433.
Vedi asupra acţiunei pauliane, în codul Caragea, un articol
a lui Ar. Pascal, Gazeta Tribun. din 1860, No. 1 şi Trib.
Ilfov, 8 dechem. 1861 (N. Blaramberg preşed.), Gazeta Tribun.
din 1862, No. 44, p. 367,
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CODUL

dintru
Zestre,

CIVIL.—CARTEA IIL.—T17. TIL.—CAP. IIL.—S-a IL.—A
RT. 975,

ale sale lucruri cu ori ce chip, macar și. prin dare
de
au dreptate de a mișca jalobă (ce se numeşte
pau-

liand) şi a, cere lucrul înstrăinat de la acel ce lau
luat în
stăpânire. Deci, când vor dovedi că este la mijloc
vicleșug

și ajunsătură

C. Calimach,

și cum

că, spre

păgubirea

lor, au voit a îm-

puțina dintru ale sale, atuncea acea înstrăinare nu
are temei. Și această jalobă poate a se mișca în curger
e de un
an, socotinduse anul după ce vor prinde de veste credit
orii“.

Cât pentru codul Calimach, el se ocupă despre
acţiunea pauliană în capitolul care tratează despre dăruire:
„Dacă

primitorul darului, dice art. 1285

triac)

1), cu

vicleșug

se

va

din acest cod (952 C. aus-

fi lepădat de

stăpânirea

lucru-

jui. dăruit,. se îndatoreşte a respunde pentru aceasta
nu
numai €l însuș, ci și moștenitorii lui“; ear art. 1286
din
„acelaș cod (953 C. austriac) adaogă: „Subt tot această
mârginire

se oboară

și acele

dăruiri,

prin

care

sar

fi păzu-

bit creditorii cei de -mai înainte. Creditorii cei de
mai pe
urmă, atunce nuinai au drit să ceară oborârirea darului,
când vor putea dovedi cum că primitorul darului din
vicleșug se alcătuise cu datoriul spre paguba creditorilore
2).

Baza acţiuAm vădut că origina acțiunei pauliane este
dreptul
nei pauliane-voman. Baza acestei acțiuni este, ca
și în acţiunea subrogatorie, dreptul general de asigurare ce creditorii
au asupra

bunurilor

Dreptul
străin.

| 1)

i)

Art.

debitorului lor (art. 1718,

952

1719);

căci ea tinde

şi 953 din codul austriac.
cores punc
pundători eu art.
1285, 1286 din codul Calimach, nu , sunt singure
le disposițiuni care se ocupă de acţiunea pauliană. In Austria
, mai
există încă, în această privință, o lege specială, şi
anume,
legea din 16 martie 1884, asupra anulărei actelor
frauduloase privitoare la bunurile unui debitor insolvabil.
(Geseta
îiber die Anfechtung von Rechtshandlungen, scelche das
Vevmăgen eines zahlungsunfăhigen Sehulduers betreţțen).
Vegi
asupra acestei legi, Steinbach, Commentar zu den
Gesetzen
von 16 Mărz 1854; -Menzel, Das Anfechtungsrecht der
Gliiubiger ; Geller, Das Anfechtungsgeseta init Erlăuterungen
aus
des Matevialien, ete. Cp. şiilegea germană din 21
iulie 1879,
privitoare la anularea actelor frauduloase a unui
debitor,
afară de casurile de faliment (Gesetz, betrefjend die
tung ton Rechishandlungen eines Schuldners ausser Anfechhalb Konkuvsrenfahreus). Noul cod. german, promnlgat la 1996,
nu con“ține nici o disposiţie asupra acțiunei pauliane,
tocmai din
causa acestei legi, care regulează materia.
Osebit de aceste disposiţiuni, mai sunt încă şi
altele care
Vorbesc de acte făcute spre păgubirea creditorilor
, Vedi,
de ex., ar. 1959 C. Calimach, citat supră, p. 88,
nota 1.

ACȚIUNEA PAULIANĂ.—ART, 975, 916, 1264 C, 0., Tar C. COM.
a face să reintre în patrimoniul

lor bunurile

294

ce ei au în-

străinat în mod fraudulos1).
Prin micșorarea patrimoniului seu, debitorul comite
un delict civil (art. 998) şi cauzează o daună a cărei reparare

creditorii pot s'o urmărească

acestui
pentru

fapt
că

daunator,

toate

bunurile

cât

atât în contra

și în contra

debitorului

servesc

rea comună a creditorilor sei (art. 1718,
„Este

adevărat

că creditorii

riele și înstrăinările contractate
debitorul

lor,

nu

autorului

complicilor
spre

asigura-

1719).

se pot plânge

de bund credință

de și ele micşorează

sei,

patrimoniul

de dato-

de cătră

seu, pentru

că ei nu aveau de cât să stipuleze o siguranţă sauo garanție reală, de ex.,.o ipotecă, un amanet, etc. Cu toate acestea,
legiuitorul nu

poate

să tolereze

că, în actele frauduloase,

frauda debitorului,

pentru

precum am mai spus-o, creditorii

nau fost representaţi de debitorul lor. Ei sunt deci terții
persoane, și de aceea legea le dă dreptul de a cerede la

justiţie, în numele lor personal, revocarea actelor viclene făcute de debitor în paguba și frauda drepturilor lor. Vedi
supră, p. 195 şi 218.

Condiţiile cerute pentru exerciţiul acţiunei pauliane.
Pentru ca acţiunea pauliană să poată avea loc, se Actecu titlu
cer doue condiţii: 1” Prejudiciul sau paguba (eventus damn); gratuit.
2% Frauda debitorului (consiliu fraudandi). „Fraudis interpretatio semper în jure civili non ex eventu duntazat, sed
ec consilio quoque desideratur“. (L. 79, Dig., 50, 17).
De câte ori actul este cu fițlu oneros, se mai cere în-Acte cu titlu
că ca cel .de altreile, care a contractat cu debitorul, să oneros.
fie -complice al. fraudei (conscius fraudis) (L. 6, $ 8 și L.

10, $ 2, Dig., 42, 8, Que în fraudem creditorum). .

1) Cpr. 'Thiry, IL, 643. Arntz, III, 86. Giorgio Giorgi, II, 961.
„Acţiunea, pauliană are deci de bază, pe de o parte, principiul că ori ce faptă a omului, care cauzează altuia o pagubă, obligă pe acela din a cărui greşală s'a ocasionat ao
repara (art. 998) (cpr. Trib. Gorj, Dreptul din 1893, No.
29, p. 232), ear pe de alta, principiul că nimene nu se poate
“înavuţi pe nedrept în paguba altuia. „Jarre natura ceguum est,
neminem cum alterius detrimento et înjuria fieri locupletio“rem“. (L. 206, Dig., 50, 17, şi L. 14, Dig., 12, 6, De condictione indebiti).
a
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Prima cond
— Preju
iț
diciu
ie
.— Event
. us dani,
Pentru ca acţiunea

pauliană

să poată avea

loc, trebu

e
“mai înainte de toate, ca actul debitorului să
aducă o pagubă sau un prejudiciu creditorului 1),
Textul nostru, mai exact de cât acel francez,
o spu-

ne

anume

în partea

sa finală. (Cpr.

art.

522

vorbesc de asemene de paguba creditorilor).

şi 699,

care

Actul nu este daunator creditorilor de câţ atunci
când
el face să nască sau cel puțin mărește insolvabil
itatea an-

Tnsolvabilitatea debitorului.

terioară a debitorului 2).

Pentru ca acțiunea pauliană să fie primită, se cere
deci
ca să se stabilească, pe de o parte, de creditorul
reclamant*), că debitorul este insolvabil, ear pe de altă
parte, că
această insolvabilitate resultă, cel puţin în parte,
dacă nu
în totul, din actul atacat ; căci dacă au remas
destule bunuri în averea debitorului spre a plăti pe credit
orii sei,
sau dacă insolvabilitatea este posterioară actului
atacat,
actul n'a adus nici o pagubă creditorilor Și acţiu
nea pauliană nu va avea loc.
1) Cpr. Cas. rom, S-a I, Bulet. 1875, p. 264.
Bulet. 1818, p.
166. Bulet. 1879, p. 811. Baudry et Barde, I,
650. Baudry,
II, 917. Demolombe, XXV, 116, 177. Lauren
t, XVI, 434.
Aubry et Rau, IV, $ 313, p. 113, nota 13. Fuzie
r-Herman,
II, art. 1167, No. 8i urm., Şi toţi autorii.
*) Cpr. Cas. rom., S-a 1, Bulet. 18817, consid. de
la p. 447. Bulet.
S-a 1, 1878, p. 167. C. Craiova Şi Trib. Suceava.
Dreptu
1890, No. 69 şi 73. C. din București. Dreptul din 1888, l din
No. 56
şi din 1895, No. 50. 'Prib. Iași. Dreptul din 1883, No.
30.
'Triv.
Iltov (sentinţă dată sub legea veche). Gazeta Tribun
.
din
1862,
No. 44, p. 367. Thiry, IL, 646. Baudry, I1, 917.
Arntz, III, 89.
Mareade, IV. 497. Laurent, XVI, 434, în fine,
435. Demolombe, XXV, 176. Pand. fr., t. II, Action paulie
nne, 383. Vigi6, II, 1197. Mourlon, II, 114. C. N. Toneanu,
Cur. judiciur din 1894, No. 4. Baudry et Barde, I, 650.
Larombiăre,
I, art. 1167, No. 16, şi toţi antorii. Cpr. L. 1
şi L.
1, 15, De revocandis his, que în fraudem creditorum, 5, Cod,
ete.—
In cât priveşte necesitatea prejudiciului în casul
(art.
699,
vedi t. III a lucrărei noastre, p. 355 şi Baudr
y et Wabl,
Suceess., II, 2315.
i
2) Cpr. Baudry, II, 917. Proba este pusă în sarcin
a reclamantului (art. 1169), conform regulei Actori incumbit
probatio.
Vedi
ta. nostru

în limba

fr., p. 394,

nota şi infră, p.

933.
Dacă debitorul pretinde că actul atacat nu Va tăcut
insol-
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Acţiunea pauliană este deci o acțiune subsidiară; care nu Beneficiul
de
poate fi exercitată de cât în caz de insolvabilitatea debi- discuţiune.

torului 1); de unde resultă că cel de al treile, în contra că-

vuia

se cere revocarea

actului,

poate

să

invoace

beneficiul

de discuţiune, cerând ca creditorul să urmărească mai întăi averea debitorului, și numai în caz de a se constata in-

solvabilitatea lui, să continue acțiunea începută >),

Dacă debitorul nu este în stare de faliment sau de însolvabilitate notorie, prejudiciul nu se poate constata de
cât prin urmărirea întregei sale averi, mobile și imobile ?).

Urmărirea
averei

debitorului.

vabil, el este acela care trebue să stabilească că-i a remas

încă avere

suficientă pentru

a despăgubi

pe creditorul

pre-

—

Li

tins frandat. Trib. Suceava. Dreptul din 1890, No. 69. Reus
în excipiendo fit actor. (L. 1, Cod., 4, 19, De probationibus).
') Apreciarea solvabilităţei sau insolvabilităţei debitorului, precum şi a fraudei, este o chestie de fapt, care scapă de censura casaţiei. Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1884, p. 539. Bulet,
1890, p. 1100. Dreptad din 1890, No. 67. 'Trib. Gorj, Dreptul Qin 1889, No. 85.
Thiry, II, 646. Demolombe, XXV, 179. Mourlon, II, 1174.
Baudry et Barde, I, 653. Laurent, XVI, 437. Fuzier-Herman, art. 1167, No. 87. Al. Degre, Dreptul din 1891, No. 10, p.
15. Pand. fr., î. II, Action paulienne, 43,
Discuţiunea prealabilă a bunurilor debitorului nu poate
fi ordonată de judecători din oficiu (Demolombe, XXV, 185,
Larombiere, I, art. 1167, No. 17. Baudry et Barde, 1, 653.
Pand. fr., î. ÎN, z0 cit., 44); nici să fie propusă de cel de al
tveile pentru prima oară înaintea Curţei de casaţie. Pand.
ft., loco și 0 cit.
5) Cas. rom., S-a 1. Bulet. 1887, p. 447. Trib. Gorj. Dreptul Falimentul
din 1859, No. 35. Cpr. C. Colmar. D.P, 57. 2.88, Baudry, sau insolvaII, 917. Larombiere, art. 1167, No. 17. Mourlon, II, 1174. Dilitatea
Acolias, II, p. 813, 814. Dacă debitorul este în stare de debitorului.
faliment sau de insolvabilitate notorie, discuţiunea bunurilor sale este inutilă. Laurent, XVI, 436. „Considerând, dice
cu drept

cuvânt

tribunalul din

Iaşi, într”o

causă

celebră

în

care am luat şi noi parte ca avocat, unde era vorba de anularea unei creanţe de 26000) de napoleoni (afacerea Inge- .
Meierhoifer, 9 fevr. 1873, M. Sutzu preşed.) că, de-şi, pentru
a se stabili insolvabilitatea debitorului, cea mai sigură probă se face prin discuțiunea bunurilor acestuia, totuşi, atunci
când insolvabilitatea este vădită şi manifestă, sau când poate fi dovedită prin acte scrise şi fapte notorii, ar fi de prisos a se mai administra prin discuţiunea bunurilor o probă
ce se poate stabili și fără acest mijloc, etc... » Dreptul din
1883, No. 30. Vedi şi Cas. rom. S-a I, în aceiaş afacere.
Bulet. 1887, considerentul de la p. 446, 447. Cpr. Tribun.
Le Mans, Dreptul din 1891, No. 29.

294

COD.

CIVIL-—CARTEA III.—TIT. III.—CAP. IIN.—S-a II.—ART. 975 URM.

Condiţiunea prejudiciului ne aduce a vorbi despre o
chestiune controversată. Actele -prin care debitorul ar fi
neglijat de a se înavuţi pot ele fi atacate prin acţiunea pauliană,

Primirea u-

ca şi acele prin care

De

el ar fi micșorat

exemplu, debitorul refusă

mei donaţiuni. -creditorul

poate

el s'o accepte

patrimoniul seu?

de a primi o donaţiune;

pentru

dânsul?

Negativa

era admisă la Romani 1) şi este admisibilă și astăzi, pentru
că donatarul ne devenind proprietar de cât în virtutea acceptaţiunei sale (art. 814), prin refusul donaţiunei el nu micşorează patrimoniul seu, ci negligează numai deal mări, și
creditorii nu pot avea nici o acţiune în privinţa unui bun:
asupra căruia debitorul lor n'a fost nici odată proprietar.
Acţiunea pauliană fiind o acţiune revocatorie, creditorii n'ar

avea, în specie, ce revoca, pentru că debitorul n'a făcut
nici un act, ci a remas numai în inacţiune 2).
Primirea unei

Creditorii

moşteniri. vă anularea

unui moștenitor ar putea însă

renunțărei

astăzi să cea-

la moștenire făcută în paguba

și

frauda lor, şi să exercite dreptul succesoral al debitorului
lor, primind moștenirea
ab întestat sau legatul în numele

lui (art. 699), pentru că moștenitorul fiind proprietarul
moștenirei a die mortis (art. 644, 899, $ 1), debitorul prin
renunțarea sa a micşorat patrimoniul seu 5),
„Pertinet edictum ad deminuentes patrimoniu suuim, non ad
eos qui, id agunt, ne locupletentur“, (IL. 6, Pr., Dig., 42,8).
Veqi şi L. 134, Dig., 50, 17, unde se dice: „Non fraudantur creditores citim quid non adquiritur a debitore, sed cin,
quid de bonis diminnitur“. Mai vedi incă legile citate în
t. III a lucrărei noastre, p. 355, nota 1. Vegi şi p. 247.
Baudry, II, 917. Baudry et Barde, 1, 656. Thiry, Il, 645.
Vigie, II, 1175, 1195. Arntz, III, 92. Laurent, XVI, 438, 439.
Maread6, IV, "498. Demante, V, 82 bis III. Fuzier -Herman,
art 1167, No. 4. Guillouard, Action puulienne,p. 921. Pand.
în. eod %, 116. T. Huc, VII, 218.
Veqi supră, p. 205 şi
t. IV a Imerărei noastre, p. 192, nota 3, unde citaţiile
sunt greşite. —Contră. Demolombe, XXV, 166. Larombitre,
art. 1167, No. 10. Aubryet Rau, IV, $ 313, p. 134. Duran:
ton, X, 569 urm.
5) Vei t. III a lucrărei noastre, p. 354 urm. Vegi şi supră, p.
206.—Creditorii personali ai moștenitorului ar putea de asemene să ceară revocarea acceptărei unei moșteniri insol-

5
—

1)

vabile făcută

“lombe, XXV,

în mod

fraudulos de debitorul lor. Cpr.

155. Giorgio

Demo-

Giorgi, II, 323. Acest drept nu

aparţine însă creditorilor moştenirei, 'adecă a defunctului, ei
având numai dreptul de a, cere, separ area de patrimonii (art.

"181, 1143). Cpr. Demolombe, XXV, 156. Giorgio Giorgi, loco
cit. "Larombitre, I, art. 1161, No. 9. Vedi şi p. 946...

etnic A ete
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d

a

A doua

condițiu
— Frauda
ne

-

225

debitorului (Consilium. frau-

dandi ez parte debitoris).

Pentru ca acţiunea pauliană să poată fi primită, mai
trebue încă ca creditorul reclamant să dovedească că debitorul n'a făcut înstrăinarea de cât în scopul de a aduce
o pagubă creditorului. Debitorul, cu alte cuvinte, trebue să

știe că actul

sevârșit

de

dânsul

îl face

insolvabil

sau îi

mărește insolvabilitatea și aduce o pagubă creditorilor sei D,
„Considerând, dice Curtea din Craiova (Dreptul din 1890, No.

13), că frauda există de câte ori debitorul a știut că făcând actul cauzează un prejudiciu creditorului și pune în

imposibilitate de ași realisa creanţa sa“, etc... Acesta este,
in specie, sensul tradiţional al envântului fraudă 2),
Dacă

intenţiunea

răutăceoasă

din partea

debitorului

lipsește, actul lui va fi deci respectat, ori cât de daunator
ar îi, pentru că creditorii nestipulând nici o garanţie reală
de la dânsul, trebue să sufere toate consecințele adminis-

traţiunei sale, chiar dacă această administraţie n'ar fi bună.
Această condiţie, adecă, cunoștința ce debitorul are că Frauda, este

prin actul seu aduce
vată

chiar în privința

o pagubă, creditorilor sei, este Neapa- e teu actele
actelor cu titlu gratuit,

de ex., în ma-cu titlu gra-

terie de donaţiune, de renunțare la usufuct (art. 562)5), de tuit. Controrenunțare la o moștenire (art. 699) 4), etc., de și aceste două
”
din urmă texte nu vorbesc de fraudă, ci numai de pagubă,
pentru că paguba este aici sinonimă de fraudă, şi pentru că
acțiunea pauliană nu poate să existe fără fraudă 5) (art. 975).
1) Vedi Baudry,

II, 918. Baudry

et Barde,

I, 657.

Marcad6,

IV, 4917. Demante, V, 82 bis VIII. T. Huc, VII,220. Mom

lon, Il, 1115. Giorgio Giorgi, II, 272. Lyon-Caen et Renault, Droit comm., VII, 318. Laurent, XVI, 441. Demolombe,
XXV, 185 urm. Vigie, II, 1198. Cpr. Cas. fr. şi Trib. Vitre, D. P., 94. 1. 263. Pand. Ptriod., 88. 2. 96. Trib. Besancon. Pand. Ptriod., 93. 2. 339. C. Bucureşti şi Craiova.
Dreptul din 1888, No. 56 şi din 1890, No. 73.
2) „Quamois non proponatur consiliu fraudandi habuisse, tamen
gui creditores habere se scit, et universa bona sua alienasit,
intelligendus est fraudandorum creditorum consilium habuisse“.
(L. 11, $ 1, Dig, ?, 8, Que în fraude creditorum, ete.).
3
) Vegi t. II a lLucrărei noastre, p. 650, text şi nota 2.
*) Vedi t. III a lucrărei noastre, p. 355 urm. Cpr. şi Baudry
%

et Wabl, Success., II, 2376 urm.
Baudry et Barde, 1, 658 urm.

Mareadă,

IV, 497. Larom-

biere, 1, art. 1167. No. 14. Demolombe, XXV, 194 urm. Lau5
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Această soluţie, formal admisă în mai multe legislațiuni străine î), era admisă atât în dreptul roman ?) cât
și

în vechiul drept francez 3).
Despre

complicitatea

celor de al treile.
Am vădut că una din condițiunele esenţiale ale
acţiunei pauliane este frauda sau reana credință a debito
rului.
Naște însă chestiunea de a se ști dacă şi cel de
al treile,
care a contractat. cu dânsul, trebue să, fi participat,
și el la

frauda debitorului, sau cel puțin să fi avut
ea?

Acte cu titlu
oneros,

Dreptul
străin.

La

această

dițională:

chestiune

se vespunde

cunoștință

De câte ori este vorba de un act cu titlu oneros 4), venda-

rent, XVI, 443 urm. 7. Huc, VII, 221. Păucescu, I,
384.
Arntz, III, 91. Grenier, Donations, I, 93. Baudry, II,
918.
Tot în acest sens este şi jurisprudenţa. Veqi. D.P., 65.
].
19. D. P., 83. 2. 107. Pand. Ptriod., 86. 2. 341. Cpr. şi
C.
din Bucureşti, Dreptul din 1837, No. 29. Pand. Ptriod., 93.
2. 339.—Cu toate acestea, chestiunea este controversată,
şi
unii cer frauda debitorului numai în privinţa donaţiunelor
,
nu însă și în privința renunțărilor prevâdute de art.
652
şi 699 (Demante, V, 82 bis IX şi X. Thiry, 11, 125
şi 647.
Duranton, X, 578. Vigie, II, 1199. Opr. C. Rennes, D.
P.,
71. 2. 131); ear alţii cer numai prejudiciul sau paguba
, de
câte ori este vorba de un act cu titlu giatuit, fie o
donațiune sau o simplă renunțare. Vedi în acest din urmă
sens,
Anbry et Rau, IV, $ 313, p. 135, text şi nota 18.
MassVergs, III, $ 355, p. 414. Duvergier asupra lui
'Toullier,
III, partea II, 354, nota 1. Acest sistem este formal
consacrat în codul portughez. Vegi nota următoare.
) Cpr. art. 1377 0. olandez; art. 1235, $ 2, C. italian
, ete.
Vedi, în privinţa acestui din urmă cod, Giorgio
Giorgi, op.
cit., II, 210 și 286.—După codul portughez (art. 1035),
acîul sau contractul cu titlu gratuit poate fi revocat
, chiar
când părțile contractante au fost de bună credinţ
ă.
*) Vegi L. 1; 1.6, $$8
şi 12; L. 10, $ 1,Dig., 49,8 şi.
19, Dig., 50, 17, De diversis regulis juris antiqui.

3) Pothier, Oblig., II, 153 şi Pr. de la communault, VII,
Ricard,

Ipoteca conferită prin un
act de
donaţiune,

de

prino distineţie tra-

533.

Donations, S-a III, No. 747 urm.
*) Câte odată chestiunea de a se şti dacă un act este
cu titlu
oneros sau cu titlu gratuit nu este toemai uşoară de
resolvit.
Astfel, ipoteca conferită prin un act de donaţiune,
spre
a asigura

executarea

contractului,

este un

act cu titlu

tmit, pentru că ea nu este de cât accesoriul contra gractului
principal, adecă a donaţiunei.
Dacă însă ipoteca n'a fost constituită odată cu contra
c-

ACȚIUNEA

PAULIANĂ.—ART.

975, 976, 1964 C. C., 221 C. COM

„9977

re, schimb, contract dotal, etc., acţiunea pauliană nu va avea
loc de cât dacă

cel

de al treile a fost complice

al fraudei.

tul care face să se nască creanţa şi a cărni accesoriu ea este,
ci mai târdiu, jurisprudenţa și doctrina fac următoarea distincţiune : Ipoteca este un act cu titlu gratuit, de câte ori
ea a tost conferită

pur şi simplu

pentru

a asigura plata u-

nei creanţe ncezigibile şi, în asemene caz, ea va putea să
fie anulată, cu toate că creditorul ipotecar n'ar fi fost complice al fraudei. Cpr. C. Douai şi Cas. fr., D. P., 46.2.154..
Repet. Dalloz, Supplem,, tom. IV, vo Contrat de mariage,
343, nota 1, p. 67. Baudry et Barde, 1, 669.
Dacă ipoteca a fost, din contra, constituită pentru asi-Casul în care
gurarea

unei

cu titlu oneros,
voare

de câte

creanţe

exigibile,

pentru că,

ori debitorul

ea are caracterul

unui

act ipoteca este

de și ea este o adevarată. fa- In contract

nu

era obligat

la constituirea

ei, totuşi, după cum foarte bine dice Curtea de casaţie din
Francia, debitorul unei sume exigibile, care constitue o ipotecă în folosul creditorului acestei sumi, nu face de cât
să'i acorde ceea ce acesta ar fi putut cere în justiţie; de
unde și conelusiunea neaparată că asemene concesiune întrunește toate caracterele unui contract cu titlu oneros.
Cpr. Cas. fr., D. P., 83. 1. 296 şi Baudry et Barde, 1,669.
Unele acte sunt cu titlu gratuit faţă cu debitorul, şi cu
titlu oneros faţă cu terţiul care a contractat cu dânsul.
Astfel, creditorii aceluia care s'a constituit fidejusor (art;
1652 urm.) nu vor putea să atace acest act prin acţiunea
pauliană, de cât dacă ereditorul, în folosul căruia, fidejusiunea a fost consimţită, este complice al fraudei. Cpr. Cas. fr.,
D. P., 54. 1. 248 şi Sirey, 55. 1. 751. Aubry et Rau, IV,
$ 313, p. 140. Baudry et Barde, 1, 670. Giorgio Giorgi,
op. cit., II, 305. Păucescu, I, 491.
Chestiunea, de a se şti dacă constituirea de zestre este sau
nu un contract cu titlu oneros, a dat loc la discuțiuni în
jnrisprudenţă şi mai cu samă în doctrină. Jurisprudenţa
priveşte generalmente asemene contract ca un act cu titlu
oneros, fără a distinge între femee și barbat. Cpr. D. P.,
41. 1. 241.D. P., 48. 1. 172. D. P., 19.1. 416. D.P.,45.
2. 50. D. P., 47. 4. 169. D. P., 50.2.194. D.P., 79.2.
6. Pand. Ptriod., 98. 2. 26.— Curtea noastră supremă a considerat, din contra, sub legea veche (codul Caragea), constituirea de zestre ca un contract cu titlu gratuit, însă numai
făță cu persoana înzăstrată. Veqi Bulet. Cas. S-a civilă,
anul 1868, p. 55: „Considerând, dice această decisiune, că
de şi constituirea unei dote, este în adevăr, achitarea unei
obligaţiuni, cu toate aceste insă, ea este un contract cu titlu
gratuit, de oare ce persoana în favoarea căreia se constitue actul dotal, adecă înzestratul, nu este supus la nici
o obligaţiune cătră înzăstrător, în vreme ce, din contra, con-

eros.

Fidejusiune.

Constituirea
.de zestre.
CR
10
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dacă el a ştiut că înstrăinarea la

tractele constituite cu titlu oneros nu pot avea existenţă,
dacă nu există o reciprocitate de obligaţiuni între părţile
contractante, şi prin urmare, recurentul face o eroare de

drept

Casul în care
constituirea

dotei emană
de la femee.
„Act cu titlu
oneros.

Casul în care
dota a fost
constituită

de o atreia
persoană.
Act eu titlu
oneros faţă
cu barbatul,
şi cu titlu
gratuit

faţă, cu femeea înzestrată.
Controversă.

propuind

că un

act dotal

este un

contract

cu titlu

oneros, etc.“
Doctrina face însă mai multe distincţiuni, pe care le vom
face şi noi.
Şi mai înainte de toate, în cât priveşte ipoteza în care
constituirea zestrei ar emana de la femee, nu mai îneape îndoeală că ea este un contract cu titlu oneros, penînu că, în asemene caz, barbatul nu este un donatar, ci primește zestrea spre a susține sarcinele căsătoriei, ad sustinenda onera matrimonii (art. 1933 C. C.), spre întimpinavea însărcinărelor căsătoreşti, după cum se exprimă art,
1622 din codul Calimach (1918 C. austriac)
; de unde Şi conclusiunea că, dacă constituirea zestrei din partea femeei a
fost făcută în frauda creditorilor sei, revocarea nu va putea să aibă loc de cât sub condiţiunea de a se stabili că
barbatul a fost complice al fraudei. Cpr. Baudey et Barde,
1, 672. Baudry, Le Courtois et; Surville, Contrat de mariage,
1, 242. Aubry et Rau, IV, $ 313, p. 138. Laurent, XVI,
455, p. 530. Păucesen, I, 411. Fuzier-Herman, C. civ., Il,

art. 1167, No. 142. Cas. fr, D. P., 49. 1. 394,

De câte ori dota este constituiţă de un al treile (rudă sau străin), există două convenţiuni, una între constitnitor şi viitoarea soţie, care fiind o liberalitate, este un contract cu titlu gratuit, și a doua, acea între femee și viitorul
soţ, care

este un contract

cu titlu oneros,

pentru

că acest

din urmă joacă rolul unui achisitor cu titlu oneros, a unui cumpărător sau a unui creditor, după expresia jurisconsultului Inlian,.. guodammodo creditor aut emptor întelligitur, qui dotem petit (L. 19, Dig., 44, 1, De oblig. et action. ; vedi şi L. 25, $ 1, in fine, Dig., 42, 8, Que în fraud.
credil.); de unde şi conelusiunea că contractul dotalnu va
putea fi anulat pe calea acţiunei pauliane, în privinţa barbatului, de cât dovedinduse reaua sa credință şi complicitatea lui. „Considerând, qice Curtea noastră supremă, că,
de şi legea nu arată precis şi categorie cum trebue să se
considere contractul dotal, totuşi, după natura, lui şi după
raporturile juridice la care el dă naştere între înzăstrător,
femeea, înzăstrată şi barbat, nu poate fi privit de cât ca
un act gratuit pentru femee şi oneros pentru barbat, căci
femeea primește dota de la înzestrător, fără să se obli-

ge la ceva, pe când

barbatul

nu primește,

in realitate,

de

cât usufructul ei, și încă chiar şi pe acesta cu obligaţiunea. de a/] întrebuința în susţinerea sarcinelor căsătoriei ;
că astfel fiind, instanţele de fond sunt datoare, când actul

ACȚIUNEA PAULIANĂ.—ART. 915, 976, 1264 C. C, 721 C. COM,
care

el

a participat

era

prejudiciabilă

dotal este atacat de fraudulos,

nea

ce sunt chiemate

creditorului,..

să se conducă,

a da, de regulele privitoare

229
gui

în soluțiula actele

gratuite san oneroase, după cum el va fiatacat faţă
mee sau faţă de barbate, etc... (Bulet. Cas., S-a 1, anul de fe1891,
p. 118). Cpr. Tribun. Mehedinţi, Dreptul din 1882,
No. 84.
Vedi şi Cas. belg., D. P., 94.9. 316. Cpr. Laurent,
452, 455. Baudry et Barde, I, 673 urm. Demolombe, XVI,
XăV,
211 urm. Baudry, Le Courtois, etc., Contrat de mariag
e, I,
243. Larombiăre, 1, art. 1167, No. 34. Aubry et Rau,
IV,
$ 313, p. 139, text şi nota 27. Giorgio Giorgi, op.
cit. II,
299 urm. Ar. Pascal, în Gazeta tribun., anul 1860,
No. 1,
p. 2. Cu toate aceste, chestiunea este controversată,
și
consideră contractul dotal ca un act cu titlu gratuit unii
în privința barbatului cât şi a femeei înzestrate (ISrug atât
se, Revue critigue, t. XIV, anul 1859, p. 257. Campas -Bas, De la
”vocation des actes faits en fraude, 49. Duranton,
X, 579,
0. Riom, decisie casată, D. P., 45. 2. 91); ear alţii
îl consideră
ca un act cu titlu oneros, în privința

ambelor

părți.
Vedi în acest din urmă sens, Bădarride, Du dol
et
de la
fraude, IV, 14170 urm. Pencescu, Î, 413 urm. 'Tot
în acest
sens este şi jurisprudența. Cpr. D. P., 48. 1. 66
şi
D. P., 62. 1. 29%. D.P., 79. 1. 416. 'Trib. Teleorman 2. 153.
(|. Ph.
Gheţu preşed.) Curierul Judiciar din 1896, No. 1.
Vedi asupra acestei controverse, î. IV a lucrărei noastre,
nota 1 şi Pand. fe., Repert. t. II, Action paulienne, p. 363,
132
Mai vedi încă Lyon-Caen et Renault, Droit comm., urm.
VII,
325 urm.
Venim, în fine, la. ultima ipoteză care se poate
întânm-Casul în care
pla, și anume, la acea în care zestrea ar fi fost
constitu- dot
a a
fost
ită de . un părinte sau de un străin, direct în folosul
bar-Con
,
stituită în
batului. Jurisp
:
olosul
rudența vede şi Mi
aici un contract CU _titlu patuluibaroneros. (Cpr. Cas. fr, C. Bourges, Bordeaux,
etc. D). P., 48. Controversă,
1. 66 şi 2. 153. D.P., 71. 2. 1%8.D. P., 19. 2.6.D
.P,
81. 1. 957. Pand. Period, 81. 1. 100. D.P., 8.2.
42, ete.
Idem. Păucesca, 1,419. Fuzier-Herman, art. 1167,
No. 135.
Doctrina însă respunde eu drept cuvânt că contra
ctul, în
specie, este cu titlu gratuit, întocmai ca şi constituirea
zestrei făcută de un altreile femeei, Vedi în acest
sens, Baudry et Barde, I, 676. Demolombe, XXV, 214. Lauren
t, XVI,
453. Larombitre, I, art. 1167, No. 34. Aubry et
Rau, IV,
$ 313, p. 140. C. Caen, 7 martie 1870. D. P.,
10.2. 97;
Sirey, 70. 2. 281, şi nota lui Labb6. Curtea din Caen
discută
chestiunea de a se ști dacă donaţiunea făcută
barbatului

prin contractul

cu titlu gratuit,

de căsătorie este un

și o resolve

act cu titlu

în acest din

urmă

oneros

sens

sau

pe
„motive puternice, nu din causa aplicărei art. 975, ci
a
art.
121, 1192 C. comercial; însă,și întrun caz și în altul,
chestiunea
este aceiaș.
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sciens debitorem în fraudem
dacă

cel

creditorum hoc facere 1). Deci,

de al treile n'a ştiut

împreună

cu

debitorul

aduce

că

actul săvârşit

vre o pagubă

de

dânsul

creditorilor,

ceea ce se apreciează în mod suveran de judecătorii fondului, acțiunea pauliană nu poate avea loc 2). „(uare si

quid în fraudem creditorum factum sit, si tamen is qui
cepit, ignoravit, cessare videntur verba edicti“. (L. 6, Ş 8,
Dig., 42, 8, Que în fraudem creditorum).
Acte cu titlu
Dacă actul este însă cu titlu gratuit (donaţiune, etc.),
gratuit,

complicitatea

ne, pe care
şi acele cu
dicere atât
rând, dice
Donaţiunea,
făcută de u-"
nul din soți
celuilalt

prin contractul de căsătorie, Act
cu titlu gratuit.

terțiului

nu

Romanii o
titlu gratuit
în doctrină
tribunalul de

se mai

cere.

Această

distincțiu-

făceau între actele cu titlu oneros
5), este admisă fără nici o contracât și în jurisprudenţă.
„ConsideIlfov, într'o sentință dată sub le-

Dar dacă toate chestiunele care le am examinat mai sus
sunt controversate, nu mai încape îndoială că donaţiunea,
ce unul

din viitorii soţi ar face celuilalt

soţ prin

contrac-

tul de căsătorie (art. 936), nu'şi perde caracterul seu de ]iberalitate. Deci, dacă asemene donaţiune ar fi atacată ca
făcută în frauda creditorilor dăruitorului, revocarea se va
pronunţa de justiţie, cu toate că soţul gratificat n'a:fi fost
de rea credinţă. Baudry et Barde, I, 679.'P. Huc, VII, 222.
Demolombe, XXV, 217. Giorgio Giorgi, II, 303. C. Pau, 17.
dechembrie 1890, D. P., 1892. 2.18. Cpr. C. Dijon, 11 aug.
1858. D. P., 58, 2. 189.
) L. 6, $ 8, Dig., 42, 8, Que în fraudem creditorum. Vedi şi
L. 10, $ 2, Dig., eod. tit., unde se dice: „Quod ait pretor
seiente, sic aceipimus, te conscio et fraudem participante“.
2) Vedi în acest sens, Cas. rom., C. Craiova și București,
'Trib. Mehedinţi, Iaşi, Ilfov, Suceava, etc. Bulet. Cas., S-a 1,
1887, p. 440 şi 1891, p. 148. Dreptul din 1890, No. 69 şi
173. Dreptul din 1887, No. 23; din 1885, No. 41; din 1884,
No. 33 şi 62; din 1883, No. 14,19 și30. Dreptul din 1882,
No. 84. Cpr. C. din Bucureşti, Dreptul din 1895, No. 50. In
cât priveşte jurisprudența franceză, veqi, între decisiile cele mai recente, D. P., 88. 2. 259. D. P., 92. 2. 198. Pand.
Ptriod., 93. 2. 239. D. P., 95. 1. 486. Pand. Ptriod., 9.1.
22. D. P. 96. 1. 519. Cpr.: Laurent, XVI, 446 urm. Demolombe, XXV, 196, 203. 7. Huc, VII, 220. Baudry, 11,919.
Vigi€, II, 1200. Baudry et Barde, I, 660. Râpert. Dalloz,
Supllem. Odlig., 344 urm. Demante, V, 82 bis XI. Larombiere, I, art. 1167, No. 30. Phiry, II, 648. Mourlon, ÎI, 1176.
Pand. fi., II, Action paulienne, 83 urm., şi toţi autorii.
3) „Si cui donatum est, dicimus non esse guerendum an sciente
eo cui donatum, gestum sit; sed hoc tantum, an fraudentur

ereditores“.

Dig., eod tit.

(L. 6, $ 11, Dig, 42. 3). Cp. şi L.6,$

15,
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veche
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(8 dechembrie

975, 976, 1964 €. C., 721 C. COM.

1361,
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N. Blaramberg președ.),

că, în dreptul roman și în legislațiunele străine, ceea ce
se cere spre a se da loc la acţiunea în revocaţiune (pau-

liană), este frauda;

că elementele

ce o constituesc sunt vo-

ința de a vatama și prejudiciul real causat creditorilor;
că, dacă obicinuit se mai
cere și o altă condiţie, adecă,
complicitatea persoanei căreia s'a dat lucrul, această con-

diție nu este cerută !) de câte orieste vorba de o liberalitate,

de um act cu titlu gratuit“ etc... ?).
Așa

dar,

doctrina

și jurisprudenţa

disting între

acte- Justificarea

le cu titlu oneros și acele cu titlu gratuit.

Fată pe scurt; Ateldis

motivele

Creditorii

acestei distincțiuni

exercită acţiunea
certant de damno

tradiţionale:

care

Ă

pauliană cer repararea unui prejudiciu,
vitando. Dacă asemene acţiune se îndrep-

tează contra unui achisitor cu titlu oneros, situațiunea creditorului este egală cu acea a dobânditoiului, fiind că și
acesta

urmăreşte

repararea

unei

pagube

(certat

de damno

vilando), de oare ce el a dat un echivalent în schimbul
bunului dobândit de la debitor. Ambele părți fiind deci în
aceiaș posiţie, în pari causa, preferența se va da celui de
al treile

care

„In pari causa,

a contractat

de

bună

credinţă

melior est causa possidentis,

cu debitorul:

sau In pari cau-

sa possessor haberi debet“. (L. 198, Dig., 50, 11)5).
1)

In sentință
melor,

se dice exrigeată.

Se vede

că mania

neologis-

care ne schimosese limba, a existat în toate timpurile.

2) Gazeta Tribun. (primul diar juridic fundat în ţară de Aristide Pascal), anul 1862, No. 44, p. 367.
In cât priveşte jurisprudența franceză, vedi, între decisiile cele mai recente, D. P., 19. 1. 416. D. P., 81. 2.203.
D.P., 84. 2. 217. Pand. Ptriod., 86. 2. 341. Pand. Ptrivd.,
81. 2. 78. D. P., 87. 1. 401.D.P., 92. 2. 97. Pand. Period.
93. 2. 339. Doctrina este de asemene unanimă. Veqi Baudry, II, 919. Baudry et Barde, I, 660. Vigie, II, 1200. Fuzier-Herman, art. 1167, No. 106. Laurent, XVI, 446. Demolombe, XXV,196, 197. T. Huc, VII, 220, 221. Larombiere,
I, art. 1167, No. 26 şi 30. Pană. fr.,. 11, Action paulienne,
85, şi autorii citați supră, p. 230, nota 2. Codul italian (art.
1235), codul olandez (1317) şi codul portughez (art. 1034,
1055) sunt formali în această privinţă. Veqi supră, p. 296,
nota

,

3) „Dacă este indoeală care din cei ce se judecă pentru vre- Ast, 423 c.
un lucru, are drit mai puternic asupra acelui lucru, dice Calimach.

art. 423 din codul Calimach (324, in fine, C. austriac), atunci

"se dă stăpânitorului protimisire“.

239

COD. CIV.—CABTEA

IN.—TIT. HIL.—CAP.

III.—S-a IL—ART.

975

URM.

Dacă însă cel de al treile a fost de rea credinţă, adecă a știut, după cum se exprimă Curtea din Craiova 1),
că înstrăinarea la care el a participat era păgubitoare cre-

ditorilor,

atunci

el nu mai

merită

protecţiunea

legei.

Nu

tot asttel sunt lucrurile când creditorii care exercită acțiu-

nea
pauliană se găsesc în
gratuit, de ex., un donatar,

fața unui dobânditor cu titlu
care a primit bunul debitoru-

lui, fără a da nimic în schimb. Acest achisitor luptă,
în
adevăr, pentru a dobândi un beneficiu (certat de lucro captando), ear nu pentru a înlătura o pagubă, ca credito
rii

care atacă

actele

debitorului

lor.

Intre

doi adversari,

din

care unul (creditorul) certat de damno vitando, și altul
(cel de al tweile), certat de lucro captando, legea dă precădere creditorului, dreptul seu fiind mai sacru, chiar dacă cel deal treile ar fi fost de bună credință, pentru
că,
după cum se exprimă o lege din Digeste *), „nu se face,
în asemene caz, nici un râu donatarului care a ignorat
.
frauda, fiind că, în realitate, nu-i se aduce nici o pagubă
,
ci i se rădică numai mijlocul de a câștiga ceva. 3),
Donatarul
In contractele cu.titlu gratuit, cel de al treile nu va
păstreaz
ă
putea
deci să păstreze câștigul care resultă pentru dânsul
fructele dobendite de din actul fraudulos, chiar dacă el ar fi de bună
credință,
bună
ță. Art,credin485.1 însă fiind că acţiunea pauliană exercitată de creditorii dăruitorului,
se admite

nu poate fi pentru donatar o causă de sărăcie,
că acesta nu va fi obligat la restituire de cât

în limitele în care s'a înbogăţit,...

tus est, ultra non

(L. 6, $ 11,

quateniis locupletiov fac-

în fine, Dig. 42, 3), pu-

tend chiar să păstreze fructele lucrului dăruit, dacă el
le

a dobândit de bună credinţă (art. 485) ?),

:)
”
:)

%)

Vedi Dreptul din 1890, No. 73. Vedi şi supră, p. 228 urm,

„Nec

videtur înjuria

affici is

gui ignoravit,

cin

lucrum

ex-

iorqueatur, non damnun înfligatur. (L. 6, $ 11, în medio,
Dig. 42, 8, Que în fraudem creditorum).
Cpr. Pothier, Oblig., II, 153. Baudry, II, 919. Laurent, XVI,
446. Demolombe, XXV, 197. Thiry, II, 648, în fine. Pand.
fr., IL, Action paulienne, 85. Larombitre, 1. art. 1167, No.
26. Gaston May, Dr. romain, p. 585, No. 291. Baudry et
Barde, 1, 660, p. 570. Demante, V, 82 bis XI, şi toţi autorii.
Baudry et Barde, 1, 661. Demolombe, XA, 258. Demant
e,
V, 82 bis XI, în fine, p. 132. Larombiere, Î, art. 1167, No.
a
Huc, VII, 221, tn fine, p. 997. C. Caen, D. P., 84
2. 9211.

ACŢIUNEA

dacă

.

PAULIANĂ.—ART.

Judecătorii
,

a existat

fondului

.

fraudă

.

A

975,

916, 1264 C. C., 721

sunt suverani

atât

:

a

din partea

pentru

C. COM.

a
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decide

celui

:

de

câte ori se va

de

al

Existenţa

„aila

treile ofraudei
chestieestede

cât și din partea debitorului !), și cel de al treile va fi, după
cum

am

vedut,

socotit

de rea credinţă,

fapt.

decide că, în momentul contractărei, el a știut.că înstrăinarea consimțită de debitor era prejudiciabilă creditorilor

și punea pe aceștia în neputinţă de a'și realisa creanţa lor 2).
Judecătorii apreciează de asemene în mod
suveran
dacă actul atacat este cu titlu gratuit sau cu titlu oneros.

Decisia lor ar fi însă supusă controlului casaţiei, de câte
ori €i ar tăgădui natura și caracterele juridice ale actului
a cărui elemente ei le au constatat 5).
Dovedirea elementelor acţiunei pauliane sunt, potri- Dovedirea
,
A
,
,
,
.

vit art. 1169, în sarcina creditoralui reclamant. (Vei SU

pră, p. 222, nota 3).
Pentru a isbuti în această

causei

în mod

va tre-

Suveran,

ea atare

nu

se poate

formula nn mijloc de casare în această privință, etc...* Cpr.
Cas. fi., Pand. Period. 89.1. 428. D. P., 90. 1. 260. Pand.

Period., 91. 1. 64. Pand.

Ptriod., 9. 1. 319. D. P., %. 1.

519, etc.
2) 0. Craiova, Dreptul din 1890, No.

95. 1. 486.

I

o

liane.

acţiune, creditorul

') Opr. Laurent, XVI, 442. Larombiăre, 1, art. 1167, No. 41.
Baudry et Barde, 1, 664. Giorgio Giorgi, op. cit, IL, 213.
Fuzier-Herman, art. 1167, No. 101. Cas. Roma, 5 mai 1819.
La Leyge, 19. 1. 695. Cas. rom., Dreptul din 1579, No. 28
şi Drephil din 1835, No. 59. „Considerând, dice această din
urmă decisiune, că constatarea r&lei credinţe fiind o chestiune de fapt, pe cure instanțele de fond o deduc din împrejurările

]

i

|
73. Cpr. Cas. fe, D.P,

Pund. Piriod., 1896. 1. 29. 'Trib. Vitrg,

Pand.

Period. 88. 2. 26.—Simpla cunoştinţă a acelui de al treile
că debitorul avea datorii, nu este suficientă ; el trebue să
cunoască insolvabilitatea sa : „Considerând, dice Curtea din
București, că din spiritul legei reesă că încetarea de plăţi
determinativă a stărei de faliment trebue să fie reală, aşa
că o stare de jenă, diferite imprumuturi și chiar un pasiv
excedând activul, nu puteau fi luate ca bază pentru fixarea
datei încetărei plăţilor şi, prin urmăre, cunoștința acestei împrejurări de cătră un tevțiu nu poute justifica cunoștința stăei de încetare a plăţilor cerută de lege, ete...* (Dreptul din
1892, No. 50). Cpr. Al. Degre, Dreptul din 1891, No. 10,
p. 15. Baudry et Barde, I, p. 5Tl, nota 4. Vedi şi L. 10,
$ 2, Dig. 42, 8, unde se dice: „Non enim sufficit me scire
eu guocum contraho creditores haberei.,
'3) Cas. fe, D. P., 69. 1. 200. Cpr. Baudry et Barde, I, 664.

-
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bui deci să dovedească : 19 prejudiciul,
cărui

revocare

se cere

adecă că actul

puțin i-a mărit insolvabilitatea ; 20 frauda sau reaua
dinţă

a debitorului;

a

a făcut pe debitor insolvabil sau cel

30 și în fine,

complicitatea

cre-

celor

de

al treile, de câte ori e vorba de un contract cu titlu oneros 1).
1)

Cpr. Cas. fr., C. Paris şi Trib. Rennes. ID). P., 95. 1. 486.
D. P., 92. 2. 198. D.P., 93. 2. 246. Bandry et Barde, I,
665. Fuzier-Herman, art. 1167, No. 96.—Nu sar putea anula un act sub cuvânt numai că el ar fi fost considerat,
chiar

„ Anularea
renunțărei la
prescripţie.
Art. 1843,
Controversă.

cu o aparenţă

oare

care

de dreptate, ca

suspect

în-

two instanță anterioară, C. Alger, D. P., 9%. 2. 34.
Există însă casuri în care creditorii sunt scutiți de a
dovedi frauda debitorului şi colusiunea celor de al treile:
19 Astfel, în casul art. 1843 C. C., după o doctrină care
finde a deveni constantă, creditorii ar putea să ceară anularea renunțărei la prescripţie făcută de debitorul lor, fără,
a dovedi nici frauda acestuia, nici complicitatea celor de al
treile, ci numai paguba sau prejudiciul, adecă interesul ce
ei ar avea a invoca prescripția, pentru că renunțarea la
prescripţie nu este un act nici cutitlu oneros, nici cu titlu
gratuit, ci un act de o natură particulară, la care art. 975
nu se aplică, din causa dificultăţilor la care aplicarea principiilor acţiunei pauliane ar da naștere. Vedi supra, p. 202,
nota 2. Cpr. Giorgio Giorgi, II, 322. Dacă există sau nu
renunțare din partea debitorului la o prescripţie câştigată,
aceasta e o chestie de fapt, pe care judecătorii fondului o
apreciează în mod suveran. Cas. fr., Pand. Period, 97, 1. 269.
Fostul şi regretatul nostru profesor de drept
- comercial
de la Paris, F. Rataud, resumă acest sistem în termenii
următori : „De câte ori debitorul a perdut dreptul de aopune o prescripţie dobândită şi prin aceasta a devenit insolvabil sau 'şi a mărit insolvabilitatea, de atâte ori acei
care erau creditorii lui în acel moment pot să opue această

prescripţie“.

Revue pratique, anul 1856, t. 1, p.

481

urm.

Vedi în acelaş sens, Baudry et; Tissier, Prescription, 117.
Baudery, III, 1597. Marcadă, Prescription, art. 2295, No. II,
p. 44, 45. Păucescu, I, 496. Demolombe, XXV, 223. Thiry,

IV, 597. Aubry et Rau, IV, $ 313, p. 136, nota 18şi VIII,

Art. 514 Pr.
Civ.

$ 17175, p. 449, 450. Cpr. C. Orleans şi Cas. fi. D. P.,55.2.
234. D. P., 65. 1. 265. Trib. Annecy, Îl aug. 1887.
Vedi
Pand. fr., Obilg., 1, 9830. Cu toate acestea, chestiunea este
controversată, și mai multe sisteme sunt în presență. Vedi
diferitele sisteme aratate în Baudry et Tissier, op. cit., 113
urm., în Mourlon, III, 1794 şi în Demolombe, XXV, 219 urm.
2% Un alt caz în care creditorii nu vor avea a dovedi.
frauda debitorului lor şi colusiunea celor de al treile, este
acel prevădut de art. 514 Pr. civ. In adevăr, înstrăinările
făcute de debitor în urma celei dintăi publicări de urmărire fiind nule de drept, adecă trebuind neaparat a fi anu-
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Atât frauda debitorului cât şi acelor de al treile, în Dovedirea
casurile în care ea este necesară, se poate în tot-deauna
i

late de justiţie, la cererea părţilor interesate, creditorii vor
dovedi numai că urmărirea începuse, şi înstrăinarea, va cădea,
fie că ea a fost făcută cu titlu oneros, sau cu titlu gratuit.
Cpr. Cas. rom şi C. din Bucureşti, Dreptul din 1896. No.
58 şi din 1883, No. 5. Păncescu, J, 439,
Prin înstrăinare,
rea

directă, dar

şi

legiuitorul
acea

înțălege nu numai

indirectă, precum

este

înstrăina-Ce se înţăle-

ipoteca, pen-

ge prin

iu că; spre a putea ipoteca un imobil, trebue a avea ca- Înstrăinare.
pacitatea de a'l înstrăina (art. 1769 c. C.). Cas. rom., S-a
ÎI, Bulet. 1887, p. 15.—Contră. 'Trib. apel 'Lulcea (decisie
casată). Dreptul din 1884, No. 65. Proibiţiunea legei se intinde de asemene la ori ce înstvăinare parțială consimţită
prin ori ce mod, la ori ce desmembrare a proprietăţei,
în fine, la ori ce concesiune

|

!

vor

i
|
|
|

|
]

de drepturi reale, cu titlu ne.

ros sau gratuit, precum usufruct, servitute, ete. „ asupra îmobilului urmărit, Vei A. Bellot, Pr. civ. du canton de Genove, p. 261, 268 (ed. din 1870).
Cât pentu închirierele şi arendărele făcute de debitor ast. 516 Pr.
în urma publicaţiunelor de vândare, ast. 516 din Pr. civ.
civ.
cupriode următoarea disposiţiune : ' Inchirierele sau atendărele făcute de debitor după publicaţiuni, dice acest text,
fi anulate,

dacă

creditorul

sau

creditorii

ce urmăresc

vor cere aceasta.—Inchirierele sau arendărele dinainte,
vor putea fi anulate în totul sau în parte, de cât când
fi fost făcute în frauda creditorilor. Nu se vor ţine în
mă plăţile prin anticipaţiune, făcute în contra clauselor

nu
vor
sacu-

prinse în contractul de închiriere sau arendare “. Aşa dar,
legiuitorul scuteşte pe creditori de proba fraudei, când ei
cer revocarea închirierelor sau arendărelor făcute de debitor

în urma publicaţiunelor, sau a plăţilor făcute de chiriaş ori
|

arendaș contra clauselor contractului. Cpr.
I, 429. Numai creditorii urmăritori pot, a

xr. Pencescu,
i în momentul

adjudecărei, cere anularea închirierelor sau arendărelor făcute de debitor în urma publicaţiunelor ; adjudecatarul no
poate cere. Cas. rom., Trib. Brăila şi C. Bucureşti. Bulet.

1884, S-a 1, p. 100. Dreptul din 1883, No. 35 şi din 1887,
No. 55. —Vegii însă C. din Bucureşti, Dreptul din 1883, No. 82.
3% In fine, codul de comerţ cuprinde oare care prestumpiuni de faudă, pe care trebue să le enunțăm în treacăt,

de şi ele nu se aplică în materie civilă. Vedip. 246, nota5,
„Art, 791 din acest cod, făcând aplicațiunea art. 9715 C. Art. Ta C.
C., declară că toate actele, plăţile şi înstrăinările făcute de
com.
un falit în frauda şi în paguba creditorilor sei, în ori ce
timp ar fi fost făcute, adecă fie inaintea declaraţiunei de faliment, fie chiar înaintea datei. încetărei plăţilor, vorfi neaparat "anulate de justiţie, după cererea. creditorilor, bine
înţeles, dacă aceștia vor stabili elementele acțiunei pauliane.
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stabili cu
Art. 722 C,
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marturi

și presumpțiuni
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precise, grave

Și concor-

Apoi, art. 122 din acelaş cod, stabilind pănă
la dovada
contrară o presumpţiune de fraudă în contra
falitului, de-

clară

că se presupun

făcute în frauda

credit

nulează (termenii legei sunt imperativi), faţă orilor şi se qcu masa creditorilor, următoarele acte, dacă sunt surven
ite în urma datei încetărei plăţilor :
1 Toate actele, plățile şi înstrăinăvile

|
cu titlu oneros,

când cel de al treile cunoștea starea de înceta
re a plăţilor
în care se afla comerejantul, cu toate că
acesta nu era
încă declarat falit;
2» Actele şi contractele comutative, în care
sau obligaţiunele luate de falit întrec cu mult valorele date
ceea cei sa
fost dat sau promis;
3% Plăţile datorielor ajunsela scadență și exigib
ile, care
nu au fost efectuate în bani sau cn efecte de
comerţ ;
40 Gagiurile, antichresele şi ipotecele constituite
nurilor debitorului. Cpr. C. din Bucureşti, Curier asupra buul judiciar
din 1896, No. 4 şi Preptul din 1896, No. 9. 'Trib.
Fălciu,
Dreptul din 1895, No. î. Se înţelege că este
vorba în specie numai de ipotecele convenționale, nu
însă şi de acele
legale. Veqi Calamanârei, J/ fallimento, L, 215.
Aceiaş

presumpţiune

de frandă

are loc şi pentr

u actele,
plăţile şi înstrăinările cu ori ce titlu făcute în
cele dece qile
anterioare declaraţiunei de faliment, chiar în
lipsa punete-

lor extreme.
sus enunțate.

Art.

1728 C,
com.

Inscripţiunele ipotecare luate în virtutea unui
titlu recunoscut valabil nu intră în disposițiile art. prece
dente
, dacă
sunt anterioare sentinței
declavative de faliment ; de unde
resultă că ori ce inscripţie pentru conservare
a nu numai a
unei ipoteci, dar şi a unui privilegiu, de şi legea
de acest din urmă, motivele fiind aceleași, poate nu vorbeşte
fi
supra bunurilor falitului, însă numai pănă în gliua luată adeclaraHiunei de faliment, inscripţiunea luată în acea
di fiind nulă,
pentru că hotăririle nu cuprind oara, ci numai
diua când
ele se dau. C. Amiens, D. P., 57. 2. 3%, LyonCaen et Renault, Droit comm., VII, 203 şi 281. — Inscr
ipțiunea este
nulă și fără nici un efect faţă cu masa credal
ă, dacă ea a
fost luată în baza unei hotărâri pronunțate în
urma declarațiunei de faliment, chiar pentru o datorie anteri
fr., D. P., 14. 1. 166.—Creditorul a cărui inscri oavă. Cas.
pţie ax fi
fost luată înaintea declaraţiunei de faliment
a debitorului,
va putea însă, în urma acestei declaraţiuni,
să iee v inscripţie suplementară pentru siguranţa dobândilor
nepăstrate
prin inscripţia principală, pentru că proibițiun
ea art. 793
nu se referă de cât la inscripţia principală. Cas.
fe., D. P.
50. 1. 102. Cpr. D., 78.92.70. Lyon-Caen et Renaul
t,
Droit
comm. VII, 292. Aubry et Rau, III, $ 285, p.
495, text şi
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dante,
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pentru

că

915,-916,
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creditorii au fost în imposibilitate de

procura 0 dovadă scrisă (art. 1198, $ 1) 1).
Despre sub-achisitori

Am

vedut

că

acţiunea

tra celor de al treile, care,
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aşi

(Controversă).

pauliană

intrun

se poate exercita, con-

contract cu titlu one-

ros încheiat cu debitorul, ar fi participat
la frauda acestuia. Ce trebue să decidem în privinţa sub-a
chisitorilor, a-

decă acelora cărora cel de al tveile ar fi trans
mis și el, la
rândul seu, fie cu titlu oneros, fie cu titlu gratui
t, bunul
dobândit de la debitor?
Sa dis că, de câte ori acţiunea pauliană este admis
ibilă contra primului achisitor, de atâtea, ori ea se resfr
ânge neapărat contra sub-achisitorilor, chiar când ei
ar fi contractat
cu titlu oneros și de bună credinţă, adecă fără
a, cunoaște in-

solvabilitatea debitorului.
La prima vedere, acest sistem
Sar părea foarte logic ; în adever, dobânditorul primi
tiv ne-

având
altora

de cât un drept
de cât un drept

nea maximei

quam

revocabil,
de aceiaș

Nemo plus juris

îpse habet

na putut să transmită
natură,
prin aplicațiu-

ad alium

(L. 54, Dig., 50, 17) 2)

transferve

și fiind

potest

că, în

nota 27.——Contră. Demangeat asupra lui Bravard, Dr.
comn.,
V, p. 298, ad notum. Boistel, Dr. commn., 916.—0
inscripţie

perimată

n'ar putea

însă fi reînoită

în urma

declaraţiune

i
de faliment. Cas. fr. D. P., 64. 1. 105. Cpr. asupra
art.
121 urm. C. com., care, cu oare care deosebiri
de redacţie,
există şi în codul francez, Baudry et Barde, I, 681.
LyonCaen et Renault, Dr. comm. VII, 394 urm, p.
332 urm.
Calamandrei, 1 fallimento (Porino, 1883),
1, 200 urm.
Giorgio Giorgi, Teoria delle obbliguzionui, II, 371 urm.
H. Vidari, Corso di diritto commerciale, VIII, aupra art.
708
urm.
1) Cas. rom., S-a I, Bulet. 1880, p. 71. Tribun.
Ilfov, Iaşi,
Putna,

etc. C. din Bucureşti, Craiova, ete. Dreptul din

1893,
No. 15; Dreptul din 1890, No. 13; din 1888, No.
56; din
1887, No. 23; din 1884, No. 62; din 1883, No. 19
şi 30.
Cpr. Laurent, XVI, 450. Demolombe, XXV, 204.
Mourlon,
II, 1175. Duranton, X, 586. Fuzier-Herman, art.
1167, No.
97 urm. Baudry, II, 921. Baudry et Barde, 1,
666. Pana.
fe. II, Action paulieune, 218. Larombiere, I, art.
1167, No.
41, şi toţi autorii.
|

*) Această maximă este literalmente tradusă în codul
Cali- Art. 508,
mach: „De obşte nu poate nimene să dee altuia mai multe
1521limaceh.
C. Cadrituri de cât acele
ce el însus are“, dice art. 580, in fine,
din codul Calimach (442 C. austriac). Vedişi art.
1521 din
acelaș cod (1138 C. austriac). Cpr. art. 1710 C. C.
actual.
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specie, dreptul primului achisitor s'a desființat, trebue să
cadă şi dreptul sub-achisitorilor: Resoluto juve dantis, sol-

vitur jus accipientis 1).
In

soluţia

tradițională,

admisibilă,

autorilor,

majoritatea

după

distincțiune:

și astăzi, se face însă următoarea

Dacă primul achisitor, care a tratat direct cu debitorul nu poate fi atins prin acţiunea pauliană, adecă dacă

el a dobândit bunul

cu titlu oneros și de bună

credință,

fără a avea cunoștință de insolvabilitatea debitorului, acţiunea nu va putea fi exercitată nici în contra sub-achisitovului, care a dobândit un drept irevocabil, așa precum îl

avea și primul achisitor 2).
De

câte ori acţiunea

pauliană

poate,

din

contra,

să

fie exercitată contra primului achisitor, de atâte ori ea se
va vesfrânge şi asupra sub-achisitorilor.
Cu alte cuvinte,
sub-achisitorii sunt supuși exerciţiului acțiunei pauliane:
10 de câte ori ei an dobândit bunul cu titlu gratuit 5); şi
9% de câte ori ei lau dobândit cu titlu oneros, fiind de rea
credinţă. Prin urmare, de câte ori sub-achisitorul a dopândit bunul cu titlu oneros, însă de bună credinţă, el este
la adăpost de ori ce acţiune, frauda neputând strica de cât
autorului €i,... gquia dolus ei duntazat noceve debet, qui eum
adimisit (L. 9, Dig., 42, 8). Regulele Resoluto jure dantis,
ete., și Nemo plus juris ad alium transferre potest quam
îpse habet, nu sunt deci aplicabile acțiunei pauliane, după
cum vom vedea că ele nu sunt aplicabile, într'o părere, nici
acțiunei în

simulațiune.

Acţiunea

pauliană

nu

este,

în a-

devăr, o acţiune în revendicare (reală), ci o acţiune în
despăgubire (personală). Prin ea nu se revoacă în totul înstrăinarea :

ea continuă

să

existe

al treile, și numai prin o ficțiune,

între

debitor

şi cel de

averea se consideră

ca

1) Vedi în acest sens, Laurent, XVI, 465 urm. Aubry et Rau,
$ 313, în ediţia a III-a şi în ed. precedente. Duvergier asupra lui 'Toullier, III, partea II, p. 227, nota 1. Haute-Cour
des Pays-Bas (Hollande), 28 martie 1884, Sirey, 85. 4. 9.
2 Acţiunea pauliană ar îi însă, prin excepţie, admisibilă contra sub-achisitorilor, dacă, din capul locului, prima vendare ar fi avut tocmai de scop ascunderea fraudei concertată
între debitor şi viitorul sub-achisitor. Aubry et Rau, IV,
$ 313, p. 131, nota 23. Demolombe, XXV, 199, in fine. Baudry et Barde, I, p. 513, nota 3.
3) Cpr. C. Gand, 6 april 1889, decisie citată de Baudry et
Barde, ], p. 514, nota 1, pe care însă n'am putut s'o controlez.

ACȚIUNEA PAULIANĂ.—ART. 975, 976, 1264 C. C,, 721 C. COM.
readusă

în patrimoniul debitorului pentru despăgubirea cre-

ditorilor sti.

Or, această

ficțiune

sub-achisitori. 1).
fect

239

nu poate fi intinsă la

|

Dar dacă buna credinţă a sub-achisitorului are de ede a 11 pune la adăpost de exercițiul acțiunei paulia-

ne, primul achisitor remâne, cu toate aceste, supus exercițiului acestei acţiuni, de câte ori el a contractat cu titlu
gratuit, sau a fost complice al fraudei, dacă contractul era
cu titlu oneros; de unde resultă că, la caz de a fi vândut
lucrul primit de la debitor, el va trebui sa restitue creditorilor reclamanţi

preţul

ce ar fi primit

de la sub-achisito-

rul de bună credință ...în solidum pretium vei, quod accepit
tenebitur (1. 9, în fine, Dig., 42, 8), sau valoarea lucrului,
dacă

acesta

a fost vândut

cu un

preţ

care

nu represintă

valoarea. sa, reală, sau în fine, să Je cedeze creanța ce el
are în contra sub-achisitorului, dacă preţul se datorește
încă

de acest din urmă.
Dacă primul achisitor

este un donatar

de

bună

cre-

dință, el va restitui creditorilor numai suma cu care s'a înbogății, sau le va ceda creanța prețului, în caz când a„cest preţ i sar datori încă 2).
1) Vedi în acest
Bulet. S-a 1,
Dreptul din
No. 14. Cpr.

sens, Cas. vom., C. București şi 'Trib. Brăila.
anul 1880, p. 396. Bulet. din 1890, p. 1100.
1890, No. 67; din 1888, No. 56 şi din 1883,
C. Orlâans şi Dijon. D. P., 77. 9. 113 şi Si-

rey, 19. 2. 21. Cas. Palermo, 30 iunie 1888, 17 Foro italiano,

88, 1, 1217. Id. La Legge, 8, 2. 630. Cas. belg. D. P., 94.
2. 311. Al. Degre, Dreptul din 1891, No. 10. Bedarride,
Du dol et de la fraude, IV, 1164. Baudry et Barde, 1, 667.
Baudry, II, 920. Vigie, II, 1201. Giorgio Giorgi, II, 309.
Mareade, IV, 499 bis. Demante, V, 82 bis XII. Larombitre,
Î, art. 1167, No. 46. Demolombe, XXV, 200. Duranton, X, 582
arm. -[. Huc, VII, 223. Aubry et Rau (care, în ediţiile precedente se pronunţase în sens contrar), IV, $ 313, p. 137,

text şi nota 24, Masse-Verge, III, $ 355, p. 415, nota 11.
Păuceseu,

I, 437. Pand.

fr. II, Action paulienne, 108, 2170.

Fuzier-Herman, art. 1167, No. 148 urm. Vedi şi înfră,

brica : Pfectele
*) Cpe. Baudiy et
Lavombiere, Î,
Efectele acțiunei

ru-

acțiunei pauliane.
Barde, I, 668, 719. Demolombe, XXV, 202.
art. 1167, No. 48. Vedi şi înfră, rubrica :
pauliane.
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„
-

Persoanele

eare pot exercita acţiunea pauliană
vevocatorie.

sau

Acţiunea pauliană aparține creditorilor care au fost
victima fraudei, precum și persoanelor care au fost subro-

Sate în dreptul lor 1).
„_

Remâne

Dreptul fie

Această

acţiune

individual,

tori, la plural,

pare

aparţine

fie-cărui

de și textul art.
a presupune

Acţiunea

pauliavă nu

ataca actele

frauduloase

ale falitului.

Dreptul
roman.

de credi-

1) Cas. fn., 25 iunie 1895. Pand. Ptriod., 1896, 1. 92.

Acţiu-

deci nici întrun caz însuş debi-

torului, pentru că el a înstrăinat dreptul său, şi creditorii

debitorului.

Dreptul sin-:
dicului de a

975 vorbind

concursul

al tu-

nea pauliană nu aparţine

aparţine nici

creditor în parte și
neaparat

turor creditorilor? ).

sentanţilor
sei,

trebue să fie se-

rioși și legitimi, și că cei de al treile ar putea în tot-deauna să dovedeasca, lipsa de seriositate a creanţei lor, in
care caz acţiunea ar fi respinsă pentru lipsă de calitate 2).

tor în rodi în mod

Nici repre-

|

însă bine înţăles că “creditorii

exercită

!

acest

drept

în numele

lor personal

(art. 975), ear

nu în numele debitorului lor, ca în casul art. 974 (vedi
supră, p. 195, 218, 221). Cpr. Larombiăre, I, art. 1167, No.
13. 'Thiry, 11, 643. Bauduy et Barde, 1, 710. Laurent, XVI,
494. Pand. fr., Action paulieune, No. 15, 16. C. Toneanu, Cu- .
vierul judiciar din 1894, No. 4. 'Trib. Covurlui (Gr. Alexandrescu preşed.). Curierul judiciar din 1896, No. 2.
Din

cele mai

sus

expuse

resultă

că nici

representanții

debitorului nu au exerciţiul acţiunei pauliane. Astfel, ea, se
refusă administratorului bunurilor debitorului absent (Pană.
fr., Action paulienne, 32), moștenitorului beneficiar Şi curatorului moştenirei vacante a debitorului. Cpr. C. Chambery
şi drib. Paris. D. P., 66.5. 450 şi Pand. Period. 93.9. 144.
—Vedi însă, în privinţa curatorului, D. P. 66. 3. 451, No. 2.
Sindicul, fie prin sine, fie prin un avocat rânduit de tribunal (art. 733 C. com.), ar putea însă să atace actele frau-

duloase ale falitului (art. 721 C. com.),

în calitate de re-

e
|
si
presentant al creditorilo
r. Cas. fi, D. P.,
52. 1. 49. Totîn
acest sens este și jurisprudenţa belgiană. Vedi decisiile citate în Pand, fr., Action paul. 33. Cpr. Lyon-Caen et Renault,
Dr. comm., VII, 312 şi 420, 'P. Huc, VII, 219. Art. 13 din
legea germană de la 21 iulie 1879, citată supră, p. 220, nota
1, este formală în această privinţă.—Contră. C. Rennes, 28
aug. 1948 (decisie casată). Vedi D. P., 52. 1.49.
2) Bedarride, Du dol et de la fraude, LV, 1418.
2) Demante, V, 82 bis V. Baudry, 11,992. Laurent, XVI, 456,
Pand. f., Action paulieune, 18. Vigi€, II, 1193. Arntz, III,
88. 'Thiry, II, 644. Baudry et Barde, I, 682. Păucescu, [, 364.
In dreptul roman însă, acţiunea pauliană era o acțiune
colectivă, căci ea nu aparţinea fie cărui creditor în parte,

ACŢIUNEA

PAULIANĂ

—ART,

915, 916, 1264 C. C., 721 C. COM,

941

Prin excepție însă, la caz de falimentul debitorului, Falimentul
ea se exercită de sindic în numele masei credale, fie care debitorului.
creditor ne mai păstrând, în asemene caz, dreptul seu in-

dividual. (Vedi supră, p. 240, nota 1, în fine).
Acţiunea

pauliană

genere, fără nici
de un

creditor

aparţinând

tuturor

creditorilor

în

chirografar,

dar

și de

un

creditor

privile- amanetari.

giat, amanetar

sau ipotecar 1), dacă, bine înţeles, bunurile

care

drept

le servesc

Creditori,

o deosebire, poate fi exercitată nu numai primi egiaţi
asigurare

ar fi insuficiente,

căci alt-

fel ei n'ar avea nici un interes: Pas d'interit, pas d'action 2).
Acţiunea

pauliană

aparţine

și creditorilor a căror ter- Creditori cu

men n'a ajunş încă la scadenţă, pentru că asemene acţiune nefiind admisibilă de cât în casul în care actul atacat
a determinat sau macar mărit insolvabilitatea debitorului,
în momentul întroducerei ei în justiţie, dacă o presupunem
întemeiată, debitorul a perdut beneficiul termenului (art.
1025) 3).

ci representantului masei creditorilor, curatori bonorurm, vel
ei cui de ea re actionem dare oportebit. (L. 1. Pr., Dig., 49,8).
Lucrurile se petreceau deci aproape cum se petrec as-

tăzi la caz de faliment.

Creditorii

constituiți în masă

în posesiunea averei debitorului lor

insolvabil,

intrau

o vindeau

şi, dacă nu erau pe deplin plătiţi, atacau prin representantul lor actele făcute în frauda lor. Dacă curatorul bunuri-

lor (sindicul, cum sar dice astăzi), pentru un motiv sau
altul, nu exercita acţiunea, creditorii alegeau san făceau să
se aleagă prin pretor unul din ei pentru exerciţul acestei
acţiuni. Mai mult încă, unul din creditori putea de la sine
şi în mod spontaneu să lucreze în interesul tuturora. Cpr.

Accarias,

Dr. romain,

II, 852, p. 945.

P&ucescu, 1, 448.

Baudry et Barde, I, 682, p. 59%, text şi nota 3.
) 'Trib. Râmnicu-Velcei, Dreptul din 1896, No. 29. C. Bordeaux,
Toulouse şi Cas. fe. D. P., 75. 2. 18. D.P., 718.1. 991. sirey, 86. 2. 93. Cpr. Thiry, 11, 644. Baudry et Barde, IL,
683, 684. 'P. Huc, VII, 219. Laurent, XVI, 457. Vigie, II,
1194. Demolombe, XXV, 22$. Aubry et Rau, 1V, $313,p.
130, text și nota 2. Bedarride, op. cit., IV, 1435.. Giorgio
Giorgi, IL, 263. Repert. Dalloz, Supplem., Oblig., 360. Pand.
fr., Act. paul., 20. Larombiăre, I, art. 1161, No. 23, 94.
Peucescu, I, 364. Fuzier-Herman, ÎI, art. 1167, No. 42.
*) Vedi, supră, p. 214, text şi nota 1.
3) Baudry et Barde, 1, 685 şi 1733, nota 4. Demolombe, XXV,
230. Laurent, XVI, 458. Baudry, II, 992. 'T. Hue, VII,
„219. Pand. fr., Action paulienne, 24. Păucescu, 1, 365. Fuzier-Herman, II, art. 1167, No. 66. Giorgio Giorgi, op. cit.,
II, 268. Vigie, 11, 1193.—Contră. Duranton, X, 5%5.
-

16

termen.
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Creditori,
Ea nu aparţine însă creditorilor condiționali, a căror
condiţionali. condițiune nu s'a îndeplinit încă, pentru că acel care are
o creanță sub o condiție suspensivă, are, penlente conditione, numai speranţa dea deveni creditor 1). Creditorii condiționali pot, ce e dreptul, cât timp condiţia e în suspen-.
sie, să făcă acte conservatorii (art. 1016), însă acțiunea
păuliană este mai mult de câto măsură conservatorie, căci
Anteriorita-

ea presintă caracterele unui act de executare 2).
Pentru

ca

un

creditor

să

poată însă exercita

acțiunea

tea eieanței. pauliană, trebue, în principiu, ca creanța sa să fie anterioară

actului atacat, soluţie care era admisă atât în dreptul roman, cât şi în dreptul nostru anterior 5). In adevăr, de
câte ori creanța este posterioară actului, acest act nu a-

duce nici o pagubă
să aibă o garanție

creditorului, de vreme ce el n'a putut
asupra bunurilor care, în momentul

nașterei creanţei sale, nu erau încă în patrimoniul

lui său 4).

debitoru-

!

1) Ceea ce e în suspensie se consideră, în adevăr, ca inexistent : Quod pendet, non est pro co, guasi sit“. L. 169, $ 1,
Dig., 50, 17, De diversis regulis juris antigui.
*) Laurent, XVI, 459. Baudry, II, 992. Baudry et Barde, I,
686. Pand. fr., Action paulieune, 96. Campas, De la rtvocation
des actes faits en fraude des crtanciers, 10. Gnillouard, Aetion paulieune, p. 157. 'T. Huc, VII, 210, în fine, p. 294. Vigi€, II, 1194. Giorgio Giorgi, 11, 268. Păucescu, 1, 365. Fuzier-Herman, art, 1167, No. 67.—Contră. Demolombe, XĂY,
231. Trib. civ. Nancy, 28 noembrie 1887, sentință citată de
Baudry et Barde, I, p. 602, nota 1.

2) Lu. 10, $1;—L.

15 şi L. 16, Dig, 42,8,

Que

în Fraudem

creditorumn. Vedi şi art. 1286 C. Calimach (953 C: austr.).
+) Baudry et Barde, I, 687. Baudry, II, 922. 'Thiry, IL, 644.
Mourlon, II, 1181. Demolombe, XXV, 232. Laurent, XVI,
460. Aubry et Rau, IV, $ 313, p. 133. Daranton, X, 373.
Demante, V, 82 bis V. Larombitre, 1, ast. 1167, No, 20.
T. Huc, VII, 219. Vigie, II, 1192. Peucescu, 1, 367. Arntz,
III, 89. Giorgio Giorgi, II, 264. Bedarride, IV, 1419. Naquet, /tude sur L'action paulienue, etc., p. 190. Marcadă,
IV, 501. Repert. Dalloz, Suppleu. Oblig., 362. Pand. fr. Act,
paul., 50. Al. Degre, Dreptul din 1891, No. 10. C. 'Toneanu, Curier. judiciar din 1894, No. 5. P.Pont., Priv..et hypoth.,
I, 18. Fuzier-Herman, art. 1167, No. 48. Cpr. Cas. fr. şi

C. Bruxelles,

D, P., 73. 1. 80. D. P., 83. 2. 107.

Cp-.D.

P., 92. 2. 609. D. P., 93. 9.475. Cas. Napoli, 2 dechembrie
1880, La Legge, 81, 1, 628. 'Trib. Ilfov, 14 fevr. (sentinţă
pronunţată sub codul Caragea), Gazeta Tribun. din 1861,

ACȚIUNEA PAULIANĂ.—ART. 975, 976, 1264 C. C., 721 C. COM.
Curtea,

în principiu

noastră

supremă

este

deci

greșită

când
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pune

că, de oare ce legea nu distinge, ovi ce creditor,

fie chiar posterior creanţei atacate. este în drept să intente acțiunea în numele seu pentru revocarea unui act fă-

cut de debitor

în frauda sa 1),

fiind că creditorii

poste-

riori actului atacat nu au acest drept de cât dacă se dovedește că actul avea de scop fraudarea lor 2). «Conside-

rând, dice foarte bine
o decisie posterioară

a Curţei noastre

supreme, că este un principiu constant că creditorii anteriori actului fraudulos, singuri (exceptându-se casul de simulațiune) sunt în drept al ataca prin acţiunea revocato-

mie,

căci numai

lor

ear nu și creanţelor

ționărei

actul poate

să le aducă

o vatamare,

ce nu existau încă în momentul

confec-

actului ... etc. ?).

No. 13, p. 109, eolona 2, penultimul considerent. 'Trib. Charleville, 4 fevr. 1895. Gaz. Pal., 9, 1, Supplem., p. 42. In
cât priveşte jurisprudenţa

ori ocasiunea de
tulului

română,

care

a decide că numai

atacat au în principiu

a avut de mai multe

creditorii anteriori ac-

exerciţiul

acţiunei

pauliane,

cpr. Cas. rom., C. Bucureşti și Craiova, Trib. Suceava, ete.
Bulet. S-a 1, 1887, p. 446. Dreptul din 1884, No. 33 şi 62.
Dreptul din 1890, No. 67, 69 şi 73. Dreptul din 18 mai
18917, _No. 38, ete. Cpr. şi Trib. Paris. Dreptul din 1894,
No. 11.—In cât priveşte însă acțiunea în simulaţiune, vom
vedea că ea aparţine şi creditorilor posteriori.
') “Cas. rom., Bulet. S-a I, anul 1884, p. 540.
*) Cas. rom. şi trib. Iași. Bulet. S-a I, 1890, p. 1100. Dreptul din 1890, No. 61. Dreptul din 1883, No. 30. Trib. IIfov, 8 dechem. 1861 (sentință pronunţată sub legea veche, ”
N. Blaramberg preşed.) Gazeta Tribun. din 1862, No. 44, p.
367, 368. Jurisprudenţa străină este în acelaș sens.
Vedi
D. P., 91. 1. 331. D. P.,92. 2. 609. D.P.,93.2. 4710.D.P,
94. 1.505. Pand. Ptriod., 94. 2. 502. D. P, 95. 1.31.D.

P., 96. 2. 280. Cas. Torino,

La Giurisprudenza di 'Torino,

1883, 100. Cpr. Bandry et Barde, I, 689 şi 733. T. Huc,
VII, 219. Laurent, XVI, 462. Marcade, IV, 502. Fuzier-Herman, art. 1167, No. 32 urm., şi toţi autorii. „Creditorii cei
de mai în urmă, dice art. 1986 din codul Calimach (953 C.
austriac), atunci numai au drit să ceară oborirea dăruivei, când

vor putea

dovedi

cum

că primitorul

darului

din

vicleșug se alcătuise”cu dătătorul spre paguba lor“.
|
5) Bulet. Cas. S-a I, 1887, considerentul de la p. 445, 446.
Vedi şi decisiile citate la nota 4 de la p.249, în fine.
Donaţiunea nefiind perfectă de cât piru acceptare (art.
914), epoca acceptărei se va lua în considerație pentru a
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Așa dar, numai creditorii anteriori actului fraudulos
pot, în principiu, să'l revoace prin acțiunea pauliană ; însă
trebue să adăogăm că drepturile care existau în principiu

înaintea

Aplicarea
Art, 1182
Controvers

sevârșirei

actului

atacat vor fi considerate

ca pre-

existente, cu toate că existenţa lor n'ar fi fost recunoscută
de cât prin o hotarire posterioară acestui act. Hotărârea
nu face, în adevăr, să nască creanța, ci o constată numai 1).
Fiind dat principiul că creanţa pe care se întemeiează
ă.acțiunea pauliană trebue să fie anterioară actului atacat,
naște

chestiunea

de

a se ști dacă

este

neaparat,

de

câte

ori creditorul își întemeiează acţiunea sa pe un titlu sub
semnătură privată, ca acest titlu să fi dobândit dată certă
prin unele din mijloacele aratate de art. 1182. înainte
de
a se fi sevârșit actul atacat ca fraudulos. Unii pretind
că
anterioritatea creanţei n'are nevoe de a fi constatată prin
un act având dată certă, mai cu samă când acțiunea, este

îndreptată

contra

unui

terțiu de rea

credință,

punând ast-

fel antidata în sarcina pâritului : „Considerând, dice Curtea noastră supremă, într'o afacere celebră, în care am fi-

gurat
causă

și noi ca avocat și care a făcut mult sgomot, din
că era vorba de anularea unei creanţe de 26000 de

napoleoni (afacerea mai sus citată Inge Robert —Meierhofter
),
că nu este necesar atunci când creanța resultă dintr'
un
inscris sub semnătură privată ca înscrisul să f dobândit
dată certă prin unul din mijloacele indicate în art. 1182,
anterior actului atacat; că acest text, care tinde a ocroti

pe

cei de

al treile

în contra

pericolului

antidatărilor, are

în vedere interesele vrednice de ocrotire a celor de al treile, a căror acte nu sunt defaimate ca frauduloase, căci,

dacă se dovedeşte din contra că însuşi cei de al treile
au
participat la fraudă, anterioritatea titlurilor credito
rilor

reclamanți resultă din însuș faptul că terțiul e complice al
fraudei ; că dar fiind demonstrat, în specie, că pâritul Meierse şti dacă ea este anterioară sau posterioară
tăței dăruitorului. Pand. fr., Action paulienne,
ritățile citate acolo. Bedarride, Failite, 108.
C. Aix şi Cas. fr. D. P., 71. 9. 933. D. P., 13.
C. Paris, 8 martie 1893, Gaz. Pul., 93. 2. 61.
Barde, I, 688. Laurent, XVI, 461. 7. Huc, VII,
gio Giorgi, II, 267. Larombiere, |, art. 1167, No.

insolvabiliGl şi auto1.65. Cpr.
Bamdry et
219. Gior20. Pana.

fr, Action paul., 60. Fuzier-Herman, II, art. 1167.

No. 58.
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hoffer a cooperat la fraudă, înstanța de fond cu drept cuvânt a conchis că dânsul nu poate să obiecteze creditorilor reclamanţi lipsa de iitluri având dată certă... ete: 1).
Intrebăm însă pe Inalta Curte, care preconizează acest

sistem,

de unde va resulta,

în specie,

anterioritatea

cre-

anței ? Creditorul ne având sto dovedească, pâritului va incumba sarcina de a stabili că titlul pe care se întemeiează
acțiunea

este

antidatat.

Cine

nu

vede

orie restoarnă nu numai art. 1182,
care acel ce face

dească.

o propunere

însă că

asemene

te-

dar şi art. 1169, după

în judecată

trebue

s'o "dove-

Or, creditorii trebue să dovedească în principiu an-

terioritatea creanței lor. Persoanele care au tratat cu debitorul sunt terții față cu creditorii sti, şi ar. 1182 prevede tocmai că actul sub semnătură privată nare dată certă
faţă cu cei de al treile de cât din momentul în care s'au

îndeplinit faptele prevădute în el. Art. 1182 trebue deci,
după rigoarea principiilor, să'și primească aplicațiune în

specie 5,

Actele care pot fi atacate prin acţiunea pauliană.

In principiu, toate actele prin care debitorula micșorat în mod fraudulos garanţia creditorilor sei, pot fi ata-

cate prin acțiunea pauliană 5), quodeunque fi audis causa fac-

tun est... qualecumque fuerit 1), fie aceste acte cu titlu oneros,

9
—

) Bulet. Cas. S-a 1, 1887, p. 446. Vegi în acelaş sens, C.
Bourges. D. P., 92. 2. 609. Cpr. D. P., 46.2.99%.D.P. „56.
2. 112. Aubry. et Rau, IV, $ 313, p. 133, text. şi nota, 15,
Fuzier-Herman, art. 1167, “No. 68. Larombiere, I, art. 1161,
No. 92. Demolombe, XXV, 234. Giorgio Giorgi, ÎI, 265. Al,
Degre, Dreptul din 1891, No. 10.
Baudry-Lacantinerie, TI, '929, Laurent, XVI, 461. T. Huc,
VII, 219. Cp. 'Trib. Caen şi C. Paris, D. P, 51. 5. 180,
No. 3 şi D. P., 93. 2. 280.—Cu toate aceste, chestiunea
este foarte discutată. Vedi diversele sisteme aratate în Baudry et Barde, I, 691, şi în Pand. fe., Act. paul., 55 urm.

5)

Astfel,

creditorii ar putea să atace

contractul judiciar

in-

tervenit între debitorul lor şi o a treia persoană într'o instanţă având de obiect darea unei socoteli şi fixarea. sumei
davorite de acest din urmă. Cas, fr., Pand. Piriod., 1897,
161
*) L. 1, 8 2, Dig., 49, 8. Această lege se mai exprimă încă
în termenii următori + „Ait. ergo pretor, guce Jraudationis
causa gesta evunt.

omnem

Hac verba generalia

sunt, et continent în se

omnino în fraudem factam, vel alienationem, vel guem-

cunque contracta“,
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fie cu titlu gratuit 1), unilaterale, precum, de ex., renunțavea la un drept câștigat, bilaterale, etc.
Anplarea u- „Astfel, o ipotecă constituită de debitor în frauda
şi
"paguba creditorilor sti, poatefi anulată prin acțiunea pau-

liană 2).

Anul. remite-

De

asemene,

se poate

ataca

prin

această

acțiune,

re-

sei unei da- miterea unei datorii consimțită de debitor (art. 1138), ac”

ceptarea unei moșteniri insolvabile 1), renunțarea

la pres-

cripție (art. 1843) ), etc.

Anularea
Plata sau garantarea unei datorii exigibile făcută de
Plăţei sân gă-un necomereiant, chiar în stare de insolvabilitate, nu poate
datorii exigi-fi însă

atacată

prin

acțiunea

pauliană,

cu toate

că eredi-

pile „făcută torul av fi cunoscut; starea de insolvabilitate a debitorului
merciant. SEu, pentru că creditorul, care a primit astfel să fie plătit, n'a făcut de cât să reintre în bunurile sale 3), sutum

EI
=

1) Cor Trib. şi C. Lyon. D.P., 94. 2.490. Baudry et Barde,
I, 692.
2) 0. Bucureşti. Dreptul din 1884, No. 33. Cpr. Cas. fr., D.P.,
19. 1. 127. Fuzier-Herman, II, art, 1167, No. 20.
5) Baudry et Barde, 1, 692. Demolombe, XXV, 155. Pand. fr.
dci. paulienne, 115. Giorgio Giorgi, II, 393. Vedi şi supră, p.
224, nota 3.—In cât priveşte renunțarea la moştenire,
vedi supră, p. 206 şi 224.
.
*) Baudry et Barde, IL, 694. Baudry et Tissier, Prescription, 115.
Troplong, Prescription, I, 101. Cpr. C. Ovlâans. D. P., 54,
2. 234.—Contră. Vazeille, Prescription, L, 352 şi C. Nancy,
Repert. Dalloz, Prescription cit. No. 137, p. 99, nota 1.
Vedi şi supră, p. 202, nota ? şi 234, nota 1.
Baudry et Barde, I, 663 şi 695. Laurent, XVI, 480 urm.
Aubry et Ran, IV, $313, p. 140. Demolombe, XXV, 225.
Giorgio Giorgi, II, 279, 321. Larombitre. I, art. 1167, No.
40. Opr. Cas. fi. și C. Poitiexs, D. P., 69. 1. 200. D.P,
95. 2. 121 şi nota Imi Marcel Planiol. Vedi şi C. Orlâans,

Deosebire între dreptul

civil şi drepcl

At

700

urm, G. Com.

Pand.

Period.

92. 2. 269.

In caz de faliment al debitorului, art. 720 din codul de

comerț

declară

nule

toate

plăţile făcute

de falit, în urma

sentinţei declarative de faliment, precum şi plata datorielor

neajunse

la scadență

făcute

în urma

susdisei

date,

fie în

bani, fie prin cesiune, vândare, compensațiune sau altfei, nulitatea neputând, în asemene caz, fi invocată de falit, ci numai de creditorii săi (Cas. rom. 25 iunie 1896, Dreptul din
1896, No. 67 şi Curierul judiciar din acelaş an, No. 35). Mai
mult încă, după art. 751 din acelaş cod, celelalte plăţi
făcute de falit în ori ce timp, sunt anulabile, dacă creditorii

care

le au

primit

au cunoscut

starea

de insolvabilitate a

debitorului lor. Aceste disposițiuni excepţionale şi speciale

ACȚIUNEA

PAULIANĂ.—ART,

975, 976, 1264 C. €., 721 C. COM,

241

recipit. „Nihil dolo creditor - facit, qui suum vecipit“ 1).
Dacă datoria plătită nu era încă exigibilă, creditorul
va putea să păstreze capitalul primit, ţinând însă socoteală
creditorilor reclamanţi de foloasele ce el ar fi tras din această

“plată anticipată ?).

In fine, am vă&dut supră, p. 224, că creditorii n'ar putea să accepte donaţiunea pe care debitorul lor ar refusa
de a o primi, pentru că, prin acest refuz, el nu micșorează
patrimoniul seu, ci negligează numai de al mări, și creditorii nu pot avea nici o acțiune în privinţa unui bun asupra căruia debitorul lor n'a fost nici o dată proprietar:

Primirea

u-

nei donaţiuni,

„on fraudanti credătoves ciim quid non adquiribur a debitore, sed câm -quid de bonis diminuitur* 3).
Am

dis că, în principiu,

rul a micșorat

toate actele prin

care

debito-

în mod fraudulos bunurile sale, care servesc

drept, garanţie creditorilor sei, pot fi revocate prin acţiunea pauliană.
Acest principiu este aplicabil și hotăririlor judecăto-

.
Revocarea

hotărîvilor
vești remase definitive 4), prin care debitorul sar îi lăsat a judecătoreşti

fi condamnat

în urma

unei

ințălegeri

frauduloase

avută cu

“adversarul s&u. Nu se poate dice, în adever, precum am
spus-o de mai multe ori, că creditorii chirografari au fost,

materiei comerciului nu se aplică însă în materie civilă,
unde insolvabilitatea rămâne supusă dreptului comun. Vedi
supră, p. 235 urm., ad notam.
) L. 129, Dig., 50, 17, De diversis regulis juris antigui. Vedi
şi Li. 24, in fine, Dig., 42, S, unde se ice: „Jus civile vigiiantibus scriptum est: ideo gquogue non recocatur id quod
percepi“. Cpr. L. 6, $ 7, Dig., cod. tit. şi L. 45, Dig., 12,6.
*) Cpr. P&ucescu, I, 428. Baudry et Barde, I, 695 şi L. 6, $
7, Dig., 42, 8, Que in fraudem credit.—Dacă creditorul a
fost plătit prin o datio in solutum, această plată va putea,
fi revocată pentru excedent, de câte ori obiectul primit de
creditor

ar fi fost cedat

valoarea lui reală.-—Datio
revocată

pentru

o sumă

in solutum

mică

mai

de

cât

ar mai putea încă fi

prin acțiunea în simulaţiune, de câte

ori ea ar fi

tost fictivă şi ar fi avut. de obiect, sustragerea bunurilor de
la urmărirea creditorilor. Cpr. Marcel Planiol. D. P., %.
2, p. 129, nota 1, în fine.
3) L. 134, Dig., 50. 17. Vedi şi legile citate supră, p. 221, nota
1 și în t. III, p. 355, nota 1.
*) Dacă hotărirea ar fi încă susceptibilă de a fi reformată
prin 0 cale oare care (oposiţie, apel, etc.), creditorii ar putea usa de aceste

căi în numele

“art. 974. Vedi supră, p. 203.

debitorului

lor şi

în baza,

dobândite

în mod fraudhilos.
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în specie, representaţi de debitorul lor, pentru că, prin
colusiunea frauduloasă pe careo presupunem, debitorul depart
e de
ai representa, le a tradat interesele. Creditorii trebue
deci
să aibă dreptul de a revoca o hotărîre care nu
s'a dobân-

dit de cât prin fraudă. Principiul nu sufere nici o
discuțiune, și art. 1264 cuprinde ov aplicaţiune a lui. Credito
rii

vor

putea

deci

să exercite,

fie pe cale principală,

în specie, acţiunea

fie pe cale

de contestaţie

rire (art. 399 Pr. civ) !), ceea ce, în Francia,
la tierce opposition (art. 414 Pr. civ. f.).
Acţiunea

pauliană,

la urmă-

se numeşte

pauliană este deci o acțiune generală.

Acest

principiu sufere însă mai multe excepţiuni :
Atacarea re1% Acţiunea pauliană nu este admisă contra
actelor
nunţărei
PR
:
dreptul de la„Prin care- debito
|
rul s'a. despoiat
de un drept
exclusiv: per-|

cere revoc.sonal.

unei

Așa,

de exemplu,

:
uni p. donaţiingra-ăCeastă > acţiune

titudine.
Ant, 881.

,

|

creditorii n'ar putea. să atace prin
SR
_
La

renunțarea

frauduloasă

ce debitorul

i

lor ai

fi făcut la dreptul de a cere revocarea unei donațiuni conîxa unui donatar culpabil de ingratitudine (art. 831 urm.).
In adever, creditorii n'ar trage nici un folos din anulare
a,
acestei renunţări, fiind
că ei nu pot exercita acțiunea în
') Cas. rom. Dreptul din 1890, No. 67 şi Bulet. S-a I, anul 1890,
p. 1100. Cpr. Bulet. 1892, S-a 1, p. 1092. C. din Bucureşti,
Dreptul din 1888, No. 56 şi din 1884, No. 13. Cpr. Cas. fr. D.
P., 50. 1.224 şi D. P.,99. 1. 155. Doctrina este de asemene
nnanimă asupra acestui punct. Veqi '. Huc, VII, 224. Demolombe, XXV, 157. Laurent, XVI, 47. Demante, V,
82
bis IV. Aubryet Rau, IV,
$ 313, p. 141. Baudry et Barde,
I, 693. Baudry, II, 993, ete.— Principiul că hotaririle judecătoreşti

pronunţate

în contra

debitorului

pot

fi revoca-

te de creditorii sei, de câte ori a existat colusiune între
debitor și adversarul seu, este admis la noi ca şi în Francia, fără nici o discuțiune, şi dacă există o controversă în
această privinţă, este numai asupra căii prin care creditorii pot exercita acțiunea.
In adever, pe când unii ar voi
ca hotărivile să nu poată fi atacate de cât pe cale de contestaţie la instanţa care le a pronunţat (Păucescu, I, 406),
Curtea de Casaţie a, decis, în secţiuni-unite, că acţiunea pauliană nu poate fi exercitată de cât pe cale principală (Bulet. 1883, p. 613, ultimul considerent), ceea ce este inadmi" Sibil, pentru că art. 399 Pr. Civ., care prevede calea
de
contestaţie la urmărire (fierce opposilion), se aplică şi la acțiunea pauliană.
Creditorii vor alege deci din ambele căi
acea care le va conveni mai bine. Crp. Trib. Patna, Gorj şi
Fălciu. Dreptul din 1893, No. 15 şi 29. Dreptul din 1895,

No. 1. Vedi şi supră, p. 218, text şi nota 1.

„ACȚIUNEA

PAULIANĂ.—ART.

975, 976, 1264 C. C., 721 0.

revocare în numele debitorului, în baza art. 974,
fiind un drept personalisim al dăruitorului )!.
Aceiaș

soluțiune

este aplicabilă

rintele usufructuar ar fi renunţat
de folosință

în casul

COM,

949
=

aceasta

în care

pă- Revocarea

indirect la dreptul

seu marei

legală, prin emanciparea

copilului

stu.

Renun- legal. Con-

țarea, în asemene caz, n'ar putea fi revocată de cătră cre- îr0versă-

ditorii părintelui usufructuar, pentru că ea este un efect
legal al emancipărei, care ar trebui să fie mai întăi anulată,

și știut este că dreptul de emancipare

puterei părintești,

este

ca atare

fiind un atribut

exclusiv personal

lui și nu face parte din patrimoniul debitorului 2).

al

părinte-

') Baudry, IL, 515, 923. Baudry et Barde, |, 613, 697. Demante, V, 82 bis II. Mareade, IV, 494. Demolombe, XXV,
150, 151, 169 urm. Laurent, XVI, 473. T. Huc, VII, 217.
Aubry et Rau, IV, $ 312, p. 126; $ 313, p. 131, text şi
nota 5 şi VII, $ 708, p. 418 urm. Giorgio Giorgi, II, 216.
Thiry, IL, 383. Arntz, III, 82. Veqi supră, p.208 şi t.1V,
p. 268, text şi nota 1, unde se arată controversa.
*) Aubry et Rau, IV, $ 313, p. 131, nota 5 şi VI, $ 550 bis,
p. 92, nota 36, în fine. Duranton, III, 394. Demolombe, VI,
994 și XXV, 173. Laurent, [V, 339, în fine. Mareade, II,
169, în fine, p. 180. Allemand, Mariage, II, 1138. Larombi&re, Î, art. 1161, No. 11. Giorgio Giorgi, op. cit., IL. 320.
Mass-Vergs, I, $ 189, p. 375, nota 21, în fine şi III, $ 555,
p. 412, 413, nota 4. Magnin, Des Minorităs, 1, 282. Proudhon, Usufruit, V,2399. Maiereni, Della revoca degli atti fraudolenti, 42. Vedi supră, p. 204, nota 1 şi t. Il a lucrărei
noastre, p. 54 nota 1.—Contră. Merlin, Quest. de droit, VIII,
v” Usufruit patevnel, p. 690 şi urm. Vedi şi î. II a lucrărei noastre, p. 54, nota 1.—Cât pentru casul în care părintele ar fi renunțat direct, la dreptul de tolosinţă legală, această renunțare poate, în părerea generală, să facă obiectul
acţiunei pauliane, pentru că, cu toată controversa ce există
asupra

acestui punct, creditorii

având, după

cum

am

vedut

(t. IL, p. 45 şi supră, p. 198, nota 2), dreptul de a urmări,
în baza art. 1824,-$ 2, prisosul care ar remânea în urma
îndeplinirei îndatorirelor puse de lege în sarcina soțului usufructuar (art. 339), asemene renunțare nimiceşte cu totul
sau cel puțin micşorează garanţia lor. Demolombe, VI, 593
şi XXV, 173. Aubry et Rau, VI, $ 550 bis, p. 99, nota 36.
Mareade, II, 167. Mass6-Verge, I, $ 189, p. 375, nota 21 şi
t. III, $ 555, p. 418, nota 4, în fine. Duranton, III, 394.
Laurent, IV, 339. C. din Bucureşti, Dreptul din 1885, No.
1. Veqi şi t. II a lucrărei noastre, p.53,54.—Contră. Baudry et Barde, I, 698.
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CODUL

Art. 976.

CIVIL.— CARTEA

JI. —TIT. IEI. — CAP. IIL—S-a IL.—A RT, 975.

20 A doua excepţie este prev&dută de art. 976, care,
în codul francez, face parte integrantă din art. 975. Acest
text ne arată

două restricţii la principiul

una stabilită la titlul moştenirelor,
de căsătorie.
Prima. res-

Acea

de

la contractul

acţiunei

pauliane,

și cealaltă, la contractul

de căsătorie

nuşi

are

fiinţă la.

tueţie. Con- noi, fiind că, după toate probabilitățile, ea se referă la art.
sătorie,

L+16 din codul francez,

cate regulele. relative

și la împărţeala
care cred

un sens 1).
A doua res-

că

eliminat de legiuitorul nostru, după

la împărţeala

comunităţei.

moștenirelor

se aplică

Chiar în Francia sunt autori

această restricţie

n'are

nici o aplicare

şi nici

Cât pentru a doua restricţie relativă la ast. 785 (882

“EAI O. fe),

creditorii având dreptul de a interveni la împăr-

Controversă.țeala unei

moşteniri

făcută de debitorul lor, pentru

nu se sevârșească cu viclenie în vatamarea
ei nu

mai pot

ataca, prin acţiunea

ca ea să

drepturilor lor,

pauliană, împărţeala

fă-

cută de debitorul lor, dacă nu sau conformat acestei disposițiuni. Impărțeala remâne, în asemene caz, bună şi inatacabilă din partea creditorilor, din causa moștenitorilor
ă căror

drepturi

sar

sacrifica prin

liane : „Conside
dicerând
tribunalu
,l
1880), că art. 785 C. C. nu acordă
copartași

dreptul

să atace

exercițiul

acţiunei pau-

de Ilfov (13 fevruar
creditorilor unuia din

o împărțeală

sevârşită,

atunci când s'a facut în lipsa acelor creditori
se țină
acţiunea

samă

de

pauliană

oposiţiunea

lor;

se poate

exercita

frauduloase petrecute,

că de

și,

contra

totuşi art. $76

C. C.

şi
în

de

cât

fără să
principiu,

tuturor

actelor

crează

nişte

excepțiuni, care sunt adevarate restricțiuni la acţiunea pauliană ; acest text dice, în adever, că creditorii care atacă
)

Cpr. E. Acollas, II, p. 816. Mourlon, II, 1186, în fine. Laurent, XVI, 474. Demolombe, XXV, 168. 7. Huc, VII, 229.
Baudry, IL, 923. Baudry et Barde, 1, 703.—Uhnii autori cred
că art. 9716 se referă la art. 633 Pr. civ. (873 Pr. fr.), care
limitează la un an, după publicaţiuni, dreptul creditorilor
barbatului

de a ataca

separarea

de patrimonii

(comp.

De-

mante, V, 83. Vigiă, II, 1207. Peucescu, I, 493, in fine);
însă această explicaţie este inadmisibilă față cu termenii
expreşi ai art. 916, care ne trimete la. titlu despre contraciul de căsătorie și despre drepturile respective ale soților (art.
1223 urm.), prin urmare, la, codul civil, ear nu la codul de
procedură civilă. Cpr. Bandry et Barde, I, p. 613, nota 2.

ACŢIUNEA

pentru

fraudă

toxi, pentru
cela

PAULIANĂ.-—ART.

actele

975, 976, 19614 C. C., 121 C. CON.

sevârșite

de debitorul

drepturile enumerate

al contractului

de

căsătorie

lor,

sunt

da-

la titlul succesiunelor, ași drepturile

respective a-

le soţilor, să se conforme cu regulele cuprinse intr'ânsele;
că, în specie, oposițiune din partea apelantei nu s'a făcut,

când

invoca

s'a făcut

împărțeala, și că, prin

protecțiunea art. 785

urmare,

ea

nu poate

C. 0. etc.“]).

Autorii și jurisprudenţa sunt însă de acord pentru a, Ascunderea
decide că creditorii ne-oponenţi pot să exercite acţiunea morţei lui
de cujus.
pauliană și să revoace împărțeala de câte ori moştenitorii

ar fi ascuns în mod fraudulos moartea lui de cujus, sau ar

fi grăbit operaţiunele împărțelei în scopul fraudulos de a
împedeca ori ce oposiție sau intervenţie din partea
cre-

ditorilor 2).

Dacă impărțeala este fictivă şi simulată, creditorii neoponenți o vor putea anula prin acțiunea în simulaţiune 3,

"3
——

') Vedi Dreptul din 1881, No. 57. Cpr. Cas. fe. şi C. Alger. D.
P., 91. 1.25 şi D. P., 9%. 2. 113. D.P.,93. 2. 511. Vedi în
acelaş seus, Baudry et Wabl, Suceessions, III, 4181, 4935.
Demolombe, XVII, 241. Laurent, X, 537 urm. şi XVI, 474.
Hureaux, Successions, IV, 205 urm. Baudry et Barde, Î, 100
Şi 742. Arntz, IL, 1624. Vigi6, II, 495. 'Thiry, 11, 949. Baudry, II, 922 şi 923. Corn. Botez, Dreptul din 1897, No. 21.
PY. Huc, V, 435. Peucescu, [, 493. Marcadă, III, 408, 409 și
autorii citați în t. III a lucrărei noastre, p. 604, nota 1.—
Cu toate aceste, chestiunea este controversată, şi sunt autori care susțin că creditorii pot, chiar în lipsă de oposiție sau intervenţie din partea lor, să atace împărțeala, de
câte ori frauda ar fi fost, concertată intre toţi moştenitorii
sau comuniştii. Vedi în acest sens, Aubry et Rau, VI, $
626, p. 593, text și nota 49. Duteuc, Partage, 532. Le SelIyer, Success., VI, $ 626, p. 593 urm. Frâminville, 7. des
minorites, 1, 414. Bâdarride, op. eit., IV, 1559. C. Amiens,
D. P., 14, 5, 364, No. 4 şi autorii citați în t. nostru III,
p. 604, nota 1. In codul italian, art. 680 este formal în acest din urmă sens. Cpr. Giorgio Giorgi, 11, 306.
Jurisprudența a făcut nenumarate aplicațiunia acestui principiu. Vedi D. P., 97. 2. 13. D. P, 9%. 2. 113, 931, 473
şi 609. D. P., 91. 1. 95. D. P, 86.2. 996. D.P., 19.
2. 115. D. P., 78. 2.172 şi 215, ete. Baudry et Wahl,
Success. III, 4241. Baudry et Barde, I, 702. Demolombe,
XVII, 243, 245. Hureaux, op. cit., IV, 212. Laurent, X,
540. Vigi6, I[, 425, în fine, şi toţi autorii.
3) Cpr. Baudry et Barde, Î, 742. Laurent, X, 539. Demolombe,
XVII, 242. Baudey et Wahl, Successions, III, 4240. Aubry

Impărţeală
simulată.
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CODUL

CIVIL.—CARTEA III. TIT. IIL.—CAPIT. III.

S-a IL.—ART. 975.

Creditorii copartașilor vor mai putea încă exercita acfăcută
fără
țiunea
pauliană contra împărțelei, fără a dovedi nici fraua se ţine samă de iter- da debitorului lor, nici concertul fraudulos între diferiţii
venţia
credi- copartaşi, ci numai prejudiciul ce ei au suferit, de câte
torilor,
ori impărțala ar îi fost făcută în lipsa lor, fără a se ține
Impărţeală

samă

de oposiţia

Caracterul

sau

intervenţia

lor

acţiunei pauliane

(art.

785) !).

(Controversă).

Acţiunea pauliană este ea personală, reală sau mixtă ?
In Institutele lui Justinian, acţiunea pauliană figuDr. roman.
Controversă.rează ca acțiune în revendicare, adecă ca o acţiune reali *), ear în Digeste, ca o acţiune personală (in factum) 3.)
Aceasta a făcut pe unii să creadă că Romanii au avut
două acțiuni pauliane, una personală, și alta reală 4),

Dreptul

actual.

Controversă.

Aceiaș

discuțiune

majoritatea

pauliană
sau

darul

autorilor

ca personală,
unui

este o acțiune

imobil.

s'a ivit și
consideră

cu drept

chiar când
In adevăr,

în revendicare,

în dreptul actual,
cuvânt

este vorba de vândarea
acțiunea

:)

%)

pauliană

nu

ci o acţiune în despăgubire,

întemeiată pe dol și pe o înavuţrie nedreaptă.

”

însă

acțiunea

Acţiunea pau-

et Rau, VI, $ 626, p. 595. Cpr. D. P., 92. 2. 113, 473 şi
609. Vegi şi Trib. Ilfov, Dreptul din 1881, No. 57. Vedi şi
t. IL a lucrărei noastre, p. 605.
Bauâry et Barde, I, 701. Baudry et Wabhl, Successions, III,
4221 urm.
„Si quis în fraudem creditorum rem suam alicui tradiderit,
bonis ejus a creditoribus ex sententia presidis possessis, permittitur îpsis creditoribus, rescissa traditione, eam rem petere, îd est dicere, eam vrem truditam non esse, et ob id în
bonis debitoris mansisse“. (Instit. IV, tit. 6, $ 6).
L. 38, Pr. şi $ 4, Dig, 22, 1, De usuris, ete. L. 10, Pr.
în fine, Dig., 42, 8, Que în fraudem creditorum. Vedi şi L.
14, ab înitio, Dig., loco cit., unde se dice. „Hac în fact
actione non solu dominia vevocantur, verumetiam actiones
restauvantur“. Mai vedi încă și L. 5, Cod., 7, 75, De rerocandis his, qua în fraudem creditorum alienata sunt, etc.
Vedi M. Ortolan, Epic. hist. des Institutes, (ediţia din 1863),
2084—2086, p. 613. Ruben de Conder, Dr. romain, II, p.
386, P. Rambaud, Dr. romain, IL, p. 566 urm., ete.—Y edi
însă Accarias, Dr. romain, (ediţia a IV-a, 1891), 849, p.
938 urm., care nn recunoaşte de cât o singură acţiune pau- .
liană, şi anume acea personală (in factum). dem. Van Wetter, Dr. rom., IL, $ 526, p. 249. G. May, Dr. rom., 991.
Marezoll, Lehrbuch dev Iustitutionen des rămischen Rechtes, etc.

ACŢIUNEA PAULIANĂ.—
ART, 975, 976, 1264 C. C,, 721 C. COM,
liană

n'are

de

obiect

de a face

să

se declare

pe

credi-

tori proprietari ai bunurilor reclamate, ca în acţiunea în
revendicare, ci numai de a anula actul, care, în mod frau-

dulos, a despoiat pe debitor de proprietatea sa.
Scopul
acţiunei pauliane, cu alte cuvinte, este de a face ca bunurile înstrăinate în mod fraudulos să poată fi urmărite Și

de a asigura, plata creditorilor.

Creditorii exercitând

ac-

țiunea, spre a fi plătiţi, şi plata fiind prin natura sa mobiliară, acțiunea prin care ei dobândesc această plată este

mobiliară, chiar când ar îi vorba de un imobil. Acţiunea
pauliană este deci personală !); de aceea am vădut supră,

p. 2385, că ea nu se resfrânge asupra celor de al treile
sub-achisitori de bună credinţă.
Tribunalul competent pentru exerciţiul acestei acţiuni,

este deci tribunalul domiciliului, sau în lipsă de domiciliu,
acel al reședinței pâritului (art. 58 Pr. civ.).

') Vedi în acest sens, Pand. fi., Action paulienne, 8 urm. şi
Oblig., ÎI, 2166. Guillonard, Act. paulienne, p. 143. Garsonnet, Zr. thcor. et pratigue de Pr. civ., |, $ 195, p. 513. Pellerin, Pevocation des actes frauduleuz, p. 100, No. 6. Campas, evoce. des actes frauduleuzr, 33 urm. Demolombe, XXV,
146 bis. Laurent, XVI, 464, 465. Acollas, II, p. 819, nota
2, Anbry et Rau, IV, $ 313, p. 131, text şi nota 4. Berard, Dr. civil, II, 692. Bedarride, Du dol et de la fraude,
1V, 1434. Vigie, II, 1201. Baudry, II, 924. Baudry et Barde,
1, 107. G. Tocilescu, Pr. cic., |, partea I1,p. 32.C. Toneanu,
Curierul judiciar din 1894, No. 4, p. 28. Păucescu, [, 431.
Giorgio Giorgi, II, 256. Calamanărei, 7 fallimento, 1, 195.
Cas. rom., Dreptul din 1890, No. 67, p. 536. Trib. Gorj.
Dreptul din 1893, No. 29, consid. de la p. 931, 939. Cpr.
Trib. Fontainebleau, Le Droit din 12 dechembrie 1888. Trib.
civ. Carpentras, 28 dechem. 1892, Gaz. Pal, 93,1, Supplem.,
p. 40. Vedi și-Cas, fr., D. P., 56. 1. 83. D. P., 85. 1.62.
Vegi şi supră, p. 238, 939.—Cu toate aceste, chestiunea este
controversată, şi unii consideră acţiunea pauliană ca reală,
ca una ce are de obiect de a face să reintre bunurile înstrăinate în patrimoniul debitorului şi de a, da, creditorilor
anteriori actului fraudulos dreptul de a fi plătiți din prețul acestor bunuri (C. Amiens, Repert. Dalloz, v* Action,
paul. 85, nota 1. 'Trib. Orthez, 8 iulie 1891, Pand. fe. Oblig.,
II, 2167. 'Trib. Ilfov, sentință pronunţată sub legea, veche,
Gaz. Tribun., annl 1862, No. 44, p. 367, colona 9); ear alţii o consideră ca mixtă (Larombiăre, 1, art. 1167, No. 45.
C. Grenoble, 2 martie 1875. D. P., 77. 2. 208). Ambele aceste
donă sisteme sunt însă inadmisibile. In cât privește acţiu-

Art. 58 Pr.
civilă,

Sr

CODUL

CIVIL.—CARTEA

Obiectul

III.—TIT. III. —CAPIT. IIL.—S-a IL—ART. 975.

acţiunei pauliane

(Controversă).

Acţiunea pauliană este ea o acţiune în anulare sau o
acțiune în despăgubire, în daune interese ? Chestiunea este
earăș controversată.
Sa dis că acţiunea pauliană este o

acțiune în anulare sau în revocare (aceste cuvinte, fiind
aici sinonime): însă nulitatea fiind specială, ea nu'și pro-

duce
avea

efectele sale de
nici un efect în

tori și texţiile persoane,

cât în privinţa creditorilor,
privinţa raporturilor dintre

fără a,
eredi-

care s'au folosit de actul viclean 1),

nele mixte, am vedut (£. II, p. 406), cu toată controversa
ce există asupra aceștui punct, că ele nu'și au ființă în legislația noastră, de şi art. 54 Pr. civ. vorbeşte de materii
mixte. Cpr. Garsonnet, Pr. cie., |, $ 126, p. 517.
„Considerând, dice Curtea din Iaşi (29 sept. 1881), că, după
dreptul roman, e necontestat că acţiunea pauliană e o acţiune în nulitate al cărei scop este rescisiunea sau anularea, actului fraudulos petrecut între debitor şi cel deal treile detentor, şi că aceasta resultă din chiar natura acţiunei întentată de creditori, care se plâng că debitorul adispus fraudulos de un bun ce era gagiul lor, şi cerea bunul eşit în mod fraudulos să reintre în patrimoniul debitorului,

pentru

a se

putea

acoperi

de creanţele lor

(vedi

Vot, ALII, 8, 1 și 2); că codul nostru nu numai că nu
inovează nimic în această privință, dar textul chiar al art.
975 dice că creditorii pot ataca actele făcute de debitor în
frauda drepturilor lor, și când se atacă un act pentru fraudă, se cere naturalmente anularea lui; că, în acest sens,
apoi sunt concepute toate disposiţiile din cod care aplică priucipiile art. 975: vedi art. 562, 699 și 785, unde legiuitorul
de asemene se servește de expresiunea creditorii pot ataca,
şi sensul nu este îndoelnic în art. 785 C. C., de oare ce
se atacă invederat o împărţeală pentru a obţine anularea
ei; că tot acesta este scopul creditorilor care voese a ac„ cepta succesiunea debitorului lor, şi pentru a putea, accepta
succesiunea, trebue mai înainte să obţie anularea, renunţăvei ; că, în fața acestor texte şi a tradiţiunei, nu se poate
susține că acţiunea pauliană este o acţiune personală în
daune-interese, bazată pe prejudiciul causat creditorilor care
o intentă, şi că astfel aceea ce reclamă ei nu este anularea actului, ci numai ca actul să un le fie oposabil, pentru
ca dânşii să poată obţine plata, ca şi cum actul mar fi existând ; căci tradițiunea ne spune şi textele se exprimă în acelaş sens, că acţiunea pauliană este o acţiune în rescisiune sau nulitate; că, dacă în adevăr, creditorii lucrează în
baza prejudiciului ce li s'a causat, prejudiciul, în specie,
consistă în micşorarea frauduloasă a patrimoniului, şi na-
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PAULIANĂ.—ART.

Intr'un
-nă

nu

are

alt sistem
de

efect

dulos și readucerea

975, 976, 1264 C. C,, 121

se susține însă

anularea

sau

că

acțiunea

revocarea

în patrimoniul

paulia-

actului

debitorului

înstrăinate, ca și cum aceste bunuri n'ar
dată de a fi gapiul comun al creditorilor
a zădărnici efectele actului întru atâta
acest act îi aduce o daună. Ea este deci
păgubire sau în daune interese 1).

C. COM.

frau-

a bunurilor

fi încetat nici o
sti, ci numai de
numai întru cât
o acţiune în des-

Acest sistem este, după părerea noastră, singurul juridic faţă cu teoria admisă mai sus, după care această acțiune este personală. Sistemul opus, consacrat de Curtea
din Iași, ar implica, în adever, ca acţiunea pauliană este

reală *), teorie inadmisibilă

din toate punctele de vedere.

turalmente când acțiunea, îşi atinge scopul propus, repararea consistă în revocarea actului fraudulos şi restabilirea,

prin urmare, a lucrurilor în
actul nu se făcea;

starea în care ar fi fost, dacă

că nu se poate

apoi

nici înțelege

cum

creditorii ar conchide la reparaţiunea unui prejudiciu care .
ar fi o adevarată acţiune în daune-interese sau, mai bine
dis, în plată, de oare ce dânșii n'au nici un drept a cere
de la cei de al treile plata creanţei ce li se datorește ; că
dreptul lor se mărginește numai asupra lucrului sustras din

patrimoniul debitorului ; de unde urmează

de cât restituțiunea acestui lucru,

bue să obție. mai

întăi anularea

că ei nu pot cere

și pentru aceasta,

contractului

tre-

fraudulos, etc.

Dreptul din 1881, No. 2, p. 14. Vedi şi Cas. rom. (9 dechem. 1886), care dice că acţiunea revocatorie nu e supusă prescripțiunei de 10 ani stabilită prin art. 1900, de şi
eu este o acțiune în nulitate. Bulet. Cas. S-a 1, 1886,p. 917
şi Dreptul din 1887, No. 9, p. 70, penultimul considerent.
Cpr. C. Caen și Cas. fr. D.P., 84.2. 217.0. P., 94.1
505. Vei în acelaş sens, Laurent, XVI, 483 urm. Pană.
în., Act. paulieune, 14. Mareade, IV, 501. Duranton, X, 514.
Baudry et Barde, 1, 705 urm. Baudry-Lacantinerie, II, 924.
') Vedi în acest sens, Demolombe, XXV, 245 urm. Aubry et
Rau, IV, $ 313, p. 137, nota 24 şip. 149, nota 38.7. Huc,
VII, 226. Vigie, II, 1201, in fine, 1204. Cpr. Alex. Degre,
Dreptul din 1891, No. 10, p. 75. Giorgio Giorgi, 1], 338
urm. Cpr. C. din Bucureşti, Dreptul din 1891, No. 51. Vedi
şi supră, p. 938.
*) Vedi Demolombe, XXV, 246, in fine. Vigi€, II, 1204, p. 534.

Labbe, Sirey, 82, 2, 145, nota, colona 1, în fine.—Mai mulţi

autori

nulitate,

admit

însă că acţiunea pauliană

recunoscându-i,

cu toate

este o acţiune

în

aceste, caracterul. de pex-

sonalitate. Vedi Bandry et Barde, 1, 706, 707.
XVI, 464 urm., 483 urm. Baudry, IL, 924.

Laurent,
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COD. CIV.—CARTEA II[.—ȚIT. III.— CAPIT. IIL.— S-a II.—ART, 975,
Prescrierea
In

Dreptul

s9mân.

dreptul

acţiunei

roman,

pauliane

pretorul

(Controversă).

dăduse

vilor un an de la înstrăinare,

mai

întăi

credito-

pentru a ataca actul frau-

dulos 1). „Jaloba pauliană gice, Andr. Donici, capit. 8, $
6, în fine, poate a se mișca în curgere de an an, socotinduse

anul,
Codul

după

ce vor

prinde

de veste creditorii“.

Mai în urmă

însă acest an a fost întinsla patru. (L. 7, Pr., Cod, 2, 53).
In codul Calimach, termenul prescripţiei este de ase-

Calimach. mene de patru ani, după L. 7, Pr., Cod., 2, 53, De tem-

poribus et integrum vestitutionis, etc. : „Dritul restituţiei, adecă a întoarcerei înapoi în starea de mai înainte, dice
art. 1959 din acest cod, care se cere sub cuvânt....de înstrăinazre urmată spre păgubirea creditorilor, se stenge în
termen de patru

Dreptul

actual...

Controversă.

ani“.

In cât privește dreptul actual, chestiunea este controversată, din causa lipsei unui anume text:
Intr'un sistem, întemeiat pe vechia jurisprudenţă franceză şi astăzi cu desevârșire părăsit, se susține în adever,
că judecătorii vor determina, după împrejurări, timpul în
care creditorii vor putea să exercite acțiunea pauliană 2),
In al doile, sistem se aplică

ţia de dece ani prevedută de art.
)

2

acţiunei pauliane

1900

prescrip-

€.C. 3), sistem con-

„Hujus actionis annum computamus utilem, guo experiundi
potestus _fuii, ex die facte venditionis“. (L. 6, $ 14, Dig,,
42, 8, Que în fraudem credit.) Vei şi L. 1, Pr.; L. 10,$
24, Dig. eod.tit.; L. 6, Cod., 1, 15, De rerocandis his, etc.
Toullier-Duvergier, III, partea II, 356.
C. Bucureşti (decisie casată), Dreptul din 1886, No. 63. Duranton, X, 585. Vazeille, Prescription, 534. Taulier, Thtorie
du Code Napolton. IV, p. 314. Delvineourt, etc. C. Colmar,
11 fevr. 1830, Râpert. Dalloz, Oblig., 2882, nota. 1. Păncescu, Î, 441 urm., care trage argument din împrejurarea că
art. 1900 face parte din titlul XX, Despre prescripţie, ear
nu din titlul obligaţiilor, ca în codul francez (art. 1304).
Curtea noastră supremă (9 dechembrie 1886) respinge însă
acest argument pe următorul considerent: „Considerând că
împrejurarea că, în codul nostru civil, art. 1900 este pus
în titlul „Despre prescripţie“, pe când art. 1304 corespundetor din codul francez este pus în titlul „Despre conven-

fiuni“, nu are nici o insămnătate în privința interpretărei sen-

sului adevarat al acelui articol, întru cât ea nu denotă intenţianea, legiuitorului de a modifica în ceva sensul legei,
ci numai

tendinţa

de a clasifica

materia

întrun

mod

mai

corect...ete.“ Dreptul din 1887, No. 9 și Bulet. Cas., S-a 1,
anul 1886, p. 919.
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sacrat în termeni expreși prin legea germană din 21 iulie
1879 (art. 12). Acest sistem este însă înadmisibil la noi
din mai

multe

puncte

de vedere:

1“ Creditorii care exercită acţiunea pauliană nu cer,
după cum am vedut, anularea unei convențiuni la care ei
n'au luat parte, ci repararea pagubei causate prin fraudă,

adecă prin un delict al debitorului;
20 Art.'1900 prevede casul anulărei unei convențiuni când acțiunea se exercită de însuși părţile contractan-

te, ear nu de cei de al treile, precum
3% Prescripţia

prevădută

sunt creditorii, în specie.

de art. 1900

se întemeiază

pe o ratificare tacită, și o asemene ratificare este inadmisibilă în materia acțiunei pauliane 1).
ip
me aţi
In fine, în ultimul sistem, singurul juridic, acţiunea Art. 1890.
pauliană se prescrie prin 30 de ani (art. 1890) 2) și acest
termen începe a curge din giua sevârșirei actului fraudulos 3).
Naște însă chestiunea de a se ști dacă, în caz de o Inapliearea
.
.
DN
.
Aa
donaţiune

.

imobiliară, terţiul pârit, fie el achisitor

„ea

1) Cpr. C. Paris şi Cas. fr., D. P., 94. 1. 505. Pand. Ptriod.,
94. 1. 502. D. P., 65. 1.19. Cas. rom. şi C. Bucureşti,
Dreptul din 1881, No. 9; din 1888, No. 56 şi din 1890, No.
61. Baudry et Barde, 1, 726. Pund. fr., Act. paulienne, 241.
*) Cas. rom. şi C. București, Bulet. Cas. S-a 1, 1887, p. 917;
Dreptul din 1887, No. 9 şi din 1888, No. 56. Dreptul din
1890, No. 67 şi Bulet. Cas., S-a 1, anul 1890, p. 1100. Cpr.
Cas. fr. şi C. Nancy, D. P., 65. 1. 19 şi Repert. Dalloz,
Supplem., Contrat de mariage, 411, nota 1, p. 89, 90. Vegi
Pand. fr., Act, paulienne, 241, 949 şi Rpert. Dalloz, SupPlem., Oblig., 1219. Guillouard, Act. paulienne, p. 313. 'Thiry,
11, 690. Baudry, II, 926. Giorgio Giorgi, II, 359. Calamandrei, I? fallimento, I, 199. Acollas, II, p. 816. Baudry et
Barde, ], 726 urm., 729. Demante, V, 82 bis XVII. Laurent, XVI, 467 urm. T. Huc, VII, 299. Mareads, IV, 503.
Aubry et Rau, IV, $ 313, p. 144, text şi nota 44. Mass6-Vergs,
III, $ 555, p. 415, text și nota 12 şi $ 584,p.477. Duvergier asupra lui 'Toullier, III, partea II, p. 229, No. 356,
nota 6. Proudhon, Usufruit, 2401 urm. Demolombe, XXV,
239 urm. Vigi6, II, 1206. Campas, Revocation des actes faits
par le debiteur, etc. 19. Arntz, III, 95. Larombitre, 1, art.
1167, No. 54 şi IV, art. 1304, No. 44. Vedi şit. IVa lucrărei noastre, p. 168, nota 4, în fine,
2) Bandry et Barde, 1, 730. 'T. Huc, VII, 299. Demolombe,

XĂV,

242.

Marcad6,

IV,

503, în fine.

Vigie,

art. 1895,

primitiY Controversă.

II,

1206.

Fuzier-Herman, art. 1167, No. 14, şi toţi autorii, afară de
acei citați în notele 2 și 3, p. 256.
17
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COD. CIVIL.—CA RTEA III. —TIT
III. —CAPIT.IN
.
I.—S-a IL—ART, 975 URM.

sau sub-achisitor, va putea sau nu să opue prescripţia de
dece sau doue-deci de ani, pe care art. 1895 (2265 C. fi.)

o conferă acelui care posedă cu bună credinţă și prin 0
justă causă. Chestiunea este și de astă dată controversată,
însă părerea cea mai juridică este, cu bună samă, acea

care declară acest text inaplicabil acţiunei pauliane, pentru că această
prescripţie specială presupune,
în ade-

Ver, că imobilul a fost dobândit de la un non dominus, şi constitue un mijloc de aparare contra acţiunei în revendicare introduse de adevaratul proprietar, ceea ce, în specie, nu există,
pentru că achisitorul sau sub-achisitorul, a cărui act este

atacat prin acţiunea pauliană, a dobândit imobilul de la adevaratul seu proprietar, a domino, şi acțiunea pe care el
caută s'o respingă nu este o acţiune în revendicare, ci o
acțiune personală, care tinde la repararea unei daune sau

la restituirea unui folos ce legea nuw'i permite de al păstra.

Terţiul care a dobândit “bunul de la adevaratul
seu
proprietar nu poate, în adever,
să invoace prescripția a-

Inaplicarea
art. 1909.

chisitivă (usucapiunea), ci numai prescripția liberatorie
de 30 de ani, care stânge acţiunea creditorilor D).
actul

Tot pentru aceleași motive vom decide că, de câte ori
atacat va avea de obiect un mobil corporal, terţiul

chiar de bună
stantanee

credință nu va putea să opue prescripția in-

prevădută

30 de ani ?).

de art.

1909,

ci numai

prescripţia de

Excepţiunele prin care acţiunea pauliană poate fi respinsă.
Dreptul de a cere revocarea actelor frauduloase făa cere revo-cute de debitor fiind de ordine privată, creditorii pot re-

Renunţare ]
dreptul de a

nunța la dânsul fie în mod expres, fie tacitamente. Renunțavea însă trebue să resulte din împrejurări neîndoelnice,

1) Baudry et Barde, 1, 727. Aubry et Rau, IV, $ 313, p. 145,
text şi nota 45. Demolombe, XXV, 243, 944. Pand. f., Ac.
paulienne, 241. Gaillonard, Act. paulienne, p. 317. Marcad,
IV, 503, p. 424, nota 1, în fine. Laurent, XVI, 468. FuzierHerman, art. 1167, No. 18. Demante, V, 82 bis XVIII.
Masse-Verge, III, $ 555, p. 416, nota 12. Cpr. Cas. fr. D.
P., 65. 1. 19.—Contră. Larombitre, I, art. 1167, No. 54, p.

162. Proudhon,

1%

—

carea.

Usufruit, 2405, 2406. Aimntz, III, 95.

Larombiere, I, art. 1167, No. 54. Pand f., et. păulienne,
248. Demolombe, XXV, 244. Baudry et Barde, 1, 728. Laurent, AVI, 469, și autorii citați în nota precedentă.
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pentru că ea nu se presupune
suas jactare proesumiturE,
De

nici

odată 1):

asemenea, acţiunea pauliană

nu mai

„Nemo res

poate

fi exer-

citată de creditorii care ar fi ratificat, confirmat, sau executat actul fraudulos (art. 1190) sau care, cu știință, ar
fi dat concursul lor la formarea acelui act 2): „Nemo enim
Jraudavre videtu eos, qui sciunt et consentiunt“. (L. 6, $9,
în fine, Dig., 42, 8, Que în fraudem creditorum).
Ratificarea

- de

ratificare

imobiliară

poate

tacită:

fi expresă
Un

ca făcută

de

drepturilor sale, somează
sului,

creditor,

debitorul

sau tacită.
care

seu

Eată

atacase

o

în paguba

pe cumpărător,

un

caz

vândare

mai

natural

de

cât

ca cuvsul

creditorului,

ei să, poată

să

că ea nu împedică

fie oposabil

celor

deal treile,

se înţălege

exercițiul acţiunei pauliane 5,

:) Pand. fr, Act. paul., 221 urm. şi Oplig., L, 9939.

*
:
)

:)

Fuzier-

Herman, art. 1167, No. 70. Baudry et Barde, I, 725. Laurent, XVI, 463. Demolombe, XXV, 938. Larombitre, I, art,
1167, No. 50 urm. Cpr. C. Bourges şi Aix. D. P., 49.2.
6i. D. P., 71. 2. 933,
Pand. fn. Act. paul., 933 şi Oblig., L, 2840. Demolombe,
XXV, 237. Larombiere, |, art. 1167, No. 49. Fuzier-Herman,
art. LÎ6T, No. 792.
Cas. fr., 10 fevr. 1824. Repert. Dalloz, Disistement, '16, nota
4. Cpr. Pand. fe., Action paulienne, 934.
Aubry et Rau, IV, $ 313, p. 132. Vigie, II, 1204, p. 834.
Larombiăre,

I, art.

1167, No.

cită.

19. Aceiaş soluţie

Desintere-

sarea ereditorului

re-

clamant.

avea

imobiliare neschimbând întru nimic contractul și neacoperind
viciile de care el este atins, ci având numai de scop dea
ca actul

Ratific. ta-

fi oprit prin

carele astfel nu va mai

nici un interes de a continua acţiunea începută *).
Transcrierea actelor de strămutare a proprietăţelor

face

tului fraudulos.

și frauda

să plătească preţul sau să delese imobilul 5).
Creditorul n'ar mai putea de asemene să exercite ac-

desinteresarea

Ratifie. ac-

în cursul proce-

țiunea pauliană, dacă el ar fi fost plătit integral de debitor sau de cel de al treile, care pot săi facă în acest sens
ofertă reală. (Cpr. art. 792). Acţiunea pauliană fiind, în
adevăr, după cum am vedut, o acţiune în despăgubire, nimic

259

să și de autorii care ved în acţiunea pauliană o
nulitate. Cpr. Baudry et Barde, Î, 724. Laurent,
Pand. fe., Act. paul., 237. Vegi şi supră, p. 2li,
Larombiere, Î, art. 1167, No. 28. Pand. fr., Aet.
238, şi autorităţile citate acolo.

este admi-

acţiune în
XVI, 491.
nota 1.
paulieune,

Transer. actului fraudulos nu îm-

pedică acţiunea pauliană.
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Despre

Am

vădut

ori ce act al

IIL.—S-a IL—ART.

975 URM.

efectele acţiunei pauliane.

că, prin acțiunea pauliană,
debitorului

făcut în paguba

se poate

ataca

și frauda

credi-

torilor sei, și chiar hotărîrele judecătorești prin care el s'ar
fi lăsat a fi condamnat în urma unei înțălegeri frauduloase cu adversarul seu. (Vedi supră, p. 247, 248).
Dacă

presupunem

că un

creditor,

usând

de

dreptul

ce'i dă legea, a dobândit în fine o hotărire definitivă prin
care actul cu titlu oneros sau cu titlu gratuit al debito-

rului stu a fost revocat sau anulat (în părerea acelora care
recunosc acestei acţiuni caracterul unei acțiuni în. nulitate),
naște întrebarea : care vor fi efectele acestei hotăriri?
Pentru a respunde la această chestiune, asupra căreia,
legea, este și de astă dată mută
distingem trei ipoteze:
10 Efectele

acţiunei

creditorilor

Oblig. de res-

Dacă

cu

acțiunea

pauliane
cei de
sunt

în

cu

desevârșire,

cât priveşte

al treile a câror
revocate.

pauliană

trebue

se

raporturile

contracte

a isbutit, judecătorii

au

tre-

impusă ter. buit să revoace actul în totul, fără ca să'l: poată menţine

țiului.

în parte 1); de unde resultă că cel de al treile trebue să
vestitue tot cea primit de la debitor. Intinderea obligaţiu-

nei sale variează însă după cum el a fost de bună sau
de rea credință.
Terţiu de buDe câte ori terţiul a fost de bună credință, ceea ce

credinţă.

nu se poate întâmpla de cât în contractele cu titlu gratuit (donaţinne, etc.) 2), el nu va restitui ceea ce a primit de
cât, în limitele în care s'a înavuţit, quatenăs locupletior fac-

tus est, ultra non. (L. 6, Ş 11, Dig., 42, 8)5).
Restit. frucIn cât priveşte fructele aerului, el nu le va restitui
1) Cpr. C. Bastia, D.P., 57. 2. 112. Pand. fr., Act. paul., 252.
2)

3

Dicem că terţiul nu poate fi de bună
contractele cu titlu gratuit, fiind că, în
oneros, el trebue neaparat 'să fie de rea
acţiunea pauliană să fie admisibilă. Vedi

credinţă de cât în
contractele cu titlu
credinţă, pentru ca,
supră, p. 226 urm.

pr. C. Caen, D.P., 84. 2. 217. Pand. fr., Act. paul., 953,

Laurent, XVI, 492. 'Demolombe, XV, 258 urm. Demante,
V, 82 bis XI, în fine. Giorgio Giorgi, TI, 341. urm. Vedi şi
supră, p. 289.

Nr
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de cât din diua cererei în judecată, pentru că din acest
moment numai buna sa credință încetează (art. 487)1).
Dacă

lucrul primit în dar dela

debitor

ar fi fost vân-vângarea lu-

dut, donatarul de bună credinţă nu va restitui de cât pre- erului dăruit,
țul "primit (art. 996, $ 2), chiar

ferior valorei
El nu

dacă acest preț ar fi in-

luerului vândut 2),

va

respunde

crului, nici chiar când

de

degradarea

sau

perderea

lu- Nerespun-

ere de
aceasta sar fi întâmplat din culpa gegrădări.

lui (art. 995, $ 2 şi 1156)5).
grea,

Cât pentru terțiul de rea credință, posiția sa fiind mai Terţiu de rea
cre dinţă.
vom decide aceste chestiuni în sens invers. Astfel,

10 dacă lucrul primit de la debitor a fost vândut, el va
restitui sau valoarea însuș a lucrului, dacă această valoare
este superioară

prețului

vângdărei,

sau

preţul,

dacă

acest:

preț este superior valorei lucrului 4); 2” el va datori fără
nici

0 deosebire

toate

fructele

și dobândile

percepute,

şi

chiar acele ce a neglijat de a percepe 5) (art. 485, 486, 487,
994), non tantum qui percepti sunt, verumetiam hi qui percipi potuerunt €) ; 30 el nu va fi liberat prin perderea lucrului, când această perdere se datorește faptului sau culpei sale,

sau

dacă, lucrul

când

se dovedeşte

ar fi remas în mâna

că ea nu

sar

debitorului

fi întâmplat

(art. 1156).

El va respunde de asemene de deteriorările survenite lucrului în aceleași condițiuni. 40 In fine, el va putea chiar
fi condamnat la daune,
pentru că frauda sa constitue un

delict a cărui pagubă el trebue să-o repare (art. 998) 7).
In cât privește pe sub-achisitori, adecă pe acei care
ar fi dobândit și ei, la rândul lor, drepturi reale asupra
:) Demolombe, XXV, 258, sn fine. Pană. fr, Action paulienne,
254. Baudry et Barde, 7, 119.
2) Pand. fr., loco. cit., 255. Demolombe, XXV, 260. Baudry et
Barde, I, 119.
3) Pană. fe, loco cit., 256. Laurent, XVI, 492. Demolombe,
XĂV, 259. Baudry et Barde, I, 119, în fine.
4) Baudry et Barde 1, 719. Demolombe, XXV, 255. Vegi şi
supră,p. 239.
5 Demante, V, 82 bis XI. Fuzier-Herman, art. 1167, No. 169.
Baudry et Barde, I, 719. Laurent, XVI, 492, şi toţi autorii.
& L. 10, $ 20, Dig, 49 „8, Que în fraudeim cveditorum, şi L.
38, 4, Dig., De usuris, 22, 1.
7?) Cpr. Demolombe, XXV, '951 urm. Baudry et Barde, I, 668,
119. Pand. fe, "4. paul. 260 urm. Laurent, XVI, 492.

Larombiere, I, art. 1167, No. 60. Giorgio Giorgi, 1, 333 urm.

Sub-achisitori.
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TIL—S-a II.—ART,

975.

lucrului, de la achisitorul primitiv, am v&dut că revoca
rea,
actului fraudulos nu se resfrânge asupra lor de cât atunci
când ei sunt de rea credință (vedi supră, p. 238 urm.);

de unde și conclusia că revocarea unei vândări
nu revoacă ipoteca sau înstrăinarea consimțită

torul primitiv
2*

ma

Efectele

cătră alţi terţii de bună

acţiunei pauliane
creditorilor între

imobiliare
de achisi-

credință 1).

în cât priveşte
ei cu debitorul,

raporturile

Presupunând că actul fraudulos a fost revocat, în urcererei unuia sau mai multor creditori, chestiunea este

de a se şti cine se va folosi de această revocare.
Doctrina și jurisprudenţa sunt şi de astă dată împărţite
:

1% Intr'un sistem, se susține, în adevăr, că creditorii
care au luat parte la proces se folosesc singuri de
revocarea actului fraudulos, hotărîrea dobândită de dânșii
neputend nici să strice, nici să folosească acelor care n'au
stat în judecată. Res snter alios Judicata, aliis nec nocere,
nec prodesse potest (axt. 1201). Revocarea actului fraudu
los este, în adever, resultatul unei judecăţi, și lucrul e
așa,
de

adevarat

în cât dacă un creditor n'a

ishutit în acțiunea,

pauliană, alţi creditori pot să-o reinceapă și să-o conduc
ă
pe socoteala lor, nefiind lucru judecat pentru dânşii 2).
Acesta, este, cu bună samă, sistemul cel mai juridic.
2 In al doile sistem, se susține că toţi creditorii, fie
ei anteriori sau posteriori actului revocat, se folosesc de
a-

ceastă revocare,

căci

acțiunea

pauliană

având

de

scop

aducerea fictivă a bunurilor înstrăinate în patrimoniul

re-

de-

') Vedi în acest sens, autorităţile citate supră, p. 239, nota
1.

—Contră.
Haute-Cour des Pays-Bas (Hollande), 28 martie
1884, Sirey, 85. 4. 9. Laurent, XVI, 465 urm, etc. Vegi şi

2)

supră, p. 238, nota 1.
Vegi în acest sens, Baudry et Barde, I, 682 și 715. 'T. Huc,
VII, 226. Baudry, II, 925. Garraud, De la deconfiture, p.
207 urm. Guillouard, Act. paulienne, p. 326. Campas, op. cit.,
85 urm. Demolombe, XXV, 266. Giorgio Giorgi, op.
cit.,
II, 353. Maiereni, Della revoca degli atti fraudolenti, 105.
Naquet, De action paulienne, ete., p. 201 urm. Rome, De
Vaction paulienne en dr. romain et en dr. francais, p. 172.

Peucescu, I, 461: Fuzier-Herman,

art. 1167, No. 164 urm.

Acollas, II, p. 815. Aubry et Rau, IV, $ 313, p. 149, text
şi nota 41. Cpr. Cas. fr. şi C. Bordeaux, D. P., 65. 1. 79.

D. P., 92. 2. 440. Sirey, 91. 2. 9.
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bitorului, aceste bunuri formează gagiul comun al tuturor
creditorilor, dacă creditorul care a exercitat acțiunea nare
nici o causă

„30

de

preferință

(art.

1718

urm.)

1).

Tn fine, în al treile sistem, se decide că revocarea

nu poate

să folosască

de cât

creditorilor

-

ca siguranță bunurile care au făcut obiectul actului fraudulos, acest act na putut să le aducă nici o pagubă; de

”

pentru

actului

fraudulos,

=

ear nu acelor posteriori,

anteriori

.

că ei neavând

unde şi conclusiunea că ei nu se pot folosi de revocarea lui ?).
In ori ce caz, creditorul care a făcut să se revoace actul At Ii1729,
frauduios al debitorului, se bucură de privilegiul prevedut
de art. 1729, $1
și poate să'l exercite asupra sumelor
readuse în mod fictiv în patrimoniul acestui debitor, pentru a lua cu preferință toate cheltuelele ce el a făcut cu

ocasiunea

exerciţiului

acestei acţiuni ?).

5) Laurent, XVI, 488 urm. Demante, V, 82 bis XV. Duran„ton, X, 914. Mareade, IV, 501. Solon, Des nuttites, II, 460.
P. Pont, Privil. et hypothegues, I, 18. Mass6-Verg€, III, $ 555,
p. 414, nota 6, Taulier, Thtorie du Code Napolton, LV, p. 312.
„Considerând, dice Curtea din Iaşi (Dreptul din 1881, No.
2, p. 14, colona

2), că acţiunea

pauliană

are

de scop

şie-

fect de a face ca lucrul înstrăinat fraudulos să reintre fictivamente în patrimoniul debitorului, şi ast-fel revocaţiunea

actului

profită

şi creditorilor

care

n'au

fost parte

în

instanţă, și a căror creanţe poartă o dată anterioară actului fiaudulos, de oare ce lucrul reintră pentru a deveni
gagiul creditorilor sau, mai bine dis, se consideră că n'a
eşit nici odată din patrimoniul debitorului, şi dreptul de
gagiu al creditorilor se găseşte astfel că n'a încetat de a
exista ; şi nueste vre un motiv şi nici un text nu ne autorisă a limita efectul acţiunei numai la acei cari au fost
parte în istanţă şi a susţine astfel că bunul a reintrat relativ numai pentru cutare sau cutare creditor, etc...* Cpr.

C. Riom, D.P., 45. 2. 9 şi L.6,$7, in fine, Dig., 49, 8,
„unde se "dice: "Qui verd post bona possessa debitum suta
recepit, hunc

în portionem

vocandaum,

exequandum que cceteris

creditoribus : neque enini debuit preripere ceteris post bona
possessa, ciim jăm par conditio omnium creditorum facta esset“.

>
3

Larombitre, I, art. 1161, No. 62. Mourlon, 11, 1183 și £zamen critigue et pratique "du Commentaire de Troplong, 14.
Chardon, Du dol et de la fraude, II, 280.
Pană. fe., Act. paulienne, 211. C. Bordeaux, 28 mai 1832.
Râpert. Dalloz, vo Pricil. et hypothâgues, 144, nota 1.
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3' Eifectale

acţiunei

debitorului

III.—TIT. II.—CAP, JIL.—S-a
paulians
cu

cel

de

în

cât

al

treilea

privezte

IL—ART.

975.

raporturile

achisitor,

Actul revocat față cu creditorul sau creditorii reclamanți subsistă cu toate efectele sale în privința raportu-rilor dintre debitor și cei de al treile, pentru că acţiunea
pauliană este străină părților contractante : și lucrul e așa

de adevărat
remas

în cât dacă,

după

ceva, această remășiță

plata creditorilor,

nu se cuvine

a

debitorului,

mai
ci

celui de al treile sau creditorilor sei 1).
Recursul celui de al
treile contrate

Naște însă întrebarea dacă cel de al treile evins, caCU bunul dobândit ar fi plătit pe creditori, are sau nu

debitorului. pecurs contra

Controversă,

debitorului,

care mai
.

târziu

ar fi

devenit

'solvabil.
Primul sistem îi acordă în toate casurile asemene
recurs, pentru motivul că el plătind din bunurile
sale o

datorie a debitorului,

acesta trebue să'l despăgubească în-

dată ce a devenit solvabil 2).
In părerea generalminte

admisă,

se face însă

urmă-

toarea distincțiune.
De câte ori actul revocat este un contract cu titlu
oneros, de exemplu, o vândare, un schimb, o donaţiune făcută cu titlu de dotă, etc., care, prin natura sa, atrage

obligaţiunea de garanţie

(art.

1337

urm.

1409),

de a-

tâte ori cel de al treile va fi în drept a cere de la debitor ceea ce el a plătit în socoteala lui. De câte ori, din
1)

„Considerând,

dice Curtea din Bucureşti (Dreptul din 1891,

No. 51), că nu se poate tăgădui creditorilor terţiului achisitor, defendor in acţiunea în revocaţiune, dreptul de a ur-

mări bunul înstrăinat
revocat, în interesul
produce toate efectele
resultat din vândarea

asupra debitorului lor; căci actul
numai al creditorilor, continuă aşi
între părţi, aşa că restul preţului
bunului instrăinat, după plata cre-

anţelor creditorilor reclamanţi în acţiunea pauliană, aparținând terțiului achisitor, creditorii sei pot să 'şi exercite asupra acestui rest din preţ, dreptul lor de gagii stabilit de

>

art. 1718 C. C., ete,..* Cpr. Pand. îr., Action pauliaune, 219,
Laurent, XVI, "494, 495. Demolombe, XXV, 208. Anbry et
Rau, IV, Ş 313, p. 142, nota 38. Chabot, Successions, art. 788,
No. 6. Lavombibre, 1, art. 1167, No. 51. Giorgio Giorgi i, IT,
346. 7. Rue, VII, 927, în fine. Baudry et Barde, I, TU.
Mourlon, II, 11984. Aubry et Rau, VI, $ 613, p. "418, text
şi nota 44. Duranton, VI, 520 bis, Demante, V, 82 bis XVI.
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contra, actul n'ar atrage

obligaţiunea
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de garanţie, precum

at fi, de exemplu, renunțarea la o moștenire sau o donațiune în care Găruitorul n'ar fi luat asupra sa asemene

obligaţiune (art. 828), de atâte ori cel de al txeile,

care

ar fi plătit

nici

pentru

debitor,

nu

va

putea

să exercite

un recurs în contra acestuia 1).
Despre acţiunea în

simulaţiune.

Am vEdut că, de câte ori debitorul va neglija de a. Acţiune osau subexercita drepturile sale, care nu sunt eminamente perso- blică
rogatorie,
nale,

creditorii

pot

exercita

aceste

drepturi,

în numele de-

bitorului lor, prin acţiunea oblică sau subrogatorie (art. 974).
De câte ori debitorul face acte frauduloase, creditorii Acţiune pauau la îndămână acţiunea pauliană sau revocatorie (aut. 975).
lanăDe câte ori el va face acte simulate sau minciu- Acţiune în
Oase,
2C0N0mIcoase
sau
afarnice_(imaginurii), după cum Simulaţiune.
se exprimă

art.

1232

din

codul

Calimach

2)și Andronachi

Donici (capit. 10, Ş 6, în fine, şi capit. 11, Ş 7), creditorii

') Laurent, IX, 479 şi XVI,

496. Giorgio Giorși, II, '347
urm. Demolombe, XV, 89 şi XAV, 270, 271. Marcade, III.
230. Pand. fr., Act. paul., 283. T. Huc, VII, 227. Baudry et
Barde, I, 112. Mass6-Verg6, II, $ 380, p. 315, nota 11,
care

”)

nu se unesc

cu părerea

lui

Zachariă.

Demante,

III,

108 bis III. Vedi şi tom. III a lucrărei noastre, p. 358,
nota 3.
„Dacă s'au făcut tocmală iconomicoasă sau faţarnică pen- Art. 1232 C.

tru lucru de un hotărit felii, dice art. 1232 din codul Ca. Calimach.

limach (916 C. austriac), trebue să se judece după legiutele orenduli, care privesc cătră însuş lucrul după adevarata sa calitate“. Noul cod german din 1896 cuprinde o
disposiție aproape identică: „Dacă o convenţie aparentă,
dice art. 117 din acest cod, ascunde. un alt act juridic,
se aplică disposiţiile privitoare la actul ascuns“.
S'a dis că acţiunea în simulațiune este personală debito- creditorii
rului și că creditorii lui nu se pot prevala de dânsa de cât pot exercita
numai exercitând drepturile debitorului, în baza art. 974. acţiunea în

„Considerând, dice Curtea

din Bucureşti

că principalul interesat a intenta acţiunea
este

obligat ca parte contractantă

(12 mai 1886), Simuatieîn

în

și legiuitorul

simulațiune propriu, ear
prin

avt.nu

în baza

1175 “i-a şi prescris proba ce are să facă; că numai înât XA sau
lipsa-i, în caz de negligenţă sau refuz din partea-i, credi- sa

torii sei o pot intenta conform art. 974, exercitând drepturile lui, prin urmare, în numele debitorului, ear nu în al lor
personal, și numai cât timp ea se găseşte in patrimoniul de-
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vor putea, în numele lor propriu, să le atace pentru ca jusbitorului, de oare ce exerciţiul drepturilor şi acţiunelor debitorului

s'a acordat

creditorilor

ca să se vespundă

in mod

expres principiului stabilit de art. 1719 C. C., adecă că
bunurile unui debitor servesc spre asigurarea comună a
creditorilor

nea

săi ; că, spre

a pune mai

în simulațiune” este personală

în evidenţă că acţiu-

debitorului şi

că

cre-

ditorii nu.o pot exercita de cât în numele
lui, nu avem
de cât să presupunem că terţiul pârit ar invoca, un nou

act confirmativ, sau în fine, că ar chiema în garanţie pe
cel de la care deţine actul şi acesta Par recunoaşte ; creditorii nu ar mai putea susținea pur și simplu simulațiunea,
actului, ci ar avea să se plângă atunci de prejudiciul ce
li se cauzează prin conivența frauduloasă a debitorului
lor eu pâritul şi, ca consecinţă, ar avea de intentat o altă acțiune, acţiunea pauliană, care le este proprie şi personală,
după art. 975 C. C., derivând din acţiunea juridică născută
între dânșii şi terţiul pârit, care prin faptul lor fraudulos
le a causat prejudiciu, ete“. Dreptul din 1886, No. 63. Vedi
și o altă decisie tot a curţei din Bucureşti, care admite acelaş principiu, publicată în Dreptul din 1693, No. 64. Tot
„în acest sens se pronunţă şi o parte din doctrină. Cpr. Gr.

G. Pe&ucescu, I, 469, 470. C. Toneanu, Cur. judiciar din 1894,
No. 8, p. 59. Larombiere, I, art. 1167, No. 63. Pand. fr,
Act. paul., 206, şi autorităţile citate acolo, ete. Această părere este însă inadmisibilă pentru următoarele motive
10 Dacă

creditorii

ar avea

numai

exerciţiul acţiunei

0-

blice prevădute de art. 974, ei n'ar putea stabili simulaţiunea, de cât atunci

când

ar avea

un

început de dovadă seri-

să, întocmai ca şi debitorul, ceea ce este inadmisibil, pentru că ei au fost în imposibilitate de aşi procura o dovadă
scrisă despre simulaţiune (art. 119, $ 1). Vedi infră,p. 215.
20 Dacă, acţiunea creditorilor ar avea de bază acţiunea,
indirectă prevâdută de art. 974, pâritul ar putea să le opue

cu succes

toate

excepţiile

care

sunt

oposabile

debito-

rului, de ex., hotărirea prin care s'ar fi respins acțiunea,
în simulațiune exercitată mai înainte de debitor pentru aceleaşi motive invocate actualmente de creditori, etc. (Cpr.

decisia sus-citată a, Curţei din Bucureşti, Dreptul, din 1886,

No. 63, p. 504).
tru că creditorii
lor şi având, în
asupra bunurilor
să aibă o acţiune

Or, aceste soluţii
find direct lesați
toate casurile, un
acestui din urmă
directă

sunt inadmisibile, penprin faptul debitorului
drept propriu şi direct
(art. 1118, 1719), trebue

şi personală,

osebit

de acea pre-

vâdută de ast. 914, prin care să poată dărâma actul fictiv
și aparent care micşorează garanţia lor. Este adevarat că,
cu deosebire de ceea ce se întâmplă în acţiunea pauliană,
debitorul, ca parte contractantă, poate însuş să atace actele

ACȚIUNEA ÎN SIMULAȚIUNE,
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tiţia să le declare inexistente (art. 966 !) și, în asemene caz,
sale în simulaţie şi să dovedească că bunurile, înstrăinate
numai în aparenţă, n'au încetat nici o dată de a face parte din patrimoniul seu, acţiune care neaparat poate fi exer-

citată şi de creditorii sei, în baza art. 974; însă aceştia
vor fi mult mai folosiți dacă vor exercita acţiunea directă,
în simulaţiune, fără de care dreptul lor n'ar avea nici o
siguranță,

pentru că ar fi lasat la discreţia debitorului.

Cpr.

în acest din urmă sens, T. Huc, VII, 230, p. 309. Baudry
et Barde, I, 134 urm. Al. Degre, Dreptul din 1891, No. 9,
p. 61.—Unii autori au mai născocit încă o teorie, şi anume
acea care consideră acţiunea în simulaţiune ca o variaţiune a acţiunei pauliane, cu această deosebire că regulele
care cârmuesc această din urmă acţiune, în privinţa probei,
a insolvabilităţei debitorului şi a fraudei, m'ar fi aplicabile
în specie (vedi Demolombe, XXV, 235, in fine şi Cas. fi,
Repert. Dalloz, Supplâm., Oblig., p. 191, No. 317, nota 2).
Și această soluţie este inadmisibilă. Acţiunea în simulaţiune
nu decurge, in adevăr, nici din art. 974, nici din art. 975,
ci, precum am spus mai sus, din art. 1718 şi 1719. 'Toate
bunurile, mobile sau imobile, presente san viitoare ale debitorului, prin urmare, şi acele care fac obiectul unor acte simulate și fictive, servind spre asigurarea comună a creditorilor sei, aceştia trebue să aibă o acţiune directă pentru a
exercita dreptul

de siguranță

ce le conferă

legea.

„Consi-

derând, dice Curtea noastră supremă (4 april 1898), că, în
virtutea art. 1718, 1719 C. C., averea debitorilor presentă
şi viitoare servă ca gagiu al creditorilor; că, conform acestui principiu, creditorii sunt în drept de a face toate

actele de natură a menţine întregul patrimoniu al debitorului lor, precum şi de a exercita ori ce acţiune care ar
tinde la acest scop. Considerând că scopul acţiunei în si-

mulațiune tinde tocmai la aceasta, adecă de a menţine în
patrimoniul debitorului un bun care w'a eşit de cât în mod
aparent ; că astfel fiind,

creditorii

sunt

în drept să atace

toate actele frauduloase care au avut de resultat să le sustragă valorile ce formează gagiul lor, chiar de ar fi făcute

de persoane interpuse,

după

cum

se presintă

casul

în spe-

cie, unde simulaţiunea consistă tocmai în aratarea unei alte
persoane ca arendaş de cât cea adevarată; că, prin urma-

re, e indiferent dacă

art. 975 C. C. a fost

bine sau

râu

citat de Curte, şi dar motivul de casare se respinge ca neîntemeiat, ete. Dreptul din 1888, No. 31 şi Bulet. S-a Î,
1888, p. 321. Cpr. şi Baudry et Barde, I, 136.
Acţiunea în simulaţiune, ca şi acţiunea revocatorie, va pu- Contest. la
tea, fi exercitată atât. pe calea principală, cât şi pe calea urmărire,
de contestaţie la urmărire (Trib. Ilfov, Dreptul din 1893,
No.. 7]. Trib. Argeş, Dreptul din 1881, No. 41. Trib. Fal-
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Definiţia ac-

ţiunei
în simulaţie.

II.—TIT. III—CAP. INI.—S-a

vor

aprecia

în mod

I1.—SIMULAȚIE.

suveran

dacă

din

causei resultă sau nu că actul este simulat D,

Acţiunea în simulaţiune poate deci

fi definită:

acea

care

tinde a, face să se declare de justiție că un act n'are existență reală și că el este numai aparent, fie în totul fie în
parte.

Deosebire
între acţiu-

Prin

acţiunea

pauliană

se revoacă

deci

un

act

al de-

nea pauliană bitorului fie cu titlu oneros, fie cu titlu gratuit, pentru că
şi acea în acest act, de și a avut ființă în realitate, el era fraudusimulaţie.
los şi daunator creditorilor; pe când, prin acţiunea în simulațiune, se tinde a se dovedi că actul n'a avut nici o
dată

ființă

și că bunul

pretins

fost scos de cât în aparenţă

înstrăinat

de

debitor,

din patrimoniul

n'a

seu, din care

el na încetat nici o dată dea face parte 2). Actul fraudu-

los,

cu

alte cuvinte,

există,

însă

trebue să fie revocat

din

causa interesului celor de al treilea; pe când actul simulat n'a avut ființă de cât în aparență și, ca atare, este
înesistent *). „Vendarea iconomicoasă întru nimic se socotește,

dice Andr. Donici (cap. 11, $ 1).

ciu, Dreptul din 1895, No. 7. C. Bucureşti, Dreptul diu 1884,
No. 13. Cas. rom., S-a I, Balet. 1890, p. 1100, ete.) și chiar
pe cale

de excepţie san de aparare.

Cas.

Bulet.

rom.

anul 1887, p. 523. Bulet. S-a I, 1890, p. 1089 și
1891, p. 185. Vegi şi decisiile citate în colecţia
art. 915, No. 47. Vedi şi supră, p. 948, text
Cpr. C. București, Dreptul din 1887, No. 14.
Dreptul din 1891, No. 67. Cas. fi., Sirey, 89.1.

10. 1. 40. Fuzier-Herman,

”)

art. 1167, No. 103.

S-a

I,

1100. Bulet.
Christescu,
şi nota 1.
Trib. Gorj,
243. D.P,,

Baudry et

Barde, I, 138.
Aceștia sunt chiar termenii unei decisiuni a Curţei din
Lyon (28 fevr. 1884). „O atare acţiune, dice cu drept cuvent Cuvtea, nu are de scop de a face ca bunul să reintre
în realitate în patrimoniul debitorului, ci de a face să se declare că el n'a eşit nici o dată din acest patrimoniu, din care
el continuă încă a face parte“. Vegi considerentele acestei

decisii în R&pert. lui Dalloz, Oblig., Supplem., p. 191, No. 376,

:)

nota 1. Cpr. Demolombe, XXV,
131, 133. Vedi şi supră, p. 15.
„Considerând,

țiunei

dice

Curtea

în simulaţiune

noastră

935. Baudry
supremă,

sunt diferite de acelea

et Barde, 1],

că efectele ac-

ale acţiunei

pauliane ; că, prin acţiunea pauliană, să atacă actul ca ziciat,

pe când priu acţiunea în simulaţie, el se atacă ca neezistent, etc...“ Bulet., Cas. S-a I, anul 1886, p. 868, penult. consirent și Dreptul din 1887, No. 5. Cpr. şi C. din Bucureşti,
considerent citat textual p. 269, Dreptul din 1886, No. 63.

ACŢIUNEA ÎN SIMULAȚIUNE,
Acţiunea

în simulaţie

nu

este

269

deci cârmuită

de art.

975, ci de art. 966, căci actul inexistent n'are causă și,
ca atare, este lipsit de ori ce efecte juridice.
„Considerând, dice Curtea din București, că un act
este simulat când constată obligaţiuni care în realitate nici
o dată nau existat, așa în cât, în caz de contestaţiune,

Art. 966.

acțiunea ce sar deschide ar avea de obiect a se declara
că acel act nu există; că obligațiunea ce constată nu poate produce nici un efect neavând causă, probânduse că adevarata cansă ce a dat naștere actului este simulațiunea,

ear nu obligațiunea ce constată, etc....*1).
Simulaţiunea

nu

este

de cât o fraudă.

Intre

fraudă

şi simulație există însă următoarele deosebiri:
1% In actele frauduloase, pe care debitorul le face spre
a dauna și frauda pe creditorii sei, cel de al treile poate
să fie de bună credinţă, adecă să nu ştie că el are datorii
și este insolvabil ; pe când simulațiunea nu poate să existe
fără consimţământul și concursul tuturor părților contrac-

tante 2). Astfel, când am vândut averea, mea, pentru ca creditorii mei să remâe păgubași, cumpărătorul poate să fie

de bună credinţă, și de aceea am vădut (supră, p. 226 urm.),
că actul nu va cădea de cât dacă se va dovedi complicita-

tea lui ; pe când

dacă

declar

că am

vândut

moșia mea lui

1) Dreptul din 1886, No. 63. Redacţiunea considerentelor este
vicioasă, dar motivul invocat de Curte este juridic. 'Tot
cam in asemene termeni se exprimă şi Curtea din Caen (17
mai 1873): „Considerând, dice această Curte, că falşitatea
causei unei obligaţiuni și simulația obligaţiunei sunt, sub
expresiuni diferite, unul şi acelaș lucru; că obligaţia nu
este simulată

de cât pentru

că causa

exprimată

în ea este

falşă ; că dacă această causă ar fi sinceră, şi obligaţia ar
fi sinceră, etc...“ Vedi această decisie în Râpert. lui Dalloz, Supplem., Oblig., 193, ad notam, colona 2. (pr. Alex.
Degre, Dreptul din 1891, No. 9, p. 68. Vedi și supră, p. 131.
?) C. Bordeaux, 5 martie 1896: „Considerând, dice această decisie, că pentrua aprecia meritul unei acţiuni în simulațiune, nu este loc de a-se distinge dacă actul e cutitlu gratmit sau cu titlu oneros, dacă terţiul contractant este sau
nu complice al fraudei, un act fictiv implicând neaparat
participarea, la fraudă a tuturor părților contractante“. Considerentele acestei decisiuni, publicate în Recuei des arrâts
de Bordeaux, 9, 1, 241, sunt reproduse în tratatul Iui Baudry et Barde, 1, p. 640, nota 2. Cpr. oaltă decisiea aceliaş
Curți, din 4 iunie 1896. Pand. Ptriod., 1897, 2. 21.

Deosebire
între fraudă
şi simulaţie.

CODUL

X,

CIIVL.—CARTEA I]1.—TIT. HIL.—CAP.

fără să fi primit

mi-a

plătit

preţul

nici un ban
şi

că

III.—S-a II.—SIMULAȚIE.

de la el, el știe. că nu

obligaţia

este

lipsită

de

causă.

Simulaţiunea este deci ascunderea adevărului, și simulat
este actul acela, care nu este expresiunea sinceră a inten-

țiunei reale a părţilor. Chim aliud agitur, aliud simulatur, vel
scribitur |),
|
,
2v O altă deosebire esenţială între fraudă și simuație este că frauda are în tot-deauna de efect anularea
contractului viciat, pe când simulațiunea nu este în totdeauna ilicită, și în unele casuri, nu împedică convenţiunea de a'şi produce efectele sale.
Donaţiuni
deghisate.

Simulaţie licită.

Donaţiuni

deghisate

sau ascunse

ab format
cu titlu oneros. Controversă,

Astfel, dacă

am

ascuns

o donaţiune

sub forma

unui

contract cu titlu oneros, presupunând, bine înțeles, că părțile erau capabile de a dispune și. de a primi cu titlu gra-

tuit, nam atins prin aceasta interesele nimărui, și de acea,
jurisprudenţa și o parte din doctrină admit validitatea donațiunelor deghisate, pe care însă noi n'am admiso ?).
Aceasta

este un

caz

de

simulaţie

licită.

1) Cpr. Bedavride, Du dol et de la fraude, INL, 1951.
2) V. t. IV a Imerărei noastre, p. 162, notele 1 şi 2.—In

cât

priveşte jurisprudenţa, care validează donaţiunele deghisate,

veqi Cas. rom., 0. Bucureşti,

Focşani şi Craiova.

Dreptul

din 1881, No. 4 şi 42. Dreptul din 1882, No. 59 şi din

1890, No. 45. Dreptul din 1892, No. 79 şi din 1896, No. 81.
«Jurisprudența franceză este în acelaş sens; citez numai decisiile cele mai recente. Vedi Pand. Ptriod., 1889. 1. 414
şi 1892. 2. 944. D. P., 93. 1. 359. D.P, 9.2.1.
D.
P., 9. 1. 153. Pand. Ptriod., 9%. 1. 441 şi Dreptul din
1896, No. 79. Pand. Ptriod., 91. 1. 197. — Contră. C. din
Iaşi (decisie casată) şi Trib. Gorj, Dreptul din 1881, No.
4 şi din 1891, No. 61. Cpr. Cas. fr. D. P., 76. 1. 254. In
cât priveşte argumentele care se invoacă atât pentru validitatea cât și contra validităței donațiunelor deghisate sau
ascunse sub forma unui contract; cu ţitlu oneros, a se vedea tratatul nostru în limba franceză, p. 200, nota 2 şi
p. 450, text şi note. Vedi şi t. IV a lucrărei noastre, p.
160—164, unde chestiunea este pe larg discutată şi jurisprudența aspru criticată. Este adevarat că câteva Curți
Sau încercat a protesta contra unei teorii care permite de

a calca legea şi de a eluda prescripţiile ei prin o minciună, însă această protestare timidă este zadarnică, căci decisiile lor sunt

contrară

casate

fără

cruţare,

ear o teorie

stranie şi

legei triumfă, încât jurisconsulții se găsesc

des-

armaţi, unii dintr'Enşii renunțând chiar şi desnădăjduind de
a resturna o doctrină aproape unanimă şi constantă. Este

de regretat. însă, precum diceam

în t. IV, p. 164, că juris-

ACŢIUNEA

Dacă,
mea

din contra,

prin mijlocul

ÎN SIMULAŢIUNE,

având

211

creditori, am

ascuns

unui prâfe nom, cumpărând,

imobile pe numele

averea

de exemplu,

femeei mele 1), sau pe numele

Simulaţie

ilieită.

unei alte

persoane 2), fără ca să primese nimic în schimb, această simulaţie este ilicită și cade sub scutul art. 966.
Se poate întâmpla ca simulațiunea să aibă de scop Fraudă la
lege.
fraudarea, legei. De exemplu: cineva face o donaţiune unui incapabil, prin o persoană interpusă (art. 312) ; în tim-

pul căsătoriei, unul din soţi face o donaţiune celui-lalt, tot

prin

o persoană

interpusă,

în frauda

art.

939—941,

se face o vândare în frauda art. 1387—1309,

Sa întâmplat de asemene

cumpere

o moșie

pe

numele

adese-ori

unei

ca un străin

persoane

tru a ocoli disposiţiile proibitive ale art.
stituție 5), sau ca cineva

morală

să stăpânească

inexistentă de drept. Ei bine,

sau

ete.

capabile,

să AtConstit.$5

pen-

7, $ 5 din Con-

-

pentru

o persoană

in toate aceste ca-

suti, simulațiunea și interpunerea de persoane vor putea fi
stabilite în justiție +), și insuşi părţile contractante vor putea administra proba testimonială, fără nici un inceput. de

dovadă scrisă, de câte ori vafi vorba de fraudă la lege 5).
Din deosebirea

cea

în simulațiune

ce există între acţiunea pauliană

resultă următoarele

și a-

consecinţi :

1” Creditorii fie anteriori, fie posteriori actului simulat, pot să exercite acţiunea în simulaţiune 6), Imeru care
prudenţa

s'a substituit

tindă, în adever,

actului
mulat,

legei.

Cuxtea

de casaţie

trebue

să

a stabili o uniformitate de jurisprudenţă ;

"scopul acestei jurisprudenţi nu este însă de a modifica şi in-

drepta legea, ci de a o menţine şi a face ca ea să fie res-

pectată.

') Cpr. 'Trib. Paris, Dreptul din 1894, No.
Cod., 4, 22, Plus valere, quod agitur, ete,
ta simulata, velut non ipse, sed ejus uzo”
tatis substantiain mutare non possunt.*
2) Cpr. Cas. fr., D. P., 471. 4. 349, No. 2.
3) Vedi supră, p. 192, nota 2. Cr. și Cas.
18179, No. 34 şi Bulet. Cas. S-a I, anul
*) Cas. rom. şi C. Bucureşti. Bulet. 1888,

17. Vedi şi L. 2,
unde se dice : „Accomparaverit, terirom., Dreptul din
1819, p. 502.
S-a [,p. 394 şi

Dreptul din 1888, No. 31. Dreptul din 1885, No. 47. Trib.
Ilfov. Dreptul din 1882, No. 54.

2) Vegi infră, p. 216.

*) Cas. rom., Dreptul din 1888, No. 31 şi Bulet. S-a 1, 1888,

p. 321. Dreptul din 1890, No. 67 şi Bulet. S-a T, 1890, p.

1100. C. Bucureşti, Dreptul din 1893,

No. Tl. In cât priveşte

Creditorii
posteriori

No. 64 și din 1884,

jurisprudența străină,

vedi Pand.

Period. 91. 2. 21. D. P., 93. 2. 415. Gae. Palais, 93.1. 104.

si-

12

COD. CIV.—CARTEA
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nu este cu putință în acţiunea

III.—S-aII.—SIMULAȚIE.

pauliană 1). Motivul

aces-

tei deosebiri este lesne de priceput: Creditorii posteriori
actului nu pot să'] atace prin acţiunea pauliană, pentru

că acest
nau

act nu le aduce

putut

să

aibă

vre

nici o pagubă,
o garanţie

asupra

de vreme

ce ei

bunurilor

care,

în momentul nașterei creanței lor, nu mai făceau parte
din patrimoniul debitorului ; prin actul simulat, din contra,
bunul

înstrăinat

neeşind

de

cât în aparenţă

și în mod fic-

tiv din patrimoniul debitorului, el continuă a fi garanţia
tuturor creditorilor (axt. 1718, 1719), şi prin urmare, chiar şi
acelor posteriori, care, cât timp acţiunea nu este prescrisă,
au interes de a face să se declare că actul este inexistent
şi că bunul pretins înstrăinat n'a eşit nici o dată din patrimoniul debitorului lor.
|
2% In acţiunea pauliană, creditorii trebue să dovedească că actul atacat a determinat sau cel puțin a mărit in-

solvabilitatea debitorului (vegdi supră, p. 222); pe când,
în materie de simulațiune, ei n'au nevoe să mai facă această dovadă, pentru
că ei nu cer alt ceva de cât să se
fixeze

bunurile

asupra

cărora

ei sunt

în drept

ași

exer-

cita garanţia lor (art. 1718, 1719)2);
bue

3% In acțiunea pauliană sau revocatorie, creditorii tresă stabilească că actul atacat este făcut în frauda
D.P., 172 2. 199. D.P., 55.92.99. D.P,49.2.148. D.
P., 46. 2. 995. Repert. "Dalloz, Supplem., Otiig. p. 191,
nota

i. Tot în acest

sens

este şi doctrina.

Vedi Baudry et

Barde, I, 133. Laurent, XVI, 497. 'T: Huc, VII, 231. Aubry et Rau, IV, $ 313,p 146, text şi nota 49. Larombitre,
art. 11617, No. 63. Denolombe XXV, 235. Baudry, II, 922.
C. 'Poneanu, Curierul judiciar din 1894, No. 8, p. 59. Pana. fr,
Act. paul., No. 207..—Sunt hotâriri care tăgăduesc creditorilor posteriori actului dreptul de a exercita acţiunea în
simulaţiune (epr. C. Toulouse şi Nimes, Repert. Dalloz, 0blig., 999, nota 2 şi D. P., 52. 2. 122), însă aceste decisiuni confană acţiunea în simulaţie cu acţiunea pauliană, confusiune regretabilă, pe care adese-ori o face şi doctrina.
1) Veţi supră, p. 242. urm.—Creditorii posteriori actului nu
vor fi în drept a cere revocarea lui prin acţiunea pauliană
de cât în casul când acest act ar fi avut de scop fraudarea lor (art. 1286 C. Calimach, 953 C. austriac). Vedi supră,
p. 243, text şi nota2
2 0, Bordeaux, 5 martie şi 4 iunie 1896, Pand. Period., 1897.
2. 21. Baudry et Barde, | „ 133, p. 644. 7. Huc, VII, 231.
Demolombe, XXV, 236. Larombiere, I, art. 1167, No. 63.

SIMULAȚIUNE.

drepturilor lor (vedi supră, p. 225

simulațiune va fi admisă,
bitorul

a fost

IX

ACŢIUNEA ÎN

urm.), pe când acţiunea în

chiar dacă se va constata că de-

de bună credinţă

șia

voit

numai să măreas-

că creditul pretinsului cumpărător, pentru că, în ori ce
caz, actul nu este serios și bunul continuă încă a face parte

din patrimoniul lui 1) ;
40 Pentru

simulațiune,

aceleași motive.și a fortiori, în materie

nu este nevoe

de a se stabili

de

complicitatea ter-

țiului care a tratat cu debitorul, nici a sub-achisitorilor şi
a se distinge actele cu titlu gratuit de acele cu titlu oneTOS,

precum

se

face

în

materie

(vegi supră, p. 226 urm.)?);

de

acţiune

revocatorie

5% Creditorii sub o condiție suspensivă care, după cum

am vedut, nu pot,

cel

puţin după părerea

generalmente

ad-

misă, să exercite acţiunea pauliană (vedi supră, p. 242),
pot, din contra, în tot-deauna să exercite acţiunea în simu-

lațiune,

pentru

că această

acțiune

constitue

din partea lor

un act conservator (art. 1016). „Considerând, dice tribunalul din Paris (15 fevr. 1894), că, diferind de acţiunea
pauliană, care nu aparţine de cât acelora cărora actul atacat le a causat un prejudiciu actual, acţiunea în simulațiune

având

de scop,

nu

de a desfiinţa

întrun

mod

ab-

solut actele contra cărora ea este îndreptată, ci de a le
atribui adevaratul lor caracter, poate fi pornită de toţi aceia care au interesul, fie chiar eventual, de a restabili a-

deverul faptelor și de a împedeca d'inainte frauda organisată pentru viitor; că acela care exercită asemene acţiune

nare nevoe de a justifica nici vre-un titla executor, nici
chiar o creanță actuală, certă, lichidă și exigibilă ; căii e
destul

să

invoace o creanţă

țiune de creanţă, ete.“ 5).

„

eventuală sau chiar

o

presump-

Laurent, XVI, 497. Aubry et Rau, IV, $ 313, p. 146.C.
Toneanu, Curierul judiciar din 1894, No. 8, p. 59. AL. Degre, Dreptul din 1891, No. 10, p. 76. Pand. fr., Action paulienne, 209. Păucescu, I, 470.
') Cas. fr., 25 iulie 1864. Repert. Dalloz, Supplim. Oblig., p.
191, No. 377, nota, 2 şi autorii citați în nota precedentă.

Pand. fr., Action paulienne, 208.

*) Baudry et Barde, 1, 734, și toţi autorii. Vegi şi decisia C.
„din Bordeaux, citată supră, p. 269, nota 2.
„5 Vegi Dreptul din 1894, No. 11, p. 135 şi Gaz. Pal, 94. 1.

258. Cpr. Baudry et Barde, 1, '738, p. 646. T. Huc, VII. 931.
Cât pentru

creditorii a căror
"

termen n'a ajuns încă la
18
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Acţiunea în
simulaţie aparţine şi

60 Acţiunea

pauliană nu poate

IIL.—S-a IL—ȘIMULAȚIE,

fi exercitată

de părțile

caze au făcut actul fraudulos (vedi supră, p. 240 nota 1), pe

părţilor cou- când acţiunea în simulațiune aparţine nu numai terţiilor, dar
tractante.
și părţilor contractante !), pentru că actul simulat neavând ființă,

ori şi cine

poate

să ceară

ca

justiţia

să recunoască

inexistența, lui, stabilind că el nu are ființă de cât în aparență (art. 1169). Părţile,ca şi cei de al treile, trebue să
poată dovedi simulațiunea actelor lor, pentru că, după cum
se exprimă jurisconsultul Modestinus, contractele fictive
(imaginari) nu sunt obligatorii, nici chiar în vândări, de

oare

ce ele nu

sunt

de

cât

o ficțiune

lipsită de

ori ce

a-

devăr ?).
In cât privește însă mijloacele prin care simulaţiunea
poate fi dovedită, se face atât în doctrină cât și în jurisprudenţă, următoarea distineţiune:
Deosebirea
ce se face,
în privința,

Creditorii fiind terţii persoane
şi, ca atare, în imposibilitate de
de
ași
procura
o
dovadă
scrisă
despre simulaţiu=
Sipiulit
a
ș
i
ate

dovedei, în- ne.

tre părţi şi
cei

de al

treile.

Vor

putea, în toate casurile,

turi și presumpțiuni, chiar

s'o stabilească, prin mar-

dacă nar avea

un început de do-

scadenţă, nu mai remâne îndoeală că ei vor pntea să exercite acţiunea în simulaţiune, şi am vâdut (supră, p.941) că
ei pot să exercite şi acţiunea pauliană sau revocatorie.
Cpr. T. Huc, Baudry et Barde, /oco supră cit.
1) Acţiunea părţilor n'ar putea deci fi respinsă prin adagiul
„Nemo auditur propriam turpitudinem alleganst, cu atât mai
mult cu cât această maximă, formulată de Godfroy (ad legem. 5, Cod., 1, 8, De servo pignori dato manumisso) w'a fost
admisă de legiuitorul modern. Cpr. Cas. fr., D. P., 87.1.
396. Pand. Ptriod., 31. 1.135. D. P., 19. 1. 413. D.P., 1%.
1. 340. C. Bourges, 4 iunie 1896. Pand. Ptriod., 1897, 1.
21. Cpr. și Cas. rom., Bulet. S-a 1, 1881, consid. de la p.
316. Vedi, şi supră, p. 130. Bedarride, op. cit., JII, 1280.
Baudry et Barde, I, 316 şi 733. Larombiăre, 1, art. 1167,
No. 63. Bonnier, Pr. des preuves, L, 142. 'T. Huc, VII, 230 şi
autorii citați supră, p. 130, nota 3.—Contră. C. Chambery.
D. P., 61, 5, 328, No. 12. C. Bourges, 27 iulie 1884 (decisie casată). Această jurisprudență, care respinge acţiunea
părților prin aplicarea maximei romane mai sus citate, este
cn drept cuvânt părăsită astăzi.
?) „Contractus imaginarii etiam in emptionibus juris vinculum non
obtinent : câun fides facti simulatur non intercedente veritate“.
Vedi şi Codq., 4, 22, a cărui titlu este: Plus valere quod agitur, quam quod simulate concipitur (ceea ce a fost în realitate făcut în un act are mai multă putere de cât termenii
de care s'au servit părţile spre a'1 colora).

O

vadă scrisă 1); pe când părţile contractante nu vor putea,
TI
.
A
.

în regulă

generală,

s'o stabilească

de cât

cu

un

contra-

inscris san act secret (art. 1175) şi, în lipsa unui asemene
aci, cu marturi

și presumpțiuni,

însă

numai

în casul

vor avea un început de probă scrisă (art. 1197)2).
1) Cas, rom., S-a 1. Bulet. 1881, p. 313.

când

Bulet. 1883, p. 436

şi 1203. Dreptul din 1884, No. 16 și din 1888, No. 3l. Bu-

let. 1888, p. 321 şi 1889,p. 595. C. din Bucureşti, Dreptul
din 1875, No. 7; din 1894, No. 62 şi 71. Dreptul din 1885,
No. 41 şi din 1887, No. 14. Dreptul din 1893, No. 64 şi din
1896, No. 79. C. Craiova, Dreptul din 1890, No. 13. Trib.
Ilfov, Putna, Gorj, Ialomiţa, Brăila, etc. Dreptul din 1891,

„No. 67; din 1892, No. 42; din 1893, No. 71; din 1894, No'

62. Curierul judiciar din 1897, No. 17, ete. Trib. de Argeş,
sub președ, amicului nostru 1. Rădoi (Dreptul din 1881, No.
41), sa pronunţat în acelaș sens, însă tribunalul comite imensa greşală de a dice că aceste regule sunt aplicabile şi
părților. contractante, ceea ce nu poate fi considerat de cât
ca un lapsus calami. În cât priveşte jurisprudenţa străină,
vedi D. P., 63. 1. 261. D. P., 73. 1. 340. D. P.,11.2.52.
D. P., 19. 1. 401. D. P., S8. 1.992. D.P., 84. 1. 9290.
P., 86. 1. 327. D. P., 93.2. 476. Vedi şi supră, p. 237, text
şi nota Î.Cpr. Baudry et Barde, [, 737. Demolombe, AXĂ,
119. Laurent, XII, 328; XVI, 498 și XIX, 603. 'T. Huc,
VII, 233. Larombiâre, V, art. 1348, No. 21. Aumyet
Rau, VIII, $ 765, p. 350, text şi nota 21. Pand. fr., Action
paulieune, 215. Al. Degre, Dreptul din 1891, No. 9. C. Toneanu, Curierul judiciar din 1894, No. 8. Maread6, V, art.

1348, No. III. Păucescu, I, 469, şi toţi autorii. Vedi şi t. IV

”)

a lucrărei noastre, p. 80 text şi nota 1; p. 170, text şi nota 3.
Cas. rom., Bulet. S-a 1, 1883, p. 917. Dreptul din 1884,
No. 16 și din 1885, No. 50. Bulet. S-a 1, 1885, p. 386. Bulet. S-a 1, 1886, p. 282. C. Bucureşti, Craiova şi Galaţi,
Dreptul din 1884, No. 62 şi din 1888, No. 22. Dreptul din
1889, No. 73; din 1890, No. 2, şi 54. Dreptul din 1891,
No. 17. Dreptul din 1892, No. 83. Tribun. Tutova, Gorj,
Covurlui, ete. Dreptul din 1887, No. 84; din 88, No. 41;
din 1891, No. 67. Cur. judiciar din 1896, No. 2. In cât
priveşte jurisprudenţa străină, vedi D. P., 79. 1. 413. D.
P., (1. 2. 52. D. P., 87. 1. 391. Pand. Ptriod., 87. 1.990.
D, P., 8. 2. 125. D.P., 97. 1. 196, ete. Cpr. Baudryet
Barde, 1, p. 649, No. 737, nota 1, in fine. Laurent, XII,
328; XVI, 498 şi XIX, 590. Demolomve, XXX, 182. Larombiăre, V, art. 1348, No. 18. Bâdavride,
III, 1279, 1355.
Aubry et Rau, VIII, $ 765, p. 350, 351, text şi nota 9.
Peucescu. 1, 469. Bonnier, 'Pr. des preuves, Î, 142. Maread6, V,
art. 1348, No. IV. T. Huc, VII, 233, şi toți autorii. Vegi
şi t. IV a lucrărei noastre, p. 170.
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Fraudă, la

COD.

CIVIL—CARTEA IIL.—TIT. IIL.—CAP. IIL.—S-a II.—SIMULAȚIE.

Pentru

ca părţile

contractante

să poată

de a, dreptul

lege, Contro-a dministra proba testimonială și a, presumpțiunelor, fără, nici
un început de dovadă scrisă, trebue ca actul lor să fi avut de scop fraudarea unei legi de interes general ) și de
1) Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1878, p. 112. Bulet. 1887, p. 417.
Bulet. 1891, p. 756. Dreptul din 1892, No. 5. C. București,
Dreptul din 1884, No. 62. Dreptul din 1887, No. 36. Dreptul din 1891, No. 17, ultimul considerent. Trib. Ilfov, Dreptul

din 1882, No. 54. Vegi supră, p. 133,971 şi î. IV alucrărei noastre, p. 170, text şi nota 2. In cât priveşte jurisprudenţa străină, vedi D. P., 88. 1. 346. D.P., 65. 1. 985.
Cpr. T. Huc, VIII, 234. Larombiăre, V, art. 1348, No. 19.
Bonnier, Pr. des preuves, |. 142. Bâdarride, III, 1290 urm,,
1355. Aubry et Rau, VIII, $ 765, p. 351, text şi nota 28.
Demolombe, XXX, 181 urm. Mareadt, V, art. 1348, No.
1V.—Vegi însă Laurent (XIX, 594 urm.), care nu admite
pentru părţi proba prin marturi sau presumpţiuni, în caz
când simulaţiunea „concertată între ele ar fi avut de scop
fraudarea, legei, de cât atunci când partea interesată ar
fi fost în imposibilitate de a'şi procura un contra-inseris.
Marcad6 observă însă (t. V, loco supră cit.), și această observaţie ne se pare peremptorie, că partea care a subscris o
obligație minciunoasă, prin posiţia sa falșă în care se găseşte
faţă cu celalaltă parte contractantă, se află în o imposibilitate morală de a cere un contra-inscris menit a anula mai
în urmă obligaţiunea sa. Cpr. Aubry et Rau, VIII, $ 765,
p. 353, 354, ad notam și C. din Bucureşti, decisia mai sus:
citată, Dreptul din 1887, No. 36, p. 287. Eată pentru ce
jurisprudenţa este astăzi aproape unanimă spre a decide
că, de câte ori părţile, prin convenţia lor, au calcat o lege
de ordine publică, de atâte ori ele vor putea să dovedească frauda prin ori ce mijloace, fără nici un început
de dovadă scrisă, căci art. 1903 admițând că dolul şi frauda se pot stabili prin simple presumpţiuni, şi prin urmare,
şi prin marturi, unu este nici o rațiune de a. se decide că
asemene disposițiune se aplică numai fraudei în contra persoanelor, ear nu și fraudei în contra legei. A decide contrariul
ar fi a asigura, impunitatea fraudei; și nu se poate admite că
legiuitorul, care are tot interesul ca disposiţiile sale să fie
executate şi strict observate, să fi stat nepăsător şi să fi
permis ca legile cele mai esențiale să poată dilnic fi eludate prin simulaţiuni frauduloase. Astfel, Curtea noastră
supremă cu drept cuvânt u decis că incapacitatea, străinilor de a dobândi imobile rurale (art. 1, $ 5 Const.) fiind
de interes public şi neputând fi eludată prin persoane interpuse capabile, o asemene fraudă la proibiţiunea. legei
se poate dovedi, intre părţi, prin ori ce mijloace, şi chiar

Mm
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ordine publică,

sau

prin juremântul
Bulet. Cas. S-a
(28 fevr. 1897,
biţiunea art. 7,
beşte

ca consimțământul uneia
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din ele să fi

decisoriu. Vedi Dreptul din 1879, No. 34 şi
I, 18179, p. 502. Cpr. şi Trib. Teleorman
1. Ph. Gheţu președ.), care dice că proi$ 5 din Const. fiind de ordine publică, is-

de nulitate

ori-ce

act care

ar înfrânge-o

şi

poate

fi

rădicată din oficiu de judecători. Dreptul din 1897, No. 34.
Și fiind că vorbim în treacăt de incapacitatea străinilor Străinul care
de a dobândi

imobile rurale,

încapacitate

despre

care

ne

vinelao

am ocupat supră, p. 122, nota 2, este bine să notăm aici opuosțenire în

decisie recentă (15 mai 1897) a Curţei noastre supreme, pro-e] dreptul la,
nunțată în secțiuni-unite, prin care se decide că, dacă stră-valoareaimoinul nu poate poseda în natură asemene imobile, el are însăbilelor ruxale

drept la valoarea lor : „Considerând,

dice această decisie, a

că art. 1 din Constit. peridicând străinilor dreptul demoştenire în Romănia, este invederat că această calitate dânşii trebue s'o aibă în principiu, cu toate efectele ce legea
civilă recunoaşte unui moştenitor, şi dar şi cu acea de a fi
învestit, prin simplul fapt al inorţei persoanei căreia-i succedă, cu dreptul de proprietar al averei mobile şi imobile
cădută în moştenirea sa ;
„Că, dacă $ 5 de sub citatul articol nu recunoaşte străinilor dreptul de a dobândi imobile rurale în Romănia, de
aici însă nu se poate deduce că legiuitorula voit a admite
pentru transmiterea acestor bunuri o altă ordine de succesiune de cât, acea prevedută de Codul civil, şi a chiema

la succesiunea acestor imobile alte persoane de cât acele
pe care acest codice le recunoaşte în gradul cel mai apro-

piat pentru a succede, nici a deroga la următorul principiu ce resultă din legea civilă, că, adecă, în regularea ordinei transmiterei

succesiunei,

bunurilor ; că o asemene

nu se ţine seamă

de natura

modificare şi derogare la regulele

stabilite de dreptul civil nu se poate

presupune ; ea trebue

să resulte dintr'un text expres de lege, text însă ce nu
|
există ;
„Considerând de asemenea că nu se poate pretinde că
succesiunea acestor bunuri are a trece la Stat, căci art.
680 C. C. nu recunoaște Statului un drept de succesiune
în averea particularilor, de cât în lipsă de ori ce moştenitor şi, în ipoteza ce se raționează, moștenitor există ;
Considerând că ast-fel fiind, singurul înțăles ce se poate
da acestui art. 1, înțăles care să fie în concordanţă cu disposiţiunele legei civile în materie de moştenire, nu este altul
de cât acela că legiuitorul a voit, în caz când în moştenivea deferită unui străin, se află şi imobile rurale, să rădice acestui moştenitor dreptul de a poseda asemene imobile în natură, însă n'a putut înţelege a nu-i recunoaşte
dreptul la valoarea acestor imobile, de oare ce asupra lor,

pân?

”
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fost smuls prin fraudă,

dol sau violență (art. 1203 C. 0.) 1),

sau
cel puțin ca partea care voește
a, ataca
simulat să fi fost în imposibilitate morală de

actul ca,
a'și pro-

cura un contra-inscris (contre-lettre) 2).
Dovedirea
Acţiunea în simulaţiune poate fi exercitată nu numai
simulațiunei
x:
.
ze
ao
din partea (e a: părțile
contractante, dar o și de moştenitorii
lor, însă

moştenitori
- moștenitorii
>

nefiind,

în

asemene

caz, texrţii persoane,

n'au

lor Necetimai
- multe drepturi de cât autorul lor, și deci nu vor pu-

d

început
dei tea invoca
dă

marturi sau presumpțiuni

.
A
a
să sau unui EXista
un început de dovadă N scrisă:

contra-in- Curtea

si

din Galaţi,

că fiind vorba

de cât atunci când va
A
„Considerând,

-

de un act autentic

dice

ce

are tot efectul între părţi despre drepturile şi obligaţiune-

legea. civilă “i dă, în calitatea sa de moştenitor, un drept
de proprietate, şi acest drept, după cum s'a dis, nici o altă

disposițiune

de lege nuw'l atribue

unei

alte persoane

;

instituit

legatar

„Considerând că din momentul ce este stabilit că moștenitorul străin are dreptul îa valoarea imobilelor rurale ce
fac parte din succesiunea ab intestat la care el este chie-

mat,

urmează

neaparat

de imobile rurale
presupus, în lipsă
țăles să se refere
da disposițiunelor
„Considerând

că şi străinul

ca.

să aibă acelaș drept, căci testatorul este
de o manifestare a voinţei sale, că a înla lege în privința întinderei ce area se
sale testamentare ;

dar că este exact

în drept că atât succeso-

rul ab intestat cât şi legatarul, când sunt străini, au dreptul la valoarea imobilelor rurale, ete.« Vedi Dreptul din 1
iunie 1897, No. 42 şi Curierul judiciar cu aceiaş dată, No.

21. In acelaş sens, Al. Degre, Dreptul din 1886, No. 32 şi

din 1896, No. 63. C. Disescu, Cursul de drept public, TI,
p. 515.
Chestiunea, fiind de o mare însemnătate, am transcris considerentele Inaltei Curți, însă ori cât de echitabilă ar fiaceastă soluțiune, admisă, de curând şi de Curtea din Bucuvești (Dreptul din 1897, No. 20 şi supră, p. 192, nota 2),
o mai repetăm încă o-dată, nu vedem cum moștenitorul sau
legatarul

ar putea

să vândă

imobilul,

atunci

când

pentru

a vinde el trebue să fie proprietar, și el este incapabil de
a dobândi această proprietate.
Ne întoarcem deci întrun

cere vicios. Vedi supră,:p. 192, nota ?.
') C. Iaşi, Bucureşti şi Galaţi, Dreptul din 1883,

No.

PB.

Dreptul din 1884, No. 62 şi din 1892, No. 83. Trib. Tutova și Putna, Dreptul din 1888, No. 41 şi din 1892, No. 42.

Cpr. C. Bordeaux,
4 iunie 1896. Pand. Ptriod., 1897. 2. 21.
Laurent, XII, 331. Aubry et Rau, VIII, $ 765, p. 351.

Veqi şi t. IV a lucr. noastre, p. 170, nota 2. Mai vedi încă

*) Cpr. C. din Bucureşti, Dreptul din 1837, No. 36, consid.
de
la p. 287, coloana 2. Marcad6, V, art. 1348, p. 145, No-IV.
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le ce constată, ele nu pot fi primite să dovedească simulaţiunea unui atare act prin marturi sau presumpţiuni (art.
1191 C. C.); că această regulă sufere excepţiune numai

când ar exista
actul public
ar fi atacat că
1203. C. C.);

vorba

un act scris (contra-inseris), care ar modifica
(art. 1175 şi 1197 C. C.), sau când actul
s'au făcut prin fraudă, dol sau violenţă (art.
că aceste regule atât de viguroase când e

de părţi,

nu

se aplică

în casul

când

actul se atacă

de un terţiu, și cuvântul este că lui nu'i a fost cu putință aşi procura o dovadă scrisă (axt. 1198 C. C.): că, în

specie,

G.

P..

Costescu

făcând

acţiune

în calitate de moş-

tenitor al mamei sale, el o represintă pe dânsa în instanţă cu

aceleași drepturi şi obligaţiuni, şi întru cât în dovedirea
acțiunei sale nu produce un contra-inscris, și nici aleagă
că actul s'a făcut prin fraudă, dol sau violență, presumpțiunele nu pot fi primite pentru a dovedi simulaţiunea ac-

tului ce atacă, ete.“ 1).

Pentru ca moștenitorul să poată fi considerat ca o a
treia persoană și să poată invoca presumpţiuni şi marturi,

fără nici un început de dovadă
reservatar

și acțiunea

scrisă, trebue ca el să fie

sa să tindă

pe care actul atacat ar fi atins-o?).

la complinirea

reservei,

Ori ce act poate fi atacat în simulaţiune, şi chiar hotări-

relg

judecătorești. 3) Şi o împărţeala poate fi atacată în si-

mulațiune,

de

câte

cât în aparenţă *).

ori

ea

este fictivă

și nu

are

ființă

de

—

Li]

1) Vedi Dreptul din 1892, No. 83. Vedi şi decisia Cas. S-a Î, din
22 oct. 1893, prin care se respinge recursul interjetat contva, acestei decisiuni. Dreptul din 1893, No. 75. C. din Bucureşti, Dreptul din 1891, No. 17, ultimul considerent. Cpr.
C. Chambery.. D. P., 61. 5. 828, No. 12. Vegi şi Laurent,
XIX, 593._—Contră. 'Prib. Putna (sentință reformată). Dreptul din 189, No. 42 şi 'Tribun. Gorj. Dreptul din 1891,
”
No. 67.
Cpr. C. Galaţi, decisia citată în nota precedentă. C. Iaşi,

Dreptul din 1881, No. 4. C. din București, Dreptul din 1896,

No. 19. Cpr. C. Pau (D. P., 61. 2. 9%) şi Laurent, XII,
328. Vedi şi t. IV a lucrărei noastre, p. 17].
*) Cpr. C. din Galaţi şi Cas. rom. Dreptul din 1890, No. 54.
Bulet. Cas. S-a I, anul 1890, p. 1100. Vedi şi supră. p. 947.
*) Tribun. Ilfov, Dreptul din 1881, No. 57. Cpr. D. P., 92.2.
113, 473 şi 609. Bauary et Barde, 1,149. Laurent, X, 539.
Demolombe, XVII, 242. Marcade, III, 410 și autorităţile

Casurile
care

în

moște-

nitorii sunt
consideraţi
ca terţii persoane.

Actele care
pot fi atacate în simu-

laţie,.
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Actul autentic poate fi
atacat, în simulație,

Actul

autentic

nu este la adăpost de această

acțiune,

pentru că ceea ce se crede pănă la înscrierea în falş despre disposițiunele și convenţiunele ce el constată (art. 1173),
nu

sunt

declaraţiunele

părților, ci numai

formalităţile sub-

stanţiale pe care judecătorul le atestă că s'au îndeplinit
înaintea lui... guorum
notitiam et scientiam habet propriis
sensibus visus et auditus, după cum se exprimă Dumoulin :
„Considerând, dice Curtea din București, că, după disposițiile art. 1173, actul autentic face probă până la înscrierea în falș, narmai despre ezistenfa materială a faptelor con-

statate de tribunal ca îndeplinite de densul sau petrecute înain-

tea sa, ear nu

și în

lor juridice constatate
fiind un fapt

"să dovedească

străin

ceea

ce privește

de dânsul.

celor

Și,

şi

ce ela constatat,

simulațiunea

sinceritatea fapte-

în adevăr,

simulația

şi părţile cerând

actului autentic,

nu

contestă

autenticitatea declaraţiunelor lor înaintea tribunalului. ci
pretind să stabilească neseriositatea acelor declarațiuni,
prin urmare, actul autentic nefăcând credinţă de cât până
la proba contrară, în ceea ce privește realitatea Și since-

Vendări pu-

blice.

ritatea faptelor petrecute între părți, ele au dreptul de a
ataca pe calea ordinară, ca simulate, convențiunele, disposițiunele sau declaraţiunele ce actul autentic conține, ete.“ 1).
Actele autentice și hotărirele judecătoreşti putând fi

atacate prin acţiunea în simulaţiune, s'a decis cu drept
cuvânt că și vângările publice sunt supuse acestei acțiuni

și că, prin urmare,

se .poate în tot-deauna

stabili, bine în-

citate, supră, p. 251, nota 3 şi în t. III, p. 605, nota 1.—
In cât privește însă acţiunea pauliană, am vedut că
ea nu este admisibilă de câte ori creditorii n'au intervenit pentru ca ea să nu să facă cu viclenie în vatamarea
drepturilor lor (art. 785 și 976). Vedi supră, p, 250 urm.
1) Dreptul din din 1887, No. 36. In acelaş sens, C. Bucureşti,
Dreptul din 1815, No. 7, înfră p. 281, nota 1, şi din 189%,
No. 64. Cas. rom., Bulet. S-a 1, 1886, p. 436. Dreptul din
1819, No. 34; din 1883, No. 84 şi din 1884, No. 16. Trib.
Ilfov şi Gorj, Dreptul din 1891, No. 67. Dreptul din 1893, No.
11 şi din 1894, No. 75. Trib. Argeş, Dreptul din 1881, No.

41. Cpr. fas îr., Pand. Ptriod., 81. 1. 290. D.P., 91. 1. 202.

D. P., 93. 2. 291. D. P., 97. 1. 126. Cr. Laurent,
135 urm. Demolombe, XXIX, 271 urm. Aubry et Rau,
$ 755, p. 210 urm. Vedi şi î. IVa lucrărei noastre, p.
notam ; p. 169, text şi nota 1; p. 445, text şi nota

XIX,
VIII,
24, ad
3.

e

a e

ACȚIUNEA

ţeles,

cât timp

ÎN SIMULAŢIUN
—SUB-A CHISITORI.
E.

acţiunea

nu

este prescrisă,

adjudecărei, proprietatea bunului
în patrimoniul debitorului 1).
Despre

sub-achisitori

281

că și în urma

expropriat a remas

tot

(Controversă).

Când un act simulat este anulat, această nulitate este
ea oposabilă terţiilor sub-achisitori și atrage ea nulitatea
tuturor actelor posterioare ? Chestiunea este controversată

în privința acțiunei în simulațiune, ca și în privinţa acţiunei pauliane. (Vedi supra, p. 237 şi urm.)
1” Curtea din Iaşi şi Curtea noastră supremă au decis că dreptul concedat terţiilor cade în toate casurile odată cu drepturile concedentului, prin aplicațiunea maxi-

mei : Resoluto jure dantis, vesolvitur jus aceipientis (art. 1170,
1803). Buna credinţă a terţiului îi conferă numai dreptul

de a se bucura de fructe (art. 485) și de a câștiga proprietatea prin o prescripţie mai scurtă (art. 1895 urn.),
fără ai constitui insă vre-un titlu pentru dobândirea pro-

„prietăţei şi respingerea revendicărei 2).
20 Intrun alt sistem, se respectă actele sub-achisito*)

„Considerând, dice foarte bine Curtea din Bucureşti, că simulațiunea poate să existe în veri-ce natură de acte, de
oare ce nici o garanție legală nu poate opri pe părţi de a
simula un act, de a face numai aparențele unui act, fără
ca acel act să existe în realitate, căci sinceritatea intențiunei, element cu totul abstract, nu poate cădea sub constatarea ofițerului public, care nu poate constata cu mai

multă

sau

mai

puţină

forţă

probantă

de cât numai faptele

materiale ce cad sub simţurile sale, precum : declaraţiunea
părţilor, numărările de bani, etc., fără însă a putea constata şi. dacă acele declarațiuni sunt sincere, dacă au de
scop a crea un act serios, sau numai un act aparent, o
simplă formă fără substanță, fără a putea constata dacă acea numărare de bani ce se face înaintea sa este sinceră,
serioasă, sau din contra se face cu Danii chiar ai persoapei care “i primește, sau cu banii ce au a se restitui pe
sub mână, puţin mai în urmă, aceluia ce îi a numărat în
presența unei autorităţi publice, ete.* Dreptuț din 1875,
„No. 7. Cpr. Cas. rom., S-a 1, Bulet. 1883, p. 436. Vedi şi
Cas. fr, D. P., 72. 1. 40. D. P., 84. 1. 229.
2) Veţi Dreptul din 1881, No. 16 şi din 1887, No. 5. Balet.
Cas. S-a, Î, anul 1886, p. 868 şi Bulet. Cas. 1881, p. 139.
Trib. Ilfov, Dreptul din 1882, No. 54. Cpr. Cas. fr, D.P,,

41. 4. 842, No. 2. In acelaş sens, Laurent, XVI, 499..

COD.

CIVIL.—CARTEA

III.—TIT, IIL.—CAP. IIL.-—8-a I[.— SIMULAȚŢIE,

rilor, numai când ei an fost de bună credință. De câte ori
ei au fost de rea credință, actul lor va cădea odată cu dovedirea simulaţiunei !). Acesta este sistemul generalmente

admis

și în privinţa

acţiunei pauliane.

Vedi supră, p. 238.

3% In fine, în ultimul sistem, anularea actelor simulate

nu este nici odată oposabilă sub-achisitorilor serioşi, adecă care au cumparat și au plătit preţul cu intențiunea
de a deveni proprietari 2). In adever, din două lucruri unul :

sau terțiul, achisitor

serios,

credea

că cumpără

de la un

adevarat proprietar şi, în asemene caz, actul secret care
constată simulaţiunea nu'i este oposabil, el ne producânduși efectele sale de cât între părţile contractante şi succe-

sorii lor univevsali

(art.

1175),

și cumpărătorul

nu

este

un succesor universal, ci un succesor (ayant cause) cu titlu
particular *) ; sau terţiul ştiea că e] cumpără de la un prâze-

nom,

de la un non dominus,

şi în asemene

caz,

el poate

să depărteze pe creditori, ţinând următorul limbagiu : sunt
cumpărător serios; am plătit preţul și puțin îmi pasă de

la cine am cumparat. „În pari causa turpitudinis, melior
est conditio possidentis“. In acest sistem nu se va aplica deci
nici odată sub-achisitorilor serioşi regula counoscută „ Resoluto jure dantis“, ete. însă creditorii anteriori înstrăinărei de
al doile, adecă acelei serioase 4), vor putea, dovedind participarea sub-achisitorului la fraudă, să exercite contra lui
acțiunea pauliană (art. 975), pentru că ei să găsesc în

fața

unei

trimoniul

adevarate

îustrăinări, care

debitorului lor 3).

a scos

bunul

din pa-

1) Vedi în acest sens, C. Iaşi, Bucureşti şi Cas. rom., Dreptul din 1883, No. 12 și din 1888, No. 56. Bulet. Cas. S-a,
1, 1880, p. 396 şi Dreptul din 1881, No. 18. Butet. S-a I,
1890, p. 1100 şi Dreptul din 1890, N. 67. Cpr. C. Orleans, D.
P., 11. 2. 113. Baudry et Barde, 1, 740. 'P. Huc, VII, 232.
[II
—
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Dacă

şi

a doua

înstrăinare

este simulată,

adecă dacă sub-

achisitorul n'a plătit preţul înstrăinărei, creditorii vor exercita acţiunea în simulaţiune şi în contra celui de al doile
achisitor aparent, dovedind că bunul a remas tot; în patrimoniul debitorului lor. Cpr. Gr. G. Pâucescu, |, 471.
2) Cpr. 0. Bucureşti, Dreptul din 1993, No. 64. Cas. rom.,
Dreptul din 1897, No. 6. Vegi şi supră, p. 104.
1) Creditorii anteriori prime! înstrăinări, acelei simulate, nu
vor exercita acţiunea pauliană, ci vor dovedi numai că ea
„Du este de cât aparentă. Cpr. Gr. G. Păucescu, 1, 473.
5) Opr. Alex. Degre, Dreptul din 1891, No. 9, p. 68. Gr. G.
Peucescu, I, 471 urm.
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CONVENŢIUNELOR.—ART.

Prescrierea. acţiunei
Ca

și acțiunea

pauliană,

in simulaţiune.
acţiunea

prescrie prin 30 de ani (art. 1890),
de oare ce art. 1900
tatea unui act pentru

977 URM.

în simulaţiune

ear nu prin

se

10 ani,

se aplică numai când se cere nulivicii de formă, sau când consimță-

mentul a fost smuls prin violenţă, dol sau
După codul civil otoman (art. 1660),

eroare D,
acţiunele reale

şi personale se prescriu, în genere, prin trecerede 15 ani.
Această, prescripţie nu se suspendă de cât pentru minori,
nebuni, fie că aceștia ar avea sau nu tutori, şi pentru acei care se află într'o ţară îndepărtată cel puțin cu 18

oare de locul unde se află adversarul seu;
pendă însă și pentru femeile măritate 2).

SECȚIUNEA

Prescripţia,
în dreptul
otoman.

ea nu se sus-

III

Despre interpretarea convenţiunelor !).
Regulele cuprinse în secţiunea de faţă, relative la in- Origina art.

terpretarea

.)

convențiunelor, despre care am vorbit în trea-

9 um.

Cas. rom. şi C. Bucureşti. Dreptul din 1887, No. 36 şi 68.
Bulet. Cas., anul 1886, S-a 1, p. 917 și Bilet. S-a I, anul

1887, p. 419. Dreptudin
l 1890, No. 67 și Balet. S-a 1, 1890,

p. 1100. Cpr. Cas. fr, D. P., 76.1.443. Laurent, XIX, 33.
Baudry et Barde, 1, 741. T. Huc, VIII, 191, în fine, p. 244.
Larombiere, IV, art. 1304, No. 44. Anbry et Rau, 1V,$

„339, p. 218.

Vedişi t. IV

p. Î7l.—In cât priveşte

)

2560 urm.

Cpr. Cas. rom.,

a Iuerărei noastre,

acţiunea

S-a I, 1 april 1897.

p. 131

şi

pauliană, vedi supră, p.
Curierul judiciar

din

25 mai 1897, No. 20.
Am avut pănă acum ocasiunea de a observa de mai multe Observ. aori că legiuitorul nostru a intervertit ordinea, materielorsupra impăr-

admisă de legiuitoral francez. In adever, pe când de la convenţiuni, codul francez trece la obligaţiuni, şi apoi se reîntoarce earăş la convenţiuni, amestecând neincetat regu-

lele convenţiunelor

cu acele ale obligaţiunelor,

codul nostru,

mult mai logic şi mai metodic, urmând în această privinţă
codul italian, epuisează întreaga materiea convențiilor înainte de a trece la obligaţiuni. Legiuitorul nostru face însă
neertata greşală de a confunda obiectul obligaţiei cu efectul convențiunei (vedi supră, p. 108, nota 1) şi dea, aşeza
acțiunea subrogatorie (art. 974) şi acea revocatorie (art.
975, 916) între efectele ce convenţiunele produc în privinţa
celor de al treile, pe când aceste materii ar fi trebuit să

țirei materiei
admisă

de

legiuitorul
nostru.
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COD. CIVIL.—CABTEA III.—TIT. IIL.—CAP. IIL—S-a II —ART.

977 URM.

cât cu ocasiunea interpretărei testamentelor 1), sunt aproa-

pe textual

extrase

dreptul roman,
la rândul seu.

din

de unde

Pothier 2) şi își au

acest autor

origina

le înprumutase

lor în

și el,

Regulele preSe întâmplă adese-ori că convenţia părţilor este însorise de ant-tunecoasă și că intenţiunea ce ele au avut în moment
ul
IT.
NU
A
.
sunt obliga-Când au contractat nu reesă . clar din. actul ce au a
încheiat.

torie pentru Ei bine, în asemene casuri, de câte ori judecătorii
fondujudecători.
lui, din desbateri, din diferitele împrejurări, din actele ce
le s'au înfăţoșat, etc., n'au putut s& pătrundă și să descopere intențiunea părților, de atâte ori ei vor putea
să
recurgă la regulele de interpretare prevădute de art. 977

urm.,

trina

fără a fi însă siliţi de a le observa, căci atât doc-

căt și jurisprudența

că aceste regule, departe

sunt

de a

unanime

pentru

avea

caracter

un

a decide

impera-

tiv, sunt mai mult nişte sfaturi pe care legea le dă judecătorilor ; de unde şi conclusiunea că decisiunea care nu le

ar fi observat nu este casabilă 3),
Judecătorii sunt deci liberi, ear nu siliți, dea recurge

la vegulele

de interpretare, pe

care

avem

să le examinăm

mai la vale, şi ei ar fi putut să le aplice chiar dacă legiuitorul nu le ar fi reprodus 4),
Art. 977 urm.
Aceste regule se vor aplica, dacă judecătorii vor cresunt aplica-

bile la toate de de cuviință, nu numai
materiile, ş icontractele de asigurare pe
chiar la in
terpretarea

legilor.

reglementate de codul

la convenții, şi mai cu samă la
viaţă, contracte suf generis ne-

civil 5),

dar la ori ce acte

sau in-

serisuri, chitanțe, hotărâri judecătorești 6), testamente, etc.,

și chiar

atunci când ar fi vorba de interpretarea

unei legi DR

figureze, ca și în codul italian, între efectele obligaţiunelor. Cpr. Gr. G. Păucescu, II, 1 urm.
.
1) Vedi î. IV a lucrărei noastre, p. 490 și urm.
*) Vegi Pothier, Oblig., II, art. VIL, capit. 1, S-a, I, No. 91—103.
2) pr. Cas. fe., D. P., 9%. 1. 948. D.P., 84. 1.84. D. P.,

68. 1. 308. Baâudry et Barde,I, 555, 573.7. Huc, VII, 115.

Laurent, XVI, 500, 510. Demolombe, XXV, 31. Pand. f,,
Oblig., LL, 8054. Păucescu, II, 4. Râpert. Dalloz, Supplem.,
Oblig., 216. Demante et Colmet de Santerre, V, 79 şi 79
bis. Fuzier-Herman, C. civ., II, art. 1156, No. 1.
*) Cpr. Baudry et Barde, 1, 555, p. 479.
5) Cpr. 0. Colmar, D. P., 65. 2. 9%. Vegi şi Fuzier-Herman,

op. cit., IL, art. 1156, No. 6.

%) Cpr. Baudry et Barde, I. 578.
*) Opr. Gr. G. Păucescu, II, 5. Vedi şi art. 1230, ab înitio, din

INTERPRETAREA CONVENȚIUNELOR.—ART. 977.
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Ele sunt de asemene aplicabile contractelor de intrep- „neprinrindere de lucrări publice, de vreme ce asemene contracte răni publice.

constituesc un contract de locaţiune de opere (ast. 1470 Art. a
urm.) a cărui efecte, în lipsa unor anume modificațiuni şi
e

derogări

comun 1).

a părților

contractante,

sunt

cârmuite

de dreptul

Ele nu se aplică însă, după o jurisprudenţă constantă, Concesiuni

la concesiunele acordate de o autoritate publică, Stat, Qo- acordatede
mună, Judeţ, ete. Astfel, în materie de concesiuni de drum
publică.
de fer, stipulațiunele prev&dute în caetul de sarcini nu pot,măblicarea
fi complectate

sau

dreptului comun 2).

interpretate

prin

aplicarea

principiilor

„_
Regulele de interpretare formulate în art. 977 şi urm.,
în ceea ce privește clausele obscure sau îngăimate, nu se

aplică
ținere

de asemene formalităţilor substanţiale a căror mense prescrie de lege sub pedeapsă de nulitate în ac-

tele autentice ?).

Un alt principiu constant este că ori ce contract trebue să se interprete după legile în vigoare în momentul
Eată

|

sale 4).

formațiunei

acum

și cele

tual la a reprodus

nou

regule, pe care

din tratatul

legiuitorul ac-

obligaţiilor a lui Pothier.

Prima regulă.—Art. 977.—Interpretaţiunea contractelor se

face după

intenţiunea comună

a părţilor contractante, ear nu după

sensul literal al termenilor. (Art. 969, 970, 984, 1011 C.C.
1156 C. fr).

Art.

codul Calimach (914 C. austriac), care, în sens invers, declară aplicabile la toemeli regulele relative la tăleuirea,
legilor.

') TD. Huc, VII, 116.—Curtea de casaţie din Francia a decis

Convenții

cu drept cuvânt că regulele de interpretare ale convenţi-p. stabilirea,
unelor sunt aplicabile convențiunei încheiate într'o compa- pe drumuri

nie de drum de fer şi proprietarii

de usine sau

de MINE ţezes pirat.

pentru stabilirea unui drum de fer necesar la exploatarea
acestor proprietăţi -(Cpr. L. din 15 april 1895, p. construirea, și exploatarea căilor ferate de interes local), fiind că
aprobarea,

ce

se dă unor

asemene

convenţiuni

de

cătră

au-

toritatea respectivă, nu schimbă în nimic natura și caracterul lor de convenţii private. D. P., 1891. 1. 997,
2 Vegi T. Huc, VII, 177.
2) Cas. fr., D. P., 89. 1. 429 şi Sirey, 90. 1.15. Cpr. Bandry
et Barde, I, 579.

%) Cas. fr. 20 fevr. 1882. Pand. fe., Odlig., II, 8060. Gaz. Pul.,
82. 1. 499.
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CODUL

CIVIL. CARTEA III.—TIT. III.
— CAP. IIL.—S-a IIL.—A RT, 917.

Convenţiunea

fiind resultatul voinței

comune

al părți-

lor contractante, se înţelege că judecătorii vor căuta a
descoperi intenţia părţilor !), fără a se opri la sensul
gramatical al cuvintelor întrebuințate. „In contentionibus,
Acte nesolemne.

') Judecătorii, pot, în privința actelor nesolemne, pentru a pătrunde

voința

părţilor,

să scoată

elementele

necesare

de a-

iurea de cât din actul pe care îl interpretă, de ex., din alte inscrisuri ale părţilor, din imprejurările causei şi chiar
din scrisori emanate de la părţi. Cpr. Cas. fr., D. P., 90,
1. 290. D. P., 85. 1. 161. Pand. Pâriod., 89. 1. 487. Vedi
Laurent, XVI, 503. Demolombe, XXV, 8 urm. Larombiere,
1, art. 1156, No. 5. Baudry et Barde, 1, 558, 559. 7. Hue,
VII, 175. Pand. fi., II, 8106 urm. Pâucescu, II, 12 urm.
Repert. Dalloz, Supplem., Oblig., 285.— Executarea convențiunei și interpretarea ei de cătră însuşi părţile contractante,

vor

Interpretarea

actelor

solemne.

fi adese-ori

cel mai

bun

interpret.

Cpr. C. Liege,

3 mai

1Î, Pasierisie, 1811. 9.948, Cas. fr., 7 april 1840, Pand. f.,
Oblig., II, 8116. Laurent, XVI, 504. Toullier ID. III, partea II, 320. 'T. Huc, VII, 175, în fine.
Intenţia părţilor se va putea determina şi prin obiceile locului in care convenţia a fost încheiată (epr. ar. 980).
Laurent XVI,505.—Dar dacă judecătorii pot, în regulă generală, pentru a descoperi voinţa părților să scoată elementele necesare de aiurea de cât din actul pe care îl înterpretă, aceasta nu mai este cu putință de câte ori este vorba de un act solemn, precum este donaţiunea, ipoteca, ete.
„Considerând dice cu drept cuvânt Curtea din Caen (31
dechembrie 1866), că, de câte ori e nevoe dea se intepreta o convenţie ipotecară, nu trebue să ne luăm după

împrejurările care au precedat-o sau care au urmat-o ; că ipoteca nu interesază numai pe părţile contractante, ca celelalte convenţiuni; ea este din contra, prin natura sa, me-

Interpretavea testamentelor.

nită a fi opusă terţiilor creditori, care nefigurând într'usa,
sunt siliţi să se refere la inscrisul prin care ea s'a constituit, şi de aceea nu se poate invoca contra lor fapte de
care ei nu au cunoştinţă, etc.“ Vedi această decisie în
Rec. des arrâts de Caen et de Rouen, anul 1867, 1, p. 225
şi în Peucescu, II, 13. Cpr. Pand. fr., Oblig.,II, 8108, 8109.
Testamentul fiind un act solemn (art. 886), trebue să
decidem, prin aplicațiunea principiilor de mai Sus, că voin(a testatorului n'ar putea fi interpretată prin fapte şi împrejurări exterioare, străine de testament, ci numai prin
substanța însăş a actului, ex ipsomet testamento... ex propriis verbis testamenti... non aliunde, non extrinsecus, după
cum se exprimă Dumoalin, şi după cum a şi decis Curtea
de casaţie

din Francia

la 1818;

însă

am

vedut,

cu toate a-

ceste, că chestia este controversată. Veqi t. IV, p. 494 urm.

INTERPRETAREA

CONVENȚIUNELOR.—ART.

977.
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contrahentium voluntatem potius quam verb spectari placuit“!).
Astfel, pentru a lua exemplul dat de Pothier (II, 91),

dacă D-ta erai chiriașul meu pentru un apartament al casei în care ședeam și eu, şi dacă am reînoit contractul,
dicând că "ți mai dau încă cu chirie casa mea, pe un timp
determinat, cu preţul contractului precedent, prin cuvintele
casa mea nu se înțelege toată casa, ci numai apartamentul
ce ocupai mai înainte.
Prin aplicaţiunea acestui principiu, art. 1011 prevede
că împlinirea condiţiunei trebue să se facă astfel cum an
înțeles părțile să fie făcută.
Tot prin aplicațiunea acestui principiu s'a decis .cu

drept cuvânt
judecătorii

că, pentru

trebue

caracterisarea

nei şi

diferitele sale clause,

au

contractului,

dat

atunci

Nar

trebui

însă

să

contract, ju-

ear nn denumirea
când

acea

punde cu caracterul convenţiunei 2).
regulei prev&dută

unui

să aibă în vedere conținutul

denumire

convențiu-

ce părțile
nu cores-

mergem prea departe cu aplicarea

de art 977,

căci judecătorii

nu se vor

referi, la intențiunea părților de cât atunci când cuvinte
le
întrebuințate de ele pot fi tălmăcite în diferite sensuri,
74

ambiguis orationibus (L. 96, Dig., 50, 17) 5.
„> De câte ori deci termenii de care părțile s'au servit
[sunt lămuriţi şi nu lasă nici o îndoeală asupra adevaraS=Z

') L. 219, Dig., 50, 16, De verb. signif. Vedi şi L. 1, Coa,, 4.
22, unde se dice: „In contractibus vei veritas potius, quam
scriplura perspici debel“. Mai vedi încă L. 3, Cod,, loco eit.,
unde se qice: „Emptione pignoris causa facta, non guod scriptum, sed gquod gestum est, inspicitur&. Cpr. şi L. 69, Dig,,
32, De legatis, INI, care aplică aceiaș regulăla testamente:
„Aon alitera significatione verborum vecedi oportet, quam cit
manifestum est, aliud sensisse testatorem“. Cpr. ari, 133, în
“fine, C. Calimach. Vegi şi art. 1210 din acelaş cod.
*) Cpr. Cas rom., Bulet. S-a I, 1883, p. 959 şi Bulet. 1886,
p. 198. Cas. fr.,D.P., 57. 1.961.0D. P., 82. 2. 231. Pană.
fr., Oblig., IL, 8120 urm. Baudry et Barde, I, 557. Denumirea contractului nu va putea însă fi schimbată de judecători, de câte ori ea este conformă naturei convențiunei
şi nu este incompatibilă cu nici unul din elementele sale.
Baudry et Barde, loco cit. Cas. fr., 8 mai 1854, Sireş, 54.

5)

Cpr. art. 1981 din codul civil spaniol (L. din 24 iulie 1889),
care este formal în această privinţă.

Art. 1014.
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CIVIL. —CARTEA

tului lor înţeles,

III.——TIT. IIL.—CAP. III. — S-a IIL—ART. 977,

ei vor fi luaţi în

înțelesul

tical, căci ar fi primejdios de a se departa

lor

grama-

de la dânșii

4
i
i
!
i

și a |

substitui o intențiune mai mult sau mai puţin ghicită şi!
arbitrară înţălesului limpede și precis ce presintă termenii !
clari ai convenţiunei.
Cu alte cuvinte, judecătorii nu vor ii

putea

să caute

a descoperi

intențiunea

părților

prin

apli-

carea reguleler de interpretare, de cât atunci când con-.
venţia va fi echivocă și obscură 1). „Cin în verbis nulla

ambiguitas est,

Schimbarea,

non

debet

admitti vohintatis qucestio“ 2).

Acest text, ca și acel citat înfră, ad notam, este relativ la testamente, însă el se aplică și la convenţiuni ?).
In caz când judecătorii sunt în drept a recurge la

sau denatu- peoulele de interpretare, ei apreciează în mod suveran
varea conv,
intexpretate. tențiunea părților contractante, şi decisia lor nu este

pusă

controlului

schimbat sau

Curţei de casaţie de

denaturat

însuş

natura

cât atunci când
convențiunei

”
9)

s'a

inter-

pretate (art. 37, $ 6, L. C. de cas. din 1861)$).

!)

insu-

Chestiunea, de a se şti dacă o convenţie este destul de clară sau este echivocă, e o chestie pură de fapt, care scapă
de controlul Casaţiei. Baudry et Barde, I, 337 şi 556,
în fine.

L. 25, $ 1, Dig., 32, De legatis, IL. Vedi şi L. 69, Dig,
loco cit., unde se dice: „Non aliter a significatione verborum
recedi oportet, quam ciim manifestum est, aliud sensisse testato-

em“. Veqi supră, p. 281, n. 1 și t. IV a lucrărei noastre, p. 491.

Demolombe, XXV, 4. Fuzier-Herman, art. 1156, No. 2.
Laurent, XVI, 502. Larombiăre, I, art. 1156, No. 4. Baudry
et Barde, I, 556. Pana. fr., 0blig., II, 8070 urm. Demante,
V. 73. Aubry et Rau, IV, $ 341, p. 398, text şi nota 3.
Mass6-Verg€, III, $ 618, p. 566, nota 2. 'Tot în acest sens
este şi jurisprudenţa. Cpr. D. P., 79. 1.176. D. P., 8.1.
469. D. P., 99. 1. 406. Pand. Ptriod., 88. 1. 529. Vedi şi
Trib. Tutova (Sc. Popescu preşedinte), Dreptul din 1885. No.
61.—Vegi însă Păuceseu, II, 9, urm.

) Vedi autorităţile citate supră, p. 157, nota
casaţie din Francia

3.

Curtea

de

a decis (D. P., 66, 1. 108) că puterea

care aparține judecătorilor

fondului

când

este

de a

aprecia

în

mod

suveran intențiunea părților contractante, autorisă pe judecători să îndrepte o expresiune din contract, dacă ei recunosc că asemene expresiune este în contragicere cu intenția părţilor şi constitue o eroare de redacţie, mai ales
asemene

interpretare

neaparată

tractul să'și poată produce efectele
Herman, IÎ, art. 1134, No. 195.

sale.

pentru

ca con-

Vegi și Fuzier-

i
+

INTEREPRTAREA

Interpretarea

CONVENŢIUNELOR.—ART.

convențiunelor

aparține

978.
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deci instanţelor

de fond 1). Acest punct n'a suferit nici o dată vre o discuţie.

A doua regulă.—Art. 978. — Când o clausă este primitoare de dou€ înţelesuri, ea se interpretă în sensul ce poate avea un efect, ear nu în acela ce nu produce nici unul. (Art,

1157 C. t.).

In caz când părțile s'au exprimat
în mod îndoelnic,
convenţia se va interpreta în sensul ce poate avea un e-

fect, ear nu în acela ce nu produce nici unul. „Indeosebi
tocmala cea cu îndoeală trebue să se tălcuească așa, dice

art. 1230

din codul

Calimach

(914 C. austriac),

ca nu

numai.să nu cuprindă nici o contradicere, ci să aibă şi resultat“; ear art. 736 din acelaș cod, relativ la interpretarea testamentelor, dice că „cele îngăimate, trebue a se
tălcui cu plecarea spre bunătate“ 2).
sa

Astfel, dacă la finele unui act, de împărţeală s'a dis:
convenit între Petra și Pavel ca acest din urmă să

poată trece pe fondul seu, trebue înțăles pe fondul lui Petru, căci altfel clausa ar fi lipsită de efecte 3).
De asemene, clausa din un contract de vândare prin
care sar fi stipulat că „cumpărătorul va suferi servituţi-

le pasive și că ele vorfipe riscul seu“ însămnează că părțile au înțeles să, descarce pe vândător de garanţia servituților neaparente, căci altfel clausa n'ar produce nici un

efect,

de oare

1349,

liberat de

In

ce vândătorul

puterea

este de drept,

ori ce garanţie

în baza art.

a servituţilor aparente 4.

acestor principii,

Curtea

de casaţie

din Substituţie

Francia a decis (10) noembrie 1896), că de câte ori sensul fideicomisa:

unei

disposițiuni

de o substituție

testamentare

ce se pretinde

fideicomisară

(ant.

1)

Cas. rom., 3l ianuar 1897.
8. Id. Cas. roni., 18 april
Cpr. Cas fr. D. P., 92. 1.
118. Pand. Period. 9. 1.56.

*)

„Quotiens

în actionibus,

803)

că ar cuprin-

este nesigur, ju-

Curierul judiciar din 1897, No.
1896. Dreptul din 1896, No. 47.
209. D. P., 91.1.7. D.P, 9%.1.
Vedi şi Pand. fe. v” Cas. civ., 749.

aut în exceptionibus

est, commodissimum est id uccipi, guo res de
gis valeat quam pereat“. (L. 13, Dig., 34, 5,
Acelaş lucru se mai spune încă o dată în
1, De verb. obligationibus.
*) Vedi Pothier, Odlig., II, 92. Cpr. Pană.
8135. Demolombe, XXV, 12.
*) Cpr. 'Pribun. din Gannat, 7 iunie 1839. D.
Baudry et Barde, I, 560.

ambigua

oratio

qua agitur, mnaDe vebus dubiis).
L. 80, Dig., 45,
fr.,

Obig., II,

P., 91. 2. 166.
19
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III.—TIT. IIN.—CAPIT. TIL.—S-a IIIL.—ART. 979.

decătorii fondului au dreptul și datoria de a o interpreta,
cercetând care a fost voinţa testatorului, și ei se conformă
regulelor unei interpretațiuni sănătoase atunci când adoptă

sensul

care dă efect testamentului,

ear nu acela carel a-

nulează 1).

A treia regulă.—Art. 979.—'Termenii susceptibili de dou
înțălesuri se interpretă în ințelesul ce se potrivește mai mult
cu natura contractului. (Art. 1158 C. fr.).
Natura contractului este unul din principalele elemente

la

peri

care

judecătorii

intențiunea

trebue

să

se

părţilor 2), căci

refere

ele sunt

pentru

a

desco-

presupuse

a se

fi referit dreptului comun, de câte ori n'au exprimat o vo
inţă contrară:
„(uofies idem semo duas' sententias exprimit, ea potissimun aecipiatuy que vei gerende aptiov est 3).
Astfel,

cu 1000
1)

dacă

de lei,

"ți

am

închirieat

se înţălege

Dreptul din 1891, No.28.

mea

pe

trei

ani

este de

Cpr. și Pand. Ptriod., 93. 1. 9205.

Trib. Ilfov, Curierul judiciar din 1897, No. 28.

IV

Vedi şi t.

prin

interpretare

să'i dee un alt caracter con-

e

dreptul

trar termenilor în care e concepută această disposiţiune.
Cas. rom., S-a I, Bulet. 1899, p. 99.
2) Termenii convenţiunei se apreciază şi de astă dată în mod
suveran de judecătorii fondului. Cas. fr., D. P., 86. 1.240.
3) L. 67, Dig., 50, 17.—,De câte ori la toemeli o vorbă are
două înțelesuri, dice codul Caragea, (art. 12, partea 6, capit.
2), primim ceea ce se potriveşte sau ceea ce este spre siguranţa lucrului tocmit.

E SPIRE

nau

i

liberalităţi făcute unor persoane diferite ; prin urmare, substituțiunea nu poate avea loc, când nu există de câto singură liberalitate şi numai o singură persoană instituită de
testator. Astfel, nu există substituție fideicomisară când
testatorul, instituind un legatar universal şi îndatorindu'l
ca cât va trăi să nu înstrăineze imobilele succesiunei
pen,
tru ca la moartea sa să le lese pentru opere de binefacere
sau de cultură, nv'i-a determinat şi substituitul chiemat a
culege bunurile succesiunei sale. -Cas. rom., S-a 1, 17 martie 1897, Curierul judiciar, din 1997, No. 20. Cpr. Trib. Ilfov
şi Curtea Bucureşti. Curierul judicia» din, 1897, No. 28. Vedi
şi t. IV a lucrărei noastre, p. 700 urm. Dar dacă testamentul
institue doi legatari în plină proprietate asupra aceluiaș obiect, cu obligația pentru dânșii de a conserva şi transmite
acel obiect, asemene disposiţie cuprinde o substituție fideicomisară oprită de lege (art. 803), şi judecătorii fondului

POP

a lucrărei noastre, p. 722, text şi nota 2..
Potrivit art. 803 din C. C., una din condiţiile esenţiale
ale substituțiunei fideicomisare este existența unei îndoite

Ri

Condiţiile unei substituţii fideicomisare.

casa

că preţul locaţiunei
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1000 lei pe an, ear nu pe toţi trei ani, pentru că este
de natura contractului de locaţiune ca preţul chiriei să se
stipuleze și să se plătească anual 1).
De asemenea, dacă prin contractul de locaţiune ce am

încheiat cu un chiriaș, am pus în sarcina acestuia

repara-

iile imobilului închirieat, se înțălege că m'am referit la reparațiile locative, pentru că, după natura contractului, numai
aceste reparațiuni sunt în sarcina chiriașului (art. 1447) 2).
A patra regulă.—Art. 980.—Disposiţiunele îndoioase 3) se
interpretă după obiceiul locului unde s'a încheiat contractul.

(Art.

910 C. C. Art. 1159 C.fr)%).
Regula art. 950 se va aplica fără nici o dificultate
de câte ori convențiunea urmează a fi executată acolo un-

de ea sa încheiat $).
1) Cpr. Pothier, Oblig., II, 93. Baudry, 11,907. Pand. fr., Oblig., II,
8149. Laurent, XVI, 507.
2) Cpr. Pothier, Zoco cit. Demolombe, XXV, 14. Mourlon, II,
1163. Pand. fe., Ii, 8145.
3) O disposiţie este îndoelnică sau obscură, de câte ori ea nu
presintă un sens bine determinat: „Obscur? luguitur, dice
Cujacius, qui guod dizerit, non appa reat. (Lib. 5, Quest. Papinianee, ad legem 39, Dig., 2, 14, De pactis).
Clausele şi expresiunele care nu vor putea nici întrun
chip fi înțelese vor fi considerate ca nescrise. Ceea ce Javolenus dice despre testamente, este deci aplicabil şi la convențiuni : „Que în testamenta ita sunt scripta, ut intellegi non

possunt, perinde sunt, ac si scripta non essent“. (L. 13, $ 3,
Dig., 50, 17). Cpr. Larombiere, I, art. 1161, No.5. FuzierHerman, art. 1159, No. 4.
4) Contractele trebue să se interprete, dice art. 157 din noul
cod german, după cum o cere buna credinţă şi intenţiunea,
părților determinată prin obiceiuri“.
5) Dacă însă obligaţia încheiată întrun loc urmează a fi executată în altul, şi dacă ambele locuri au obiceiuri deosebite, dispoziţia îndoelnică va fi interpretată după obiceiul
locului unde convenţia urmează a fi executată, ear nu după
acel al locului în care ea a fost incheiată. Baudry et Barde,
1, 562. Demolombe, XXV, 17. Laurent, XVI, 508. Larombiere, ], art. 1159, No.2. Pand. fe.,
11, 8161. Cpr. C. Bruxelles, 28 dechembrie 1863, Pasicrisie belge, 1864, 2, 283.
In cât priveşte tratatele diplomatice, se admite că ele
trebue să fie astfel interpretate în cât să fie în armonie cu
dreptul civil şi public al ţărei în care ele sunt încheiate,
şi mai cu samă cu acel al ţărei unde ele urmează a fi executate. Larombiere, I, art. 1159, No. 3. Cpr. Cas. îk.
Râpert. Dalloz, v* Droit civil, 443, nota 1. Vedi şi FuzierHerman, C. ci, I, art. 1, No. 360 urm.

Art. 157 C.
german.

Interpretavea tratatelor interna-

ționale.
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Astiel,

Pothier,

pentru

dacă m'am

INI.—TIT. IIL—CAP.

a lua și de

astă

tocmit cu un

II.—S-a

dată

muncitor

IIL—ART.

980,

exemplul dat de

să'mi are pă-

mentul meu cu preţ de atâta, obiceiul locului unde am făcut
tocmala și unde ea trebue să se execute va decide dacă

am înţeles să'mi facă doue arături sau numai una 1). „Seuper în stipulationibus et în cateris contractibus id sequimur
guod actum est ; aut si non appareat quod, actum est, erit

consegqueus ut id seguamur qtod în regione in qua act est,

frequentatur“ >).
Contracte de
asigurare
maritimă.

Jurisprudenţa

rare maritimă 5).

')
”)

Art, 1.
com.

franceză

980 la toate contractele,

aplică

și chiar

regula

edictată

la contractele

de art.

de asigu-

Cpr. Pothier, 1], 94. Pand. fi., II, 8157. Baudey, II, 907.
Demolombe, XXV, 16. Vedi şi Cas. fr, D. P., 60. 1. 43.
În cât priveşte modurile de probaţiune ale obiceilor, vedi
Lyon-Caen et Renault, Dr. comm., L. 80.
L. 34, Dig., 50. 17. Vedi şi L. 31, $ 20, Dig. 21, 1, unde
se dice : „Eu gue sunt moris et consuetudinis, în contractibus tacite veniunt“. „La, toemelele cele întunecoase şi cu îndoeală, dice art. 9, partea 6, capit. 2 din codul Caragea, să
se tălmăcească de pe cugetul celor ce se tocmese şi de pe
fapta lor; ear de lipseşte fapta, de pe obiceiul locului, sau
și al lor“; și art. 11 din acelaş cod adaogă „La toemelele
cele întunecoase, priimim ceea ce este mai de credut, san
ceea, ce se face de mai multe ori“. „In obscuris inspici solet,
guod verisimilius est, aul guod plerumgue fieri solet“. (Li. 114,
Dig., 50, 17, De diversis regulis juris antiqui).

%) Cpr. Cas. fi., D. P. 54. 1. 318 şi 388.—Vegi art. 1 din codul comercial de la 1887, care abroagă usurile comerciale,

de şi sunt; texte în codul civil care se referă la: ele (vedi,

Dreptul
obicinuelnie.

de ex., art. 1531 C. C.), In adevăr, după acest text, în materie comercială, se aplică codul de comerţ, ear dacă codul
de comerţ nu prevede casul, se aplică codul civil. In Italia (art. 1. C. com.), in Germania, în Olanda şi în alte țări,
Codul civil nu devine din contra aplicabil de cât în lipsa
obiceilor locale sau speciale şi acelor generale.
Cpr. Qr.
Maniu, Dreptul din 1891, No. 63. Legiuitorul nostru nemenționând nicăiri usurile comerciale, ele nu se vor aplica de cât în lipsa unor asemene disposițiuni ale codului
comercial sau civil.
Dreptul obicinnelnic a perdut deci astăzi mult din însămnătatea sa, și judecătorii, afară de casurile de interpretare
ale convenţiunelor, nu se mai pot referi la un obiceiu, ori
cât de constant ar fi, de căt în casurile anume determinate de lege. (Cpr. art, 529, 532, 600, 610, 970, 980, 981, 1359,
1443, 1436, 1451, 1531 C. C., etc.).
|
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se va aplica

ear nu usul %, mai cu samă când va fi vorba
de interes general și de ordine publică,

legea, Lege contra-

deo

pe care

lege ră usului,

legiuito-

rul a edictat-o în interesul societăţei 2).
In ori ce caz, violarea unui obiceiii invocat pentru Violarea uinterpretarea

unei

convențiuni

ca o nui
loc

nu poate fi considerat

uznu

dă

la casare,

lege, și prin urmare, nu poate da loc la casarea decisiunei :). Controversă.
Numai violarea obiceiului consacrat prin o lege posi- Obiceiii conprin
tivă (cpr. art. 600, 607, 610, 1436, ete.) poate să deie sacrat
lege.
loc la casare, pentru că, în asemene caz, însuş legea a fost

violată €).

Codul austriac prevede anume, în art. 10, că obiceile nu Codul austiiae.
pot fi luate în considerație de cât în casurile în care legea

se referă la ele: „Auf Gewohnheiten kann nur în den Făllen, în welchen sich ein Geselz dar auf berufi, Riicksicht
fenomen

ter den.

Codul Calimach nu numai că nu reproduce
acest text, Codul Calimach.
dar prevede, din contra, că, „dacă în acest cod, nu s'ar a.
fia o lege potrivită la pricina, înfățoşată, atunci se cuvine

a se urma pământescului obiceiii, carele, în curgere de mulți
ani, deobşte păzinduse, şi întru judecătorii cercânduse, Ş'au
întărit şi eu chipul acesta au dobândit puterea legiuităc.
Andr. Donici dice de asemene (art. 1], cap. 1): „Ca 0 pravilă se păzeşte obiceiul vechii a unei tări, însă aprobăluit“.
Cpr. Instit., LI, 2, $ 9. Vegi şi Gr. Alexandrescu, Studii asupra obiceielo juridice (Galatz, 1896), p. 19, carene a fă-.
cut distinsa onoare

Vegi supră, p. 160.
Aceiaş soluţie este
lege

de

interes

de a se referi la lucrar ea noastră,

aplicabilă chiar când ar fi vorba de o

privat,

pentru

că,

după

cum

foarte bine

dice Curtea de casaţie din Francia, (D. P., 63. 1. 471șiD.
P., 80.1. 108), dacă obiceiele pot fi invocate în ţăcerea legei sau a convențiunei, ele nu pot autorisa pe judecători
să înlăture

3)

4)

efectele pe care

legea

le atribue

țiuni constatate în regulă.

Cpr. Mass6,

Alauzet,

de Comm.,

Comment.

du Code

unei conven-

Dr. comm.

I, 83.

L, 7 uim.—V cdi însă

Demolombe, XXV, 19 bis. Peucescu, IL, 29. Lyon-Caen et
Renault, Dr. comm: 1, 83 (ediţia a 2-a, 1889).
Baudry et Barde,
563, in fine. Demolombe, XĂV, 19.
Larombitre, |, art, 11460 No. 4. Păucescu, II, '93, Boistel,
Prâcis de dr. comm. 22. Cpr. Cas. fr. „3 iulie 1844, Rpert,
Dalloz, vo Notaire, 362 „nota 2, p. 660.—Contra. Lyon- Caen
et Renault, Dr. comn., 1, 85,
Demolombe, I, 33. Vedi și t. Î, partea LI a lucrărei noastre, p. 4.—Vegi insă L.yon-Caen et Renault (op. cit., I, 85),
care dic că această distincțiune este arbitrară, asul nedobândind putere de cât prin
expresă sau tacită,

voinţa

legiuitorului,

fie

ea,
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A cincea regulă.—Art.

contract

se subințeleg,

981. — Clausele obicinuite în un

de şi nu sunt

970 €. C. Ast. 1160 C. fr.)d).

„Astfel, întrun
“la obiceiul locului,
; va

plăti

exprese

întu'6nsul.

(Art.

contract de locaţiune, care n'a derogat
sunt subînţelese clausele că chiria se

din șase în șase luni, la sf. Dimitrie şi la sf. Gheor-

shie, și că reparaţiile mici, numite locative, precum reparațiunea vetrei sobelor, a gurei lor, a capacelor, a geamurilor, a ușelor, ferestrelor, broaștelor, etc., sunt în sarcina,
chiriașului (art. 1447). Vedi și supră, p. 291.
De asemene, întrun contract de vândare, se subinţtlege clausa că vândătorul este obligat a garanta pe cumpărător de evicţiune (art. 1337 urm.), de și ea n'ar fi fos

4
A

anume prevădută, etc. 2),
——A,

şasea regulă.—Art.

lor se interpretă

unele

prin

PI
982.—'Toate clausele convenţiunealtele 3),

dânduse

fiecărei înţelesul

ce resultă din actul întreg. (Art. 1161 C. fr).
Contractul constituind în spiritul părţilor

divisibil în acest sens că generalmente

un

tot

in-

clausele se complec-

tează și se explică unele prin altele, mijlocul cel mai sigur de a pătrunde sensul fie cărei clause este dea le exa-

mina pe toate.

Este contrar

Celsus, de a respunde
care se cunoaște numai

ditată

în intregimea

dreptului, dice jurisconsultul

san de a judeca după o lege din
un fragment, și care n'a fost me-

ei 4);

și ceea ce

Celsus

dice despre

') Veqi legile romane citate supră, p. 292, nota 2.
2) Cpr. Pothier, II, 95.— Curtea de Casaţie din Francia a decis că, în unele venqări, cumpărătorul, pe lângă preţ, mai .
trebue încă să plătească micele gratificațiuni obicinuite (adalmaş), ele fiind subinţelese în convenția părţilor. D. P.,
60. 1. 403. Cpr. Baudry et Barde, I, 5614. Larombiere, ],

art. 1160, No. 2. Demolombe, XXV, 20. Pand. fr.,

Oblig,,

II, 8168. Laurent, XVI, 509.
*) Pothier (II, 96) se exprimă astfel: „O elausă se interpretă prin celelalte clause cuprinse în act, fie că ele sunt anterioare sau posterioare, soit givelles prâcedent, ou qivelles
suitent“. "Tot cam în asemene termeni se exprimă și Domat.
Aceasta este necontestat şi astăzi, pentru că, în interpretarea convențiilor, ca şi în acea a testamentelor, nn se
consideră ordo seripturce. Cpr. Demolombe, XXV, 22. Baudry
et. Barde, 1, 565. Pand. fr., II, 8173, şi toţi autorii.
+) „Incivile est, nisi tota lege perspecta, una aligua particula eJus proposita, judicare, vel vespondere“. (L. 924, Dig., 1,3,
De legibus, etc.).

INTERPRETAREA CONVENȚIUNELOR.—ART. 982, 983.
interpretarea legilor se aplică şi la interpretarea
țiunelor. Asupra acestui punct toţi autorii sunt de
Astfel, pentru a lua; exemplul ce găsim în o
mană, și pe care il veproduce şi Pothier >) dacă
contract de vândare sa dis mai întăi că imobilul
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convenacord |).
lege roîntrun
se vinde

liber de ori ce sarcini reale, af; optimus maxrimusqute esset,
adecă în cea mai bună stare în care poate să fie un iîmobil, şi apoi, prin altă clausă, se adaogă că vândetorul nu

vespunde

de cât de faptele sale, această

din urmă

clausă,

serveşte de interpretare celei dintâi pe care o restrânge, *
şi convenţia trebuește interpretată în sensui că imobilul este
liber de sarcinele pe care vândâtorul ar fi putut personal
să le constituească, ear nu de acele care au putut fi impuse
de autorii sei, și de care el na avut nici o cunoştinţă.
Regula art. 982 se aplică și la contractele de căsă- Contracte de

torie

3),

Din

căsătorie.

împrejurarea

că toate

clausele

unei

convenţiuni

se interpretă unele prin altele, n'ar trebui să conchidem că
nulitatea uneia din ele ar atrage neaparat nulitatea întregei convenţiuni, căci, de şi validitatea fie-cărei clause poate
să fie subordonată validităţei celorlalte, se poate întâmpla

și contrariul 4).
Se

poate întâmpla

|
ca diferitele clause a unei

țiuni să fie contradicâtoare ; de exemplu,

acelaș

conven- Clause con-

act em-irădicătoare.

prindeo vândare de imobil și o constituire de ipotecă asupra aceluiaș imobil, în folosul persoanei care figurează ca

cumpărător în clausa precedentă. Ei bine, în asemene caz,
judecătorii fondului vor aprecia în mod suveran care din
cele două clause trebue să'şi primească executare 5).
A şaptea regulă.—Art. 993. — Când este îndoeală, convențiunea se interpretă în favoarea celui ce se obligă. (Art. 980,
1024, 10217, 1104, 1181, 1186, 1312 C. C. Art. 1162 0. î.).
D Cpr. Demolombe, XXV, 21. Pand. fr., Odlig.,LI, 8169.
2) Cpr. L. 126, Dia., 50, 16 şi Pothier, II, 96. Vedi şi Domat (Lois cio,, I, tit. [, S-a 2, No. 10), din care regula art.
932 a fost aproape literalmente extrasă.
3 Cas. fr., D. P., 57. 1. 207. Baudryet Barde, 1,565, nota 7.
2) Baudry et Barde, I, 566.
2 Cpr. C. Bordeaux, 5 ianuar 1833. Pand. Chron., II (anii
1830—1844), 2, 65 şi Râpert. Dalloz, Vente, 1463, nota 2.
Vedi şi Baudry et Barde, [, 568. Fuzier- Herman, II, art.
1161, No. 1.
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Art. 1312.—Vendătorul
torirele ce înțălege

a lua

este dator

asupra-și.—Veri

983, 1312,

să explice curat îndace clausă

îndoioasă se interpretă în contra vândătorului.

obscură sau

(Art. 983, 1024,

1027 C. 0. Art. 1602 C. fe.),
Art. 983 reprodus, ca și celelalte texte, din Pothier
(IL, 97), nu face de cât să resume decisiunele jurisconsulți-

lor romani,

Codul Calimach.

care,

în

mai multe

texte, exprimă aceiaș

idee:

„În stipulationibus ciim quceritur guid act sit, verba contra stipulatovrem înterpretenda sunt“ |).
„La tocmelele unilaturale, dice art. 1231 din codul
Calimach (915 0. austriac), prin care se îndatoreşte o parte numai, dacă sar întâmpla îndoeală, se socotește că îndatoritul au voit să primească sarcina cea mai ușoară,

de cât cea mai grea ; ear la cele bilaturale, prin care se
îndatoresc ambele părţi, dicerile şi alcătuirele cele cu îndoeală și neînţelese se tălcuese în protiva aceluia, carele

cu vicleșug le-au întrebuințatt 2).
|
Ori ce obligație implicând o restricție la libertatea
naturală a debitorului, este firesc lucru ca îndoeala sau

tăcerea

convențiunei

să fie interpretată

torului și în contra creditorului, pentru
fie

dator

mai

Caragea (art.

Codul Caragea.

puţin,

după

cum

dice

13, partea 6, capit. 2) ?).

în favoarea

debi-

că fie-care vrea să
foarte

bine

Codul

1) DL. 39, $ 18, Dig., 45, 1, De verb. oblig. —L, 99, Dig.
cod. tit. exprimă aceiaş idee când dice : „Ac fere secunda
promissorem înterpretamur“. "Lot în acelaş sens Gaius dicea :
„Semper în dubiis benigniora praferenda sunt“. (L. 56, Dig.,
50, 11, De vegulis juris, etc.). Vedi și L. 9, Dig., eod. it,
unde se dice: „Semper în obscuris, guod minim est, sequimuy“. În fine, Marcellus, în L.192, $1, Dig., loco cit, dice :
„In re dubia benigniorem înterpretationem segqui, non minus
Justius est, guam tutiust,
*) La, toemelele cele cu două sume şi cu două vremi (termene), dice art. 13, partea 6, capit. 2 din codul Caragea,
priimim vremea cea mai îndelungată ; adecă, dacă se va tocmi să deie cine-va dece ori cinspre-qece bani, atunci priimim pre cei dece ; şi earăş, de se va tocmi să deie după
un an sau după doi, după doi ani priimim să dea, pentru
că apurutea fie-care vrea să fie dator mai puţin şi să aibă
soroe mai lung“. Și art. 14 din acelaş cod, loco cit, adaogă:
„Cele scrise din vieleşug cu nedesluşire, cu îndoeală, şi
greşite, le tălmăcim în protiva celui ce le-au făcut (adecă
a debitorului), pentru că el trebue să desluşească ceea ce
înțăleget.
3) „Celui qui soblige ne veut que le moinst, Qicea Domat.—Ori
ce îndoeală, în privinţa intențiunei părţilor, nu se poate deci
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Această regulă este aplicabilă și la testamente, de câte
ori nu există îndoeală asupra existenţei legatului, ci numai

asupra întinderei sale. Judecătorii, în asemenea caz, vor interpreta îndoiala în favoarea moștenitorului, care este debitor al legatului, și în contra legatarului: „In dab:o, pro
herede respondendum... heredi parcendum* 1).
Dacă însă ar exista îndoeală asupra. însuș existenţei
legatului, îndoeala se va interpreta in favoarea legatarului
și în contra moștenitorului, prin aplicarea art. 978, care
voește că, de câte ori o clausă este primitoare de done înțălesuri,

ea

să

fie interpretată

în

aşa

sens

în

cât

se

Aplicarea
art. 983 la
testamente.

Aplicarea
art. 918.

pro-

ducă un efect: „...magis ut valeat quam ut pereat“. (L.
13, Dig., 34, 5, De rebus dubiis)?).
Trebue însă să observăm că disposiția art. 983 nuArt. 983 nu
are caracterul

unei

nu devine aplicabilă

regule

de interpretare,

pentru

că

ea

de cât atunci când judecătorul, cu tot

- ajutorul regulelor de interpretare, n'a putut să pătrundă
intențiunea părților. Ca atare deci, art. 983 nu este la
locul s&u, şi această disposițiune ar fi trebuit să fie aşedată la finele secțiunei,
în urma tuturor regulelor de in-

terpretare propriu dise ?).
Ori cum ar fi, art. 983, ca și celelalte texte din secțiunea

de față, n'are

un

caracter

imperativ:

el fiind

mai

mult un sfat dat judecătorilor, ei ar putea, fără a viola
nici o lege, să curme îndoeala în favoarea creditorului 4).
intevpreta de cât în favoarea debitorului. Cas. rom. S-a 1.
Bulet. 1878, p. 20 și 208.—De câte ori nu există îndoeală
asupra

intenţiunei

părţilor,

nu

este

deci loc la aplicarea a-

cestui text. Cas. rom. S-a I. Bulet. anul 1879, p. 903, ultimul considerent. .
1) 0. din Bucureşti. Dreptul din 1889, No. 34, ultimul considerent. Cpr. D. P., 71. 2. 24. Baudry et Barde, I, 578, în
fine. Aubry et Rau, VII, $ 712, p. 401, text şi nota 10.
Demolombe, SĂI, 742. Laurent, XIV, 163, şi autorii citați
în t. IV a lucrărei noastre, p. 493, nota 5.
:) Demolombe, XXI, 142. Baudry et Barde, I, 578. Aubryet
Rau, VII, $ 12, p. 401. C. Paris. Pand. Pfriod. 1888. 2.
235. Cpr. Cas. fr. D. P.,93. 1. 117.—Contră. Laurent, XIX,
163. Vedi şi t. IV a lucrărei noastre, p. 493.
3) Cpr. Baudry et Barde, I, 571, 572. Demolombe, XXV, 23.
Aubey et Rau, IV, $ 348, in fine, p. 329. Pand. fr., II. 8177.

1) Vedi supră, p. 284, text şi nota 3.—Astfel, Curtea din Pa-

ris a putut să interprete o clausă obscură şi îngăimată din
o poliţă de asigurare contra companiei care o redactase,

este la locul
sâu,

9
«>
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Codul civil cuprinde

mai

lui inscris în art. 983.
Astfel,

Art. 1024.

după

art.

multe

1024,

termenul

supus că sa stipulat în favoarea
vențiune sau din împrejurări
lit și în folosul creditorului.
Art. 1027.

Art. 1104.

aplicaţiunia principiu-

Vom menciona numai câteva din ele.
este tot-deauna pre-

debitorului,

nu

resultă

dacă din con-

că el este stabi-

De asemenea, după art. 1027, în obligaţiile alternative, alegerea aparține debitorului, dacă nu s'a conferit expres creditorului.
Tot astiel, art. 1104 hotărește că plata se face la domiciliul debitorului, de câte ori este vorba de lucruri ne-

determinate !).

Cât pentru

Art, 1312.

art. 1312,

a cărui text s'a transcris supră,

p. 296, el a dat loc Ia dificultăţi.
Autorii sunt aproape
unanimi pentru a decide că acest text constitue o derogare

la principiul inscris în art. 983. In adevăr,
ind

în

acelaș

timp

și debitor

şi creditor,

vândetorul îi-

clausele

dubioa-

se ar fi trebuit să se interprete în favoarea sa, de câte
ori el este debitor și în contra sa, de câte ori el este creditor (art. 985). Cu toate acestea, art. 1312 reproducând

principiile romane 2), voește ca, în toate casurile, clausele
obscure sau îndoelnice să fie interpretate în contra, vândă-

torului.
Motivele art.
1312.

Această

disposiţie

tradițională

toarele consideraţiuni : Vândătorul
gulă

generală,

dictează

pentru că redacţiunea

se explică

prin

urmă-

fiind acela care, în re-

condițiunele contractului (lex vendivicioasă era imputabilă

companiei.

Vedi D. P., 45. 2. 7. „Interpretarea clauselor obscure din

un contract, nu va pntea favorisa pe partea cărei obscuritatea este imputabilă“, dice art. 1288 din codul civil spa-

niol de la 24 iulie 1889,
') Mai veqi încă art. 1041, 1130, 1181, 1186 C. C,, ete.
Dreptul roman.

*)

„In

contrahenda

venditione,

ambiguum

puctum

contra

cendi-

torem înterpretandum est“. (L. 112, Pr., Dig., 50, 117.)—L.
39, Dig., 2, 14, De pactis, declară de asemene că obscuritatea și ambiguitatea unei convențiuni se interpretă contra
vendătorului, sau contra locatarului, pentru că era în putința lor de a'şi arata voinţa întrun mod mai clar: in
guorum fuit potestate legem apertius conseribere. —
Legea 21, Dig., 18, 1, De contrahenda emptione, exprimă aceiaş idee, când dice : „Labeo scripsit, obscuritate pacti nocere potius
debere venditori qui id dizerit, quam emptori :
quia potuit re integra apertius dicere“.
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1312,

de cât cumpărătorul

împreju-

rările relative la lucrul vândut, de ex., pericolul evicțiunei,
existența, servituților active sau pasive, etc., și prin urmare, el trebue să se exprime clar și lămurit în privința o0bligațiunelor ce contractează, căci ori ce reticență din par-

tea lui, în această privință, devine suspectă șil constitue
în culpă. Un limbagiu obscur este adese-ori un artificiul).
„Il y a plus de fols acheteurs que de fols vendeurs“, dice un
vechii autor, Loysel, în Insf:futele sale cutumiere, care, precum observă Troplong (Vente, I, 260), nu sunt de cât vo
culegere de proverbe şi de maxime juridice. Și, în adever,
experienţa dovedeşte că există mai mulți cumpărători înşălați sau imprudenţi de cât vendători temerari.
Art. 1312 fiind, după părerea generală, o derogare maplicarea,

la art. 983 2), şi ca atare, constituind

o disposiție excepţio- art.
1312 la
contractele

nală, nu este aplicabil la alte convenţiuni,
și nici chiarqe locaţiune.
contractului de locațiune, cu toată analogia ce există îp-Controversă.

|

tre aceste două contracte *).
Mai mult încă, art. 1312 nu este aplicabil nici în materie

de

vândare,

de

câte

ori

se

dovedeşte

că

vândstorul

va făcut de cât să bimească condițiunele propuse de cumpărător în interesul său î).
Disposiţia excepţională a art. 1312 nu se va aplica
1) „Qui obscură loquitur, dice Cujacius, fallendi causa id faceve videtur, et ab eo dolus non abest“. (Asupra legei 2], Dig.,
18, 1, De contrahenda emptione).
2 Vedi Laurent, XXIV, 155. Thiry, III, 552. Baudry, LII,
„507, Baudry et Barde, I, 572. Arntz, III, 9192. Marcade,
VI, art. 1602, No. 1. Larombiăre, I, art. 1162, No. 7. Demolombe, XXV, 29.—Vedi însă Peucescu (II, 28), care consideră art. 1312 ca o aplicare a dreptului comun.-—Dar dacă art. 13192 deroagă la art, 983, el nu constitue o derogare la art. 977 şi "989, de unde resultă că, de câte ori interpretarea

unui

act de vândare

aceste două disposiţiuni,
dacă

această

ea nu

este confotină

violează art.

cu una

1312,

interpretare ar fi favorabilă vândătorului.

din

chiar
Cas.

fr. D. P., 73. 1. 131. Baudry et Barde, 1, p. 490, nota 1.
5 Baudry et Barde, 1, 572. Laurent, XXV, 99. Demolombe,
XXV, 29. —Contră. Gr. Pă&ucescu, Il, 28. 'c. Paris, Rpert.
Dalloz, Louage, 141, nota 3. Cpr. în acest din urmă sens
L. 39, Dig, 2, 14, De, paclis.
4) Mourlon, Si 582. Ti, III, 552. Laurent, XXIV, 15,
156. Baudry, TIT, 507. Aubry et Rau, IV, $'354, p. 360,
nota 3. Baudry et Barde, 1, 512. Demolombe, XXV, 928.
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deci de cât atunci când va exista îndoeală asupra uneia din
clausele constitutive ale vândărei, de ex., asupra preţului,
asupra obligaținnei de garanţie și a celorlalte obligaţii

principale

ale vândătorului 1).

In fine, trebue să observăm, dimpreună cu toţi autorii, că art. 1312, ca și art. 983, nu sunt aplicabile de cât
ca un ultimum subsidium, după ce judecătorii usând de

toate mijloacele de interpretare prevedute de art. 977 şi
urm., au fost în neputinţă de a descoperi şi dea pătrunde
adevarata intențiune a părţilor. Art. 1312 şi 983 presupun, în adever, că îndoeala nu poate să fie departată și că,
toate regulele de interpretare prevădute
de lege au fost
neputincioase pentru a descoperi intențiunea părţilor 2),
A opta regulă.—Art. 984. — Convenţiunea nu cuprinde

de cât lucrurile asupra cărora se pare că părţile 'şi au propus
a contracta, ori cât de generali ar fi termenii cu care s'au în-

cheat.

(Art. 977, 1709, 1710 C. 0. Ast. 1163 C. fe).
Art. 1709. — Transacţiunele se mărginesc numai la obiectul lor; renunciarea făcută în toate pretenţiile şi acţiunele cu-

prinde

numai

aceea

ce se raportă

la pricinele

asupra

cărora

urmat, transacţiune. (Art. 977, 984, 1710 0. C. Art. 2048
Art. 1710.— Transacţiunea nu se întinde de cât

pricinelor de care tratează,
asupra expresiunei speciale

fie intenţiunea părţilor manifestată
sau generale, ori resulte ea ca o

consecință necesară din ceea ce s'a expres. (Art. 917, 984, 1709
C. C. Art. 2049 C. fe).
Regula art. 984, împrumutată tot de la Pothier (II,

98),

nu

este de

cât

consecința

regulei

primordiale

în ma-

terie de interpretare, inscrisă în art. 977; căci a nu cuprinde într'o convenție, cu toată generalitatea termenilor
ei, de cât ceea ce părțile au avut în vedere, îns&mnează

a o interpreta după

a

C. fe).
asupra

intențiunea

părţilor,

ear nu după ter-

menii ei : „Arfi nedrept, dice Ulpian, de a se crede că o
transacţie stânge drepturile la care nimene nu s'a gândit“ 3),

Art, 1709,
Prin aplicaţiunea acestui principiu, art. 1709 și 1710
1710.
preved că transacţiunele se mărginesc numai la obiectul

1) Mourlon, 'Thiry, loco supră cit., ete. Dacă vândarea cuprinde
dou€ clause clare, însă contradicâtoare, art. 1312 nu este
de asemene aplicabil. Baudry et Barde, 1, 5722. Laurent,
XXIV, 156. Cpr. Cas. fr., D. P., 57. 1. 407.
2) Vegi supră, p. 291, text şi nota 3.
5) „Iniganun est perimi pacto, id de guo cogitatum non docetur“.
(L. 9, $ 3, în fine, Dig., 2, 15, De trausactionibus).
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984, 985, 1709, 1710.

lor şi că ele nu se întind de cât asupra
pricinelor de
care tratează, fie intențiunea părţilor manifestată prin ex-

presiuni speciale sau generale,

ori resulte ea ca o

cinţă necesară

spus:

din

ceea

ce sa

tio obest. . . de quibus actum
Dar

terminat,

dacă

convenţiunea

„Alis tantum

probat“

consetransac-

|).

nu are de obiect un lucru

ci o universalitațe de

bunuri,

active sau pasive care compun această
cuprinse în contract, chiar și acele pe

toate

de-

elementele

universalitate sunt
care părțile nu le

cunoşteau. Astfel, dacă am convenit ca săți vând pentru
o sumă de bani partea ce mi se cuvine într'o moștenire

(cpr. art. 1399), n'aş putea

să revin

asupra

venţiuni, sub cuvânt că, în urma închierei

acestei conei,

am

desco-

perit că mai multe lucruri, pe care nu le cunoașteam, fac
parte din această moștenire, pentru că intenţiunea noastră
a fost, cu bună samă, pănă la dovada contrară, de acon-

veni asupra întregei moșteniri,

ori care ar fi lucrurile

care

o compun. Legiuitorul modern n'a mai reprodus această regulă, pe care o formulase Pothier 2), pentru că ea resultă
în deajuns din regula generală că interpretarea convenţiunelor se face după intențiunea comună a părților con-

tractante (art. 977) 5).
Ă noua şi ultimă regulă —Art. 985.—Când întrun contract, s'a pus anume un caz pentru a se explica obligaţiunea,
nu se poate susținea că, prin aceasta, Sau restrâns intinderea
ce angajamentul

ar avea

de drept

în

casurile

neexprese.

(Art.

1164 C. fr.).
,
Acest text, ca și celelalte, este extras tot din Pothier
(II, 100), care şi el îl: împrumutase de la Papinian. „Que
dubitutionis tollende causa, contractibus inserunlur, jus commaune non loedunk, dice acest, jurisconsult 4).

—

w>

D) L. 9, $ 3, în medio, Dig, 2, 15, De transactionibus.— Vedi
şi L. 9, $ 1, Dig., cod.tit., unde se dice: „Transactio, guequngque sit, de his tantum, de quibus inter convenieutes placuit, înterposita creditur“. Cpr. si L. 31, Cod., 2, 4, De trunsac.
Pothier, Oblig., II, 99. Cpr. L 29, Cod., 2, 4, De transactionibus, care opreşte în mod absolut reinoirea contestaţiunelor terminate prin o transacţie generală, sub cuvânt că
s'ar fi descoperit acte nuci: „Sub preteztu specierum. post repertarum: generali transactione finita, rescindi prohibeut jura“.
3) Cpr. Baudry et Barde, I, 576. Berriat St. Pris, II, 4317.

Pană fr., II, 8189. Demolombe, XXV,

31.

4) L. 56, Pr. în fine, Dig. 171, 1, Mandati, vel contra şi L. Sl,
Dig., 50, 17, De diversis vegulis juris anliqui.
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“In adever, aratarea unui exemplu întrun contract are
de scop de al face mai înțeles, ear nu de a restrânge pro-

posiția

generală

care'l precedează.

Astiel, dacă testatorul, după ce a lasat cuiva toată
averea sa mobilă, a adaos în testament că şi vitele sale
vor fi tot ale legatarului, această din urmă .frasă explica-

tivă

nu

va

impedica

privința întregei

legatul

averi

de aşi

mobiliare,

primi

efectele

căci nu se

sale în

poate

dice

că testatorul vorbind de vite a înțăles a exclude cealaltă
avere mobiliară. Argumentul q contrario sensu este, în a-

devăr,

foarte primejdios, și de aceea, art. 985

referindu-se
Argumentul
„a contrario
sensu.

Interpretarea legatelor.
Interpretavea legilor.

Casuri în
care arg. a
contrario

este admis.

Art. 994,

îl respinge,

părților 1).

1) Argumentul « contrario, care consistă în a argumenta din
tăcerea legei sau a părţilor, a fost formulat de glosatori în adagiul următor, pe care 'Touliier (VI, partea II,
384) îl numește an pitoyable brocard: „Qui de uno dicit, de
altero negat“ sau „Inclusio unius fit exclusio alterius. Fi
bine, legiuitorul respinge cu drept cuvânt acest argument
în materie de interpretarea convențiunelor (art. 985).
EI este

de asemene

inaplicabil

la

interpretarea

legate-

lor. Laurent, XIV, 79.
Cât pentru interpretarea legilor, acest argument este ad-

mis

câte

o dată, însă numai

atunci când, departe

de a con-

tradice principiile generale, el se referă din contra la ele.
Cpr. Laurent, I, 279.
Astfel, art. 408 prevedând că epitropul nu poate să intente o acţiune îmobiliară în numele minorului, nici să incuviinţeze la o asemene cerere îndreptată în contra lui, fără
autorisarea consiliului de familie, sau a judecătorului de
ocol, pentru acțiunele de competenţa acestui judecător (art.
65, L. din 1 iunie 1896), se poate trage argument din tăcerea
legei pentru a decide că asemene autorisare nu e necesară
în materie mobiliară. Cpr. Cas. rom., Bulet S-a 1, 1816, p.
197. Laurent, II, 188 şi V, 66. Fuzier-Herman, C. cir., |,
art. 464, No. 63 urm. Vedi şi t. II a lucrărei noastre, p. 182.
Tot astfel, art. 994 dicând că primitorul plăţei de rea

credinţă

Art, 1021.

la intențiunea

trebue

să restituească

dobânda

sau fructele

din

diua plăţei, se poate trage argument a contrario din acest
text spre a se decide că acel care a primit plata de bună
credință nu restitue dobânda, pe care el e presupus a o fi
cheltuit. (Vedi înfră, explic. art. 994).
„De asemenea, art. 1021 qicând că, în casul unei condițiuni
resolutorie tacite, contractul nu este desfiinţat de drept, se
decide, prin argument a contrario, că resoluțiunea care resultă din condiţia resolutorie expresă, are loc de drept, în
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Art. 985, ca şi celelalte texte, nu sunt deci de câto
aplicare a art. 91, şi ca atare, ele puteau fi suprimate
din cod, după cum au și fost suprimate în unele legislațiuni

străine 1).
Aceste

sunt; vegulele

de interpretare

admise

de legiu- Regule de

itorul actual, fără nici o ordine logică. Pothier însă
formulează

că ele mau fost consacrate prin texte formale,
ele nu sunt
tractante.

Astfel,
ce am făcut
de a muri
crul dăruit
clausă

mai imierpretate

și altele, care sunt aplicabile și astăzi, cu toate de Pothier şi
de cât

dice
lui
fără
sau

o consecință

Pothier,
Petru și
copii, ei
mie sau

însemnează

că

titui

lucrul

fie-care,

mei.

Clausa

concepută

pentru cănererzoduse

a intențiunei părților con-

actual.

dacă, în contractul de donațiune
lui Pavel, am pus clausa că, la caz
sunt datori să'mi restituească lufamiliei mele (art. 825), această

atât

Petru

cât

şi Pavel îmi vor

res-

pentru partea sa, sau moștenitorilor
la înmulțit

se

descompune

deci în

două clause singulare 2).
In fine, Pothier mai dicea încă câ ceea
la finele unei trase se raportează în genere

ce se găsește
la toată fra-

za, ear nu numai la ceea ce vine imediat înainte. Astfel,
dacă

am

vândut

o vie

cu tot ce se găseşte

în

ea,

pro-

duete, fructe şi vinul care provin din recolta anului curent,
aceste din urmă cuvinte nu se referă numai la vin, ci şi la
celelalte

producte san fructe.

Pentru ca cuvintele

de la ur-

dată ce condițiunea, s'a îndeplinit. Cpr. Laurent. I, 279 şi
XVII, 199. TPhivy, III, 9. T. Huc, VII, 265. Baudry, II,
946. Vegi şi infră, explic. art. 1019 urm.
Afară de aceste casuri, mai sunt și altele în care judecătorii pot să recurgă la argumentul e contrario, însă nu
trebue abusat de acest argument, pentru că, în genere, el
este foarte primejdios, şi poate să facă pe leginitor să
dică alt ceva de cât ceeace el a voit. Cpr. î. 1 a lucrărei
noastre, partea 1, p. 96.
1) Vedi de ex. Codul elveţian al obligaţiunelor din 1881, care
se mulțămeşte de a reproduce în art. 16 regula formulată

de art. 977.—Vedi însă Codul civil spaniol de la 1889 care,

pe lângă regulele de interpretare formulate de codul nostru, mai formulează și altele, împrumutate de la Pothier
şi de la Domat.

2)

Vedi Pothier, II, 101. Pand. f-., II, 8192. Baudry et Barde,
I, 559. Opre. L. 18, $ 1, Dig., 30, 1, Ad Senat. Consult. Trebellianum,

Dreptul.
străin.
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mă să nu se refere de cât la vin, ar trebui să să fi dis
la singular: „am vândut fructele, productele și vinul care sa

făcut în acest an“ 1).

CAPITOLUL

IV

|

Despre quasi-contracte.—Generalităţi 2).

Am
a unora

v&dut supră,
din

p. 7, că, cu toată părerea

autori, obligaţiile

isvorese:

20 din quasi-contracte ; 3" din delicte;
Art,

1370

C, fe,

10

din

40 din

contrară
contacte ;

quasi-de-

licte ; şi 50 din lege.
Art, 1310 din codul francez reamintește această, sorginte a obligaţiilor, însă acest text fiind reu redactat, și
în contradicere

cu

art.

986,

legiuitorul

nostru

la eliminat

cu drept cuvânt. 3)
Capitolul IV se ocupă despre două quasi-contracte, gestiunea, de afaceri și plata unui lucru nedatorit ; capit. V
se ocupă despre delicte și quasi-delicte. Despre obligaţiunele care se nasc din convențiuni ne am ocupat până a-

cum
torul

și ne vom ocupa și mai tărdiu în capit. VI și urm.
Cât despre obligaţiile care isvoresc din lege, legiuinu

se ocupă

Obligaţiile

care se nasc sau isvoresc din lege *).

Obligaţiunele
Observ. asupra împărți.

1)

Cpr. Pothier, Oblig., II, 102. Pand. f., Oblig., II, 8193.
Codul francez se ocupă despre guasi- -contracte, delicte şi
quasi-delicte în tit. IV, tocmai la finele obligațiilor. Legiu-

materiei

admise de
legiuitorul
nostru.

care resultă din singura autoritate
a le-

*)

itorul nostru urmând însă împărțirea codului italian, se ocupă despre quasi-contracte, delicte, şi quasi-delicte imediat

după efectul convențiunelor.
Cu 'alte cuvinte. legiuitorul
nostru se ocupă mai întăi de toate isvoarele obligațiunelor,
şi apoi de celelalte regule ale lor. Vedi şi supră, p. 283,
nota 3. Aceiaş ordine este admisă atât de Laurent în Anteproiectul de revisuire, cât şi de Boissonade, în Proiectul
codului japonez.
3) Vedi Marcade, V, p. 243, art. 1370, No.1. Bandry, TI, 1330.
Thivy, III, 190. Demolombe, XXI, 10 arm. Laurent, XX,
305 urm. Mourlon, II, 1661. Larombiăre, V, art. 1310, No.
2,3, şi toţi autorii.—-A collas (UI, p. 970) dice că acest text
(1370 € „ fe.) ar cere aproape atâte rectificări câte cuvinte
conţine.
=
—

rei

de loc.

Institutele lui Justinian (TIT, 13, $ 2) nu vorbese de lege
ca isvor al obligațiilor, ci numai de contracte (ex contracta),

OBLIGAȚIILE

gei,

CARE

fără intervențiunea

ISVORESC

unui

fapt

DIN

305

LEGE.

personal

a debitorului

sau a creditorului (art. 588) sunt:
10 Obligaţiile pe care legea le stabileşte între proprietarii vecini și care se numesc șerbiri sau servituți (art.

578 urm., 586 urm., 597, 598, 616 urm.), ete.
20 Obligaţiile care resultă din o tutelă. 'Tutela fiind,
în adever,: o sarcină publică, manus publicum, și neputând
fi vefusată de cât în anume casuri şi pentru anume motive (art. 370 urm.), obligaţiile la care este supus tutorul

resultă numai din lege, ceea ce n'ar fi, dacă epitropul ar
putea. să se sustragă de la această sarcină, căci atunci obligaţia sa ar resulta din un fapt voluntar şi personal al seu!),
de quasi-contracte (quasi ex contractu), de delicte (ex maleficio) şi de quasi-delicte (quasi ex maleficio), făcând astfel să resulte din quasi-contracte toate obligaţiile pe care
codul actual le face să resulte din autoritatea legei. Vedi
suipră, p. 1, nota 3. Codul Calimach prevede însă legea ca
isvor de obligaţiuni : „Personalnicele drituri, dice art. 1150
din acest cod (859 C. austriac), prin care se îndatoreşte o
persoană cătră alta ca să facă un Ineru sau să dee, să sufere sau să nu facă ceva, se întemeiază : ori fără mijlocire
asupra unei legi, sau asupra unei tocmeli, sau asupra unei
vătămări

pricinuite

cuiva“.

Acest cod uită însă de a menţio-

na quasi-contractele, de şi el se ocupă mai la vale despre
gestiunea de afaceri (art. 1388 urm.) şi despre plata unui
laeru nedatorit (art. 1887 urm.). Cât pentru codul italian,
el prevede, din contra, că obligaţiile isvorese din Jege, din
contracte

sau quasi-contracte,

din

delicte

(art. 1097) .Vedi şi art. 13110 din codul fr.
rul nostru. Cpr. şi art. 400 din proiectul
periul Japonului, elaborat de profesorul
dice că „unele obligaţiuni sunt impuse
dent

de un fapt

actual

al omului;

san

quasi-deliete

eliminat de legiuitocod. civil pentru imBoissonade, unde se
prin lege, indepen-

aceste sunt:

obligația

alimentară între oare care rude și cuseri ; obligaţia de a
administra o tutelă, în casurile în care scusele şi dispensele
nu sunt

admise;

obligaţiile

dintre

coproprietari

și dintre

vecini, când ele nu constituesc servituți fonciare:.
') Cpr. Laurent, XX, 306 şi Avant-projet de râvis., |, p. 11],

No. 4. Demolombe, XXXI, 26. Thiry, III, 190. Bandry, 1],
1330.—Art. 1370, $ 3 din codul francez prevede formal a-

ceste obligaţiuni ca îsvorând din
pitropii war constitui, după unii,
atunci când acel care o primeşte
Cpr. Marcad6, V, art. 1371, No.

lege.—-Acceptarea unei eun quasi-contract de cât,
era în drept s'0 refuse.
2. Mourlon, II, 1060, în

fine. Vedi şi înfră, p. 310.

20

Servituţi.

'Putelă,
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acceptarea

epitropiei,

și

prin

IV.—OBLIG.

urmare,

DIN

din un

LEGE.

quasi-con-

tract (Cpr. L. 5, $ 1, Dig., 44, 7, De oblig. et action.);
Oblig.

aliment.

3% Obligaţia

193

40

Administr.

legală.

alimentară

D,

Obligaţia

pul căsătoriei,

impusă

care resultă din

tatălui

de a

bunurile personale

(art. 343), etc. 2);

art. 185—

administra,

ale copiilor

în

tim-

sâi minori

O altă obligaţie care resulta din lege altă dată, era
fraţilor de a acea impusă de codul Ipsilanti și Caragea fraţilor de a înînzestra pe
Obligaţia

surori.

Zestra

pe

surorile

lor chiar

din

propriul

lor avut 3),

O moștenire deschisă sub codul Caragea, adecă înainte de 1 dechembrie 1865 4), se va regula deci și astăzi

')

Hotărîrele care acordă pensiuni alimentare au un caracter
provisor, după împrejurările de fapt care le au justificat,

şi nu mai pot fi invocate ca lucru judecat, când acele împrejurări se vor fi schimbat de la pronunțarea lor. Cas.

vom., 3l ianuar 1897,

i)
)

Curierul judiciar

verea

părintească,

cu îndatorirea

surorile lor, necunoscut în Moldova

Matei

Legalitatea
decret. dom,
p. amânarea
aplicărei Co„dului

civil

pănă la 1
dech. 1865.

%

din 1897,

No. 8.

“Dreptul, din 1894, No. 10. Bulet. Cas. S-a 1, 1891, p. 1241.
Vedi şi tratatul nostru în limba franceză, p. 306.
Cpr. Baudry, II, 1330. Demolombe, XXXI, 21 urm. Thiry,
III, 190. Laurent, XX, 306. Cpr. art. 400 din Ante-proiectul Codului japonez elaborat de profesorul Boissonade, î.
II, p. 299.
Cpr. Cas. rom. Cur. judiciar din 1894, No. 23 şi Bulet.
Cas. S-a 1, 1894, p. 554.—De câte ori fraţii erau minori,
această obligaţie impusă de lege se putea exercita de mama
lor tutrice. C. București, Drephul din 1874, No. 58. Acţiunea ce surorile aveau în contra fraților pentru a cere o
dotă fiind însă personală, nu se putea exercita contra celor
de al treile, care dobândise de bună credinţă bunurile părintești. Trib. Ilfov, Dreptul din 1882, No. 54.— Acest obiceiii al pământului, după care fraţii moşteneau Singuri aBasarab,

nu ne vine

însă

de a înzestia

pe

şi chiar în pravila lui

de la popoarele

slave,

aşa pre-

cum pe nedrept a hotărit Curtea din Craiova (Dreptul din
1893, No. 26), ci 'şi are origina sa în dreptul germanic.
Opr. Er. Lehr, Droit germanique, No. 360 şi Gr. Maniu,
Drept comercial, II, p. 9. G. Costaforu, Magazin Jud. p. 161
urm. Vedi tratatul nostru în limba franceză, p. 155 urm,
şi t. III a lucrărei noastre, p. 271, nota 1.
După art. 1913 din codul civil, acest cod urma să fie pus
în aplicare la 1 iulie 1865, însă prin decretul domnesc de
la 30 iunie 1865, dat în puterea Statutului desvoltător al
Convenţiei din Paris, aplicarea lui s'a amânat pănă la 1
dechembrie 1865. Acest decret a fost atacat ca ilegal şi

QUASI—CONTRACTE.—ART.

986.

după disposiţiile acestui cod, pentru că este de principiu
că moştenirele se regulează după legea în vigoare în mo-

mentul morţei lui de cujus!).
Despre

quasi-contracte.

prevăd că

și Digestele î)

Institutele lui „Justinian ?)

unele obligaţiuni, care nu derivă din
oare care fapte licite (facta honesta),

ci din
o convenție,
isvoresc ca din un

contract, guasi ex confrachi nasci videntur ; de unde și expresiunea modernă de guasi-contract închipnită de jurisconsulţii moderni și necunoscută jurisconsulţilor romani 4). 'Tot
astfel s'a urmat şi pentru expresiunea guasi-delicte;, îm loc
de a se dice

se naște ca dintr'un

quasi ex maleficio,

ex delicto,

tun

că obligaţia

sa gis că ea se naște

din-

guasi-delict 5).
Definiţia

quasi-contractului.

este un fapt ficit €)

Art. 986.—Quasi-contractul
din care

tar

delict, guase

se naşte

o obligaţiune

obligaţiuni reciproce între părţi.
C. Ast. 1140 C. italian).

cătră

o altă

(Art. 981 urm.,

şi volun-

pevsoană

119%, $1

sau

Cc.

considerat chiar ca atare de Curtea din Bucureşti (Dreptul
din 1891, No. 2), însă Curtea de Casaţie, restabilind adevaratele

principii,

a casat

această

decisiune,

recunoscând

perfecta legalitate a decretului sus mencionat. Cas. rom. S-a I,

Bulet. 1891, p. 1112 şi Dreptul din 1897, No. 46. Curierul

%)
2)
3)
4)
5)

6

judiciar din 1892, No. 18 şi Dreptul din acelaş an, No. 29.
Vedi şi tr. nostru în limba franceză, p. 491, nota 1.
Cpr. Cas. rom., decisia mai sus citată. Dreptul din 1897,
No. 46. Id. C. Iaşi, Dreptul din 1888, No. 42. Vedi şi t.
III a luerărei noastre.
Lib. III, tit. 13, De oblig, $ 2.
1. 5, $ 1, Dig., 44, 1, De oblig. et actionibus.
Romanii aveau însă expresiunele guasi-usufructus (Instit,, IL,
4, $ 2, De usufruetu) și quasi-maritus (Li. 32, Ş 21, Dig.
94, 1, De don. înter vivum et uxorem).
Cpr.

Boissonade,

Projet de C. C. pour

VEmpire

du Japon,

II, p. 16, No. 15. Demolombe, XXXI, 4. Peucescu, ÎI, 56.
TPhivy, III, 191.
Legiuitorul nostru traducând art. 1140 din codul italian,
adaogă, în art. 986, cuvântul licit, pe care autorii îl adaogă la definiţiunea dată de textul francez (art. 1311), spre
a distinge quasi-contractul de delicte sau quasi-delicte. Vedi
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Fapt licit,

Quasi-contractul este un fapt licit şi voluntar
al omului, din care se naşte o obligațiune oare-care cătră
o altă
persoană, sau o obligațiune reciprocă între părți.
Fapt volunQuasi-contractul este un fapt voluntar. Aceasta îns&mfar
mnează că el presupune 0 voinţă liberă din partea
autoru-

lui seu, căci fără această voință, €l n'ar fi obligat.
Astfel, minorul sau smintitul care ar gera afacerile altuia
n'ar
contracta nici o obligaţie 1), pentru că elnu poate
să aibă
voinţă (art. 1156 C. Calimach, 865 C. austriac?).
Femee măTot astfel, o femee măritată nu s'ar putea obliga prin un

vitată,

Acţiunea de

quasi-contract, de cât dacă a fost autorisată conform legei 3),
Persoanele incapabile, care s'ar fi amestecat în

afaceîn dem YeS0-pile altora ar fi responsabile însă de delictele
sau quasidelictele lor (art. 998 și 1162)4) și ar fi supuse acţiunei
de în vem verso, dacă ele ar fi realisat un "folos 2), după
Pothier, II, 113. Laurent, XX, 308. 7. Huc, VIII, 375.
Pand.
fr. Gest. Cafaires, 151. Berriat St. Prix, II, 5428. Maread6, V, art. 1371, No. 1, în fine, p.955. Thiry, III, 191.
Vigi, II, 1679. Demolombe, XXAI, 33. Mourlon, II, 1661.
Baudry, II, 1332. Acollas, II, p. 972, ete. Eată acum
textul din codul italian reprodus în art. 986:
„Îl quasi-contratto & un fatto volontario e Licito, dal guale risulta una
obbligazione verso un terzo 0 una obbligazione reciproca
tra
le parti“. Pentru a fi logic pănă la, capăt, legiuitorul trebue
a
însă să adaoge cuvântul ilicit în art. 998, ceea ce el
a uitat de a face, după cum vom vedea mai la vale.
:) 'Thiry, III, 191. Baudry, IL, 1334. Laurent, XX,
312. Vigi6, IL, 1682. Demante, V, 347 bis II. Demolombe, XXXI,
92 urm. Pâucescu, II, 90, 97. Aubry et Rau, IV,
441, p.
122, text şi nota 1. Fuzier-Herman, C. civ,, III, art.
1312,
No. 5.—Contră. Larombitre, V, art. 1374, No.9. Durant
on,
XIII, 663. Pand. fe., Gestion d'afaires, 13.
*) „Puriosi, vel ejus cui bonis interdietum sit, nulla
voluntas
est“. L. 40, Dig, 50, 17. Vedi și Instit., III, 19,
$ 8, unde
se dice: „Furiosus nullum negotiumm gerere potest, quia
non
intelligit quid agit“. Cpr. art. 1156 C. Calimach,
865 C.
austriac.
3) Pothier, VII, Tv. de la puissance du mari, 50. Demol
ombe,
XXXI, 94 urm. Baudry, 1, 633 şi autorii supră citați.
V. şi t.
I a Jucrărei noastre, partea II, p. 102. Pand. fr., loco şi
90 cit.,
13

urm. — Contră. Valette, Cours de C, C., p. 336,
Larombire, loco supră cit. Duranton, II, 491 și XIII,nota 3.
662.
*) Faptul de a, se amesteca în trebile altuia fără nici
o cădere
se consideră cu drept cuvânt ca o culpă :* Culpa est,
îmmiscere se vei ad se non pertinenti“. L. 36, Dig.,50, 17, De reg.
juris.

*) Cpr. art. 1164 C.C. şi L. 3,$ 4, Dig., De negotiis gestis,
unde

QUASI—CONTRACTE.—ART. 986.
cum

se prevede anume prin

art. 471

din

309

codul

supra obligaţiilor (L. din 14 iunie 1881)
din

noul
Dar

cod german de la 1896.
dacă. gerantul trebue neaparat

elveţian

a-

şi prin art. 682
să fie capabil,

cel Incapacita-

de al treile poate fi obligat, cu toate că ar fi incapabil. tea prâpriAstfel, dacă am gerat afacerile unui copil sau a unui smintit, el va fi obligat cătră mine, îndată ce gestiunea i a
fost, utilă, cu toate că el este incapabil, pentru că obligația
sa nu resnltă din voința lui, ci din lege !).
Pe baza

acestor principii,

Curtea de casaţie din Fran-

Persoane

cia. a decis că o comună poate să fie obligată prin un quasi OAIE, cor
contract,

de și ea n'a fost autorisată conform legei ?).

Pentru

ca gestiunea

de

afaceri

să poată

avea

loc, se

cere insă, bine înțeles, ca intervenţțiunea celui de al treile să se producă în interesul unei persoane existente 3).
Legiuitorul nostru, ca și acel francez, nu se ocupă de Pluralitatea
A

cât

.

de dou&

.

quasi-contracte,

se dice:

şi anume

,

uasi-con-

de gestiunea

de a- tele

„Pupillus sant, si negotia gesserit, post rescriptum divi

Pii etiam

conveniri potest

în îd quod

factus est

locupletior“.

Cpr. Baudry, 1, 033şi 11, 1834. Arntz, III, 451. Pană. fr. Gest.
Wa. 15 urm. Aubry et Rau, IV, $ 441, p. 22 nota 1.
1) Pothier, V, Quasi-contrat negot. gest., 224. Baudry, IL, 1334.
TPhiry, III, 191. Peucescu, II, 50, 99, 100. Arntz, III, 457.
Pand. fr., Gestion Wafaives, 102 urm. Vigi€, II, 1682. T. Huc,
VIII, 380. Demolombe, XXXI, 100. Aubry et Rau, IV, $
441, p. 193. Laurent, XX, 339.
2 Car. fr., D. P., 78. 1. 204 şi Sire, 18. 1.57. Cpr-.D.P,
82. 1. 131. Vedi Demolombe, XXXI, 100 bis. Laurent, XX,
339, care citează în acest sens o decisie a curței din Gand.—
Cu toate acestea, chestia este controversată, şi sunt autori
“care nu aplică regulele gestiunei de afaceri la persoanele
morale

administrative,

sub

cuvânt

că ar fi absurd

ca par-

ticularii să se poată amesteca în administraţia unui serviciu
public. Vedi, în acest din urmă sens, T. Huc, VIII, 380. Ducrocg, Dr. administratif, 1335, 1525. Pentru ca o persoană
morală administrativă să nu s€ poată înavuţi pe ne drept
în detrimentul altuia, se acordă însă gerantului acţiunea de
în vem verso pănă la concurenţa sumei care a folosit, acelei persoane. Veqi T. Huc, loco cit., şi autorii care îi citează.

3) Cpr. Cas. fe., D. P., 93. 1. 484. — Falimentul unui comer- Gerarea înciant neexistând numai din diua pronunţărei hotărirei care!] tereselor

declară,
.

ci din diua
fixată d
?

plăţilor (art. 118 C. com.),
alte cuvinte,

de tribunal
A

,

pentru

încetarea quipă falit
data

i

hotărîrea tribun. nefăcând, cufixată pentru

de cât să proclame şi să recunoască existenţa,

anterioară a falimentului, cu drept cuvânt

s'a decis că a-

încetarea

Plăţilor.
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Fapt licit,

Quasi-contractul este un fapt /icif şi voluntar al omului, din care se naște o obligaţiune oare-care cătră o altă

persoană,
Fapt volun-

tar

986.

sau o obligaţiune

Quasi-contractul

reciprocă

este un

între părţi.

fapt voluntar.

Aceasta însem-

nează că el presupune o voinţă liberă din partea autorului seu, căci fără această voinţă, el n'ar fi obligat.
Astfel, minorul sau smintitul care ar gera afacerile altuia n'a

contracta

nici

o obligaţie 1), pentru

că

elnu

poate să aibă

voinţă (art. 1156 C. Calimach, 865 C. austriac ?).
Femee măTot astfel, o femee măritată nu s'ar putea, obliga prin un

iati.

Acţiunea de

guasi-contract, de cât dacă a fost autorisată conform legei 5).
Persoanele incapabile, care s'ar fi amestecat în aface-

Mem Veopile altora ar fi responsabile însă de delictele sau quasidelictele lor (art. 998 și 1162)4) şi ar fi supuse acţiunei
de în vem verso, dacă ele ar fi realisat un “folos 5), după
Pothier, II, 113. Laurent, XX, 308. 7. Huc, VIII, 375. Pana.
fr, Gest. dafaires, 151. Berriat St. Prix, II, 5498. Maread6, V, art. 1371, No. 1, în fine, p.955. Thiry, III, 191. Vigi6, II, 1679. Demolombe, XXXI, 33. Mourlon, II, 1661.
Baudry, II, 1332. Acollas, II, p. 972,etc. Eată acum textul din codul italian reprodus în art. 986:
„Il quasi-contratto e un fatto volontario e licito, dal guale risulta una obbligazione verso un terzo o una obbligazione reciproca tra
le parti“.

Pentru a fi logic pănă la capăt,

legiuitorul trebuea

însă să adaoge cuvântul îlicât în art. 998, ceea ce el a ui-

tat de a face, după

cum

vom

vedea

mai la vale.

%) 'Thiry, III, 191. Baudey, 11, 1334. Laurent, AX, 312. vigi€, II, 1682. Demante, V, 347 bis II. Demolombe, XXXI,
92 urm. Pâucescu, II, 50, 97. Aubry et Rau, IV, $441,p.
122, text şi nota 1. Fuzier-Herman, C. ciz., III, art. 1372,
No. 5.—Contră. Larombiăre, V, art. 1374, No.9. Duranton,
XIII, 663. Pand. fr., Gestion d'afaires, 13.
2) „Furiosi, vel ejus cui bonis interdictum sit, nulla voluntas
est“. L. 40, Dig., 50, 17. Veqi şi Instit., III, 19,
$ 8, unde
se dice: „Furiosus nulhun negotium gerere potest, quia non
intelligit guid agil“. Cpr. art. 1156 C. Calimach, 865 C.
austriac.
3) Pothier, VII, Zr. de la puissance du mari, 50. Demolombe,
XXĂI, 94 urm. Baudry, 1, 633 şi autorii supră citați. V. şi t.
I a lucrărei noastre, partea II, p. 102. Pand. fe., loco şi o cit.,
73 urm.— Contră. Valette, Cours de C. C., p. 336, nota 3.
Larombiăre, loco supră cit. Duranton, II, 497 și XIII, 662.
*) Faptul de a se amesteca în trebile altuia fără nici o cădere
se consideră cu drept cuvânt; ca o culpă:* Culpa est, îmmis=
%)

cere se vei ad se non pertinenti“. L. 36, Dig.,50, 11, De reg. juris.

Cpr. art. 1164 0. C. şi L. 3,54, Dig., De negotiis gestis, unde

QUASI—CONTRACTE.—ART. 986.
cum

se prevede anume prin art. 471
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din codul elveţian a-

supra obligaţiilor (L. din 14 iunie 1881) și prin art. 682
din noul cod german de la 1896.
Dar dacă. gerantul trebue neaparat să fie capabil, cel Incapacita-

de al treile poate fi obligat, cu toate că ar fi incapabil. (E Probri

Astfel, dacă am gerat afacerile unui copil sau a unui smintit, el va fi obligat cătră mine, îndată ce gestiunea îi a
fost utilă, cu
sa nu resultă
Pe baza
.
a
cia a decis că

toate că el este incapabil, pentru că obligaţia,
din voința lui, ci din lege !).
acestor principii, Curtea de casaţie din Fran- Persoane
_
Ş
,
.
.
„ morale. Cogo comună poate să fie obligată prin un quasi- toversă.

contract, de și ea n'a fost autorisată conform legei 2).
Pentru ca gestiunea de afaceri să poată avea loc, se
cere insă, bine înțăles, ca intervențiunea celui de al treile să se producă în interesul unei persoane existente 3).
Legiuitorul nostru,
ca și acel francez, nu se ocupă de Pluralitatea
A
.

cât de dou&

se dice:
Pii etiam

quasi-contracte,

,

şi anume

.

de gestiunea

uasi-con-

de a- Tetele

„Pupillus sant, si negotia gesserit, post vescriptum dioi
conveniri potest în îd guod

factus est

locupletiori.

Cpr. Baudry, [, 633şi11, 1334. Arntz, III, 457. Pand. fr. Gest.
Wa. 15 um. Aubry et Rau, IV, $ 441, p. 792 nota 1.
1) Pothier, V, Quasi-contrat negot. gest., 224. Bandry, II, 1334.
Thiry, LII, 191. P&ucescu, II, 50, 99, 100. Arntz, III, 457.
Pand. tt., Gestion daffaires, 102 urm. Vigie, II, 1682. 'P. Huc,
VIII, 380. Demolombe, XXXI, 100. Aubry et Rau, IV, $
441, p. 123. Laurent, XX, 839.
2) Car. fr., D. P., 78. 1. 204 și Sirey, 18. 1.57. Cpr-.D.P,
82. 1. 131. Vedi Demolombe, XXXI, 100 bis. Laurent, XX,
339, care citează în acest sens o decisie a curței din Gand.—
Cu toate acestea, chestia este controversată, şi sunt autori
“care nu aplică regulele gestiunei de afaceri la persoanele
morale administrative, sub cuvânt că ar fi absurd ca particularii să se poată amesteca în administraţia unui serviciu
publice. Veqi, în acest din urmă sens, T. Huc, VIII, 380. Ducrocg, Dr. administratiț, 1335, 1525. Pentru ca o persoană
morală administrativă să nu să poată înavuţi pe ne drept
în detrimentul

altuia, se acordă

însă gerantului

acţiunea de

în rem verso pănă la concurența sumei care a folosit, acelei persoane. Veqi T. Huc, loco cif., şi autorii care îi citează.

3) Cpr. Cas. fr., D. P., 93. 1. 484. — Falimentul unui comer- Gerarea inciant neexistând numai din diua pronunţărei hotărirei care tereselor

declară,
.

ci din diua
fixată B
:

de tribunal
:

,

pentru

încetarea
A

aipă falit
data

s'a decis că a-

plăţilor.

plăţilor (art. 718 C. com.), hotărîrea tribun. nefăcând, cugxată pentru
alte cuvinte, de cât să proclame şi să recunoască existenţa, încetarea

anterioară a falimentului, cu drept cuvânt
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CODUL

CIVIL.— CARTEA

III.—TIT. III. —CAP.

IV.—ART. 98.

faceri (art. 987-991) și de restituirea plăţei nedatorite (art.
992-997).
N'ar trebui însă să credem,
după cum pe ne
drept susține Laurent, că aceste sunt singurele quasi-con-

tracte care pot să existe, căci textele nefiind concepute în
mod limitativ, doctrina mai recunoaște şi altele. Aceste sunt:
Acceptarea,
1% Acceptarea unei epitropii de cătră o personă care

me pro era în drept s'o refuse 1), căci dacă ea nu avea acest drept
Administra-

ar resulta

(Vedi supră,

29 Administrațiunea

de

din

lege,

ear nu

din

p. 305, 306).
cătră

un

coproprietar

rea oral crului ce aparţine la mai mulţi în comun, fără să fi

în comun la miţ mandat

de la ceilalţi coproprietari,

mai ulii: ţe între dânșii

un contract de societate,

un
a lu-

pri-

și fără ca să exis-

si inter

aliquos

res sit communis sine societate (Instit., III, 217, $ 3) ;
Accept. unei
30 Acceptarea unei moșteniri din partea unui moşte-

di aut
unui moştenitor venuntător.
”

Procreaţia

nitor renunțător, care ar fi revenit. asupra renunțărei sale
(art. 701) 2). Asemene acceptare constitue din partea lui
nn guasi-contract faţă cu legatarii, cătră care el contrac.
.
A
E
tează obligațiunea de a plăti legatele 3);

+” Procreaţiunea

copiilor.

|
1)

copiilor, etc., ete. 4)

cel care a gerat interesele unui falit inaintea hotărîrei declarative, însă după datu fizală pentru încetarea plăţilor, e
presupus că a gerat afacerile falimentului şi deci are contra masei credale drepturile pe care le ar fi avut în contra falitului, dacă acesta ar fi remas în capul afacerilor
sale. Cas. fr., D. P., 88. 1. 310 şi Sirey, 90. 1. 535. Vedi și
autorii citați în Fuzier-Herman, III, art. 1372, No. 12 urm.
Cpr. C. din Bucureşti, 2 mai 1897, Dreptul din 18917, No.
49.

„Tutelee guogue judicio qui tenentur,

non proprit

ex con-

identur“.

(L. 5, $

îvactu obligati înteltiguntur (nullum enim negotium inter tutorem et pupillum contrahitur): sed quia sant non ex malefi-

cio tenentur,
2)

Quasi

ex

eontractu

feseri

1, Dig.. 44, 1, De oblig. etactionibus şi Instit., LIL, 27, $2).
Acceptarea

făcută

de cătră

un

moştenitor

cu sezină

(art.

653) nu dă naştere la nici o obligaţie, ci confirmă numai
înti'un mod irevocabil obligaţia de care el era ţinut. Mourlon, II, 1062, nota 1.
3) „Heves guogue qui legatum debet, negue ext contractu, negue ex
maleficio obligatus esse intelligitur (negue enim cin herede,
neque cum defuncto ulluim negotium tegatarius gessisse proprie
dici potest): et tamen, quia ex maleficio non est obligatus hees, quasi ex contraetu debere intelligitur“. (Instit, IL, 21,
$ o şi Dig, L. 5, $ 2, 44, 7, De oblig. et actionibus).
*) Cpr. Baudry, II, 1332, în fine. 'P. Huc, VIII, 375. Maread,

i a i

epitropului

ce
Să capi ci

obligația

quasi-contract.

GESTIUNEA

Despre gestiunea

de

gestiune

negotiis gerendis se obtulerit (Instit., II,
Acel

întreprinde

care

bilateral) ?)

afaceri are loc atunci

si sine mandato

altuia,

afacerile

de

și fără mandat

cineva gerează voluntar

tacit 5),
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AFACERI. —GENERALITĂȚI.

de afaceri !) (Quasi-contract

Quasi-contractul

când

DE

asemene

expres sau

quisgue

alienis

27, ŞI, în medio).

gestiune

se numește

gerant sau gestor (negotiorum gestor), ea acela pentru care
ea este întreprinsă,

se numește

proprietar,

dominus

(art.

987 QC. C. şi 1393 C. Calimach) sau stăpân (ast. 991 C.C.).
V, art. 1371, No. 2. Demolombe, XXXI, 38 um., 443 arm.
Larombitre, art. 1311, No.6 şi 8. Aubry et Rau, IV, $ 440,
p. 721. 'TPhiry, III, 191. Monrlon, II, 1662. Fuzier-Herman,
TIT, axt. 1371,-No. 2. Acollas, II, p. 9il.—Vedi însă Laurent (XX, 309), după care quasi-contraetul nu poate să existe de câ în baza unei legi. Cpr. şi Giorgio Giorgi, V,8,9.
d, De
) Vedi Dig, 3, 5, De negotiis gestis; —L. 5, Dig, 44,
oblig. et actionibus.—Cod., 2, 19, De negotiis gestis ;—Instit.,
3, 27, S1;—Art. 1388—1396 C. Calimach (1035 urm. Cod.

”

d)

austriac).
Gestiunea

de

şi stăpân

şi la doue

tru că el dă

afaceri

este un quasi-contract

bilateral,

pen-Contract bi-

naştere la obligaţiuni reciproce între gerant
acţiuni,

acţiunea

negotiorum gestorum

divecta, prin care stăpânul cere de la gerant samă de gestiunea sa, şi acţiunea negotiorum gestorum contrarid, prin
care gerantul cere de la stăpân întoarcerea cbeltuelelor
făente cu ocasiunea gestiunei sale (art. 991). Cpr. Peucescu,
11,110. Mourlon, II, 1661.
Dacă acel care gerează afacerile altuia a primit un mandat, fie chiar şi tacit, evident că obligaţiile reciproce ale
părţilor

se nasc

din contract,

pentru

că quasi-contractul se

formează fără nici o convenţie. Cas. fr. D. P., 93, 1. 5%.
Vedi și infră, p. 318. „Palam est ex contractu nasci inter cos
actiones mandati“. L. 5, Pr., Dig, 44, 1, De oblig. et uctionibus.
Prebue însă să observăm că un mandatar devine negotiorum gestor de câte oriel întrece limitele mandatului, sau
gerează în virtutea unui mandat nul. Pothier, Quasi-contrat
negot. gest., 171. Arntz, III, 462. Pand. fr, taest. daffaires,
192. Demolombe, XXXI, 68. Larombiăre, V. art. 1372 urm,
No. 3. Domenget, Gestion d'affaires, II, 1288. Al. Degre,
Dreptul din 1884, No. 42. Dacă proprietarul ratifică gestiunea, ratificarea sa echivalează cu un adevarat mandat: Ratihabitio mandato comparatur (L. 12, $ 4, Dig., 16, 3). Vedi
înfră, rubrica: Despre ratific. gestiunei de «faceri, p. 344 urm.

lateral.

.

CODUL CIVIL.—CARTEA III.—TIT. IIL.—C
AP.

Definiţie.

IV.—

ART.

987,

Gestiunea de afaceri poate deci fi definită:
un Quasicontract prin care cineva, cu voinţă și Jără cunoş
tinţa pro-

prietavului,

îndeplinește

oare-care

acte juridice

la patrimoniul altuia, cu intențiunea de
1541) și dea fi îndemnisat de cheltuelele
sonale ocasionate prin gestiunea, sa (art.
Consid, geIpoteza clasică în care raţionează
nerale.
mani

este acea

în care proprietarul

sale lasate în voea
le

nu

mai

sunt

atât

era

privitoare

a da socoteli (art.
şi obligaţiile per991).
jurisconsulţii roabsent şi bunurile

întâmplărei. Astăzi însă, unde resboaede frequente și unde câlătoriele se fac

cu atâta ușurință, din causa desvoltărei căilor
de comunicaţie, a. rare-ori se va întâmpla ca să se
gereze bunurile

unui

absent.

Cele mai multe ori proprietarul este de față,

și dacă el remâne străin de oare-care afacer
i care. cer 0
îngrijire mai de aproape și mai urgentă, aceas
ta se datorește

negligenţei sau ignoranței sale.
In ori ce caz, gestiunea afacerilor altuia folose
ște nu
numai proprietarului, dar și economiei gener
ale a unei
țări, fiind că ea tind e la conservarea şi desvo
ltarea unor
bunuri a căror valoare ar fi fost depreciată
prin lipsa de

îngrijire
“

Ea

din

va

partea

fi deci

în

proprietarului.
genere pornită

din

un

afecţiune și de prietenie ; de aceea, vom vedea

esențialmente

Nu

gratuită.

Vedi înfră,

p. 335.

sentiment

de

că ea este

vor putea deci să se prevaleze de regulele gestiu
-

nei de afaceri, samsarii Și alţi agenţi,
care sar fi amestecat în afacerile altuia într'an scop egoist
și în vederea

unui interes personal, sui lucvi causa .... animo
depredandi
(L. 3, $ 6, Dig, 3,5, De megotiis gestis), cu intenţ
iunea, ne-

rușinată de a specula și de ași face
trarea patrimoniului altuia 1).

Condifinnele

cerute pentru

existența

un

venit

gestiunei

din adminis-

de afaceri.

Art. 987.— Acela care, cu voinţă, gere interesele
altuia,
fără cunoștința proprieta rului 2), se obligă
tacit a continua gestiu"9
Deosebire de

la codul francez.

2)

Cpr. Pand.

fe, î. IV, Gestion d'ufaires, | urm.
din contra : soit gue le proprittaire conna
isse
la gestion, soit guwil Vignore, cuvinte care
se ved cu totul eliminate în
Codul

fe. dice

art. 1141

din codul italian.

GESTIUNEA DE AFACERI.—ART. 987.
nea

ce a început

şi a o severși pănă

313

ce proprietarul

va putea

îngriji el însuş. 1) (Ar. 988 urm., 1093, $ 2, 1534, 1539—1544,
1556, 1669, $ 1 C. C. Art. 323 C. com. Art. 1372 C. fi).

Pentru

ca să existe gestiune

de afaceri,

se cer mai

condițiuni:

multe

” 'Trebue să se gereze 2) afacerile altuia (art. 987), fie
Redactorii codului român au modificat textul nostru, ad-

miţând

în această

nend sama
1312, No.
1) Textul” fr.
şi Maread6
siune

este

mui,

de ex:

privinţă principiile dreptului roman

nepotrivită.

2) A gera trebile altuia, însămnează

a le administra, a le câr- Actele prin-

a continua o lucrare începută,

na, a strânge recoltele
reparaţiile

Şi ţi-

de observaţiile lui Marcade (V, p. 260, art.
2).
şi acel italian dic contractează obligaţia tacită,
(V, loco cit., No. 1) observă că această expre-

de pe câmp

de întreţinere

sau

absolut

a ara, a sama-cipale pe ea-

şi a le vinde; a face AS le poate
necesare

(cpr.

art.

*

a

545); a asigura clădirele proprierarului contra riscului de
incendiu, sau recoltele contra grindinei (Demolombe, XXXI,
221; Pand. fr., Gesț. dajaires, 160 urm. Păucescu, II, 157);
a garanta ca fidejusor datoriele contractate de altul (art.
1669, $ 1) (Pand. fr. Gest. Vafaires, 195); a arenda sau a
închiriea imobilele, însă bine înţăles, numai în limitele unui
act de administraţie, adecă cel mult pe cinci ani (art. 427,
534, 1268, 1419; vedi tr. nostru în limba franceză, p. 229);
.a plăti datoriele (art. 1093, $ 2 C. C. 323 C. com.) (cpr.
Trib. Ilfov, Dreptul din 1987, No. 49 şi Pana. fe., Gest.
d'afaires, 184 urm.) şi a încasa creanțele ; a lua o inscripție ipotecară (Laurent, XXXI, 6. Pand. fe., 0 cit., 182. Aubry et Rau, III, $ 270, p. 321), şi după unii, a accepta
chiar o ipotecă în numele creditorului (Aubry et Rau, III,
$ 266, p. 215.—Contră. Laurent, XXX, 449) ; nu însă a dispune de averea stăpânului și a o înstrăina (epr. art. 1352
0. Calimack, 1008 C. austriac şi Trib. Paris, Pand. Period.,
97. 2. 49).
|
Int”un envânt, gerantul nu va putea să inoveze, să Gerantul nu
schimbe, să denatureze lucrul... „oelafi si novum negotium, poate să
quod non sit solitus absens facere, suo nomine geras...“ (L. 11
ea ae
în medio, Dig., 3; 5, De negotiis gestis). Cpr. Demolombe,
uerul.
XXXI, 108 urm. Pâucescu, II, 69 urm. Pand. fr., Gest.
dafaires, 13.
Am vădut că asigurările în contra focului sau în contra Asigurări
grindinei sunt acte din acele pe care le poate face geran- contractate
E
N
:
art
2 ainu
nă ni
lan
; de un patron
tul. Ce trebue
șă- decidem
în privința
asigurărilor
colecti-;,
tolosal lu

ve

contractate

de un

patron

în folosul lucrătorilor sei con-

erătoritor

tra accidentelor profesionale ? Chestiunea este controversăi.
sată. Intr'un sistem, asemene asigurare se consideră, în pri-Controversă.
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CODUL

vorba

CIV.—CABTEA III.—TIT. IIL.—CAPIT. IV.—ART,

de o singură

afacere, sau de mai multe,

987.

size una,

vința lucrătorilor, ca o gestiune de afaceri (Cas. fr. şi C.
Toulouse, D. P., 86. 1. 201 şi Sirey, 87. 2. 89), ear în altul, ca o stipulațiune pentru alţii (C. Paris, D. P., 8.2.
25; vegi supră, p. 97 urm.). In ambele sisteme însă, lucrătorul care a fost victima unui accident, are o acţiune directă contra companiei de asigurare pentru a cere indemnitatea convenită, mai cn samă dacă patronul refusă de a
exercita acţiunea în numele lui. (Cas. fr. C. Paris și Rennes, D. P. 86. 1. 201. D. P., 88. 2. 25 şi 224. — Contra.
0. Rouev, D. P., 82. 2. 63). In fine, s'a mai decis încă că

contractul intervenit întreo companie şi un patron pentru
asigurarea colectivă a lucrătorilor sei, are un caracter pur
personal şi nu creează nici o legătură de drept între com-

Representavea
în justiţie.

panie şi lucrătorul care a fost victima unui accident. Casfr. D. P., 85. 1. 168. Veqi asupra acestei controverse, Fuzier-Herman, C. cic., III, art. 1375, No. 76 urm. şi Pand.
fn, 6. IX, Asstrance contre les accidents, 194 urm.
Cpr. C.
Rouen și Paris, D. P., 93. 2. 121 urm.
Ceea ce e insă afară de îndoeală este că un negotioru
gestar War putea să represinte pe cine-va în justiţie, o procură legalisată fiind neaparată în această privință (art. 94
Pr. civ.). Cpr. Peucescu, II, 76. Dacă acesta este sensul
* maximei cunoscute „Nul en France ne plaide par procureur,
Jos le Roi“, după cum afirmă Merlin (Quest. de droit, t, VI,
p. 360, colona 2, vo Prescription, $ 15; vei şi Pand. fr.
(rest. d'afaires, 119), trebuesă recunoaștem că am fost greşiţi
când, în ediţia franceză, p. 251, am dis că această maximă
nu este admisă în România. Ea este admisă la noi, ca și
în dreptul roman (L. 20, Coa., 2, 19, De negat. gestis; L,
5, $ 4, Dig., 19, 5, De prueseriptis verbis ; L. 123, Dig., 50,
11, De diversis reguli juris, ete. ; cpr. şi Gaius, IV, $ 84),
întru cât, pentru a representa pe cine-va în justiţie, se cere o
procură legalisată, o procură sub simplă semnătură privată,
(nelegalisată) fiind în ori ce caz insuficientă. (. din Bucuvești, Dreptul din 1896, No. 39. Procura ar putea însă să
fie legalisată

sul român
1896, No.
nu vor fi

Oposiţie, apel,
recurs,

ete.

de un consul

străin

din țară

din străinătate. Cas. rom.

sau

de un

con-

Curierul judiciar din

43. Dreptul din 1896, No. 719. Asemene
însă primite de cătră autorităţile din

procuri
ţară de

cât sub condiţiunea de a fi legalisate de cătră Minist. afacerilor străine. (Art. 19. Regul. p. legaţiunele române din
străinătate, din 25 iunie 1880). Cas. rom.; Dreptul din 1892,
No. 18. Vei și tr. nostru în limba franceză, p. 256.
Un negotiorum gestor ar putea însă să facă oposiţie, apel
sau recurs în numele altuia, şi un asemene act ar folosi acelui în drept, dacă el Var ratifica in lăuntrul termenului util. Ratificarea ce el ar face după expirarea termenu-

sice

pluia

(LL.

lui war

3,

8 2,

)

produce

AFACERI.—ART.

Dig.,
3,
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)
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987.

O

DE

5); ? de unde resultă

nici un efect.

Cas. rom.

că.

dacă

)

C. Iaşi şi Bucu-

reşti. Dreptul din 1882, No. 12. Dreptul din 1885, No. 51.
Dreptul din 1986, No. 49 şi 55. Dreptul din 1838, No. 7.

Dreptul din 1891, No. 79 şi Bulet.

Cas. S-a 1, anul 1879,

p. 1230. Dreptul din 1893, No. 19 și 66. Dreptul din 189%,
No,

61. Jdem.

Cas.

rom.

şi C. Bucureşti,

Bulet.

Cas.

S-a 1,

1879, p. 334 şi Dreptul din 1880, No. 2, p. 13. Plata citațiilor înlăuntrul

termenului

util se consideră

ca o ratificare.

C. din Iaşi, Dreptul din 1882, No. 12.— Curtea de casaţie
a decis (4 dechembrie 1878) că partea în drept, în numele
căreia s'a făcut apel de o persoană fără o anume procură,
poate să şi insuşească acest apel nu nanai în termenul util,
das pănă în lina cercetărei apelului, însă această decisie,
asupra căreia însăș Curtea a revenit, face o greşită aplicaţie a principiilor de drept.
O altă decisie a Curţei de Casaţie, din 3 martie 1887, pune
în principiu

că apelul semnat

deo

altă

persoană de cât a-

pelantul este valabil, dacă acest din urmă fiind împedicat
de o causă de forță majoră a subsemna apelul, a insăreinat pe altul ca să'i semneze numele. Vedi Dreptul din
1887, No. 29 şi Bulet. S-a 1, anul 1887, p. 82. Cpr. şi C.
din Bucureşti, Dreptul din 1893, No, 19: „Considerând,
dice Curtea, că, prin forţa lucrurilor, în casul când există,
0 causă de forță majoră, trebue a'se aduce o derogaţiune
la obligațiunea ca, însăş partea să semneze actul de apel“.
Inalta Curte mai decide încă că autorisarea dată unei persoane de a subscrie apelul în locul apelantului nu cons-

titue un

contract

se poate

stabili

de mandat,

prin

ci

o chestie

toate mijloacele permise

de fapt, care
de

lege,

şi

deci şi prin marturi. Dreptul din 1887, No. 29. Dacă ar fi însă,
vorba de un mandat, fie chiarși tacit (art. 1533), nu mai
încape îndoeală că proba testimonială ar fi inadmisibilă. C.
din laşi, 11 martie 1896, I. 1. Vrânceanu preşed. Dreptul
din 1896, No. 61. Vedi considerentele acestei decisiuni în/ră,
p. 319, ad notuin.
Curtea dia Naney a decis de asemene (28 iunie 1829,
Râpert. Dalloz, Appel civil, 412, nota 9), că apelul interjectat, de o parte, atât în numele s6u personal, cât şi în
numele

unei

alte

persoane,

care figurase la prima instanţă,

foloseşte acestei din urmă, şi Demolombe aprobă această
decisiune (î. XSXI, 192). Chestiunea nu sufere nici 0 îndoeală în caz când apelul ar fi interjectat de unul din debitorii solidari, pentru că toţi debitorii solidari se represintă unii pe alții, în ceea ce priveşte înbunătăţirea posiţiunei lor faţă cu creditorul (art. 1056). Cpr. Cas. fr, D. P.,
9%. 1. 8. In celelalte casuri, decisia aprobată de Demolombe

ne se pare îndoelnică,
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cineva și-a gerat afacerile sale proprii, credând
că gerează
afacerile altuia, nu există gestiune de afaceri
1). Nu este
însă nevoe ca afacerea gerată pentru altul să
fie personală
acestuia ; este destul ca acest din urmă să fie
interesat în
causă. Astfel, ar exista gestiune de afaceri, dacă
am gerat

alacerile

-

unui

minor

a cărui epitrop

ești D-ta 2).

Ce se va întâmpla când s'au gerat afacerile
altuia,
credând că se gerează afacerele sale proprii, sau
când credând că se gerează afacerele lui A, s'au gerat
pe a lui B,
si, căm putavi Titii negotia esse, ciim essent Sempr
onii, ea
gessi (L. 5, $ 1, Dig.,3, 5, De negotiis gestis).
La Romani, în prima ipoteză, nu exista gesti
une de
afaceri 3) ; în ipoteza de a doua însă, gerantul
avea o acțiune

negotioram

gestorum ).

Casul în care
In această a două ipoteză, adecă când s'au gerat;
ageantul s'a facerile lui A, credând că se gerează
pe ale lui B, aceiaș
pra persoa- Soluție este admisibilă şi astăzi, pentru
că gerantul n'a anei proprie- vut intențiunea de a lucra în interesul
seu, ci pentru al"tul

şi de ali aduce un servicii 5). „Dacă gerantul este
în

eroare asupra persoanei proprietarului,
noul cod german, adevaratul proprietar

dice art. 686 din
este obligat și do-

bândește drepturile care decurg din gestiune“
€).
Casulîn care
Cât pentru ipoteza dintăi, adecă când s'au gerat
asagerat afa- facerile altuia, credând că se gerea
ză pe ale sale proprii,
cregend ese
gerează ale
sale proprii.

adecă

Controversă.

')

2

—

ET]

3)
*)

5)

când gerantul
,

n'a. avut

intenție

de a lucra

pentru

555

,
.
,
„Si quis ita simpli
,
,
citer versatus est, ut sua negotium
în. suis
bonis, quasi mean gesserit ; nulla ex utrogue
latere nascitur
actio, quia nec fides bona hoc patiaturt. |. 6,
$ 4, Dig., 3,
5, De negotiis gestis).
”
„Si pupilli tui negotia gessero, non mandatu tuo,
sed ne tute=
Ice judicio tenearis ; negotiorum gestorum_ te labebo
obligatuu :
sed et pupillum, modo si locupletior fuerit factust.
(L. 6, Pr,
Dig., 3, 5, De negotiis gestis).
L. 33, Dig., 12, 6, De condictione indebiti.
L. 6, $ 8, Dig, 3, 5, De negotiis gestis.
Pothier, Quasi-contrat negot. gestorum, V, 194. Mourl
1670. 'Thiry, III, 193. Peucescu, II, 86. Demolombe, on, II,
XXXI,
19. Demante, V, 349 bis VI. Larombitre, V, art.
1372, No.
1. Aubry et Rau, IV, $ 441, p. 123. Laurent, XX,
395.
Giorgio Giorgi, op. cif., V, 2l urm. Arntz, III,
460.
„Ist

der Geschăftsfiihrer

îiber

die

Person

des Geschăfisherrn

îm Ivrthume, so wird de wirkliche Geschăfisher
r
Geschăftsfiihrung berechtigt und verpflichtcă“,

aus

der

GESTIUNEA DE AFACERI.— ART. 987.
altul, el va avea acţiunea
tarului

pentru

lau înbogăţit,
din art. 494).

ai
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de în rem verso contra proprie-

cere înapoi

sumele

care'i

au

folosit și

quatenus locupletior factus est (argument
EI au va avea acţiunea negotiorum gesto-

pum, pentru că neexistând intențiune din partea
tului de a face trebile altuia, nu poate să existe
contract de gestiune de afaceri !).
Art. 637 din noul cod german o spune în
espreşi.
Se poate ca cine-va să facă și trebile sale şi
tora.
Aceasta se întâmplă mai cu samă în caz de

geranquasitermeni
ale al- Casul în care
indivi- trebile sale

siune, când unul din coproprietari administrează și face gerâud și
acte de conservare în interesul tuturor.
Ei bine, în cât altuia.
privește pe ceilalți coproprietari ale căror afaceri au fost ge-

rate, nu mai încape îndoeală că va exisţa gestiune de afaceri
și obligațiunele reciproce dintre gerant
ori condiţiile acestui quasi-contract vor

și stăpân, de câte
avea fiinţă.
Cur-

tea, de casaţie din Francia a admis cu drept cuvânt această soluție. Motivele decisiunei însă lasă de dorit, căci
nu

este exact

gestiunea

de

de

a se

dice,

așa

precum

afaceri resultă numai

dice

Curtea,

că

din faptul gestiuuei;

ea resultă și din înfențiunea gevantului; şi de câte ori
va exista intenţiunea de a face odată cu trebile sale
și

trehile altora, de atâtea ori va exista quasi-contract 2).
„Dacă cine-va, într'o nevoe, a jertfit însuș a sa avere, pentru ca să depărteze de la dânsul și de la alţiio
mai mare păgubire, dice art. 1396
din codul Calimach
1) Pothier, Quasi-contrat negot. gestorum, V, 189. 'Thiry, III,
193. Laurent, XX, 324. Demolombe, xx
ȘI. Mourlon,
II, 1670. Aubry et Rau, IV, $ 441, p. 196, text şi nota
17, Larombiăre, V, art. 1375, No. 16. Fuzier- Herman, III,
art. 1372,- No. 38. Demante, V, 349 bis V.— Contră. Marcad,
V, art. 1375, No. 3. Duranton, XIII, 649. Peucescn, II, 88,
Mass6- Vergt, IV, $ 622, p. 5, nota 3. —Conform acestei din
urmă păreri, Curtea de Casaţie din Francia a decis că chiriaşul care a rădicat pe locul închiriat clădiri ce credea
că'i aparţin lui şi de care proprietarul singur se foloseşte,
are în contra acestui din urmă acţiunea, neggotior ui ggestorum

pentu restituirea impenselor utile. D. P., 91., 1. 49. Această decisie a camerei reclamaţiunelor» este cu drept cuvânt criticată de Marcel Planiol.
2) Cpr. Cas. fe., D. P., 72. 1. 411. Laurent, XX, 322 urm.
Pe&ucescu, II, 72 urm,

Art. 1396
Cod. Calim.
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(1043 c. austriac), atuncea sunt, datori toți acei
dânsul, să'i facă despăgubire, după analogie“.

x

>

A doua condițiune pentru

987.

folosiţi prin

ca să existe gestiune de

afaceri este voinfa: pâcel care, cu voință, gerează intere-

sele altuia...“, dice art. 987.
Aceasta, îns&mnează, pe de
o parte, că gerantul trebue să fie capabil (vedi supră,
p.

308 urm.), ear pe de alta, să nu fie obligat la gestiune;
şi
în fine, ca el să aibă intenţiunea dea gera interesele altuia
1).
e 30 Pentru ca să existe gestiune de afaceri se mai
ce„re încă ca gerantul să gereze interesele altuia, fără
mundat, sine mandato (Instit., IM, 27, $1 și L, 5, Pr.,
Dig,
44, 7), căci altfel obligaţia sa s'ar naște din contra
ctul
Deosebire de

de mandat (art. 1532 urm.), ear nu din quasi-contract ?).
.

Alai

mult

încă,

după

legea,

noastră,

care modifică art.

vedacţie delu1372 din codul francez, după părerea
lui Mareade 3), pencodul tran5
i
cez.
tru ca să existe
gestiune de afaceri,« trebue ca ea să- fiaMandat tacit,

vut loc fără cunoștința proprietarului (art. 987), căci
dacă
el a cunoscit gestiiinea, există mandat tacit.
In legislaţiunea

noastră,

în

adevăr,

chestiunea

man-

datului tacit nu se mai poate discuta ca în Francia, față
cu art. 1533, care reproducând principiile dreptului roman
?),
admite posibilitatea mandatului tacit, nu numai în pri-

vina
)

acceptaţiunei,

și a conferirei

sale î),

Pothier, op. cit., V. 185..Cpr. Demolombe, XXI, 56 urm.
Laurent, AX, 321. Peucescu,
II, 82 urm.—Cu toate aceste,

sunt

Dreptul roman

dar

ăutori

care

susțin

că intențiunea

gerantului

nu joacă

nici un rol în gestiunea de afaceri (vedi de ex. Larombiăre,
V, art. 1372, No. 18) şi în această greşală a căzut, după
cum am_vedut, și Curtea de casaţie din Francia (D.
P.,
12, 1. 471).
*) Vedi supră, p. 311, text şi nota 3.
5) Vedi supră, p. 312, nota 2.
*)
„Semper qui non prohibet aliguem pro se intervenire, mandare
creditur“. L. 60, Dig., 50, 1. Mai vedi şi L. 18, Dig.,
17,
1, Mandati, vel contra, unde se dice: „Qui patitur ab aliv
mandari, ut sibi credatur, mandare intelligitur*. Mai vedi încă
I.L. 6, $ 2 şi 53 Dig., cod tit. Din aceste legi s'a format
următoarea maximă : „Sola patientia inducit mandatun“,

Mandat tacit.

asu-

pra căreia toţi autorii vechi erau de acoră. Cpr. 'Troplong,
Mandat, 115 urm.
5) Vedi şi art. 394 din codul de comerţ, care dice că mandatul dat prepusului

poate

fi expres

sau

tacit.

Cpr. în pri-

vința mandatului tacit, Cas. rom., Bulet. S-a I, 187, p.
111; Bulet. 1873, p. 37; Bulet. 1882, p. 1093. Vegi şi D.
A. Donici, (președ. Trib. Tecuci) în Dreptul din 1892, No.
38.
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Ce trebue să decidem

A
noscând

în casul când

„aaţi
gestiunea,
se opune,

și: cu

toate
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proprietarul cu- Opunere din
acestea,

„ap
partea progerantul
prietarului.

S'a dis că proba mandatului tacit poate să resulte din diferi- Dovedirea

te tapte sau presumpțiuni,

care

să'l indice în mod neechivoc, mandatului

şi aceasta chiar în casul când valoarea lui ar
190 lei._Cpr. Cas, rom. şi C. Bucureşti. Bulet.
anul 1872, p. 105 şi 111. Bulet. S-a 1,189, p.
S-a II, 18692, p. 1052. Dreptul din 1891, No. 18
No.

14.—Curtea din laşi a respins

trece peste
Cas, S-a 1,
889. Bulet.
şi din 1892

tacit.

însă, şi cu drept cuvânt,

proba testimonială pentru dovedirea unui mandat tacit, fiind că era vorba de o sumă mai mare de 150 lei: „Considerând, qice Curtea, că contractul de mandat, ca şi toate
convențiunele

în genere,

nu se pot

cât în condițiunele prevedute de

dovedi

lege,

cu marturi,

de

pentru o sumă mai

mare de 150 lei; că distincţiunea ce voeşte a face apelantul cu privire la probă, între mandatele relative la fapte

şi cele relative la drepturi, nu se întemeiează pe legi, căci
art. 1932 definivd întrun mod general mandatul ca o îm-

„puternicire dată unei persoane de a face ceva pe sama
nei altei persoane, și textele ulterioare regulând după

ua-

ceastă singură definițiune natura şi condiţiunele contiactu-

lui de mandat,

nu permite

această

distincţiune.

Conside-

rând că admiterea de cătră legiuitorul nostru a mandatului tacit nu poate justifica o derogaţiune ce ar fi voit a
face la regulele generale stabilite în materie de probaţiunea convenţiunelor, fie chiar în această specie de mandat, căci mai întăi o atare intenţiune nu resultă din nici
un text; apoi art. 1533, care prevede mandatul şi expres
şi tacit, nu se referă de cât la modul cum se manifestă voinţa, consimţemântul persoanei care dă însărcinarea, ear nu
la dovada acelei voinţi, care remâne aceiaş pentru toate
speciile de mandat, ete. „Dreptul din 1896, No. 61 şi Curierul judiciar din 1896, No. 23. Cas. fr, D. P., 76. 1. 149.
Pand. Chron., V, (anii 1810-—1811). 1. 169, nota a. C. Douai, D. P., 92. 2. 3592. Vegi și Laurent, XIX, 549 arm.
XS, 313; XXVII, 454 urm. Demolombe, XXX, 154. La-

vombiere, V, art. 1348, No. 11.
Mandat,

Repert.

10. 'Troplong, Mandat, 142, 143.

Remâne însă bine înţăles

că această

Dalloz, Supplân.,

soluție nu va fi ad- Mandat tacit

misă de cât în materie civilă, căci, în materie comercială, în materie
|
i:
? comercială.
mandatul ar putea, în- toate ceasurile,
fi stabilit cu marturi
sau presumţiuni (art. 46, 374 urm., 394 C. com.). Cpr. Troplong, op. cit., 142.
Mandatul tacit este generalmente admis şi în Francia,preptul francu toate că acolo textul nu este formal ca la noi, în baza.
cez.
principiilor generale, care voesce ca consimțământul să poată
fi manifestat şi în mod tacit, după cum o spune anume art.
1154 din codul Calimach (863 C. austriac). Vedi, în acest
sens, Aubry et Rau, IV, $ 411, p. 636, nota 1. Troplong, Du
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lucrează înainte înprotiva puternicei. voințe a proprietarului, după cum se exprimă art. 1393 din codul Calimach
(1040 C. austriac), si quis, nolente et specialiter prohibente
domino rerum, administralioni earuim sese imuiniscuit (L. 24,
Cod., 2, 19, De negotiis gestis 1).

Mandatul

fe-

meei măritate

p. cheltuelele
gospodăriei.

mandat, 111 urm., 130. P. Pont, VIII, 845. Arntz, III, 462
şi 1V, 1460. Pand. fr., Gestion d'ajjuires, 138. Larombiăre,
V, art. 1372 urm., No. 12. Demante, V, 349 bis III. Laurent, XIX, 549; XX, 309 şi XXVII, 377 urm. Baudry, III,
914. Cpr. Cas. fe., Pand. Ptriod., 96. 1. 410. Vegi şi Pothier, Mandat, V, 29.—Contră. 'Poullier D. VI, partea I, 95.
Proudhon, Usufruit, III, 1347.
Astfel, femeea măritată este în genere considerată ca aVând

mandat

tacit

de la barbatul

stu pentru

cheltuelele

casnice ale gospodăriei, şi după împrejurări, chiar în privința cumpărăturilor . de provisiuni sau mărfuri necesare

profesiunei

sau comerciului

barbatului

său.

Cpr.

Pothier,

Puissance du mari, ete., VII, 49. Aubry et Rau, IV, $ 441,
p. 637, nota 1, P. Pont, VIII, 849. Laurent, XXII, 105
urm., 112 şi XXVII, 386 urm. Arntz, III, 652 şi IV, 1460.
Demolombe, IV, 169, 170. Er. Lehr, Dr. germanique, 996.
D. A. Donici, Drept din 1892, No. 58. Pand. fr., Mariage,
I, 1850, 1851. 'Tot în acest sens este şi jurisprudenţa. V. C.
Craiova, Dreptul din 1896, No. 34. Cpr. D. P., 41. 2. 59.
D. P., 64. 2. 92. D. P., 79.1, 400, ete. Vedi şi t. 1, partea Il a lucrărei noastre, p. 106, nota 2. Unele legislațiuni străine admit în termeni expreşi acest mandat tacit al
femeei. (Vegi de ex. Landrecht prus., IL, 1, $ 321). Noul
cod german din 1896 (art. 1356, $ 1) prevede că femeea are

datoria

Servitorii nu
se consideră
în genere ea
având man-

dat de la
stăpân.

şi obligaţiunea

de a conduce

gospodăria

comună.

Alte legislaţiuni au mers pănă a fixa suma cheltuelelor ce
poate să facă femeea (vegi de ex., Landrecht Cant. Scbwytz,
II, 33; Handf. cant. Friburg, $ 21; Stadtrecht Hamburg,
II, 8, 1, etc.). Această soluţie este însă arbitrară, pentru
că totul atârnă în specie de averea şi posițiunea, soţilor.
Servitorii însă nu pot, în genere, fi consideraţi ca mandatari ai stăpânilor când cumpără obiectele necesare Şi provisiunele pentru casă. In adever, poate să existe, în specie,
un mandat expres, ear nu un mandat tacit, căci când se
dă bani unei slugi ca să facă cumpărături, i-se spune anume ce să cumpere, şi atunci mandatul este expres. Cpr. Au-

bry et Rau,

loco cit. Vegi şi Paul Pont,

VIII, art. 1985,

No. 850. Patronii nu respund însă, faţă cu cei de al treilea,
de consecinţele violărei mandatului ce au dat servitorilor
lor pentru furnituri de provisiuni. Astfel, stăpânul nu poate fi ţinut cătră furnisori pentru plata mărfurilor plătite
servitorului, când se constată că stăpânul a dat acestuia
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La Romani, de și chestiunea era, controversată (apud

Dreptul roman

In

Dreptul actual,

magnos auctores dubitabatur), Justinian adoptând părerea
lui Iulian 1), Ulpian, Pomponius, ete., prin legea 24, Cod,,
2, 19, refusă gerantului ori ce acțiune: nullam esse zel
divectam, vel utilem actionem... licet res bend ab eo geste sint;
însă în dreptul vechiu francez se admitea, cu toate acestea,
că gerantul putea, să ceară de la proprietar sumele cu care
el se înbogăţise, în baza maximei: „Jure nature cegquum
est, neminem cum alterius detrimento et înjuria fieri locupletiorem“. (L. 206, Dig., 50, 17,De regulis juris 2).
rantului,
țiunea

dreptul

actual,

unii nu

acordă

nici

o acţiune

ge-

admițând că, în asemene ipotesă, el a avut intende a face

o liberalitate

proprietarului,

donasse

zi-

detur ?), ear alţii conferă gerantului acţiunea de în rem
verso, care o conferă şi Pothier 4).
In ori ce caz, gerantul nu va avea nici odată acțiunea negotiorum gestorum, nici chiar atunci când probanii necesari pentru
sorul i-a dat martă

facerea cheltuelelor
pe

credit, fără

dilnice şi furni-

a vesti

despre

aceasta

pe stăpân. Trib. Paris. Dreptul din 1884, No. 48 şi 75. Cas.
fr. şi 0. Paris. Repert. Dalloz, Mandat, 110. Cpr. 'Proplong,
Mandat, 134, 603. Pothier, 0blg., 11, 456. Sourdat, Pespousab., 11, 928. Codul Calimach cuprinde în această privinţă
o disposiţie foarte înțăleaptă, când dice, prin art. 1394 (1032
C. austriac),

')

>)
3)

*)

că

„proprietarii

şi

stăpânii

de

casă

nu

sunt

datori să plătească aceea ce slugele, robii sau casnicii lor
au luat cu împrumut în numele lor; creditorii trebue la asemene întâmplări să dovedească porunca dată cătră aceştia,
Iulian se bucura, ca jurisconsult, de o mare reputaţiune.
EI este autorul edictului perpetuu... „lianus legum et edicti
penpetui subtilissimus conditor“, dice Justinian în L. 3, $ 18,
Cod., 1, 17, De vetere jure, ete.
Vedi Pothier, op. cit., V, 183.
Cpr. Thiry, III, 193. Aubry et Rau, IV, $ 441, p. 72,
text şi nota 19. Duranton, XII, 19. Toullier D. VI, partea 1, 55. Cpr. şi Laurent, XVII, 489 şi XX, 336 um. In
această părere se uită însă că o liberalitate nu poate să
existe fără consimţământul donatarului (art. 814) şi că liberalitățile nu se presupun nici odată.
Pothier, op. cit., V, 183. Mareade, V, art. 1375, No. 4. Demolombe, XXXI, 89. Demante, V, 349 bis 1V. Mourlon, IT,
1669 şi Pr. de la subrogation, p. 201 urm. Larombitre, V,
art. 1375, No. 24. 'Troplong, Cautionnement, 329 şi Mandat,
85. Cpr. Giorgio Giorgi, Teoria delle obbligazioni. nel diritto
moderno italiano, 3l urm. Pand. fr. Gest. V'afaires, 150 urm.
21
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prietarul sar fi îndărătnicit într'un mod ridicol, fără nici
o causă bine cuvântată 1), pentru că nu poate să fie vorba
de o gestiune

de afaceri

acolo unde proprietarul

tat o intenţie contrară ?),
Art. 1393

In caz dea se fi amestecat cineva

a manifes-

în trebile altuia con-

C. Calimaeh. șa voinţei proprietarului, art. 1393 din C. Calimach
C. austriac) nu

numai că lipsea pe gerant

cute, dacă el nu putea
exprimă

codul

austriac,

fă-

după

se

să le iee în natură,
san

iee din lucrurile cumparate

dacă

nu

era

(1040

de cheltuelele

cum

cu putinţă

să le

de dânsul și aflătoare de faţă,

după cum se exprimă codul Calimach, dar încă îl făcea
responsabil de toată paguba pricinuită prin amestecul lui
în trebile străine în contra voinţei proprietarului.

bă Pentru ca să existe gestiune de afaceri se mai cere
încă ca gerantul să nu fi lucrat cu intențiunea de a face

o liberalitate, animo donandi 5). Astfel, nu există gestiune
')

Codul german.

At. G4S, 619,

Vedi însă, pentru acest din urmă caz, Mourlon (II, 1669,
în fine), care acordă acţiunea negotiorum gesto vum.
2?) Laurent, XX, 336.—,„Dacă gestiunea a fost intreprinsă contra voinței reale sau presupuse a proprietarului, dice art.

678 din noul cod german, gerantul, care cunoştea această

voință, este obligat a despăgubi pe proprietar, chiar dacă
el na comis nici o culpă“. Cpr. art. 1393 C. Calimach
(1040 C. austriac).-—Art. 679 din codul german adaogă în-

să, că voinţa

contrară

a proprietarului

nu se iea

în consi-

derație, când în lipsa gestiunei, o datorie a cărei îndeplinire este de interes public, sau o datorie legală de alimente, care ar incumba stăpânului, war fi fost îndeplinită la

timpul

oportun.—In

asemene

caz,

gerantul

are

drept

la

veîntoarcerea cheltuelelor sale (art. 683 din acelaş cod).
3) Cpr. Pothier, op. cil., V, 9. Laurent, XX, 323. Mourlon,
II, 1667. 'Phiry, III, 193. Peucescu,
II, 63, 84. Arntz, III,
401. Larombiere, V. art. 1375, No. 95. Fuzier-Herman, III,
art. 13175, No. 73. Cpr. Cas. fr. D. P., 74. 1. 16. Demolombe, XXXI, 84: „Si filius pro patre suo debitum solverit, nul.
lam actionem ob eam solutionem habet... si donandi amino pe
cuniam dedit“. (L. 12, Cod., 2, 19). Mai vedi încă L. 1, în
Jine, Cod., eod. tit. și L. 21, $ 1, Dig., 3 5, care nu conferă o acţiune pentru
a se cere înapoi ceea ce s'a cheltuit din
causa afecțiunei casnice, pro afectione domestica, pro pietatis vespectu, „De câte ori ascendenţii dau alimente descendenţilor, sau descendenţii, ascendenților, dice art. 685 din
noul cod german, se admite, la caz de îndoeală, că ma existat intențiunea de a exercita acţiunea în repetițiune“, Cpr.
art. 1894 C. spaniol.
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de afaceri dacă am plătit pe un creditor al D-tale, cu in-

tențiunea

de aţi face

un

dar.

Această intenţiune nu se pre-

supune însă: Nemo res suas jactare proesumitur.
9
In fine, pentru ca gestiunea de afaceri să poată
avea loc, se mai cere încă ca interesele proprietarului să
fie bine administrate (art. 991) 1). „15 autem negotiorm gestovum habet actionem qui utiliter negotia gessit“. (L. 10, Ş

1, Dig., 3, 5, De negotiis gestis).

De câte ori aceste condițiuni sunt întrunite, quăsi-con:
tractul de gestiune de afaceri este format și dă loc la obligaţiuni reciproce între gerant și proprietar.
Proprietarul are acțiunea negotiorum gestorum directa Acţiunele la

contra gerantului pentru a'l sili a'i da socoteli de gestiu- aa de
nea sa, ear gerantul are contra proprietarului acţiunea ” afaceri.
negotiorum gestorum contravia, de câte ori afacerile acestui
din urmă au fost bine administrate (art. 991). (Vedi supră,

p. 311, nota 2).

Aceste acţiuni se prescriu, pe de o parte şi pe de Preseripţie.
alta, după dreptul comun, prin 30 de ani (art. 1890)2).
Art. 18%,
In

cât priveşte

însă

contractul de gestiune

obligaţiile

de afaceri,

care se nase din quasi-

presupunând

Drept în-

că geran- ternațional.

tul și proprietarul ar aparținea la naţionalităţi deosebite,
termenul prescripţiei se va determina în principiu după

legea locului în care afacerea a fost gerată ?).
Dacă judecătorii constată că gestiunea n'a adus
solut nici un folos proprietarului, precum

ab-casulîn care

ar fi, de exemplu,sestiunea n'a

în casul în care s'arfi plătit o creanță a cărei existență nu proprietazuera

constatată,

sau

pentru

care

exista

proces, gerantul nu

lui.

va avea nici acțiunea neyotiorum gestorum, nici acţiunea
de în vem verso, pentru că plata unei datorii inexistente
nu aduce nici un folos proprietarului și nul înbogăţeşte

întru nimic 4).
Z

Gerantul

verso

în contra proprietarului, și anume :
1% Când gestiunea de afaceri n'a putut

are însă, în unele

casuri, acţiunea

de in Pe Acţiunea de

î rem Verso,
să se forme-

1) Cpr. Demolombe, XXXI, 185. Peuceseu, II, 9%.
*) Larombiere, V, art. 13175, No. 27. Giorgio Giorgi, V, 71.
Demolombe, XXXI, 175. Pand. fr., Gestion d'ajfuires, 306.
3) Vedi Pand. fe., 2 cit., 450 urm. şi distineţiunele făcute acolo.
4) Cas. rom., Bulet. S-a I, anul 1873, p. 47.
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ze, când, de exemplu, s'au gerat afacerile altuia, credână
că se gerează pe ale sale proprii. (Veţi supră, p. 316).
20 Când quasi-contractul de gestiune de afaceri s'a
format, însă gestiunea n'a fost utilă proprietarului 1). Pro-

prietarul

nu

va

restitui în asemene

casuri

de

i-a folosit... guateniis locupletior factus est.
Obligaţiunele
Trebue

care resultă din gestiunea

să distingem, în această

le gerantului de acele ale
au fost gerate.

cât ceea ce

de afaceri.

privință, obligaţiune-

proprietarului

a cărui

afaceri

ÎI. Obligaţiunele gerantului cătră proprietar.— Acțiunea
negotioruim gestorum directa.
Art. 987.—Vedi acest text, supră, p. 312, 313.
Art. 988.—Gerantele este obligat, cu toate că stăpânul a
murit înaintea, severșirei afacerei, a continua gestiunea pănă ce
eredele va putea lua direcţiunea afacerei. (Art. 369, 987, 989,
1539 C. C. Art. 1373 C. fr.)
Art. 989.—Gerantele este obligat a da gestiunei îngrijirea unui bun proprietar. (Art. 390, 990, 998, 1080, $ 1,1540c.
C. Art. 1374, $1 C.fr)5.
Art. 990. — Gerantele nu respunde de cât numai de dol,
dacă fără intervenţiunea lui, afacerea, s'ar fi putut, compromite 5).
(Art. 528, 715, 989 C. C.).

Trei sunt obligațiunele gerantului :
:) Cpr. Demolombe, XXXI, 184.
*) Textul corespundător francez mai are încă un aliniat,
care

Deosebire
de la codul
francez.

Codul

nostru nu l'a reprodus,

şi pe

care

Pam

pe

tradus

în nota următoare.
3) Acest text nu există în codul francez, ci este adaos delegiuitorul nostru. Noul cod german din 1896 are o disposiție identică (art. 680). „Beziwect die Geschiifisfiihrung die
Abicendung einer dem Geschăfisherru drohendei dringenden
Gefahr, so hat der Geschăftsfiihre» nur Vorsata und grobe
Fahwlăssigkeit zu vertreteu“. Art. 13714 din codul francez are însă un aliniat, în următoarea cuprindere, pe care redactorii codului nostru nu lau reprodus:

jurăvile care au făcut pe gerant
facere străină, pot să autorise pe
modevev) daunele care ar resulta
gligența sa“. Este cu neputinţă
cest text, a priori, culpa de care

„Cu toate acestea, împre-

să se însărcineze cu 0 ajudecători a micşora (&
din culpele sau din nede a se precisa, după agerantul respunde, fiind
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şi

20 de a administra

a severși

987, 988,

gestiunea

ca un bun

părinte

395

(art.

987,

de familie |

(art, 989); 30 dea da socoteală de gestiunea sa (art. 1541
C. C. şi 1392 C. Calimach).

10 Continuarea şi sevevșirea gestiunei începute (art. 997, 988).

Gerantul

este obligat a continua gestiunea începută şi

a o severși până

pÂcel

ce

ce proprietarul va putea îngriji el însuș 1).

fără poruncă

au primit

asuprași

o treabă Art. 1392 0.

străină, dice art. 1392 din codul Calimach (1039 C. axus- Calimah.

triac), este dator pănă la sferșit a nu înceta, şi a da socoteală curată ca un înputernicit“. Obligaţiunea gerantului de a continua gestiunea începută se justifică prin considerațiunea că, prin amestecul stu, el a putut împedeca
pe altul de a lua aceiaș gestiune 2).
EI trebue să continue gestiunea începută nu numai în
timpul vieţei proprietarului sau stăpânului, dar chiar și în
urma

morţei

sale,

pănă

ce moștenitorul

va

putea

lua di-

recțiunea afacerei (art. 988). (Cpr. art. 1539, $ 2).
Textul corespundstor din codul francez (1372)

mai Deosebire de

adaogă încă că gerantul trebue să se însărcineze cu toate redacţie de

dependenţele,

adecă

cu toate

operațiunele

accesorii

ale

a-

celei afaceri şi că el este:supus la toate obligaţiunele care
ar resulta din un mandat expres ce îi ar fi dat proprie-

tarul, disposiţiune
priveşte operaţiile

eliminată

care se aplică şi la noi, cel puţin în cât
accesorii ale afacerei, de și ea a fost

de legiuitorul nostru,

pentru

că altfel afacerile

stăpânului n'ar fi bine administrate (art. 991).
Cât

pentru

francez.

asimilarea între

mandat

|

și gestiunea

de

că totul atârnă de împrejurări. Judecătorii vor putea deci
să declare pe gerant responsabil numai de culpa levis în
concreto, sau, ceea ce este și mai avantagios pentru dânsul,
numai de culpa lata. Cât pentru dol, nu mai vemâne nici o
îndoeală că el este în tot-deauna responsabil. Cpr. Pand.
tr., Oblig., IL, 1154. Demolombe, XXXI, 144 urm.
1) Vedi şi art. 1731 din codul de comerţ, modificat prin legea Art. 731
C.
din 20 iunie 1895, după care sindicul nu putea părăsi
com.
însărcinarea sa până a nu i se numi un succesor şi pănă
a nu fi predat acestuia patrimoniul falimentului Şi Socoteala administraţiunei sale. Vedi şi art. 1539 C. C.
*) Cpr. T. Huc, VIII, 381.
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afaceri, admisă «şi de noul cod german (art. 681), vom
vedea însă p. 332, 333 că, în lipsă de text, ea nu poate
să aibă
Deosebire
între gerant

şi mandatartinue
Art. 988,
1539, ş 2.

loc

Am

în legislația

vEdut că, după

gestiunea

noastră.

art. 988, gerantul

chiar în urma

morfei

trebue să con-

stăpânului,

pănă

ce

moștenitorul va putea lua direcțiunea afacerei 1). Mandatul
se stânge, din contra, prin moartea mandantelui (art.
1552). Legea se arată deci mai severă pentru gerant de
cât pentru mandatar, care, în urma morţei mandantelui,
nu este obligata continua gestiunea de cât atunci când
din întârdiere ar putea resulta un pericol (art. 1539, $ 2).
Motivul acestei deosebiri este că gerantul s'a amestecat din
propria sa autoritate în afacerile altuia ?).
10 Ingrijirea

unui bun proprietar

(art. 989).

Gerantul este obligat a da gestiunei sale ingrijirele
unui bun proprietar, în abstracto (art. 1080, $ 1), ear nu
în concreto, ca mandatavul nesalariat (art. 1540, $ 2) sau
ca depositarul (art. 1599). N'ar fi deci de ajuns ca el să fi
adus administraţiunei sale îngrijirele ce el aduce proprielor sale afaceri, dacă un altul mai diligent de cât dânsul

ar fi administrat mai bine 3).

Casul în care
gerantul a
încetat din

viaţă,

pe

1) Ce se va întâmpla însă, în casul în care gerantul ar înceta din viață (caz neprevedut de lege). Pothier (op. cit, V,
216) dicea cu drept cuvânt că, în asemene caz, gestiunea,
de afaceri încetează ca şi mandatul şi că moştenitorii săi
nu sunt datori să continue gestiunea începută de autorul
lor, pentru că consideraţiunea, persoanei este, în genere,
motivul determinant a obligațiunei luate de gerant, şi această soluţie este admisă și astăzi (veci Demolombe, XXXI,
140 urm. Demante, V, 352 bis II. Larombiăre, V, art. 1372
urm., 29. Peucescu, [1], 111. 7. Huc, VIII, 381. Arntz, III,
463. Pand. fr., Gest. d'affaires, 232). Moştenitorii gerantului vor face numai lucrăxile urgentea căror lipsă ar putea compromite gestiunea, dând samă de gestiunea autorului lor şi de urmarea acestei gestiuni, care le ar fi personală ; dar

mai presus de toate,

ei vor

da de veste proprie-

tarului de moartea gerantului (art. 1559). Moștenitorii majori a unui epitrop sunt însă datori a gera tutela înainte
pănă la r6nduirea unui alt epitrop (art. 369).
2) Maread6, V, art. 1372 urm., No. 1. 'Phiry, III, 195.
3) „(Quo casu ad exactissinam quisque diligentiam compellitur reddere rationem : nec sufficit, talem diligentiam habuisse, qualem
suis rebus adhibeve soleret, si modo alius diligentior commodius administraturus esset negotia“. Instit., $ 1, în fine, III, 27.
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Mandatarul nesalariat 'şi-a îndeplinit, din contra, obligaţia. sa, dacă el a ingrijit de afacerile încredințate lui ca
de propriele sale afaceri (art. 1080, $ 2, 1540, $ 2). Aceiaș soluţie este aplicabilă și depositarului (art. 1599).
Legea a fost deci mai severă pentru gerantul de a-

faceri de cât pentru
fiind că pe

aceștia

nentul, şi dacă

mandatarul
"i au

ales

nesalariat și depositarul,

însuş

mandantele

sau

depo-

ei nu sunt destul de diligenţi, vina estea

celor dintăi care 'ş-au pus încrederea lor în niște oameni
negligenţi ; pe când lucrurile sunt cu totul altfel în mate-

rie de gestiune de afaceri, unde gerantul, fără a fi poftit,
s'a amestecat, în trebile altuia, și unde, prin urmare, el
este

dator

să îngrijească

altul mai priceput,

bine

de dânsele,

sau

să lese

mai diligent de cât el!).

pe

30 Responsabilitatea gerantului (at. 990).
când

Responsabilitatea gerantului poate fi când mai mare,
mai mică, după împrejurările care lau îndemnat a

se amesteca

în trebile

altuia.

De

aceea,

nici dreptul ro-

man, nici codul francez 2), nici codul nostru, nu dau o re-

gulă absolută în această privință. Textul nostru prevădând
un singur caz, și anume acela în care afacerea ar fi fost
compromisă, dacă gerantul n'ar fi intervenit, îl face res-

ponsabil numai de dol, şi prin urmare, și de
(cpr. art. 680 din noul cod german), soluțiune

echitate : „(ue seutentia haber cequitatem“ *).

culpa lata
basată pe

Ar fi fost nedrept, în adevăr, ca persoana care din
amiciţie numai (affectione codctus), şi fără nici un interes,
sa amestecat în afacerile mele și a înpedecat de a mi se

causa

o pagubă

şoare

care le ar fi comis în cursul unei

resate.

Fată

iminentă,

să respundă

pentru ce, în asemene

şi de

greșelele

gestiuni

u-

desinte-

casuri, gerantul nu

res-

*) Cpr. Laurent, XVI, 224, 225 şi XX, 314. Peucescu, II, 112.
*) In cât priveşte codul fi. (art. 1374, $ 2, înlocuit în codul
nostru prin art. 990), vedi supră, p. 324, nota 3.
3) „Interdum în negotiorum gestorum actione Labeo scribit dolum solummodo versari : nam si ajjectione coactus ne bona
mea distrahantur negotiis te meis obtuleris, equissimum esse,
dolum duntaat te prestare. Que sententia habet cequitaten.
(L. 3, $ 9, Dig., 3, 5, De negotiis gestis).
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punde de cât dacă a fost de rea credință.
S'a ţinut deci
samă de buna sa credință, de foloasele reale aduse proprietarului, și de gratuitatea serviciilor sale, punânduse

O greşală

echitatea

mai pre sus

Trebue însă să

de toate.

observăm că o greșală

mare echiva-

mare echiva-lează cu dolul 1), şi că greșala se socotește mare atunci
când
lează „cu gerantul n'a priceput ceea ce toată lumea pricepe 2),
Până acum am examinat numai singurul caz, despre
care se ocupă legiuitorul în art. 990, în care amestecul
gerantului era absolut necesar pentruă înpedica pe proprietar de a suferi o pagubă iminentă, și am vedut că, în asemene caz, gerantul nu respunde de cât de dol sau de
greșelele

care

echivalează

cu dolul.

Casul în care
Se poate însă întâmpla ca gerantul să se fi amestegerantul sa cat în trebile altuia fără nici o necesitate... nul/a necessi-

trebile stă tate cogeute (L. 3, $ 10, Dig., 3, 5) și fără nici o compe-

Pinului fără tință specială, în cât departe de a'i aduce un folos, el
i-a
sitate.
“făcut un vreu. Ei bine, în asemene caz, judecătorii vor fi
severi și vor face pe gerant responsabil de ori ce greșală,
de

ori

ce negligență,

pe

care

n'ar

fi comiso

un

bun

pă-

rinte de familie (art. 989, 1080, $ 1), căci, după cum se
exprimă art. 1388 din codul Calimach (1035 C. austriac),

el este

respundător

pentru

toate

păgubitoarele

urmări 3).

Axt. 1731
Art. 1731 din codul Calimach (1299 Cc. austriac) mai
tă Calimach. a daogă încă că acel ce fără silă va lua asupra'şi de
bună

voe o treabă, a căreia sevârșire cere o deosebită iscusinţ
ă
a meșteșugului, sau o neobicinuită silință, arată prin
a-

ceasta, cum că el
șuta neobicinuită
d&tor pentru lipsa
Respunderea
Gerantul va
gerantului p.gligența

sa,

în culpă

dea

iea asupraşi cuviincioasa silinţă şi ceriscusință, și prin urmare, remâne respununei asemene silinți și iscusinţi.
respunde nu numai de greşelele Şi ne-

ci şi de

ace
a persoan
leei

pe

care

el'şi-a

sub-

sregelele sub-stituito în gestiunea sa (cpr. art. 1542), pentru că el este
fi ales o persoană incapabilă sau negligentă...

') „Magna negligentia culpa est; magna culpa, dolus*. Li. 926,
Dig., 50, 16, De verb. significatione.
Vei şi L. 1, $ 5, în
fine, Dig., 44, î, unde se dice: „Magnam tamen negligentiam
placuit în doli crimine caderet.
3) „Late culpa finis est non intelligere guod omnes intelligunti.
L. 223, Dig., 50, 16. Vegi şi infră, t. VI, Teoria culpelor.
3) Cpr. Demolombe, XXXI, 144. Păucescu, [I, 113.
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„Sed etiam guod imprudenter eum elegeris : ut quidquid detrimenti negligentia ejus fecit, tu mihi proestest 1).
|
Proprietarul va avea deci contra sub-gerantului două
acțiuni : acțiunea negotiorium gestorum directa, pe care el o
va exercita în numele lui propriu (art. 1542, $ ultim), și
acțiunea

vantului

mandați,

pe

(art. 974) 2).

care. o va

exercita

în numele

ge-

Dacă mai multe persoane au gerat afacerile aceluiaș proprietar, fie care din ele va fi responsabilă de gestiunea sa, fără

ca să existe solidaritate între ele (art. 1543) 5).

contrară n'ar putea fi admisă

lă (art. 42 C. com).

ricește pentru despăgubire (art. 1003) 4).
In ori ce caz, gerantul nu va respunde

fortuite (art. 1156), care ar fi cășunat
pentru

că este

de

casurile

perderea

lucrului

de principiu

că

nimene

nu

1) L. 21,$3, in fine, Dig., 3, 5. Conform : art. 1315 C. austriac.
Cpr. şi art. 1741, în fine, C. Calimach,.
*) Cpr. Pothier, op. cit., V, 214. Demolombe, XXXI, 155. Larombitre, V, art. 1314, No. 8. Maread6, V, art. 1372, No.
1, în fine. Art. 1890 din codul spaniol de la 1889 este formal

în această

1543,

Soluţia

vespunde de împrejurările care se întâmplă fără vina omului, precum sunt: moartea firească a animalelor, focul
(încendia), inundaţiile (aguarum magnitudines), o invasiune

*)

Art,

de cât în materie comercia-

De câte ori însă greșala comună a geranţilor ar constitui un delict sau un quasi-delict, ei vor fi ţinuţi solida-

proprietarului,

Acţiunele pe
care proprietarul le are
contra subgerantului.

privinţă.

Cpr. Pothier, op. cit., 215. Demolombe, XXXI, 156. Laurent, XX, 315. 'Troplong, Mandat, 93. Păucescu, II, 190.
Giorgio Giorgi, V, 51. Baudey, II, 1339. Pana. fr., Gestion
d'aaires, 51.—L. 26, Dig, 3, 5, De negotiis gestis, este formală în această privinţă. Codul spaniol de la 1889 (art.
1890, $ 2) prevede, din contra, că toţi geranții sunt; solidar
responsabili.

*) Regretatul nostru amic, Gr. G. Pâucescu (II, 120, p. 134),
traducend cuvintele lui Demolombe (XXXI, 156) dice că,
în asemene caz, nu va exista o solidaritate propriu disă,
ci o obligaţie in solidum, fiind că solidaritatea nu există
de cât acolo unde ea este stipulată de părţi sau ordonată
de lege. Or, tocmai, în codul nostru, solidaritatea este aici
anume admisă de lege prin art. 1003, care nu există în codul francez, şi care este tradus după art. 1156 din codul
italian. Vedi înfră, explic. acestui text.

Art. 1003.

Casuri fortuite.
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(incursus hostium), ete. 1).

Justinian scutește chiar în termeni
casul fortuit : „Negotium gerentes
niente speciale pacto,

O lege din

Casul

Inaplicarea
art. 1566.

caşum fortuitum

prestare

fortuit n'ar fi în sarcina gerantului

din

non

compel-

de cât a-

el ar fi consecința, unei greșeli a sale 2).
gerantul se găsește în posițiunea de a perde
sau acel al proprietarului, faptulcă ela preferat
al său nu'l face responsabil, pentru că disposiţia,
care admite soluția contrară în privinţa comofiind excepțională, nu este aplicabilă la casul
In adever, pe când comodatarul primeşte un

serviciu gratuit de la
aduce

Codul lui

expreșşi pe gerant de
alienum, non interve-

lentur. (L. 22, Cod., 2, 19, De negotiis gestis).

tunci când
Dacă
lucrul seu
să scape pe
art. 1566,
datarului,
de faţă 3).

990.

contra

înprumutător

un

serviciu

(art. 1561), gerantul

gratuit

proprietarului.

Pe

cât este deci de naturală obligaţia comodatarului de a prefera lucrului seu lucrul împrumutătorului, pe atâta și mai
mult poate ar fi nedrept a se aplica această disposiţie ge-

rantului: de afaceri 4).

') Vedi L. 23, in fine,

:)

Dig., 50, 17; L. 15, $ 2, Dig, 19, 2,
Locati conducti, ete. Vedi și supră, p. 186.— Prin caz fortuit;
se înțslege ori ce eveniment pe care vigilenţa umană nu
poate să'l previe nici să'l împedice, fie că acest eveniment
provine de la natură, fie de la o persoană sau de la unlucru de care debitorul nu respunde. Cpr. C. Paris, D. P.
18917. 2. 249.
Cpr. Pothier, op. eit., V, 210. Demolombe, XXXI, 146. Peucescu, II, 114. Vedi și L. 11, Dig., 3, 5, De negotiis gestis.
Art. 470 din codul svițeran asupra obligaţiilor pune easurile fortuite în sarcina gerantului, de câte ori gestiunea

a fost întreprinsă

Cod. spaniol.
Art. 1891.

în contra

voinţei proprietarului, manifes-

tată în termeni expreși sau altfel. Gerantul nu scapă de
respundere, după acest cod, de cât când dovedeşte că casul
fortuit s'ar fi întâmplat și fără amestecul sân. Cpr. art.
1091 din codul spaniol de la 1889.
) Cpr. Peucescu, II, 114. Demolombe, XXXI, 154. Larombitre,
V, art. 1374, No. 5. Troplong, Mandat, 409. Giorgio Giorgi,
V, 41. Pand. fi., Gest. d'afaires, 242.
%) Cu toate aceste, Codul spaniol din 24 iulie 1889 are o disposiţie contrară: „Gerantul respunde de casul fortuit, dice
art. 1891 din acest cod, când va fi intreprins operaţiuni
periculoase, pe care proprietarul nu obicinuea a le tace,
sau de câte ori va pune interesul su propriu înaintea interesului proprietarului a cărui afacere el o gereazăt.
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Tot ce se poate dice este numai
lucrul

proprietarului

mai mare de cât acea
bui să sacrifice lucrul
prietarului, remânând
perderea lucrului său,
tuit,

ci din causa

ar avea

1541.
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că, în casul în care

o valoare

comparativ

mult

a lucrului gerantului, acesta ar tresău pentru a scapa pe acel al proca proprietarul să'l despăgubească de
care astfel n'ar fi perit prin caz for-

preferenţei

ce gerantul

a aratat

pentru

lucrul stăpânului *).
40 Darea

socotelelov» (art. 1541 C. C. și 1392 C. Calimach).

Ca și mandatarul

(art.

1541),

gerantul trebue să deie

socoteală de gestiunea sa și să restitue proprietarului tot
ce'i a parvenit și tot ce ela primit pentru dânsul. Legea
actuală nu supune pe gerant la această obligaţiune, însă

ea resultă din principiul că ori ce cârmuitor a unei averi
străine trebue să deie samă de administraţiunea sa 2). (Cpr.
art. 110, 343, 415, 726, 916, Ş ultim, 1541 C. C. art.
13 C. pen., ete.) „Acelce fără poruncă au primit asupraşi
o treabă străină, dice art. 1392 din codul Calimach (1039
C. austriac), este dator a da socoteală curată ca un în-

puternicit 3).

|

|

Socotelele se vor da în formele ordinare și vor fi întovărăşite de acte justificative 4). Judecătorii ar putea chiar
') Cpr. Demolombe, XXXI, 1514. Larombitre, V, art. 1374,
No. 5, in fine.
2 Cpr. Pothier, op. cit., V, 226, Maread6, V, art. 1372 urm,,
No. 1. Pand. fr., Gest. dufaires, 265 um. Păucescu, II,
121. 7. Huc, VIII, 381. Molitor, II, 766. Giorgio Giorgi,
V, 55. Arntz, III, 464. Demolombe, XXXI, 157 urm. Thiry,
III, 195. Laurent, XX, 328 și toţi autorii. Cas. fr. D.P,,

54. 1. 183. Cas. Roma, La Legge, 1876. 1. 865.

3) „quo est ipsum actus sui rationem reddeve, et eo nomine
condemnari, quidquid vel non, ut oportuit, gessit, vel ex his
negotiis retinet“. (Li. 2, in medio, Dig., 3, 5, De negotiis gestis).
*) Proba testimonială, admisibilă pentru dovedirea actelor suc- Admiterea
cesive care constituese gestiunea de afaceri, fiind că geran- probei testi-

tul a fost în imposibilitate de a'şi procura despre eleo d0- gg oniale:

vadă scrisă (vegi înfră, rubrica : Deosebire între mandat și
gestiune de afaceri, punctul 6, p. 349), nu se mai poate admite
pentru dovedirea cheltuelelor făcute de dânsul de cât conform

dreptului comun (art. 1191 urm.),

fiind că el a avut posi-

bilitatea de a'şi procura o dovadă scrisă. Demolombe,

156 şi XXXI,

159.

Demante,

V, 322
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bis L. Peucescu,Il,
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IV.—ART. 1541,

să ordoane producțiunea în justiţie a registrelor, notelor
și actelor gerantului relative la gestiunea sa (art. 1185),
pentru că aceste acte sunt comune ambelor părți 1),

Gerantul va da socoteală de totce a primit şi a trebuit. să primească pentru proprietar, chiar când ceea ce

ax fi primit

nu sar fi cuvenit acestuia

tot

(art.

15412):

de

ceea ce a plătit în numele și pentru proprietar 3).
Dacă gerantul este debitorul proprietarului, el trebue să'i
plătească ceea ce'i datorește ; ear dacă proprietarul este cre-

ditorul gerantului, acesta se va plăti însuș, a se met ipso
ezigere... căci altfel el va fi responsabil de dobânda care ar

curge în folosul său 4),
Inaplicarea
art. 1544
partea I-a

Dacă

sumă

de

gerantul
bani

care

a întrebuințat
aparţinea

în propriul său folos o

proprietarului,

el va

datori

la gestiunea dobânda legală, conform dreptului comun, din diua cererei
de afaceri.
Controversă. în judecată (art. 1088), ear nu din diua întrebuințărei acelor bani, disposiţia

art. 1544

partea 1 de la mandat nefiind

aplicabilă gestiunei de afaceri, mai cu samă în legislaţia
noastră, unde textul francez (1372) a, fost modificat, şi
121. Giorgio Giorgi, V, p. 82, nota 4. C. Bruxelles, 13 ian.
1820. Repert. Dalloz, Odlig., 4883, nota 1 şi Pand. fe.,

Gest. d'ajaives, 294.— Contră. Rpert.

)
*)
*)

*)

Dalloz, Oblig.. 4882.

Pand. fr., Gest. d'afaires, 296. Cpr. și Larombiăre, V, art.
1348, No. 9.
0. Rennes, D.P., 80. 2. 91 şi Sirey, 80. 2. 214. Pana. fr.
Gest. Vafaires, 291. T. Huc, VIII, 381, p. 506.
„Si guis negotia aliena gerens
indebitum ezegevit, restituere
cogitur“. L. 23, ab înitio, Dig., 3, 5, De negotiis gestis).
Demolombe, XXXI, 161 urm. Ceea ce el ar fi plătit pentru proprietar, fără a fi datorit, va remânea în sarcina sa:
„ De eo autem quod indebitum solvit, magis est ut sibi imputave debeat“. (L. 23, Dig., 3, 5, De negotiis gestis).
Demolombe, XXXI, 163. Molitor, II, 167. Giorgio Giorgi,
V, 38. Cpr. L. 13, Dig, 3,5, De negotiis gestis.—Dacă gerantul a cumparat de bună credință de la an non dominus
lucrul proprietarului, el îl va dobândi prin usucapiune şi
nu va fi obligat al restitui de cât atunci când va afla,
înainte de indeplinirea prescripţiei, că stăpânul este proprietarul acelui lucru. Molitor, II, 768, „Cim mie absente
negotia mea gereres, imprudens vrem meam emisii, et ignoranus
su cepisti: mihi negotiorum gestorum, ut restituas, obligatus
non €5; sed si antequam usucapias, cognoseas vrem meam esse,
subjicere debes aliguem, gui a te petat meo nomine ut et mihi
em, et tibi stipulationem evictionis committat“. L. 19, $ 3, Dig,
3, 5, De negotiis gestis.
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se dice

1550.

în codul

333

francez,

că ge-

vantul este supus tuturor obligațiilor cave ar resulta din un
mandat expres cei ar fi conferit proprietarul. (Vei supră
p. 325, 326). Dacă această părere se susține de unii în
Francia, a fortiori ea trebue să fie admisă la noi !).
Tot pentru aceleași motive, vom decide că gerantul Inaplicarea

care ar fi întrebuințat o sumă de bani a lui proprie înca,

interesul

proprietarului,

nu

va

avea

drept

la

dobândile

legiuite a acestei sumi din diua întrebuințărei, conform
art. 1550 relativ la mandat, ci conform dreptului comun,

adecă de la

cererea

fiind, în adevtr,

în judecată (art. 1088).

o excepţiune

Art. 1550

la regula: generală

înscrisă

în art. 1085, nu poate fi intins dela un caz la altul, ori
care ar fi analogia care necontestat. există între gestiunea

de afaceri şi mandatul. Și apoi, în gestiunea de afaceri,
există un spirit de binefacere care nu permite gerantului
de a face dintr'ânsa un mijloc de câştig, un mijloc de a'și
da banii cu dobândă”). Codul italian curmă, cu toate acestea, controversa în sens contrar, prin art. 1144. (Vegi
și înfră, p. 340).
Gerantul

nu

va

avea

drept

la procentul

banilor

în- Casul în care

trebuinţați, conform disposiţiunei excepţionale â art. 1550, 6 Lot se
de cât

atunci

când

stăpânul

ar fi ratificat

gestiunea, pen- gestiunea de

tmu că asemene ratificare, fie expresă, fie tacită, ax echi-

vala cu un adevarat
„ Piului: „Ratihabitio

„Dig,

mandat (art. 1546), conform princimandato comparaturi. (L. 12, Ş4,

46, 3, De solut. et liberationibus ?),

9

=—

') Vedi în acest sens, Larombiere, V, art. 1375, No. 19. —
Contră. Demolombe, XXXI, 169. Demante, V, 35 bis IV.
Duranton, XIII, 667. Laurent, XX, 396. Giorgio Giorgi, V,
37. Aceşti autori aplică regulele de la mandat şi la gestiunea de afaceri.
Laurent, XX, 317, 330, şi XXVIII, 18 urm. Demante, V,
394 bis II. Lavombiăre, art. 1375, No.17 urm. Baudry, II,
1339, in fine. T. Huc, VIII, 383. Domenget et Peyronny,
Gest. d'afaires, IL, 13317. C. Lyon, D.P., 'Î0. 2. 92. —Contră.
Demolombe, XXXI, 171. Pand. fi, Gestion dafaires, 330.
Mareade, V, art. 1371, No. 2. P. Pont, VIII, 1098. Peucescu, II, 153. Thiry, IL, 196. Vigi6, II, 1687. Mourlon,
Ti,
1666. Aubry et Rau, IV, $ 441, p. 124, nota 12. C. Rennes, D. P., 80. 2. 221. Cpr. L. 18, Cod., 2, 19, De negotiis

3)

gestis.

Vei infră, p. 345. Cpr. şi Demolombe, XXXI, 209.
rombiere, V, art. 1315, No. 21. T. Huc, VIII, 383.

La-

Cei.
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1544,

Aplicarea
Am vEţut, cu toată controversa ce există asupra apartea da cestui punct, că ni trebue să aplicăm la gestiunea de ala gestiunea faceri partea l-aa art. 1544, după care, prin derogare la
A atăceri. art, 10838, mandatarul care a întrebuințat în propriul său
folos o sumă de bani a mandantelui, datoreşte dobânda
din

dliua

întrebuințărei

acestei

sumi,

ear

nu

din

cererei în judecată, conform dreptului comun (art.
Ce trebue să decidem în privința părței a două
1544, după care mandatarul, care din socoteli a
dator cu o sumă oare care mandantelui, datorește
dă din

diua

în

care

“i sa

cerut această

sumă ?

dina

1088).
a art.
remas
dobâu-

Partea

fi-

nală a acestui text este ea aplicabilă la gestiunea de afaceri ? Afirmativa nu sufere nici o îndoeală, pentru că,
în legea

noastră,

art.

1544

na

mai

constitue

o excepție

la dreptul comun, ci din contra, aplicarea art. 1088 !).
In adevăr, pe când textul francez (art. 1996) prevede,
bânda

în partea sa finală, că mandatarul
datorește dosumelor
remase la dânsul din diua punerei în în-

târdiere (du jour gwil est mis en demeure), textul nostru
(1544) prevede, din contra, că el datorește dobânda din
diua când'i sa cerut acele simi, se înţălege prin judecată,
după

cum

se exprimă

art. 1088.

Intenţiunea

legiuitorului

de a modifica textul francez, în sensul de a se reîntoarce
la dreptul comun, adecă la art. 1088, este evidentă, cu
toată părerea contrară a D-lui Peucescu (II, 136), căci
prin cuvintele a cere o sumă de bani, se înţălege o cerere în judecată, ear nu o simplă somaţie sau punere în
întărgiere (art. 1079). Poate că legiuitorul nostru nu'și-a
dat samă de această modificare, dar totuși ea există. Partea finală a art. 1544 fiind deci o aplicare a dreptului
comun (art. 1088), neaparat că este aplicabilă și la gestiunea de afaceri, pe când partea întăi a acestui text fiind
din contra o derogare la art. 1088 și o excepţie la dreptul comun, întru cât, în materie de mandat, dobânda se datorește

din

ina

întrebuințăvei

limitată la mandat și nu poate

Danilov,

trebueşte

fi intinsă la gestiunea

strict

de a-

faceri. Aceste ne se par adevaratele principii.
1) Autorii francezi aplică partea finală a art. 1996 (1544 din
codul nostru) la gestiunea de afaceri, cu toate că, în codul
fi... el constitue o excepţie le dreptul comun. Veqi autorii
citați de Demolombe, XNXXI, 172. Vegi şi Păucescu, II, 136.
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991.

fiind prin esența

sa

gratuită,

Gratuitatea

proprietarul nu va plăti nici un onorariu gerantului, chiar gestiunei de
afaceri.
dacă el ar fi prevădut pentru aceasta o sumă oare careControversă.

în socoteli 1).

IL. Obligafiunele proprietarului sau stăpânului cătră gerant.
Acfiunea negotiorum gestorum contraria.
Art. 991.—Stăpânul ale cărui afaceri
nistrate, este dator a îndeplini obligaţiunele

au fost bine admicontractate în nu-

mele seu de gerante, a'l îndemnisa de toate acelea ce el a contractat personalmente, şi a'i plăti toate cheltuelele utile şi ne-

cesare *) ce a făcut. (Art. 766 urm., 997, 1545, 1546 urm., 1549,

1691 C. 0. Art. 1375 C. fi.)
Gerantul

ru

are, după

gestorum contravia

cum

am

vădut,

acţiunea

contra stăpânului

negotio-

a cărui

afaceri

au fost bine administrate, pentru a dobândi îndeplinirea
obligaţiunelor la care el este supus prin această, gestiune

utilă (art. 991).
|

Stăpânul sau proprietarul nu este însă obligat prin faptul gestiunei de cât dacă afacerea lui a fost bine adminis-

trată, /icet bene res ab eo geste sint 3).

1) Lanrent, XX 331. T. Huc, VIII, 384. Pand. fr, Gest. baffaires, 215 urm.—Cu toate acestea, chestiunea este controversată și Demolombe (XXXI, 173 urm.), care admite principiul, crede totuşi că, conform regulelor aplicabile în materie de mandat (vedi supră, p. 158, text şi nota 5), gevantul

va avea

drept

la o plată

oare

care,

de câte

ori el

ar trăi din munca sa şi gestiunea intreprinsă ar fi relativă la profesiunea, sa. În acelaş sens Gr. Păucescu, II, 135
şi o decisie a Curţei din Gand, criticată de Laurent. Soluţiunea poate să fie echitabilă, însă ea nu este juridică, pen„tru că gerantul având dreptul numai la cheltuelele utile şi
necesare ce a făcut (art. 991), salariul nu poate fi considerat ca o cheltueală. Art. 1394 din codul olandez este
formal în această privință.
*) "Textul corespundetor fr. (1375) vorbeşte de cheltueli utile
sau

necesare,

ceea. ce însâmnează

necesare sau

Vedi Berriat St. Prix, II, 5448.
3) L. 24, in medio, Cod., 2, 19, De negotiis gestis.

chiar utile.

Vedi şi L.

10, $ 1, Dig., 3, 5, unde se dice: „Is haber actionem, qui
utiliter negotia gessit“. Cpr. Pothier, op. cit., V, 219 urm.
Berriat St. Prix, I1, 5447.— In materie de gestiune de afaceri, stăpânul sau proprietarul nu este deci obligat, de
cât dacă gestiunea a fost bună sau folositoare. In această,
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Afacerea a fost bine administrată când gerantula făcut ceea ce era util de a face.
Momentul

Pentru

a se aprecia

care trebu- făcute, , se va xavea
ește avut în

vedere pen- Sau

făcut,

îru
ase a- pioare,
recia utili-

Fatea pesti. acte,

mei.

insuș

fără

utilitatea

în vedere
.

a se ține:

sau

inutilitatea actelor

momentul
samă

Y

aa

de

când aceste
SE

întâmplările

acte
poste-

care
au
putut
să facă să dispară utilitatea acestor
N
.
Au

dacă,

bine înţeles,

aceste

faptului gerantului!):

ALA

e

întâmplări

nu

-

se

datorese

„Safficit si ab initio utiliter

gestum futerit, licet utilitas postea non duvaverit“ *).
Pentru ca acţiunea negotiovum gestorum să existe însă
în specie, gerantul va trebui să dovedească utilitatea ges.

tiunei

sale

.

.p.

în principiu

“i

și că distrugerea

tâmplat fără culpa lui:

a

bunului

s'a

în-

„Si spsa ruina, vel încendium, sine

vitio ejus accideriti 3),

Deoseh. între. Acțiunea negotiorutn gestorum contraria, se deosebește
acțiunea ne- deci, sub acest, raport, de acţiunea de în rem verso, fiind că,

cât eie; în această din urmă acţiune,
t,

acţiunea,

.

A

.

.

>

.

trebue

să se considere mo.

.

.

de afaceri se deosebeşte

de

de

An xen Verso,

privință,

gestiunea

mandat,

căci mandantele ar fi obligat cătră mandatar, chiar dacă
treaba iăcută de acest din urmă ar fi rea. Vina, în adevăr, este a mandantelui că i-a dat asemene însărcinare.
Thiry, III, 196.
Axt. 1389 0. . !) „Proprietarul lucrului este dator, dice art. 1389 din codul
Calimach. .
Calimach (1036 C. austriac), să întoarcă gerantului cheltuelele cele neaparate, macar

de ar fi și remas fără

de folos,

însă nu din însăș a sa pricină“. Cpr. DL. 22, Dig., 3, 5, De
negotiis gestis.
*) Astfel, dacă în timpul absenței unui prieten, i-am reparat,
cu cheltueala mea, casa sa care ameninţa ruină, şi apoi această casă a fost distrusă prin un cutremur, inundație,
trăsnet, sau altă întâmplare, voi avea dreptul de a fi despăgubit de cheltuelele făcute, pentru că actul făcut; de mine era util în momentul când Pam făcut; altfel nimene
wat mai intreprinde gestiunea afacerilor altuia. Cpr. Pothier, op. cit., V, 221. Baudry, II, 1338. 'Thivy, III, 196.
Vigie, IL, 1685. Laurent, XX, 329. Arntz, III, 465. Molitor, Oblig., II, 710. Mareadă, V, art. 1375, No. 1. T. Huc,
VIII, 382. Demante, V, 354 bis 1. Demolombe, XXXI, 184.
Larombiere, V, art. 1375, No. 9. Aubryet Rau, IV, $41,
p. 1125. Giorgio Giorgi, op. cit., V, 62. Cpr. L. 10, $1,
Dig., 3, 5, De negotiis gestis.
3) IL. 22, Dig., 3, 5, De negotiis gestis. Vedi şi art. 1389 C.
Calimach (1036 C. austriac), citat supră, în nota 1. Cpr.

Pothier, op. cit., V, 293. Larombitre, V, art. 1375, No. 9,

în fine,

GESTIUNEA

DE AFACERI.—ART. 991.

331

mentul

în care ea este introdusă, pentru a se decide dacă

pâritul

s'a înbogăţit în detrimentul

spectandum est !).

De câte ori gestiunea

a fost

reclamantului : Ziasfium

filă,

stăpânul

sau pro-

prietarul are cătră gerant următoarele obligaţiuni:
I. El trebue să'i plătească cheltuelele utile și necesare

ce a făcut. Cuvântul mecesar ar fi putut fi suprimat, căci
cheltuelele necesare sunt în tot-deauna și utile. Această din
urmă expresiune era deci suficientă 2). +
Cheltuelele pe care cine-va le poate face la un lucru străin sunt de trei feluri: necesare, utile şi de simplă
plăcere

sau

voluptuare

care

au

fi fost

de obiect

conservarea

făcute,

lucrului

ar fi adus

perirea

î) și

lui;

care,

gue

dacă

si fac-

1) Cpr. Aubry et Rau, 1V, $ 441, p. 195, nota 14 şi VI, $
518, p. 241. Baudry, IL, 1339 bis. Vedi şi infră, rubrica:
Despre ucțiunea de în vrem verso, p. 350 urm.
*) Cpr. Baudry, II, 1337, in fine.—Art. 991 vorbeşte numai de
cheituelele făcute pentru conservarea lucrului (necesare), pe
câud textul cerespunqător francez (1381) vorbeşte de cheltuelele

necesare

cerului, ceea ce
căci

cuventul

şi utile

făcute

necontestat

pentru

conservarea

este un viciu

„utile“ nu este în armonie

de

lu-

redacţiune,

cu cuvintele „pentru

conserearea lucrului“. Cpr. Bexriat St. Prix, 11, 5411. Marcadă, V, art. 1381, No. 1. Vegi și înfră, nota care întovăreşește art. 997.
3) „Impensarum gucedam sunt necessarice, gudedam utiles, gucedam vero tolupiuarie“, L. 1, Pr., Dig., 25, 1, De impensis în
ves dotales factis. Această împarțire a impenselor este admisă
şi de codul actual. Cpr. art. 494, 539, 545, 546,766, 171, 991,
997, 1345, 1346, 13177 C. C,, ete. Vegi t. III a lucrărei noastre,
p. 540 urm. Vedi şi Aubry et Rau, II, $ 919, p. 395 urm.
3) Cpr. Cas. fr., Pand. Ptriod., 1887. 1. 930.— Toate cheltuelele necesare

gerant,

3),

10 Cheltuelele sau impensele necesare (necessarie) trebuincioase după cum le numește art. 432 și 1017 din
codul Calimach, sau neaparate (art. 1389, 1390, 1395
C. Calimach, 1036, 1037, 1042 Cod. austriac), sunt acele
nar

Plata cheltuelelor
făcute de

se restituese

detentorului

de bună

credinţă

deposedat prin o acțiune resolutorie oare care, pe când cele utile nu se restituesc în genere de cât întru atata numai întru cât au mărit valoarea lucrului. Cât pentru cheltmelele de simplă plăcere, posesorul nu poate să pretindă
restituirea lor, având numai dreptul de a le râdica, dacă
aceasta se poate face sine detrimento vei. Cpr. Cas. fe. decisia supră cit.

2

Cheltueli
necesare.
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ta non sint, ves aut peritura aut deterior futura, sit 1). Aceste

Sunt : reparaţiile

Cheltueli
utile.

de intreţinere

după
(331

545)

şi

reparaţiile

cum le numește art. 432 și 1638 din codul Calimach
C. austriac), sau ameliorațiunele, după cum le numeşte

111

art.

se, totuși

C. C., sunt acele care, deși nu sunt trebuineioaînbunătăţesc

766, 171, 991,997)5).

Cheltueli
voluptuare,

(art.

cele mari (art. 546), pentru că fără dânsele lucrul ar fi perit, sau n'ar mai fi putut servi?).
20 Cheltuelele sau impensele utile (utiles) sau folositoare,

lucrul

și mărese

valoarea

lui

(art.

(Cpr. Cas. fe., Pnnd, Pesiod., 1881.

1. 230).
30 Și în fine, cheltuelele voluptuare (coluptuaria sau
voluptosc), sau de simplă plăcere (art. 1346 C. C.), sunt, după

cum

se exprimă

(332 C. austriac),
trebuitoare,

art.

ci sunt

453

şi

1638

din

codul

Calimach

desfătare

și podoa-

acele care nu sunt nici folositoare, nici
făcute

numai

spre

bă (cpr. art. 539 C. C), quce speciem duntazat ornant, non
etiam fruct

cougent, ut sunt viridia,

et dquce salientes, in-

crustationes, loricationes, pictura, ete. 4).
Este însă

re pot

să devie

de observat că cheltuelele de simplă plăceutile

de

câte

ori

măresc

vâlorea

venală

(promerealis) a lucrului : „.. Quod si ha ves, în quibus împense fache sunt, promercales fuerint, tales împensce non v0-

luptuarie, sed utiles sunt“ 5).

Limitele

în

care cheltuelele sunt;

codul

Cheltuelele necesare, neapurate, după cum le numește
Calimach, vor fi toate restituite gerantului ; acele

restituite. utile vor fi restituite numai în limitele folosului
ce au adus proprietarului. Cât pentru acele de simplă plăcere sau

de lux (eoluptuosa sau voluptuavie),

')
)

3)

7

%)
”

gevantul nu va

L. 19, Pr., Dig., 50, 16. Mai veqi încă LL. 3, Pr.
Pr., Dig., 25, |, De impensis în ves dotales factis.
Clădirele din nou

(art. 494)

nu

pot nici odată fi

avea
şi

14

necesare,

ci numai utile. Cpr. art. 1391 C. Calimach (1038 C. austriac).
Vedi şi Păucescu, II, 131. Anbry et Rau, II, $ 219, p.391.
L. 19, $ 1, Dig., 50, 16; L.14, $1, Dig., 25, 1, De impensis în ves dotales factis. Cpr. art. 1638 C. Calimach.
IL. 19, $ 2, Dig., 50, 16; Vei şi L.7, Pr., Dig., %,1;
L. 14, $ 2, Dig, cod. fit. Vedi t. [IL a lucrărei noastre,
p. 541.

Il. 10, Dig., 25, 1, De impensis in res dotales factis. Vedi şi
înfvă, explic. art. 997. Cpr. Larombitre, V, ast. 1381, No.
8. Demolombe, XXXI, 388. P&ucescu, Il, 286.
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numai să le râdice (jus
face fără stricăciune, sine
in fine, Cod., 3, 32, De
însă de a restabili localul

în starea de mai nainte. (Argument din art. 539) 2).
Dacă gerantul a cheltuit mai mult de căt se cuvine, e] Deosebire înnu

va

avea

drept

de cât

la ceea

ce trebuea

să cheltueas-

de afaceri

că 5). In această privință, gestiunea de afaceri se deose- şi mandatul.
bește de mandat, căci de câte ori mandatarul nu este în
culpă,

cheltuelele

cuvânt

sau

anticipaţiunele

că ar fi putut fi mai mici

Mai mult încă, art. 1391

nu

pot fi reduse sub

(art. 1548).

din codul Calimach

(1038 Art. 1591, C.

C. austriac) prevede că „dacă folosul adus proprietarului
ce covârşește peste cheltuele
nu este vederat, sau dacă
ocârmuitorul trebilor străine s'au apucat de sineşi de acest fel de mari prefaceri în lucrul străin, încât proprietarul acestui lucru să nu mai poată al întrebuința spre

îm

acel scop pentru care îl întrebuințase mai înainte; atunce nu numai nu se îndatorește el a'i întoarce cheltuelele,
ci mai

ales poate

să ceară

ducă cu a sa cheltueală
sau

dacă

aceasta

nu

ca

ocârmuitorul

va fi cu putință,

destulare“.
dacă

Dar

lucrului

să a-

lucrul în starea de mai înainte,

se poate întâmpla

să-i facă deplină

să datoreas-

ca gerantul

că o despăgubire proprietarului din causa gestiunei
ipoteza

invevsă

este şi ea

cu putinţă.

In

în-

adevăr,

sale, pe aicabil

de câte de afaceri.

ori gestiunea va fi adus o pagubă reală gerantului, fără
ca să'i s& poată imputa vre-o culpă, de atâte ori el va

putea cere

de la proprietar

art. 991, cât și în baza art.
mandantele

trebue

despăgubirea

1549.

să despăgubească

sa,

atâtîn

baza

Acest text, după care
pe

mandatar

de per-

') „Herennius Modestiuus respondit, ob sumptus nulla ve urgente,
sed zoluptatis causa factos, eum de quo queritur, actionem nou
habere“. Cpr. art. 1038 C. Calimach.
*) Vedi infră, explic. art. 997. Codul federal al obligaţiilor din
Elveţia (L. din 14 iunie 1881) conferă anume gerantului
dreptul

de a râdica

înfrumuseţerile

pentru

care el

Art. 1549

nu

are

dreptul de repetiţiune (art. 74, $ 2 şi 479, $ 3).
3) Cpr. Pothier, V, 227. Giorgio Giorgi, V, 65. 'Troplong,
Mandat, 628. „Si quis negotiu aliena gerens, plus quam oportet
împenderit ; vecuperatuvum eu id, quod prestari debuerit“. L,
25, Dig., 3. 5, De negotiis gestis.
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derile suferite cu ocasiunea însărcinărilor sale, dacă nu-i
se poate imputa nici o culpă, este, fără nici o îndoeală,

aplicabil şi la gestiunea de afaceri, pentru că el cuprinde
aplicațiunea unui principiu general !).
Inaplicarea
Gerantul are drept nu numai la banii cheltuiţi de

art, 4900 13 dânsul pentru reparaţiile necesare și utile, dar și la prode afaceri. centele legale a acestor bani, însă aceste procente nu'i sunt

Controversă, datorite, în lipsa unei ratificări exprese sau tacite din partea
proprietarului, de cât de la cererea în judecată, conform drep-

talui comun
făcut

(art. 1088),

plăţile,

pentru

că

ear nu din diua

art.

1550

de

de

când

la mandat

ela

fiind o

excepţiune și o derogare de la dreptul comun, ca atare
este de strictă interpretare: Irceptiones sunt strictissimo

înterpretationis ?).
Dreptul de

Gerantul

are el dreptul

retenţie. Cottarului, pănă
cute

de

a reținea

cu ocasiunea

gestiunei

sale?

Respunsul

de și chestia este foarte controversată.
despre

care

lucrul

proprie-

este

simplu,

i se va plăti cheltuelele utile şi necesare fă-

am

vorbit

Dreptul de retenţie,

de mai

multe

creanţe,

nu poate

ori

pănă

acum 3),

fi intins

prin. a-

fiind, după cum foarte bine dice Curtea din București 4),
0 mesură excepțională, prescrisă de legiuitor ca să garan-

teze

plata

unor

anume

nalogie, pentru motive
de lege.

Garanţiile

fiind, în adevăr,
ție nu

poate

de echitate, la casurile neprevă&dute

și causele de precădere admise

de strictă interpretare,

fi admis

de cât in

casurile

de

lege

dreptul de retenanume

statorni-

cite de lege, adecă în casurile ast. 509, 771, 1322, 1823,
1377, 1444, 1618, 1619, 1694, 1700 C. C€., 590 Cc.
com., etc.
)

Cpr. L. 26, $ 7, Dig., 17, 1, Manduti, vel contra. Vedi şi
Peucescu, II, 134. Cpr. art. 1396 C. Calimach (1043 C. austriac), citat supră, p. 317.
*) Vei supră, p. 333, unde am vâqut că chestia este viu
controversată. Art. 1144 din codul italian curmă controversa în sensul că gerantul are drept la dobândă din diua
întrebuinţărei banilor.
3) Ved t. IL a lucrărei noastre, p. 467, text și nota 2; p.
484, text şi nota 3; p. 509, 510, p. 615, ad notam; t. III,
p. 946, ete. Vedi şi tratatul nostru în limba franceză, p. 212.
4) Dreptul din 1884,N0. 25. Idem. Laurent, VI, 181 şi XXIX,
293 urm. Cabrye, Dr. de rttention, 67 urm. Mourlon, Fra-

men critigue du comm. de 'Troplong, 231. P. Pont, IX, 1298.

Bauâry, III, 1053 urm.
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principiilor atăt în dreptul nos-

tru căt şi în dreptul francez.
Sunt însă legislațiuni care

trar, făcând din dreptul

991.

de

ori există

au

admis

principiul

retenţiune un drept
dout

obligaţiuni

con-Dreptul stră-

general,

IN.

corelative a-

vând aceiaș causă: „In toate contractele sau quasi-contractele bilaterale, dice Pothier, una din părţi nu este în
drept de a cere ca cealaltă să'și îndeplinească obligațiunea
sa,

dacă și ea nu este gata de ași îndeplini pe asa“
Principiul statornicit de Pothier a fost consacrat

noul cod german,
în toată

promulgat

Germania

la

1).
de

1896, spre a fi aplicabil

cu începere

de

la 1 ianuar

1900. Ea-

Codul german

din

1896.

tă în adevăr, cum se exprima art. 273, din acest cod:
„Debitorul, care are un drept exigibil contra creditorului în virtutea raportului juridic din care resultă propria sa obligaţie, poate să refuse prestaţiunea datorită de
dânsul pănă la executarea prestațiunei părţei adverse, afară de casul când părțile ar fi hotărît contrariul. Creditorul poate însă să oprească exercițiul dreptului de reten-

ție dând

siguranţă,

dejusiune“ 2).

care siguranță

nu

poate

însă fio fi-

Aproape aceleași principii au fost consacrate de
dul elveţian asupra obligațiilor din 1881 (art. 224—228)
Aceste principii, ori cât de logice ar părea, n'au
însă consacrate de legiuitorul nostru, unde dreptul de
tenție

a

remas

admisă numai
de

asemene

o

excepțiune

știut este că numai
ranţii

excepțiune,

în unele casuri.

o garanţie

Co- Codul elveţian.
3).
fost
re-

şi o precădere

Or, cu ce drept sar intin-

de la un

caz la altul, atunci

când

legiuitorului aparține de a înfiinţa ga-

și privilegii.

Gerantul

nu va

putea deci să exercite dreptul

de re-

1) Pothier, Quasizcontrat negotiorum gestorum, V, 226. Vegi şi
Laurent, XXIX, 293, p. 330.
*) „Der Glăiubiger kanu die Ausiibung des Zuriichbehaltuungsrechts
durch
Sicherheitsleistung
abwenden. Die Sicherheitsleistung
durch

Biirgen îst ausgeschlossen“.

5) Codul italian (art. 706) şi acel olandez (art. 630) acordă
dreptul de retenţiune numai posesorului de bună credință,
refusându'l acelui de rea credință. Cpr. în acest sens, C.
din laşi. Dreptul din 1885, No. 85. Cas. fr. D. P., 52.1.
280. C. Bastia și Grenoble, D. P., 56. 2 962. D. P., 62.2.
41. Marcad6, II 430, nota 1. Vedi tratatul nostru în limba,
franceză, p.212,precum şi t. 1] a lucrărei noastre,p. 467,nota 2.
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nu-i 7] conferă1).
dreptul

de

991.

'Tribu-

retențiune - este

un drept ezxcepfionul, adăogând însă că acordarea lui este
lăsată la suverana apreciare a instanţelor de fond 2). Con-

tradicția este

flagrantă,

căci

dacă

țional, trebue să tie strict mărginit
Drept internaţional.

el este un

drept

la casurile

excep-

prevedute

de lege, necum să fie lăsat la apreciarea judecătorilor.
Gerantul n'ar putea să exercite acest drept excepţio-

nal, chiar dacă el fiind străin, legea sa personală i-ar conferi în termeni expreși, pentru că este vorba, în specie, de
o precădere, de un privilegiu, şi privilegiile sunt terito-

riale prin esenţa lor ?).
Fiind

Art, 1570 C.
C. Greşală
de tipar.

că

vorbim

de dreptul

de retenţiune,

este

bine

să semnălăm o anomalie, sau mai bine dis, o greșală a legiuitorului. Voim să vorbim de art. 1510, care consacră

dreptul

de

retenţie

In adevăr, acest text

numai

graţie

prevede

că

unei

greșeli

pcomodatarul

de

tipar.

poate

să

rețină lucrul sub cuvânt de compensațiune pentru creanţa
ce are asupra comodantului“, pe când textul corespundle-

tor francez (art. 1885) dice că comodatarul nu poate să
reţină lucrul, ceea ce este conform dreptului roman (L. 4,
Cod., 4, 23, De comm.) şi principiilor generale care voesc ca
) Vedi în acest sens, Cabrye, op, cit, 121 și autorii citați
p. 340, nota 4. — Contra. Demolombe, XXXI,
179, pe
care Păucescu (II, 137), îl reproduce în totul, fără a arata macar că chestiunea este controversată. Mai vedi încă
tot în acelaş sens, P. Huc, VIII, 168 urm. Pana. tr,
Gestion d'afaires, 304. Giorgio Giorgi, Teoria delle obbliga2ioni, IL, 408, p. 481. Nicolas, Droit de retention legale, 236,
ete. Chestiunea fiind foarte controversată, am aratat în t.
UI, p. 467,.nota 2 diferitele sisteme admise în această privință atât în doctrină cât şi în jurisprudenţă. Giorgio Giorgi, în tratatul s&u asupra obligaţiilor (t. Il. 376—432, p.
+44—506) a făcut un studiu adâncit asupra dreptului de
vetenţiune, la care ne permitem de a trimete pe cetitorii
noștri doritori de a studia chestiunea în toate amănuntele
ei. Vedi asupra dreptului de retențiune şi monografiele lui
Cabrye, Nicolas şi Guillouard, etc,
*) Trib. Ilfov, Dreptul din 1896, No. 30. Cpr. Cas. rom. şi C.

București, Dreptul din 1883, No. 63 şi Bulet. S-a I, anul
1883, p. 677. Dreptul din 1894, No. 68. Vedi si Aubry et

5

Rau, II, $ 219, p. 397 şi III,
8 956 bis, p. 118 urm., text
şi notele 13, 18. Mass6-Vergs, II, $ 281, p. 81.
Laurent, Droit civil international, VII, 291.
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datoria unui corp cert să nu poată fi compensată cu datoria u-

nui lucru de gen (art. 1145). Acest text (1570) ar fi trebuit
deci să fie eliminat

liminat în,

din

codul

nostru, după cum

codul italian, în

codul

ela

fost e-

olandez și în alte

le-

giuri străine.
Legiuitorul nostru însă, departe de a'l elimina, la tradus așa cum se găseşte în codul francez, și
dacă dreptul de retenţie se vede consacrat în materie de comodat, aceasta se datorește numai unei greșeli de tipar,

căci particula nu figurează în
este învestit

cu iscălitura

manuscrisul

domnească

original,

a lui vodă

care

Cuza,

şi

care se găsâşte în arhiva Ministerului justiției,

manuscris

pe care

lam

aveam

noarea

de a

Ne

consultat

am

ocupat

care proprietarul

mai

multe

ori când

o0-

II. A doua

pănă

acum

obligaţie

contractate

de prima

obligațiune,

pe

sau stăpânul o are cătră gerant.

fost bine administrate,
nelor

de

fi secretarul general al acelui Minister !).
a stăpânului

consistă

în numele

a

cărui

afaceri au Indeplinirea

în îndeplinirea

seu

de cătră

obligaţiu- pă

gerant

cătră cei

a oblig.

de al treile. Gerantul care contractează cu alţii, în numele i
proprietarului, de ex., cu un architect sau un antreprenor
pentru reparaţiele urgente ce urmează a se face imobilu-

lui acestui din urmă,
obligă pe acest din

1546).

nu se obligă, 'în adevăr,
urmă,

întocmai

Terţiul creditor va avea

pe sine,ci

ca şi mandatarul

deci

acţiune

(art.

în contra

stăpânului, car nu în contra gerantului 2).
1) Vedi tratatul nostru în limba franceză, p. 311, nota 1.
2) Baudry, II, 1337. Mourlon, II, 1666. Demolombe, XXII,
192. Laurent, XX, 332. 1. Huc, VIII, 382.— Dacă gerantul
sa obligat

personal,

fără

a dice că lucra

în numele altuia,

cel de al treile va avea necontestat o acţiune directă şi
personală în contra lui. Demolombe, XXXI, 196. Laurent,
XX, 332. Mourlon, II, 1666.
Cel

de al teile care

a contractat

direct şi personal

cuCasul în care

gerantul, are el însă o acţiune în contra stăpânului, şi ce texţiul a ca
acţiune

anume

cel de al
contra

este

gerantului, o acţiune

Marcad6,
După

? Chestiunea

controversată:

treile ar avea în contra proprietarului,

V, art. 1375,

După Unilreet şi perso-

ca şi în nalcu ge-

directă şi personală (art. 1546).

No. 2.

alții însă, şi această

Demante,

V, 354 bis

rantul.

V. a

ea

opinie ne se pare mult măi juti- contra, stă-

dică, cel de al treile nu va avea, contra proprietarului o pânului.
acțiune directă şi personală, ci acţiunea pe care geraniul oControversă.
are contra

proprietarului

pentru

tvactele încheiate în numele

a fi indemnisat,

de

con-

său personal (art. 991), acţiu-
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Casul în care

III. In fine, de câte ori gerantul sar fi obligat
perso-

gerantul sa
obligat per-

nal cătră terții, ear
sonal cătră dator al indemnisa,
terțiu.

1546.

nu în numele stăpânului, acesta este
adecă a'l libera de obligaţiunea sa,

aducând chitanţa creditorului, sau făcând pe creditor
să']
primească pe dânsul, adecă pe stăpân, ca debitor în
locul

gerantului (art. 991) 1).
In asemene

caz, gerantul

|

va avea

o acţiune

în con-

tra stăpânului, ear cei de al treile vor avea 0
acțiune directă și personală contra gerantului cu care au
contractat personal.
Despre

50,

luat

ratificarea gestiunei

de afaceri (art. 1546),

A ratifica, vatum habere (L. 9, Dig, 3, 5 şi L. 60, Dig.,
17), insemnează a aproba un act la care cine-va n'a

parte *).

Ratificarea

(ratihabitio)

este

deci primi-

rea şi aprobarea de cătră proprietar a faptelor
sevârşite
de gerant.
Mai multe legislaţiuni străine preved că ratifi
carea
gestiunei de cătră proprietarul lucrului echivalează
cu un

adevarat mandat 5):
ea

„Ratihabitio mandato comparatur“ €),

Acest principiu este aplicabil și la noi, pentru
că cece legea dice în privința mandatarului care ar fi
în-

trecut limitele mandatului său (art. 1546), este aplicab
il
și la gestiunea de afaceri: „S; quis vatum habuerit gquod
gestum. est, obstringitur mandati actione“ 5).

9
—

Art. 1167,
1190.

ne pe care cel de al treile o va exercita în numele gerantului, în baza art. 974. Mourlon, II, 1666. Laurent, XX,
332. Demolombe, XXXI, 198 urm. Larombiăre, V, art. 1375,
No. 5. Cpt. Gr. Păucescu, II, 127, 128.
') Cpr. Pothier, op. cit., V, 298. Baudry, II, 1337. Demolombe,
XXXI, 197. Laurent, XX, 332.
Cpr. art. 1096, $ 2, 1546, $ 2.— In ant. 1167 şi 1190,
expresiunea, ratificare este luată în sensul de con rinare,
adecă de întărire a unei obligaţiuni anulabile. In ambele
casuri, ratificarea consistă în aprobarea unui fapt, însă în
casurile art. 1096 şi 1546 se aprobă faptul altuia, pe când
în casurile art. 1167 şi 1190 se aprobă faptul seu propriu
prin renunțarea la acțiunea în anulare. Cpr. Peucescu,
II,
152. Demolombe, XXXI, 205.
3) Cpr. art. 1892 C. spaniol din 1889; art. 474 C. federal
al
obligaţiilor din Elveţia (L. din 14 iunie 1881), ete.
+) DL. 12, $ 4, Dig, 46, 3, De solut. ei liberationibus.
* L. 60, Dig., 50, 17, De diversis regulis juris antiqui.
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proprietarului

este însă

1546, -

în genere
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lipsită

de interes de câte ori gerantul se găseşte în condiţiunele
de a putea exercita acțiunea negotiorum gestorum ; căci, în
asemene

caz, și în urma

ratificărei,

el va

avea

acţiunea

care se naște din gestiunea de afaceri, această acţiune remănând ceea ce era și mai înainte ... „Pit igitur, et post

ratihabitionen, negotiorum gestorum actio“ 1).

|

Singurul efect pe care lar produce, în asemene
ratificarea ar fi ca art. 1550 de la mandat să poată

plicat gerantului,
losul

acestuia

adecă ca dobânda

pso jire

din

diua

din diua cererei în judecată,
Dar

dacă

ratificarea este

caz,
fi a-

legală să curgă în fo-

plăţilor

conform
aproape

probate,

ear

nu"

art. 1088 2).
lipsită

de efecte de

câte ori gerantul are exercițiul acţiunei negotiorum gestorum,
ea va fi utilă, din contra, de câte ori el nu o va avea,
precum ar fi, de ex., în casul în care cine-va din eroare
ar fi gerat afacerile altuia, credând că gerează pe ale sale.
Ratificarea va avea de efect, în asemene caz, schimbarea acţiunei de în rem verso, pe care necontestat o are

gerantul (spră, p. 316, 317),în acțiunea mandat contraria 5),
Ratiticarea,

ca ori

ce manifestare a consimțemântului, Ratificarea

poate să fie expresă sau tacită (art. 1546) 4).

neva,

dice

ast. 1154

din codul Calimach (863

„Poate ciC. austriac),

)

LD. 9, în fine. Dig., 3, 5. Cpr. L.6, $9și 10, Dig,, cod.uit:;
L. 20, $ 1, Dig, 17,1, Mandati, vel cuntra, dice de asemene: „Nam mandati actio non potest competere căm non antecesserit mandatun“. Cpr. Darombiere, V, art. 1375, No.
12. Demolombe, XXXI, 208.
2) Cpr. Demolombe XXXI, 209. Larombitre, V, art. 1375,
No. 21. Păucescu, II, 160, în fine. Cât, pentru casul în care
n'ar exista ratificare, am vedut, cu toată controversa ce
există asupra acestui punct, că disposiţia excepţională a art.
1550 nu se aplică gerantului şi că, în regulă generală, el
nu are dreptul la dobândă de cât din diua cererei în judecată, conform art. 1088. Vegi supră, p. 333 şi 340.
3) Opr. Demolombe, XXXI, 211. Pucescu, II, 161. Larombiere, V, art. 1375, No. 13. T. Huc, VIII, 385.
*) „Considerând, ice Curtea de casaţie din Francia, că ratificarea

unei obligaţiuni

contractate de o a treia

mandat nu este supusă vre unei anume
este

ca ea să vesulte

din un

fapt

sau

persoană fără

forme ; tot ce se cere
din un

act care

să

arăte o voinţă neîndoelnică de a aproba obligaţia contractată fără mandat.“ D. P., 73. 1. 413. Cpr. Demolombe,
XXXI, 212. Peucescu, II, 154.

poate fi expresă sau
tacită.
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să arăte

a

sa voinţă

obşte primite, ci și prin
Inânduse in bagare de
rările, nu lasă nici un
Capacitatea,
Ratiticarea fiind o

nu numai

prin

IV.—

ART.

cuvinte

1546.

şi semne

de

tăcere, cu acest fel de fapte, care
samă cu deamâruntul toate împrejucuvânt întemeiat pentru îndoială.
manifestare a consimţEmântului, se

Popriotaru- înțelege că proprietarul sau stăpânul trebue să fie capatifică gesti- bil de a consimţi în momentul când ratifică 1). Nu se cere
în
însă caşi gerantul să fie capabil în acest moment, nici să
consimtă, pentru că ratificarea este un act unilateral al
voinţei proprietarului. (Demolombe, XĂXSI, 213).
Aceste principii generale fiind expuse, să vedem acum

care
Efectele ra-

sunt. efectele ratificărei stăpânului.
Și mai înainte de toate, în cât priveşte

efectele rati-

bitcărei întrețicărei între părţi, nu mai remâne îndoială că gerantul este
proprietar. presupus a fi avut de la proprietar un mandat
uz er func,
adecă cu efect retroactiv încă din diua începerei gestiunei...

» Dicendum

est,

hoc ipsum guod vatum habet, voluisse eu

veto vecurreve vatihabitionem*.
Efectele ra-

Cât

pentru

efectul

(L. 16, $ 1, Dig., 20, 1)?).

ratificărei

în privinţa

carei în treile, chestiunea este controversată.

celor d al nostru profesor

de la facultatea

celor

de

al

Fostul și regretatul

din Paris, Labb6, înteme-

"oversă induse pe mai multe texte din dreptul roman 3), într'o disertaţiune îns&mnată, s'a încercat să dovedească că ratificarea își produce, cel puțin în regulă generală, efectele
sale retroactive și în privinţa celor de al treile 4).
)

Cpr. Cas. rom. S-a 1, Bulet. 1891, p. 300. Pand. tr. Gest,
d'afaires, 385.— Astfel, un comerciant declarat în stare de

faliment

n'ar

putea

să ratifice, în urma datei

încetărei plă-

ților, actele prin care sar înbunătăți posiţiunea unora din

creditori

în detrimentul

celorlalţi, pentru

că

el nu poate

consimți asemene acte (art. 720 C. com.). Cpr. Peucescu,
II, 155. 'Troplong, Mandat, 92. Demolombe, XARI, 925.
*) Vedi Demolombe, XXXI, 217. 'T, Huc, VIII, 385. 'Proplong, Mandat, No. 131, p. 128 şi 617, p. 517. Peucescu, II,
158. Pand. fe., 0 cir, 403 urm. Cpr. L. 60, Dig., 50, 17,
De regulis juris, etc. şi L. 16, Ş 1, Dig., 20 1, De pign. et

hypothecis. — "Tot. astfel,în casurile art. 1167 şi 1190, con-

tractul viciat îşi va produce efectele sale, prin ratificare,
ca şi cum ar fi fost valabil încă de la început. Cpr. Peu-

cescu, II, 159. Veqi infră, explic. acestor texte.

3) L. 24, Dig, 3,
1, De pign. et
diciis j—l, 25,
4) Labb6, Dissert.
rant d'afaires..

5, De negotiis
hypothecis ;—
Cod., 5,16, De
sur les effets

gestis;—L, 16, $ 1, Dig., 20,
L. 56, $ 1, Dig., 5, 1, Dejudon. inter virum et uxorem, etc.
de la vatif. des actes d'un gt-
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Părerea generală este însă că ratificarea nu poate să .

vatăme pe cei de al treile, care ar fi dobândit drepturi asupra lucrului în privinţa căruia ratificarea a avut loc 1).

Astfel, dacă gerantul a vândut

sau ipotecat 2)

un imobil al

stăpânului, și apoi acesta, în necunoștinţa unor asemene contracte, a vândut sau ipotecat și el acelaș imobil unei alte
1) Această, soluţie este formal admisă de legiuitor în privința
confirmărei sau ratificărei unui act viciat: „Confirmarea,

ratificarea sau esecuţiunea voluntară, în forma şi în epoca
determinată de lege, dice art. 1167, $2, ţine loc de renunţare în privința mijloacelor și excepţiunelor ce puteau fi
opuse

=)

acestui

act, făra

Art. 1167,
$ 2,

a se vatama drepturile persoanelor de

al treile“. Cpr. Baudry, II, 1250. Giorgio Giorgi,
VIII, 199 urm. Veqi și infră, explic. acestui text.

op. cit.,

Aceasta ar lăsa a se presupune că ipoteca poate fi consti- Gerantul de
tuită de un gerant de afaceri, ceea ce este foarte îndoel-afaceri poate

nic, pentru acă ipoteca,
fiind un :contract solemn, ea nu poa- el constitui
a
o ipotecă
te fi constituită

în numele

altuia,

după

cum

prevede

în

anu- numele stă-

me legea belgiană din 16 dechembrie 1851 (art. 76,
$ 2), de pânului?
cât în baza unui mandat autentic. Vedi în acest sens, Cas.Controversă,
rom. Și C. Focşani, Bulet. S-a I, anul 1881, p. 238. Bulet,
1883, p. 795; Bulet. 1885, p. 36. Dreptul din 1886, No. 50.
Cpr. Pand. fr. Gestion d'afaires, 182 şi autorităţile citate
acolo.—Sub codul Caragea însă, un simplu mandat legalisat de o autoritate

ficient. (Tribun.

administrativă sau poliţienească era su-

Râmnic-Vâlcea, 1. Călinescu făcând fune-

țiune de preşed. Curierul judiciar din 1896, No. 18).

Curtea din Focșani și din Bucureşti au decis că mandatarul
creditorului ar putea fi investit numai de un mandat legalisat, autenticitatea, nefiind cerută de cât din partea debitorului (Dreptul din 1883, No. 34 şi din 1889, No. 49. Cpr.
Dnranton, XIX, 351 bis. Troplong, Hypoth., II, 510), soluție care ne se pare inadmisibilă, pentru că ipoteca fiind un
contract solemn, toate părțile contractante, atât debitorul
cât şi creditorul, trebue să consimtă în forma autentică,
Cpr. Cas. fr. D. P., 90. 1. 105. D. P., 87. 1. 222. Bandry,
LUI, 1320. Thiry, 1V, 504. Laurent, XXX, 441, ete. Vedi
şi tr. nostru în limba franceză, p. 457, nota 1.—In cât privește celelalte casuri în care se cere o procură autentică,
vedi acelaș tratat, p. 90, nota 1, p. 29%, nota 1, p. 461,
nota 1, ete. Sunt, ce e dreptul, autori care, cu toate că recunose necesitatea unei procuri autentice pentru constituirea
unei ipoteci convenţionale, totuşi admit constituirea ei din
partea unui gerant de afaceri (P. Pont, Prioil. et Hypoth.,
410 și 657. Cpr. Cas. fi., D. P., 16. 1. 97); însă aceasta constitue o contradicție flagrantă, după cum cu drept cuvânt
observă Demolombe (XXXI, 224).
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„persoane,
Asigurarea

de câtră ge-

ratificarea primei

vândări

sau primei ipoteci nu

va vatama drepturile dobândite direct de la proprietar de
cătră al doile cumpărător sau creditor ipotecar.
„

„

De asemene,

rant
a unui Stăpânului

4

?),

și

dacă

AN:

dacă

gerantul
,

imobilul

a

a asigurat
Ta.

perit

un imobil

inaintea

fox

al

ratificărei

contractului de asigurare, ratificarea gestiunei făcută de
Controversă. Proprietar în urma sinistrului, nu va produce efect retroactiv contra companiei de asigurare 2).
imobil a
stăpânului.

Deosebire

Am

între mandat

şi gestiunea

vedut în explicațiunele

de afaceri.

de mai sus, că multe din

regulele de la mandat se aplică și la gestiunea de afaceri.
Intre contractul de mandat și quasi-contractul de gestiune
de afaceri există însă mai multe deosebiri, din care vom
semnala numai cele mai de căpitenie.
1% Mandatul este un contract, pe când gestiunea de

afaceri este un quasi-contract;
2" Mandatarul, care a făcut ceea ce era însărcinat a
face, are drept la cheltuelele făcute de dânsul, chiar când
ele n'ar fi adus nici un folos mandantelui (art. 1548), pe
când gerantul de afaceri nare drept de cât la cheltuelele

utile pentru

lui cerea

stăpân,

adecă,

la acele

să fie făcute (art. 991);

ce interesul

stăpânu-

30 Mandatarul nu este obligat a termina lucrul început la moartea niandantelui de cât dacă există, pericol în

întărdiere (art. 1539), pe când gerantul este obligat, cu
toate că stăpânul ar fi murit înaintea sevârșirei afacerei,
să continue gestiunea pănă ce moștenitorul va lua direcțiunea ei (aut. 988), şi aceasta chiar dacă w'ar fi peri-

col în întărdiere.
gerantului, pentru
1)

Asigurarea

Legea este mai severă
în privinţa
câ el este acela care a luat inițiativa

făcută

de un gerant

de

afaceri în numele

pro-

prietarului este deci validă. Demolombe, XĂXI, 221. Păâucescu, II, 156. Vedi și supră, p. 313, nota 2.— Vedi insă
Troplong (Mandat, 562, 620), după care asigurarea nu sar
putea tace de cât în baza unui mandat expres sau virtual,
sau în baza unei ratificări, dacă n'a existat mandat.
*) Vedi în acest din urmă sens, 'T. Huc, VIII, 385. Demolombe,
XXXI, 218 urm. Larombitre, V, art. 1375, No. 13. P&ucescu,
II, 164 urm. Troplong, Mandat, 620. Cpr. Cas. fe. D. P,
16. 1. 91 şi nota lui E. Garsonnet, astăzi decan al facultăţei juridice din Paris.

e

DEOSEBIRE

ÎNTRE

gestiunei, pe când

MANDAT

ŞI GESTIUNEA

mandatarul

DE

AFACERI,
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n'a făcut de cât să asculte

de rugămintea mandantelui.
+” De câte ori mai multe

datar pentru o afacere comună,

persoane

au numit un man-

fie care din ele respunde

solidar de toate efectele mandatului (art. 1551).

Această

disposiție, ca și acea a art. 1003 fiind derogatorie la dreptul comun, nu se aplică la casul în care o gestiune ar fi
fost, intreprinsă pentru o afacere comună mai multor persoane. In asemene caz, fie-care stăpân va fi obligat cătră
gerant numai pentru partea sa, după cum fie-care gerant
va respunde numai de gestiunea sa. (Vedi supra, p. 329).

5” Mandantele trebue să plătească mandatarului dobânda sumelor anticipate, socotită din diua plăţilor probate
(art. 1550), pe când dobânda sumelor cheltuite de gerant
nu se va datori de stăpân, cel puţin după părerea noastră, de cât din diua cererei în judecată, conform dreptului comun (art. 1088). Vegi supră, p. 333 și 340.
60

Dovada

(art. 1533)'),
proba prin

mandatului

se face

după

dreptul

pe când gestiunea de afaceri

marturi

și presumpţiuni, de câte

tul a fost în imposibilitate de a'şi procura

să (art. 1198)2).

10 In genere,

responsabilitatea

comun

se va putea
ori reclaman-

o dovada

gerantului

este

scrimai

mare de cât acea a mandatarului, pentru că, decâte ori
gerantul s'a amestecat în trebile altuia. fără nici o ne-

cesitate sau competință specială, el va respunde de ori ce
greșală sau negligenţă ce ar fi comis un bun părinte de

familie (art. 989, 1080, $ 1) 5), pe când mandatarul nesa-

lariat respunde

numai

de culpa lecis in concreto (art.

1540,

1) Vegi supră, p. 319 ad, nota,
*) Laurent, XIX, 549 şi XX, 313. 1. Huc, VIII, 317. Demo-

lombe, XXX, 15, 152;

XXXI, No. 57, p. 57; No. 159 şi

239. Larombitre, V, art. 1348, No. 9. Duranton, XIII, 356.
Mass6-Verg6, IV, $ 692, p. 7, nota 10, in fine. 'Troplong,
Mandat, 141. Demante, V, 322 bis I. Peucescu, II, 121. Pand.
fr., î. IV, Gestion Wafaires, 290 urm., 345. Cpr. Cas. fe. şi
C. Bordeaux, D. P., 45. 1. 186 şi D.P., 54. 2.113. D.P,
57. 5. 287, No. 19. Vegi şi supră, p. 331, nota 4.
3) Vegi supră, p. 328.— Dacă însă, fără intervenţia gerantului,
afacerea s'ar fi putut compromite, el respunde numai de dol
(art. 990). Vedi supră, p. 327 urm.
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$ 2),

ear acel salariat,

de

DE

AFACERI.

culpa levis în abstracto

(art.

1540, $ 1)'). Asupra acestui punct nu există controversă.

„80 Gestiunea de afaceri este prin esența sa gratuită,
după cum prevede anume art. 1394 din C. olandez, ceea ce
însemnează că gerantul nu va avea nici într'un caz
drept la un onorariu 2), pe când mandatul este gratuit numai prin natura sa (art. 1534 C. C., 374 C. com.) ; de
unde și consecinţa că un advocat, un arhitect Și, în genere,

toți

acei a căror

profesiune

consistă

în a se însărcina

afacerile altuia, nu vor lucra în mod

de a se fi stipulat

vea drept

gratuitatea, ear

la un onorariu,

în caz

carele,

cu

gratuit de cât în caz
contrar,

în lipsă de

vor

a-

convenţie,

se va hotări de justiţie (art. 386 C. com.) 3), soluţiune in-

aplicabilă la gestiunea de afaceri.
In afară de aceste deosebiri, gestiunea de afaceri face

să se nască între gerant și stăpânul afacerei, raporturi.de
natura acelora care există între mandatar și mandante.
Despre acţiunea de in rem verso %).—Deosebire între această acţiune şi acţiunea negotiorum gestorum.
Dreptul

roman,

La
tra

Romani,

persoanelor

acţiunea
care

de in em

trăsese

un

folos

făcute de acei ce se aflau sub puterea
ori un sclav

sau

un

fiu de familie

verso se dădea
personal

din

conactele

lor. Astfel, de câte

trata

cno a

treia per-

soană, fără voinţa stăpânului sau tatălui (sine voluntate
domini vel patris), şi contractul aducea un folos personal
') Lanrent, XVI, 224, 225
320, 327 urm.
*) Vedi supră, p. 335, text
versa.
3) Vedi supră, p. 158, nota
adde, Demolombe, XXXI,
VIII, 884. Pand. fr., Gest.
etc. In- puterea

acestor

şi XXVII,

475.

şi nota 1,

unde se arată contro-

Vegi şi supră, p.

5, şi la autorităţile citate acolo,
174. Paul Pont, Petits contrats,
Vagfaires, 218. Peucescu, II, 135,

principii,

Curtea

noastră

Supremă,

curmând o chestiune foarte controvesată, şi anume acea
de a se şti dacă peţitorii sau starostii (prozeneta) sunt în
drept dea cere o resplată pentru ostenelele lor, a decis că,
în lipsa unei anume stipulațiuni de gratuitate, justiţia apreciează suma care le se cuvine. Vedi considerentele aces*)

tei însămnate decisiuni reproduse supră, p. 143, ad nota.

Versio în vem înssmnează folosul adus lucrului, adecă patrimoniului ; ear acţiunea de în rem verso este acea relativă
la folosul adus lucrului sau patrimonulaui. Cpr. Boissonade,
0p. Ci II, p. 249, nota e.
:
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stăpânului sau părintelui de familie, de atâte ori pretorul,
întemeinduse pe echitate, dădea celui de al treile o acțiune

contra

acestor

din urmă,

ca și cum

sar

fi contractat

cu dânsul, guasi cum ipsis potius contractum videatur (|. 1,
Pr., Dig, 15, 3), pănă la concurența folosului adus -patrimoniului lor 1), guafenăs locupletiori faceti sunt.
Acţiunea

de

dreptul modern,

în

vrem

verso nu

căci nu

mai

mai

e vorba

are

acest

înţeles în Dreptul ac-

astăzi de obliga-

țiuni contractate de o persoană aflătoare sub puterea alteia, ci pur și simplu de micșorarea patrimoniului unuia
în detrimentul altuia și de restituirea folosului realisat

fară nici o causă legitimă ?).
Legiuitorul

actual

nu

vorbește nicăiri în

preși de acțiunea de in rem verso, însă codul
multe

aplicaţiuni

a principiului

termeni ex-

cuprinde mai

că nimene nu se poate

în-

bogăţi în detrimentul altuia 3), ceea ce dovedeşte că acţiunea de în vrem verso există și astăzi 4).
Această

acţiune,

pe

care

unii

pe

nedrept

o

conside-

ră ca o acţiune auxiliară a acțiunei negofiorum gestovirm 5),
se întemeiează deci pe principiul de drept vecinic şi nestrămutat că nimene nu poate să se înavuţească în detrimentul altuia 6), și ca atare, ea trebue să se acorde de jus1) Cpr. Gaius, IV, 73 și Instit. Justin. 4, 7, Quod cum e6, qati
în aliena polestate est, negotium gestum esse dicelur, $ 4. Vedi
şi Dig., 15, 3, De in rem verso.
2) Este de observat că această acţiune nu isvoreşte din contract, quasi-contract, delict sau quasi-deliet, ci din principiul de echitate că nimene nu se poate înavuţi în detrimentul altuia. Cpr. Aubry et Rau, VI, $ 578,p. 246. Vedi,
în privinţa acţiunei de in rem verso, în dreptul actual, Laurent, XX, 333 urm. Demolombe, XXXI, 48, 49. Molitos,
11, Ti. Mourlon, II, 1668. Baudry, I1, 1339 bis. Lavombiere, V, art..1375, No. 14 urm. Fuzier-Herman, C. civ.,
art. 1375, No. 62 urm. Giorgio Giorgi, op. cit., VI, 29 urm.

Peucescu, II, 138 urm. Cpr. Cas. f., D. P., 92. 1. 596. Trib.

Darmstadt şi C. Bucureşti, D. P., 97. 2. 339 și Curierul
Judiciar din 1897, No. 32.
5) Vedi, de ex: art. 484, 493, 494, 508, 509, 533, 166, 991,
993, $ 2 (vegi infră, p. 367), 997, 1098, 1164, 1377, 1522,
1598 C. C; art. 109 C. com, ete.
Vedi autorii citați, supră, în nota 2.
5) Vedi Demolombe, XXXI, 49. Cpr. Laurent, XX, 337.
€) „Jure nature cequum est nemninem cum alterius detrimento et
injuria fieri locupletiorem“. L. 206, Dig., 50. 17 şi L. 14,
Dig., 12, 6, De condictione îndebiti.

tual.
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tiție de câte ori acela a cărui patrimoniu a fost micşorat
nu are altă acțiune pentru a se despăgubi de la acela a

cărui patrimoniu

a fost înbogăţit:

„Considerând, dice Cur-

tea de casație din Francia,
că acţiunea de în rem verso
derivând din principiul de echitate care opreşte de a se

înavuţi în detrimentul altuia, și nefiind reglementată prin
nici un text din legile noastre, exerciţiul ei nu este supus
nici unei condițiuni determinate ; că este de ajuns, pentru
ca ea să fie admisibilă, ca reclamantul să susţie şi să ofere de a stabili existența unui folos ce prin un sacrificiu
sau un fapt personal al seu ar fi adus aceluia contra că-

ruia reclamă ..., etc.“ 1).

Echitata, firească, dreptul

țiunei de în rem verso ?).
Acţiunea

de în vem

natural, eată deci 'baza ac-

verso

fiind

o acţiune

în restitu-

ire, nu poate să aibă de obiect de cât paguba suferită.
Pe de altă parte, ea nu se dă de cât în măsura înavuţiTei aceluia în contra căruia ea se exercită, căci echitatea este
satisfăcută îndată ce acest din urmă restitue suma cu care

el s'a înavuţit, guatenăs locupletior factus est.
Pentru a se decide dacă cine-va s'a înavuţit
pe nedrept,

nea

se va

avea

în vedere

momentul

este introdusă ; de unde resultă că

sau nu

în care acţiu-

dacă, în acest mo-

1) Vedi D. P. 92. 1. 59% şi D. P.,97.2.332.Cpr. Baudry, Il,
1339 bis. Aubry et Rau, VI, $ 578, p. 246, 247. Păucescu,
II, 144 urm., care combate foarte bine teoria Ini Demolombe şi a lui Laurent.--Camera

reclamaţiilor

a Curţei

de

casaţie din Francia a pus în principiu că acţiunea de în re
zerso nu

Art. 9 şi 10
C. Calimach.

poate

fi admisă

de câte ori nu există nici contract

nici quasi-contract, nici macar un fapt de natură a produce
între părţi o legătură oare-care de drept. D. P., 39. 1. 393.
2) Art. 9 din codul Calimach (7 C. austriac) pune în principiu
că, la caz de tăcere a legei, judecătorii pot să aplice un text
la, casurile neprevedute când există analogie, pentru că este
cu neputinţă ca legea să prevadă toate casurile, guia nou
possunt omnes articuli singillatim aut legibus, aut senatusconsultis comprehendi (L. 12, Dig., 1, 3, De legibus); şi apoi,
prin art. 10 (7 in fine, C. austriac), se permite judecătorului
de a recurge la dreptul natural: „De vor lipsi şi mijloacele
aceste ce prin paragraful de sus s'au arătat, atunce se cercetează pricina cu cerșută scumpătate şi luare aminte întru toate împrejurările, şi apui se hotăvește după principiile
dreptului fivese“. Ei bine, acţiunea de în vrem verso se întemeiază tocmai pe principiile dreptului firesc sau natural.
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ar fi încetat

de a mai avea ființă prin caz fortuit, acţiunea de în rem
verso nu va fi primită.
Din asest punct de vedere, acţiunea de n rem verso seDeoseb. între
deosebește deci de acţiunea pegotiorum gestorum, prin aceea acţiunea de

că îndată ce gestiunea a fost ab înifio ntilă, gerantul are şi acţiunea
drept la toate cheltuelele făcute de dânsul, chiar dacă a- hegotiorum
x
1:
SR
A
N
„ gestorum,
ceastă utilitate ar fi dispărut. în urmă (art. 991). Vedi
supră, p. 336, 331.
O altă

deosebire

care

există

între

aceste

două

acţi-

uni, este următoarea: Acţiunea negotiorum. gestorum
presupune o gestiune utilă încă de la început, pe când acţiunea de în vem verso poate să aibă loc independent de ori
ce amestec în trebile altuia.
In fine, cheltuelele făcute de acela

țiunea de în rem verso nu produc
drept,

pe

când,

vant, chestiunea
plică

în cât privește

și la gestiunea

In

cheltuelele

este controversată,
de afaceri

art. 1550 de la mandat!).
cât privește

casurile

căruia

aparţine ac-

nici o dată dobândă de
disposiția

în care

făcute

din causă

de

ge-

că unii a-

excepţională

acțiunea

a

de în rem

vevso există în materie de gestiune de afaceri, vedi supră,
p. 308, 309, 316, 317, 321, 323 urm, etc.
Dificultăţile

la care gestiunea de afaceri poate să deie
loc în dreptul internaţional.

Se poate întâmpla ca quasi-contractul de gestiune de
afaceri să se fi format și să fie menit a'şi produce efectele
sale în altă ţară de cât în acea la care aparţin părțile;
şi în asemene caz, naște întrebarea : care este legea după
care se vor aprecia condiţiile intrenseci de validitate şi

efectele acestui qhasi-contract?
Intăi șîntăi, în cât priveşte capacitatea gerantului, Capacitatea
ea va fi cârmuită în principiu de legea sa personală, care Statut perva decide dacă el era capabil de a se obliga, dacă, fiind
sonal.
1)

Vegi supră, p. 333, 340 şi 349. Cpr. asupra deosebirelor
ce există între aceste dou acţiuni, Baudry, II, 1339 bis,

în fine. Demolombe, XXXI, 48. Laurent, XX, 340. Mourlon, II, 1668. Aubry et Rau, VI, $ 518, p. 247. Larombiăre,
V,

art. 1375, No. 15.

23
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vorba de o femee măritată, ea avea san nu nevoe de autorisarea barbatului, etc.
Este, în adever, aproape generalmente admis, de și
chestiunea este controversată, și de și art. 2 din codul civil nu se ocupă de cât de Românii aflători în străinătate, că

străinii ce se găsesc pe teritoriul nostru, sunt supuși în cât pri-

vește capacitatea lor, legilor naţiunei lor respective,

fiind o reciprocitate

logică

aceasta

intemeiată pe dreptul internaţio-

nal: „Starea și capacitatea unei persoane, dice o resoluțiune votată de institutul de drept internaţional la Oxtord,
în anul 1880, sunt cârmuite de legile la care ea aparţine

prin naționalitatea sa“ !).

1) Vedi Asser et Rivier, op. cit. mai la vale, p. 53, ad notam. Vedi
şi t.L a lucrărei noastre, partea I, p. 79, text şi nota 1, şi
la autorităţile citate acolo, adde, A. G. Hefiter (profesor la
universitatea din Berlin), Das europaeische Vălherrecht der
Gegemeurt, $ 38, p. 18 a traducerei 1. Bergson. Mommsen,
Archiv fii” civilistische Prazis, tom. 61, pag. 152 urm. Bar,
Rechts encycloptdie (a lui Holtzendortt), p. 686 urm. Mancini,
Della nazionalită come fondamento del diritta delle genti (1851).
Esperson, Î! priacipio di nazionalită applicato alle velazioni
civili internazionali (Pavia, 1868). P. Fiore, Diritto iuternazionale privato şi Delle aggregazioni legitime secondo il divitto
internazionale. same critico del principio di nazionalită (Tu-

rino, 1879). Asser et Rivier, Schets can het internationaal Pri-

catregt, p. 45 urm, a traducerei G. E. Schina. Laurent, Dr.
international, II, 45 urm. E. Acollas, Manuel de Dr. cicil, III,
p. 950. N. Basilesco, Du conflit des lois en matiere de successions (thesă p. doctorat, Paris, 1884). Pand. fr., t. III, vo
Adoption, 125 urm şi t. 1V, v* Gestion Vagaires, 433 urm.
Despagnet, Pr. de droit international, 298. Vincent et P6naud, Dictionn. de dr. intern. prict, vo Etat et Capacitt, 19.
Louis Durand, Droit internat. (Paris, 1884), p. 235 urm., $
119 urm. A. Weiss, Tr. €lm. de dr. internat. prire (Paris,
1890), p. 273 urm. ete. etc. Acest din mmă autor arată
foarte bine

Drept străin.

cele trei sisteme,

privință, pe care le
Aceiaș controversă
în alte ţări, de ex:
Vedi t. IL a lucrărei
gislaţiuni

care

curmă

care s'au propus

în

această

am aratat şi noi în î. 1, p. 78 urm.
care s'a produs în Francia, există şi
în Rusia, în Olanda, în Austria, ete.
noastre, p. 78, nota 1. Sunt însă lecontroversa

în sensul

personalităței

statutului. Vedi de ex. art. 6 şi 8 C. italian (disp. preliminare). Art. 10 din legea federală de Ja 22 iunie 1881,
asupra capacităţei civile, prevede de asemene că „capacitatea civilă a străinilor se determină de legea ţărei căreia ei
aparţin. Cu toate aceste, străinul care ar avea capacitatea
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Legile de statut personal urmăresc deci pe străin în
România, cu restricțiunea însă ca ele să nu fie contrare
legilor

de

noastre 1).

ordine

publică

şi bunelor

moravuri

ale

ţărei

civilă după legea elveţiană, se obligă în mod valid prin
angajamentele ce el ar contracta în Sviţera, chiar dacă
War avea această capacitate după legea ţărei sale“. Art.
822 din codul obligaţiilor de la 14 iunie 1881 mai repetă
încă o dată aceiaș disposițiune în privinţa capacităței de
a se obliga

prin poliţă sau

cambie

(Wechsel,

cambiale), dis-

posiție care există şi în $ 84 al legei generale germane asupra cambiilor (Al/gemeine deutsche Wechsel-Ordnung),, ete.
Vedi

şi textele

din

legea

germană

pentru

aplicarea noului

cod civil din 18 aug. 1896, citate inf»ă, în nota următoare.
Pentru mai multe detalii, a se vedea lucrarea noastră, t.
Î, loco supră cit.
Cpr. Tribuan. Covurlui, 1 mai 1897 (G. V. Buzdugan făcând
funcțiunea de preşed.). Curierul judiciar din 1897, No. 93,
Cpr. Asser et Rivier, op. cit., 25,p. 583 a trad. Schina și art,
12 din codul italian (disp. prelim.). Vedi autorităţile citate
în £. I a luerărei noastre, p. 79, nota 2 şi Laurent, Dr.
international, ÎI, 52 şi 185 urm.— Art. 21 din legea germană
pentru introducerea noului cod civil, promulgată la 18 aug.
18396, prevede anume că o lege străină nu este aplicabilă
în Germania

întru

cât aplicarea

ei

ar fi contrară

bunelor

moravuri sau scopului urmărit de o lege germană. „Nici
într'un caz, dice resoluţia votată de institutul de drept internaţional din Oxford, în anul 1880, legile unui Stat nu
vor putea, dobânai recunoaştere şi efecte pe teritoriul unui alt.

Stat, dacă sunt în oposiţie cu dreptul public sau cu ordinea
publică“. V. Asser et Rivier, op. cit., p. 59, ad notam. Astiel,
de şi codul austriac permite cercetarea paternităţei (art.
163), totuşi un austriac w'ar putea să dovedească paternitatea naturală în România, pentru că legiuitorul nostra,
ca şi acel francez, opreşte cercetarea paternităței din consideraţiuni de ordine publică (art. 307. C. din Bucureşti
și Cas. rom., afacere în care am luat noi înşine parte ca
advocat, dimpreună cu alţi distinși colegi ai baroului bucuveştean, precum D.D. B. M. Missir, T. Maiorescu, 'Tache
Giani, M. Korne, Protopopescu Pache, ete. Vedi Dreptul
din 1893, No. 11 și din 1894, No. 4. Idem. Curierul judiciar
din 1893, No. 40 și din 1894, No. 2. Cpr. şi C. Paris. D.
P., 61. 2. 41. Vedi şi autorităţile citate în t. | a lucrărei
noastre, partea II, p. 314, nota 2.—Contră. Laurent, Dr. infernat., V, 263.
Tot pentru aceleaşi motive, trebue să decidem că nu
Sar putea aduce la îndeplinire în ţara noastră o hotărire

356

COD. CIV.—CARTEA III. —TIT. III.—CAP. IV.—DREPT
INTERNAȚIONAL.

Curtea,

din

Galaţi

a mai

admis

încă o excepție,

pu-

nend în principiu că, de și legile relative la capacitate urmăresc pe străini ori unde s'ar afla, această regulă nu
poate însă fi invocată de străini, de câte ori ei aflânduse în
țară străină, contractează cu un pământean, fără a'și arata
starea lor civilă, inducând astfel în eroare asupra capa-

cităței lor pe ceealaltă parte contractantă, care fiind în
ţara
sa, nu este ținută a cunoaşte de cât legile ţărei
sale 1).

Părerea

dată

lui Merlin

în dreptul

vechii

legislaţiuni străine,
nord,

Dreptul rusee

lui Saviguy 2),

de exemplu,

în Germania 3),

cel

puţin

admisă

admisă

și astăzi

altă

în unele

în Anglia, în America de
pănă

la aplicarea

noului

străină care ar admite constrengerea corporală contra debitorului (cpr. L. constr, corporale din 12 sept. 1864
neabrogată, însă cădută în desuetudine) sau indisolubilitatea
căsătoriei în privinţa unui român, ori care ar consacra
poligamia, etc. Vegi tr. nostru în limba franceză, p. 380.
Şi fiind că vorbim de poligamie, vom menciona că, în
Rusia, an musulman ar putea să aibă mai multe femei le-

gitime,

Codul german.

și a

francez,

cu toate

că legea

rusească

nu

admite

poligamia.

Vedi 1. S. Berdnikov, prof. la facultatea din Kazan, Curs
de drept bisericesc, p. 186 a traducerei S. Bălănescu, episcopul Hușilor (Bucureşti, 1892).
) C. Galaţi (30 mai 1897, El. G. Econom preşed.) Curieru
l
judiciar din 21 iulie 1897, No. 27.
*) Savieny, System des heutigen rămischen Rechts, VIII, $$ 359,
362. Merlin, Repert. vo Autoris. maritale, $ 100; v” Pet
retroactif, $ 3, No. 2; ve Majoriti, $ 4, etc. Pe lângă aceşti
autori se mai pot adaoga mulți alţii, care sunt de aceiaş,
părere. Vegi, de exemplu: Pothier, Coatune WOrleaus, ch. 1,
art. Î, No. 13; Story, Warthon, Huber, Vost, Hertius,
Boullenois, Launterbach, Gliick, etc., ete.
î) Comisiunea însărcinată cu elaborarea nvului cod german,
formulase în un apendice mai multe disposiţiuni, asupra conflictului legilor, însă aceste disposițiuni, n'au fost incorporate proiectului. Cpr. A. Weiss, op. cit., p. 309, nota 5 şi
comunicația făcută de profesorul C. Bufnoir la societatea
de legisl. comparată. V. Bulet. acestei societăţi, anul 1889,
p. 148.—Art. 7 din legea de la 1896, prin care se introduce noul cod civil în toată Germania, prevede însă că capacitatea

de a contracta

a unei

persoane

se judecă

după

legile Statului la care aparţine acea persoană. (Die GeschăftsȚăhigheit einer Person id nach den Gesetzen des Staates
beuvtheilt, dem die Person angehărt) ; ear art. 14 din aceiaş lege prevede că relaţiile juridice personale ale soţilor
germani între ei, se judecă după legea germană, chiar dacă
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Cod civil, a cărui dată este fixată la 1 ianuar 1900, prin
legea din 18 aug. 1896, în Austria 1), etc., după care capacitatea

și starea

civilă a persoanelor

ar atârna

de legea

soţii îşi au domiciliul în străinătate. „Die persănlichen Rechtsbeteiehungen deutscher Ehegatten zu einander werden nach den
deuischen Gesetzen beurtheilt, auch aveun die Bhegatten îhren
Wohnsita îm Auslande

haben“.

Statutul
In fine, nu trebue să uităm art. 25 din aceiaș lege, care
curmă înti'un mod fericit controversa ce există în privinţa moştenirelor,
moştenirelor, declărând, fără a distinge între mobile şi imobile, că „succesiunea străinului domiciliat în momentul morţei sale, în Germania, se regulează după legile Statului că-

ruia el aparţinea

în

Zeit seines Todes' seinen
den

acel

moment“.

„Bin

Austănder, der zu

Wohnsita im Inlande hatte, wird nach

Gesetaen des Staates beerbi,

dem

ei zur Zeit seines

'Todes

angehârte“. Acest text nu face, de altmintrelea, de cât să
consacre doctrina admisă de art. 8 din codul italian (disp.
preliminare) şi sprijinită de autori. Vei, între alţii, Mittermaier, Deutches Recht, $ 32, Wăchter, Schăffner, Helfeld,
Gliick, Puffendorf, Miihlenbruch, Găschen, etc.; şi pe lângă
aceşti autori trebue să adăogăm Savieny (op. cit., $ 3175
urm.), Arntz (L. 12), E. Dubois, Antoine, Louis Renault,
A. Weiss, Laurent, Louis Durand, N. Basilesco, ete. Vedi
î. I a lucrărei

noastre,

p.

67 urm.

şi

tratatul

nostru

în

limba franceză, p. 9213 urm.
La noi, în lipsa unui atare text, şi faţă cu art. 2 din
C. C., s'a decis cu drept cuvânt că moştenirea mobiliară a
străinului se regulează după legile şi de cătră autorităţile
sale respective, pe când acea imobiliară, se regulează după
legile române, încât vor exista atâtea moşteniri câte teritorii vor fi în care se găsesc imobile de ale defunctului, conform vechei regule:
Quo sunt bona diversis territoriis obnozia, totidem patrimonia întelliguntur. Cpr. C. Bucureşti, Curierul judiciar din 1893, No. 40 şi Dreptul din 1892, No. 16.
Acest sistem nelogic este admis şi în Austria, prin art.
300 din codul civil, reprodus în art. 396 din codul Calimach, care consacră teoria statutelor cu vechia sa rigoare,
Este

însă

de observat

că acest

cod

nu înpinge

1

Dreptul nosîvu,

Codul
austriac.

realismul

statutului așa de departe ca alte legislaţiuni (v. de ex. Codul Maximilian al Bavariei din 1756, $ 17, partea 3, capit
2, care supune legei situaţiunei nu numai imobilele, dar şi
mobilele defunctului), de oare ce, capacitatea de a moşteni
se regulează, în Austria, după statutul personal acelui chiemat la moştenire. Acesta este un pas timid afară din tradiție, dice Laurent (Droit înternat., II, 197). Cpr. t. La lucrărei noastre, p. 68 şi tratatul nostru în limba franceză,
p. 215.
:) Cpr. art. 4 şi 34 din codul austriac. Aceste disposiţii aplică austriacului pretutindene legea austriacă (art. 4), ear

Controversă
în codul austriac,
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și nu

mai
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poate

fi admisă

astăzi de cât în privința acelor persoane care nu au nicio

naționalitate

şi sunt străine

peste tot locul, după

cum sunt, .

la noi, Ovreii pământeni 1), sau persoanele care ar avea două

naţionalităţi de odată, ceea ce am vădut că este cu putință?).
Oblig. proprietarului.

Am

vădut

că, după

gat câtră gerant,
personală, pentru
acestui din urmă.
Efectele gestiunei de
afaceri.

principiile dreptului internațional,

capacitatea gerantului este cârmuită de legea sa naţională.
In cât priveşte pe proprietar sau stăpân, a cărui afaceri au fost bine administrate, el va fi în tot-deauna obliori care ar fi naționalitatea și legea sa,
că altfel el sar înbogăţi în detrimentul

In cât privește efectele gestiunei de afaceri în raporturile internaţionale, se vor aplica în genere regulele

+ de

la

mandat.

străinului,
tere, dacă
părea deci
ei bine, cu
Unger

legea domiciliului, sau acea a locului lui de naşnu are domiciliu real (art. 34). Chestiunea ar
să fie definitiv curmată prin textele de mai sus;
toate acestea, ea este controversată, căci, pe când

(System

des

ăsterreichischen

allgamzinen

I, p. 163 urm.) aplică aceste texte în

că legiuitorul a stabilit o deosebire

mod

Privatrechts,

riguros,

dicend

de principii între situ-

ațiunea străinului din Austria şi acea a Austriacului din
străinătate ; Zeiller (Commentar îiber das allg. biirg. Gesetabuch, I, p. 45) Stubenrauch (Commentar
zum ăsterreichischen
allgemeinen biigevlichen Gesetzbuche, ediţia Schustex, Schreiber
und Kalus din 1897), Vesque von Piittlingen (Handbuch
des_ in Osterreich- Ungarn geltenden interna ionalen Pricatrechts,
p. 51), Winiwarter şi alţii, susțin că și străinul trebue
să fie cârmuit în Austria de legea sa naţională, car nu de
acea a domiciliului seu. Cpr. asupra acestei însemnate
controverse din codul austriac, Asser et Rivier (trad. Schina), p. 51, nota 3. A. Weiss, op. cit., p. 319, text şi notele:
1, 2. Pand. fi., Adoption, 798.
Cpr. Pand. fe., Adoption, 199. Laurent, 1, 87. C. Bruxelles,

29

dechembrie,

1877,

Journ.

de dr. internat.

privi,

anul

se exprimă,

şi re-

1881, p. 102, Vedi și . La lucrărei noastre, p. 171. „Când
o persoană nu aparţine nici unui Stat, dice art. 29 din legea germană sus-citată, de la 18 aug. 1896, raporturile sale
juridice se judecă după legile Statului căruia acea persoană a aparţinut în ultimul loc, şi dacă ea n'a aparţinut nici
unui Stat, după legile ţărei în care ea îşi are sau a avut domiciliul

”

ori reşedinţa“.

'Tot în acest sens

soluția institutului de drept internaţional de la Oxford.
Vedi Asser et Rivier, op. cit, p. 53, ad notam.
Vedi f. I, partea I, a lucr. noastre, p. 77 şi p. 138, nota 2.
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ambele părți, adecă atât gerantul cât şi proprie- Casu

aparţin

aceleiaș naţionalităţi,

o dificultate, legea
sunt

AFACERI.—DREPT

presupuse

comună

căre

se va aplica, fără nici aparțin ace-

ambelor

părţi,

a o cunoaște și la care

pe

care

ele Ieiaş. naţio-

s'au referit cu bun

samă 1).
Dacă părţile aparţin la două naţionalităţi deosebite,
ne mai fiind nici o rațiune de a se aplica o legecu prefetință celeilalte, tot prin analogia regulelor de la mandat, se
va aplica legea locului în care quasi-contractul s'a format,

adecă unde afacerea a fost gerată 2).

Casul în care
ate ear
naţionalităţi
(%05ebite.

|

Sar putea însă aplica, dacă aceasta a fost voinţa părților, legea locului unde quasi-contractul urmează a fi exe-

cutat 5).

|

In cât

privește

prescripția

obligaţiilor

care

se nasc Preseripţie.

din quasi-contractul de gestiune de afaceri, vedi sapră,p. 323.
Chestiunea

vina
ne

competinţei

tribunalelor

române,

străinilor, în materie de quasi-contracte,

a mai

remas

de discutat, poate

să

în

pri- Competința

singura care trib. române

deie loc la oare-care de gestiune

dificultăți. Astfel, se poate cine-va întreba: 10 dacă Româ- dle afacere,
nul,

creditor a unui

poate sau

nu

străin, în baza unui

să invoace

contra acestui

quasi-contract,

C.C.

din urmă beneficiul

1) Cpr. Pand. fr., Gestion d'afiaires, 443. Despagnet, op. cit, p.
439. Laurent, Dr. internut., VIII, 4 şi Avant-projel de râuision, |, p. 110. A. Weiss, op. cit., p. 646. „Quasi-contractele sunt

cârmuite

de legea

personală

a

părţilor,

dacă

ele

au aceiaş naţionalitate, şi de legea locului în eare quasicontractul s'a format, dacă ele aparţin la naţiuni deosebite“,
dice art. 17 din Aute-proiectul de revisuirea lui Laurent.
Cpr. art. 9, in fine, C. italian (disp. preliminare).
2) Vegi Laurent, Dr. internat., VIII, 4, p. 10 şi Acant-projet
de revision, I, p. 111, No. 2, in fine, Pand. fr. Gest. d'afaires,
448. Despagnet, op. cit., p., 435. A. Weiss, op. cit, p. 646.
Cpr. T. Huc, VIII, 464.
Ce trebue să decidem în caz când o corabie ar fi fost, Quasi-con-

salvată pe mare (guasi-contrat de sauvetage) ? Suma cuveni- tract de sal-

tă vasului care a venit în ajutor se va determina dupăle-

gea locului (lex loci) unde faptul s'a produs, ori care ar fi
naționalitatea vaselor care sar găsi în contestaţiune, dacă
faptul s'a produs în apele teritoriale a unui Stat oare-care.
Dacă faptul s'a produs pe mare (en pleine mer), se va aplica legea naţională a vasului suuveteur, fără a se ţine samă de naționalitatea vasului salvat. T. Huc, VIII, 464. Cpr.
Lyon-Caen et Renault, Droit comm., VI, 10177 urm.
3) Cpr. Pand. fr., cit., 450. A. Weiss, op. şi loco supră cit.

e
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competinței

excepționale

care străinul,
poate

fi tras

stabilite de art. 13 din

chiar când n'ar avea reședința
în judecată

IONAL,

C. C., după

în România,

înaintea tribunalelor române pen-

tru îndeplinirea obligaţiilor contractate de dânsul în România, sau în ţară străină, cu un Român ; și 90 dacă străinul,
creditor a unui Român, în baza unui Quasi-contract, poate
să tragă pe acest din urmă în judecată înaintea tribuna-

Art. 13.C, C.
Controversă,

lelor române, conform art. 14 din acelaș cod.
In cât priveşte prima, ipoteză, adecă acea

Român

contract,

ar fi creditorul unui străin,
nu

mai

încape

îndoeală,

cu

sa râdicat asupra acestui punct,
tras înaintea tribunalelor române,
vorbește

iaș
gația

de obligaţiuni

care

în

care un

în baza unui

quasi-

toată

controversa

ce

că străinul va putea fi
pentru că, de și art. 13

isvorese

din

contracte,

ace-

regulă trebue să se aplice și în casurile în care oblistrăinului

lict sau
mai din
delicte,
giuitor
sequitur

a luat

naştere

din

un

quasi-contract,

quasi-delict, întru cât obligaţiile
contracte, ci și din quasi-contracte,
etc. 1), și întru-cât motivele care
să deroage în favoarea Românului
forum rei inscrisă în art. 58 Pr.

de-

nu isvoresc nudelicte și quasiau făcut pe lela regula acto»
civ., sunt ace-

leași

și în un

caz

mân

ar avea

ceea

în contra unui străin să nu devie ilusorie 2),

ce s'ar fi întâmplat

şi în altul ; adecă ca creanţa ce un
mai

în

tot-deauna dacă

Ro-

Românul

ar fi trebuit să reclame pe străin, conform dreptului
comun, la tribunalul domiciliului seu din
străinătate.

Legea

neputând

să prevadă

eo qaod plerumque fit, adecă
sunt

isvorul

principal

toate

de

casurile 3) vorbeşte

contracte,

al obligaţiilor,

dar

pentru
nu

de

că ele

înțelege prin

aceasta a exclude celelalte sorginte ale obligaţiunelor. „Consi)

Art, 12

C. Calimah.

Vedi supră, p. 7 şi 304. „Obligationes enim ex contrachu sunt, aut
guasi ex contract, aut ex muleficio, cut guasi ex maleficio“
(Instit., III, 13, $ 2). Vegi şi Gaius, Instit., II], $ 88.
:) Este insă de observat că disposiția excepţională a art.
13 este critieată de autori. Vedi Laurent, I, 436. Garsonnet, Pr. civ.,I, $ 175, ab initio. A. Weiss, op. cit., p. 729 urm.
3) „Codul de legi nu este cu putinţă, dice art. 19 din codul

Calimach, să cuprindă toate pricinele, ci cuprinde numai pe

acele ce mai adese-ori se întâmplăc. „»Negue
senatusconsulta îtu scribi possunt, ut omnes casus,
que înciderint, comprehendantur : sed sufficit et
vumgue accidunt, contineri“. L. 10, Dig., 1, 3, De

leges, neque
qui quandoea, que plelegibus, ete.
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dice cu drept cuvânt

cât priveşte

de numai

argumentul

obligaţiuni

obligaţiuni

născute

Curtea

că art.

născute
din un

din Focșani,

13 din

din
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codul

civil

un contract,

quasi-contract

sau

că, în
preve-

ear nu și
quasi-delict,

“acest argument este nefundat, pentru motivul că art. 13
nefăcând o distincțiune restrictivă, ci enunțând într'un mod
generic cuvintele „obligaţiuni contractate“, nimic nu autorisă

a se

restrânge

obligațiunele
noscut

în principiu,

contracte,
vede

aplicațiunea

născute din contract,

acestui

articol

de oare

că obligațiunele se nasc

delicte și quasi-delicte,

și pentru

numai la

ce este recuși din

quasi-

aceste

nu se

că legiuitorul să fi stabilit altfel ...* 1).
In cât privește a doua ipoteză, adecă acea

în

care un Art. 140.0.

străin ar fi creditorul unui Român, în baza unui quasicontract, vom decide de asemene, prin o justă reciprocitate, că Românul fie de origină, fie inpământenit 2), va pu)

Vedi Dreptul din 1881, No., 6. Cpr. Cas. fr. şi C. Caen. D. P.,
19. 1. 29%. D.P,, 84. 2. 13. Mai vedi încă D. P., 48 1,
consid. de la p. 133. D. P., 66. 1. 2]. D. P.,58. 2'13.D.
P., 64. 2. 102. Trib. Paris, 21 mai 1896. Pand. Period.,
97, 5. 3. Garsonnet,
„cio., I, $ 115, p. 196, nota 7,
Râpert. Dalloz, Dr. civil, asi Pand. fr. , Gest. d'affaires, 459.
A. Weiss, op. ci, p. 744 um. Mass6, Dr. comm., Î, 686.
Gerbaut, 'Dela compăt. des trib. fr.
Vigar d des etr angers en
matiăre civile et conn., Nancy, 1882, p. 240 urm. Folix-Demangeat, Dr. internat., |, 115, p. 359. Louis Durand „op. cit.
p. 448 urm. Aubry et "Rau, VIII, $ 1148 bis, p. 131, text şi
nota 5. Demolombe, I, 250. Vincent et Pânaud, op. cif., 20
Comptt. en at. cirile, s, p. 239. Bioche, Dietionn. de procdd.
civ., 29 Etranger, 3l urm. Mareadă, |, 139. Demante, 1, 29
bis n
Valette sur Proudhon, Tr. sur Fetat des per sonnes,

„159, nota a. Merlin, Ripert. t. VI, ve Etranger, p. 322,

Ş £ "Bonfils, De la compăt. des trib. fr. ă Pigard des €trangers,
11. Renault. în Sirey, anul 1811, 1, 91. Vegi şi t. 1, partea 1, a lucrărei noastre, p. 177, text şi nota: Î. — Contră.
C. Paris, 5 iunie 1829. Râpert. Dalloz, Dr. cie., 138, nota 1
(decisie casată p. vicii de formă). Vedi iîn acest din urmă
sens și o consultaţie a lui Crâmnieux, Sir ey, 43. 1. 15.
2) Străinul devenit român prin înpământenite ar fi justiciabil
de tribunalele române, chiar pentru obligaţiuni anterioare
înpământenirei sale, pentru că competinţa tribunalelor se
regulează după posiția actuală
a pâritului, ear nu după

natura primitivăa creanței. Cas. fr., D.P.,

67.

1. 308. De-

molonmbe, I, 253. Felix Demangeat, op. cil. "199, p. 282. Aubry et Bau, VIII, $ 148 bis, p. 143. Mass6-Vergs,

1, $09,

Controversă,
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tea fi tras înaintea tribunalelor române atât
pentru obligațiile contractate de dânsul cătră un străin, cât
şi pentru acele care ar resulta din un quasi-contract, delict
sau quasi-

delict. Ar fi straniu, în adever, ca străinul în a cărui
afaceri s'a amestecat un Român fără știrea lui, să
fie lipsit
de

dreptul

de a reclama

bunalelor ţărei |).
Despre

Al

pe gerantul

român

înaintea

tri-

plata nedatorită 3)—(Quasi-contraet unilateral) $).

doile quasi-contract

este plata

nedatorită.

de care se ocupă

legiuitorul,

Acela care, din eroare, plăteşte ceea, ce nu datorește,
are

dreptul

să ceară

înapoi (vepetere) ceea ce a plătit (art. 993,

1092, $ 1), pentru că altfel primitorul plăţei
(aceipiens)
sar înbogăţi în detrimentul aceluia care a făcut-o
(solvens

sau dans) 4).

p. 84, nota 7, în fina. Vedi şi t. La lucrărei noastr
e,
186, nota 2.—Și vice-versa, străinul natuvalisat Român p.
va
putea,
ca şi Românul

să chieme

pe un

—

Repetiţia
taxelor vamale.

de origină,

înaintea tribunalelor române (art. 13 C. C.), chiar dacă străin
reclamantul străin n'arfi devenit Român de cât în urma
obligațiunei a cărei executare se urmărește. Foelix—Demangea
t,
I, 176, p. 363. Zacharizx (ediţia Mass6 Verg6), 1,
p. 84. c.
Paris. D. P., 64. 9. 102.—Contră. Mass6-Vergă, loco
cit.,
nota 7. Mass6, Dr. comm., L, 682 (ediţia a 2-a).
Cpr. C.
Paris. D. P., 48. 2. 49.
1) Pand. fe., Gest. dagfaires, 460. A, Weiss, op. cit,
p. 145.
Vincent et Penaud, op. şi 2 cit., 204.—Contră. Deman
te
Jolmet de Santerre, 1, 29 bis 11, care aplică în specie et
gula comună: Acfo» seguitur forum vei (art. 58 Pr. civ.). re:) Vegi Dig., 12,6, Decondictione indebiti,—Cod,, 4, 5, eodem
;—
L. 5, $3, Dig., 44, 7, De oblig. et actionibus ;——Instit., 3, 27,
De
oblig. quasi ex contractu, $ 6 şi 7;—Art. 1887—1992
C. Calimach (1431 urm. C. austriac).
3) Gestiunea de afaceri este, din contra, un quasi-contra
ct bilateral sau sinalagmatie, pentru că el dă naştere la
obligaţiuni reciproce între gerant şi stăpân. Vedi supră, p.
311,
nota 2.
4
Principiul că ceea ce a fost plătit fără a fi datorit,
este
supus repetițiunei, se aplică și la perceperea drepturilor
vamale. Astfel, s'a decis că importatorul poate să ceară
restituirea

taxelor

percepute după

declaraţia

sa,

dacă

există

eroare din partea administraţiunei ; adecă dacă s'a percep
ut
mai mult de cât ar fi trebuit, sau dacă s'a percep
ut o
taxă pentru un obiect, pe care tariful îl scuteşte de
vamă,

PLATA

NEDATORITĂ.—ART.

Această acţiune se numea
astăzi

Condictio

992, 109, Ş 1.

363

altă dată și se numește

indebiti, şi se întemeiează

pe buna

și Condietio

credință

indebiti,

şi echitate (ex cequo et bono), care nu permite dea se reţinea fără causă bunurile altuia !).
Acel care a primit un lucru nedatorit, trebue deci să!l
restitue aproape

ca și cum

larfi primit

cu titlu de

înpru-

mut, gaasi ex mutui datione ?).
Condițiunele

cerute pentru

ca Condictio indebiti să poată

avea loc.
Art. 1092, $ 1.—Ori-ce plată presupune o datorie: ceea ce
Sa plătit fără să fie debit, este supus repetiţiunei. (Ant. 993 C.
C. Art. 1235 0. fr).
Art. 992.—Cel ce, din eroare sau cu ştiinţă, primeşte aceCas. belg. D. P., 83. 2. 149. Cpr. T. Huc, VIII, 39. Fuzier-Herman, art. 13171, No. 3. Vedi şi Cas. rom., 22 noembr.
18174. Bulet. S-a 1, anul 1874, p. 285.
Se poate

de asemene

cere înapoi supra-taxele

percepute Repetiţia ta-

de o companie de drum de fer sau de Stat, dacă drumurile xelor plătite
de ter se exploatează de el, în caz când asemene supra- A dminista: cătaxe ar fi ilegale și, în asemene caz, reclamaţia va putea
”
fi justificată prin toate mijloacele permise de legea comercială. C. Bordeaux, D. P., 92. 2. 455. Vedi și T. Huc, Zoco cit.
In asemene caz, fiind însă vorba de o acţiune personală Domiciliul
mobiliară, se înţălege că administraţia sau direcția căilor direcţiei geferate, nu poatefi chiemată în judecată de cât la sediul ei, nerale A
în București (art. 75 No. 2. Pr. civ. şi art. 17, L. p.ex- o Aerate,
ploat. căilor ferate din 1883). Cas. rom. Dreptul din 189%,
No. 45 şi Curierul judiciar din acelaş an, No. 23. Veqi și
tr. nostru în limba franceză, p. 325, nota 2,art. Actions.
In caz de logodnă san de promisiune de căsătorie, dacă Restituirea
căsătoria nu are loc, pentru un motiv sau pentru altul, fie darurilox
care din viitorii soți poate să ceară de la celalalt presenMa
turile făcute cu ocasiunea logodnei, şi el nu se poate opune
la, această restituire, de vreme ce le deține fără causă.
Art. 1301 din noul cod german este formal în această Aust, 1301
privinţă, insă acest text adaogă, că de câte ori logodna sa din 0. gerstricat prin moartea unuia din logodnici, se presupune, la
In.
caz de îndoeală, că restituirea nu trebue să aibă loc. „Im
Zureifel ist anzunehmen, dus die Riichkfovderung ausgeschlossen
sein soll, tvenn das Verlăbniss durch den Tod eines der Ver-:
lobten aufgelăst wird“.
9) Cpr. Cas. rom., S-a I, Bulet. 1883, p. 136.—,„Hac condictio
ex bono et ceguo introducta, quod alterius apud alterum sine
causa deprehenditur, revocare consuevitt. L. 66, Dig., 12,6.
2 L. 5, $ 3, Dig., 44, 1, De oblig. et action. şi Instit., 3,21,$6.
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ea ce nw'i este debit, este obligat a] restitui aceluia
, de la care
l-a primit. (Art. 993 urm., 1092, $1, 1588 C.C. Art.
1376 C. fr.).
Art. 993.—Acela care, din eroare, credânduse debitor
, a

plătit

o datorie,

Acest drept
a desființat, titlul
recurs in contra
1588, 1638 C. C.

are

drept

de repetiţiune

în contra

creditorului.

încetează cână creditorul, cu bună credință :)
seu de creanță : dar atunci, cel cea plătit, are
adevaratului debitor. (Art. 992, 994 urm., 109%,
Art. 1377 C. fr

Dou& sunt condiţiunele cerute pentru ca restituirea
plăței nedatorite (condictio îndebiti) să poată avea loc:
1% Facerea unei plăţi nedatorite ;

2% Plata să fi fost făcută din eroare 2,
Prima

condiţie.—Plata

trebue

sa

fie

nedatorita.

Trei ipoteze se pot întâmpla:
10 S'a plătit o datorie care nu are ființă, guod omni2
.

Plata unei
datorii

care

nu are fiinţa.00 non debefur (L. 65, $ 9, Dig, 12, 6), de exemplu:

o

datorie achitată, nulă (inexistentă), sau chiar numai
anulabilă 5), sau o datorie condiţională, inainte de îndepl
inirea

Deosebire

de redacţie

1)

de la codul

Aceste

cuvinte

lipsesc

în textul corespundetor

sunt. adaose de legiuitorul nostru, după observaţiilefrancez, și
lui Mar-

cade (V, art. 1377, p.267, No. IV). Vegi infră, p.

Cpr. art. 1146 C. italian, care prevede de asemene366,că 368.
re-

rancez,

petițiunea încetează de câte ori creditorul de bună
credinț
sa desfăcut de titlu şi de garanţiele relative la crean ă
ţă :
pse
il

creditore

in

conseguenza

del Pâgamento

si €

privato

in buona fede del titolo e delle cuutele velatire al credito
€.
*) Cpr. Cas. rom. și 0. Bucureşti. Dreptul din 1889,
No. 59
şi din 1890, No. 74. Bulet. Cas. S-a 1, 1889, p. 618.
Dreptul din

Plata unei
datorii stân-

5)

Laurent,

1882,

No.

80 şi Bulet.

XX, 345, 346.

D. P., 86. 1. 433.—Ce

Cas.

S-a 1, 1882, p. 957.

7. Huc, VIII, 390. Cpr. Cas. fe.

trebue

să decidem

în caz

când

da-

Să prin
scripție presau
prin efectul
lucrului judecat.

toria ar fi fost stânsă prin prescripţie sau prin efectul
lut 3
Pi
za
,
lucrului judeca
t ? Există
sau nu, ii
asemene caz, dreptul
de
repetiţie? Chestiunea va fi discutată infră, când ne vom
ocupa despre obligaţiile naturale (art. 109%, $ 2). Art.
1088
din codul Calimach (1432 C. austriac) prevede că, în
ase-

,

form : art, 12, $ 2, Cod. federal al obligaţiilor (Elveţia)
şi
art. 222, C. german din 1896. Cpr. de pe acum asupra
acestei chestiuni controversate : Pothier, Condictio îndebiti
,
V„_No. 145. Laurent, XX, 349. F uzier-Herman,
III, art.
1316, No. 29. Larombicre, V, art. 1316, No. 22. 'Troplo
ng,
Prescription, 1, 33.—'Tot acolo vom vede dacă existen
ţa u-

mene

caz,

acțiunea

în repeţiune

nu poate

avea loc.

Con-

PLATA NEDATORITĂ.—ART. 992, 993, 1092, $ 1.
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condițiunei !) ; o datorie care are o causă ilicită 2) sau o
datorie

a cărui

instrument

o iscălitură falșă 3), ete.

de probaţiune

Acest caz este

este învestit cu

prevădut

de art.

1092, $ 1: „Orice plată presupune o datorie; ceea cesa
plătit fără să fie datorit, este supus repetiţiunei“.
Obligaţiunele alternative dau și ele loc la acțiunea Oblig. alter-

a

î

în repetițiune.
două

lucruri,

„Dacă
nimai

SSE

cine-va

după

.

dator

voința sa,

:
Art.
fiind
a da. unul din native.
9 G Cali.

au dat cu greşală

a-

mach.

mândou€, dice ast. 1891 din codul Calimach (1436 C. austriac), poate să ceară înapoi acel lucru ce va voi dintr'acele doue“. Această soluție este adevarată și astăzi €).
20

S'a plătit o datorie

existentă,

însă

plata s'a făcut Plata făcută

altuia de cât adevaratului creditor, guod ali debetur, si alis ali Pa
solvatur (L. 65, $ 9, Dig., 12, 6); de ex: am plătit lui ditorului,
A ceea ce datoream "ni B. Acest caz este prevădut de art.
992:

„Cel

ce,

din

eroare

sau

cu

știință,

primeşte

aceia

ce nu-i este datorit, este obligat a'l restitui aceluia de la
care la primit“.
30

S'a

plătit

o datorie

existentă,

însă

plata

s'a făcut Plata făcută

de altă perdin: eroare de altul de cât de debitor, si 4 quod alius de-a
ae cât
bebat, alius, Quasi îpse debeat, solvat (L. 65, Ș 9, Dig., 12, debitorul.

6);

de ex : “ţi am plătit din

eroare

ceea

ce'ți

datorea

un

nei obligaţiuni naturale înpedică sau nu acţiunea în repetiţiune de a avea loc. Cpr. T. Huc, VIII, 390.
D)

„Sub

conditione debitum,

per

errorem

solutum,

pendente

gui-

dem conditione, vepelitur ; conditione autem existente, repeti non
potest*. L. 16, Pr., Dig., 12, 6, De condictione indebiti.* A-

cel ce au plătit, qice art. 1889 din codul Calimach (1434 C.

austriac), poate să ceară întoarcerea celor plătite, când datoria ori cu ce chip va fi încă nelămurită (adecă necertă),
sau când atârnă încă de îndeplinirea condiției adăogite. Iar
plata unei datorii limpezite și fără condiţie, nu poate s”o
ceară înapoi cu cuvânt că au "plătit o înaintea termenului“.
„Dacă o obligaţie cu termen s'a îndeplinit înainte de ter-

men, repetiţia nu are loc, dice art. 813, $ 2 din noul cod
german“. Soluţia codului Calimach, în privința obligaţiilor
cu termen,

este admisă şi astăzi,

pentru Că cine are termen

datorește (art. 1023 C. 0.3160. com.) Cpr. 'Thiry, III, 198.
Laurent, XX, 347. 7. Hue, VIII, 391, p. 520. E. Lehr,

Dr. germanique, 238, p. 287. "Vedi și infră, explic. art. 1023,

2 Baudry, II, 1341. Cas. fr., D. P., 37. 1. 465.
3 Baudry, loco cit., Cas, fr., 'p. P., "86. 1. 8.
:) Cpr. Laurent, XX, 341, in fine, Psucescu, II, 187. T. Huc,
VIII, 391.
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COD. CIVIL.—CARTEA IIL.—TIT, III.—CAP. IV.—ART.

992, 993, 1092, $1.

altul 1). Acest ultim caz este prevădut de art. 993, Ş1:,Acela care, din eroare, credânduse debitor, a plătit o dato-

Art. 993,

2.

Tie, are

drept

de

repetiţiune

în contra

creditoruluit.

La această regulă se face însă excepţie prin $ 2 al
art. 993. In adevăr, acest text prevede că „dreptul de repetiţiune încetează, când creditorul, cu bună credință, a

desfiinţat

titlul

tit recurs

contra

Fată

de

creanţă,

adevaratului

ipoteza

rea o sumă
credând

său

pe

care

remânând acelui

o prevede

textul:

de bani, care mi s'a plătit de B

că el este

debitor.

ce a plă-

debitor“ 2),

Dacă,

în

urma

A

îmi

dato-

din eroare,

acestei plăţi, am

desfiinţat titlul creanței, rupându'l de ex., sau ştergând
semnătura
'de pe el3), etc., pentru că nu mai am nevoe de

el, de oare

ce am

restitui ceea ce am
titlu,

adevaratul

fost

desinteresat, nu

primit,

mai

fiind că ne mai

debitor ar putea

să'mi

sunt

obligat a

având

refuse

de

nici un
a plăti

datoria, și eu nu laș putea constrânge la plată ne mai având nici o dovadă contra lui. Paguba, în asemene caz,
Plată făcută
de o a treia
persoană

cu

bună știință
în numele debitorului.

1) Plata tăcută de o a treia persoană în numele debitorului
şi cu bună știință că nu plăteşteo datorie a sa, ci a adevaratului debitor, nu dă loc la condietio indebiti, ci la o acţiune în despăgubire îndreptată contra debitorului liberat.
Există deci în specie gestiune de afaceri, ear nu o plată

nedatorită. 'Trib. Ilfov, Dreptul din 1887, No. 49. Cpr. Laurent, XX,

2)

Oblig. constatată prin
un

act

autentic.

Menţiunea
făcută în dosul titlului
de primirea
banilor nu
împedică vepetiția.

Aceasta

357, în fine.

este

singura

excepţie

pe care

o prevede

legiui-

tovul. Mai există însă şi un alt caz în care repetițiunea nu
va avea loc, și anume acel în care creditorul, care a primit ceea ce i se datorea, ar fi stipulat că acel care a făcut plata, să nu poată exercita nici un soiii de repetiţiune,
stipulațiune care ar fi validă în basa libertăţei convenţiunelor (art. 969). Demolombe, XXXI, 331.
3) Aceasta lasă a se presupune că este vorba, în specie, de op
obligațiune constatată prin un act sub-semnătură privată,
căci actul autentic nu poate nici o dată fi distrus, pentru
că se poate în tot-deauna scoate copie de pe originalul aflător în arehiva tribunalului (art. 12 L. din 1 sept. 1986).
Cpr. Peucescu, II, 295.
Menţiunea tăcuţă de creditor în dosul titlului despre primirea. banilor neechivalând cu desființarea lui, nu va împedeca, cel puţin în regulă generală, acţiunea în repetițiune.
Creditorul contra căruia s'ar exercita o asemene acţiune se
va adresa la adevaratul debitor, carele nu se va putea opune la plată, îndată cei se va dovedi că banii primiți au
fost restituiţi. Cpr, P&ucescu, loco supră cit.

PLATA NEDATORITĂ.—ART. 992, 993, 1092, $ 1.
nu m€

va

privi

pe mine,

că ma deschis ochii.
acțiunea

ci pe

solvent,

De aceea,

în repetiţiune,

el fiind

367
în

culpă Acţiunea de

el nu are în contra meain 1eYerso.

ci acțiunea

de în vrem verso 1)

în

contra adevaratului debitor pentru care a plătit (art. 993, $ 2).
)

Laurent, XX, 364. T. Huc, VIII, 397. Giorgio Giorgi, V,
99, Demolombe, XXXI, 397, Fuzier -Herman, III, art.
13171, No. 28 Vedi

îînsă Larombitre

(V,

ast. 1377, No. 11),

după care recursul plătitorului ar fi o acţiune negotiov ant
gestorum. In acelaş sens, Gr. G. Păucescu, II, 230.
Ori-care ar fi caracterul acestui recurs, el poate adese- Plătitorul
ori să remâe ineficace din causă insolvabilităţei debitoru- ae el garan-

lui liberat. De aceea, autorii se intreabă dacă solventul sauțiele câreasiplătitorul se poate

rau

sau nu folosi de garanţiele care asigil- anţa stânsă?

creanţa stânsă prin plată?
Este un caz în care afirmativa

nu poate suferi îndoeală, Subrogaţie

şi anume, acel în care plata s'a făcut în condiţiunele sulegală.
brogaţiunei legale (art. 1108). După ast. 1108, subrogaţiu- Art. 1108,
nea se face de drept, ipso juve:
10 Im folosul aceluia care, fiind el însuş creditor, plăteşte altui
ipotecă;

creditor

ce are

preferinţă,

adecă privilegiii sau

2 In folosul aceluia care, dobândind un imobil ce era
ipotecat, plăteşte preţul creditorilor ipotecari, în loc de a'l
plăti vândetorului ;
3: In folosul aceluia care, fiind obligat cu alţii sau pentru alţii la plata

sau

datoriei,

de ex., în

calitate

de fidejusor, are interes a o plăti ;
40 In fine, în folosul moștenitorului

din

averea

sa personală,

a plătit

de co-debitor

beneficiar,

care,

datoriele succesiunei.

In toate aceste casuri, acel care a plătit, fie chiar din
eroare, fiind ipso jure subrogat creditorului care “şi-a primit
plaja, se va, folosi de

toate

asigurările

accesorii

ce ga-

vantau creanţa plătită, pentru că art. 1108 nn distinge între casul în care plata s'ar fi făcut din eroare sau fără
eroare. Art. 1108 cuprindând o disposiție generală, ca atare,

se aplică

şi la plăţile făcute

din eroare.

Demolombe,

XXXI, 329, Larombiăre, V, art. 137, No. Îl. Pâneeseu,
TI, 239, Fuzier-Herman, "III, art. 1371, No. 28.— Vedi însă
Laurent, XX, 364.
Aceiaş soluţie este aplicabilă şi în caz de subrogaţiu- Subrogaţie
ne convenţională (art. 1107). Astfel, dacă credându-me chie- convenţio-

mat, împreună cu alţii la o moştenire, am desinteresat peun "io
creditor ipotecar,

stipulând,

conform

art. 1107,

că voi fi

subrogat în drepturile sale, şi apoi, în urmă, se va descoperi un testament prin care "întreaga moştenire este lasată

unui legatar universal, voi avea contra acestui
țiunea “ipotecară

ce

plătit. Cpr. P&ucescu,

aparţinea

II, 233.

creditorului

legatar ac-

pe care

lam
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Existenţa
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1092, ŞI.

Remâne însă bine înţeles, și textul nostru de astă dată

bunei, ore- o spune anume, că creditorul care a primit plata nu se poaDeoseb. de te opune la restituire de cât dacă « fost de bună credință,
redaoţie de adecă dacă a credut că acel care a plătit era adevaratul
francez.

Casurile

debitor,

căci

dacă

el știea

că

plătitorul

nuw'i datorește

ni-

mic, nu mai exisă nici o rațiune de a se stabili o excepție în favoarea sa, și dreptul comun îşi va primi aplicaţie !).
Dar

gag art creditorul

dacă,

în loc

de a desființa

titlul

obligațiunei,

ar fi lasat să se îndeplinească prescripţia,

sau

mai este a- ar fi renunțat la siguranţele care garantau creanţa
sa, ori
caiebil: ar fi neglijat de a pastra acele siguranțe, nereînoind, bunăoară, inscripția sa ipotecară (art. 1786), disposiţia art. 993
Ş 2 n'ar mai fi aplicabilă, pentru că ea fiind excepțională,
nu poate fi intinsă la alte casuri neprevădute de lege:

Euceptiones sunt strictissima interpretationis 2),

Casurile în
care nu exis-

tăsubrogaţie
Controversă,

Mai mult încă, se susţine că acel care a plătit din eroa-

ve are asigurările creanţei plătite chiar când

w'ar exista

sub-

rogațiune legală sau convenţională. Demolombe, XXXI, 330.
Larombiăre,V, art. 1377, N. 11. Mourlon, II, 1680. Chestiunea
de astă dată este însă indoelnică, pentru că de câte ori
sa sevârşit o plată pură şi simplă, fără subrogaţiune, obligaţiunea s'a stâns cu toate asigurările care o garantau, şi
echitatea

nu poate

să meargă

până

a le reînvia,

spre

a le

acorda aceluia care a făcut plata. Laurent, XX, 364. Păucescu, II, 234. Comp. şi Laurent, IX, 187.
') Cpr. Pothier, Oblig., II, 256. Maread€, V, art. 1371, No. IV.
Bandry, II, 1341. Fuzier-Herman, III, aut. 1377, No. 27.
Thiry, III, 199. P6ucescu, II, 228. Demolombe, XXI, 317.
Larombitre, V, art. 1377, No. 8. Demante, et Colmet de
Santerre, V, 358 bis 1. P. Huc, VIII, 396, şi toți autorii.
?) Baudry, II, 1341, in fine. Laurent, XX, 368. 77. Hauc, VIII,
396. Fuzier-Herman, III, art. 1377, No. 20 urm. Cas. fe. şi
C. Riom. D. P., 59. 1.362. D.P.,56.2. 136. Cpr. D.P.,48.
1. 214.—Contră. Pothier, Oblig., IL, 956. Demolombe, XXXI,
321 urm. Duranton, XIII, 685. Aubry et Rau, IV, $ 442,
p. 133, text şi nota 21. Larombiăre, V, art. 1371, No. 10.
Thiry, III, 199. Demante, V, 358 bis 1. Cp. C. Caen, D.
P., 92. 2. 177. Codul italian admite în termeni expreşi a-

cest din urmă sistem.

Vegi art. 1146 din acest cod, citat

meni, mai formali încă,

este redactat

textual supră, p. 364, nota 1. 'Tot în acest sens, şi în terspaniol de la 1889.

art. 1899 din codul

PLATA NEDATORIVĂ.—
ART. 992, 993, 1092, $ 1.
A

doua

condiţie.—Plata

în toate

trebue

sa fi fost

facuta

369

cin eroare

casurile. Controversa.

Pentru ca condicţiunea îndebiti să poată avea loc, nu este
de ajuns ca să se fi făcut o plată nedatorită, ci mai trebue încă ca plata să fi fost făcută din eroure, sau cu gre-

șală,

după

cum

se

exprimă

art.

1887

din codul

Calimach

(1431 C. austriac) 1), și aceasta în toate ipotezele mai sus

expuse, fără a se distinge casul inexistenței datoriei (art.
1092, $ 1) de acela în care plata s'ar fi facut altuia de
cât adevaratului creditor (art. 992) și de casul în care
plata s'ar fi făcut de altul de cât de adevaratul debitor

(art. 993, $ 1).
In adever,

dreptul

roman

nu

făcea

nici

o deosebire Tradiţia ve-

între aceste casuri, și discursul tribunului Tavrible 2) ne
dovedeşte că legiuitorul s'a referit în totul la tradițiunea

romană,

după

care,

în toate

casurile, condicțiunea

chie.

indebiti

nu era primită de cât dacă plata fusese făcută din eroare;

de unde şi consecinţa, că acțiunea în repetiţiune nu există
pentru acel care a plătit un lucru nedatorit, știind că nu'l

datorește:

ce știea

„Dacă

că nui

cineva au dat un lucru

dator,

dice

(1432, în fine C. austriac),

art.

1888

nu poate

ca o datorie,

din codul

Calimach

să ceară întoarcerea

lui“ 5). (Cpr. art. $14 C. german din 189).

Această soluţie este foarte juridică, pentru că condic- Justificarea
acestei
țiunea îndebiti fiind întemeiată pe echitate (equitatis ratione,
er cequo et bono), echitatea nu cere ca legea să vie în a- soluţiuni,
jutorul aceluia care a plătit știind că nu este dator, fiind
că el singur 'și a pricinuit cu voință dauna
ce sufere,
și cu drept cuvânt i se poate aplica adagiul : volenti non

fit înjuria.
In adevăr,
tit o datorie

din dou€ lucruri unul:

inexistentă,

știind

că nu

sau cineva

a plă-

este dator, și atunci

') Eroarea în care se găsește plătitorul trebue să fie causa. determinantă

2)
2)

a plăţei. Cas.

fr. D. P., 85.

1. 417.

Vedi Loer6, VI, p. 285, 286.
„BE quidem si quis indebitum ignoraus solvit, per hanc actionem condicere potest.
Sed si sciens se non debere
solvit, cessat repetitio“. (L. 1, $ 1, Dig., 12, 6, De condic.

indebiti). Veţi și L. 53, Dig. 50, 11, unde se dice: „Cujus per

errorem dati vepetitio est, ejus consultă dati donatio est“. Mai
vedi încă L. 9, Cod., 4,5, unde se dice: „Indebitum solutum
seiens, non vecte repetit“.
24

Dreptul

roman,
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992, 993, 109, Ş 1.

intenția

sa a fost de a. face

(L. 53,

Dig.

donasse

50,

o donaţiune...

17);sau plata a

videtu»

fost făcută pentru stân-

gerea unei obligaţiuni existente de cătră o persoană care
știea că nu datorește, şi în asemene caz, este de presupus
că acea persoană a voit să plătească în socoteala şi pentru
debitorul adevarat. Plata nefiind deci în specie fără causă,
acțiunea în repetițiune din partea acestui soluens,
nu va

proare de

putea să aibă loc !).
Pentru ca condicțiunea

/ulebiti să poată avea loc, se

“Piept.
- cere deci în tot-deauna o eroare din partea acelui care a
făcut plata, fără a se distinge între eroarea
nescusabilă,

Dreptul roman,Versă.
Contro-

Dreptul străîn Și codul

între acea de fapt sau de drept 2).

scusabilă sau
Codul

actual

1) Pothier, Condietio indebiti, V, 160. Baudry, 1, 1342. 7.
Huc, VIII, 388. Vigi6, 11, 1691. 'Phiry, III, 198. Laurent,
XĂ, 352. Arntz, III, 468. Larombiere, V,art. 1376, No.
2 şi 26. Aubry et Rau, IV, $ 442,p. 798, nota 3 şi 4. Demolombe, XXXI, 276 urm. Fuzier-Herman, III, art. 1377,
1 urm. Er. Lehr, Dr. germanigue, 238. Giorgio Giorgi, V,
100. Cpr. Cas. fr. D. P., 85. 1. 417.—Coutră. Marcade, V.
art. 1377, No. 1. Demante et Colmet de Santerre, V,
1174 bis XII şi 357 bis III. Mass6Verge, IV, $ 623, p. 10,
nota 4. Mourlon, ftecue pratigue, anul 1864, î. 18, p. 19,
No. 4. Cpr. şi Mourlon, II, 1674. După acești din urmă autori, eroarea solventului n'ar fi necesară pentru admiterea
condicțiunei indebiti în ipotesele prevâdute de art. 109%,$
1 şi 992, ci numai în casul art. 993.
2) Baudry, II, 1342, in fine. Arntz, INI, 468. Vigi6, II, 1693.
Acollas, II, 975. Laurent, XX, 334. Demolombe, XXXI,
280. Demante, V, 357 bis VII. Larombitre, V, art. 1376,
No. 32. Aubry et Rau, IV, $ 442, p. 729. Mareadg, Vant.
1316, No. 2. Solon, Vullitts des actes, I, 205. Duranton, X,
128 şi XIII, 682. Fuzier-Herman, III, art. 1377, No. 5. Thiry,
MII, 198. Giorgio Giorgi, V, 101. Mass6-Verg, IV, $ 623,
p. 10, nota 6. Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1875, p. 131. Cas.
fr, D. P., 85. 1. 417. Vegi şi supră, p. 53.
La Romani, se controversa, din contra, chestiunea de a
se şti, dacă: acel care făcuse o plată nedatorită din causa
A
9
unei erori de drept (e:ror juris)
avea sau nu condicţiunea
indebiti. Opr. L. 9, $ 5, Dig, 29, 6, De juris et facti ignorantia şi DL. 10, Cod., 1, 18, eodem fit. Vei şi supră, p. 53,
nota 2.
Mai este încă de observat că art. 1523 din codul Saxoniei şi art. 1431 din codul austriac, prevâd anume atât evoarea de fapt cât şi acea de drept (Rechtstirthum). 'Textul corespundător din codul Calimach (1887) vorbeşte numai de greșală, însă acest cuvânt fiind general, se înţălege
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nu distinge, în adever, eroarea de tapt de acea de drept, de
cât în casul art. 1206, $ 2.

Codul francez mai distinge încă eroarea de fapt de a-Dreptul franĂ
a
,
ps
_
cez. Deosebi-

cea de drept în materie de transacţiuni (art. 2052, $ 2) 1),
însă acest text a fost eliminat de legiuitorul nostru (arţ.
1711), din causă că el vorbește și de lesiune, pe care legiuitorul român n'a adinis-o, în privința majorilor, de cât

în casul art. 6942).
fr. nu

se datorește

vederedacţie.

Causa eliminărei $ 2 din art. 2052
deci

eroarei de drept,

despre

care

vor-

bește acest text, ci lesiunei, pe care legiuitorul n'a voit s'o
admită cu nici un preţ. In loc de a se elimina din textul
fv. ceea ce este relativ la lesiune, s'a eliminat articolul

întreg.
Conform

principiului înscris

în art.

1169,

acel care Azt.1169,

exercită acțiunea în repetiţiune va trebui să dovedească
existenţa tuturor condițiunelor» cerute de lege pentru ca
acțiunea sa să fie primită în justiţie 3).

EI va

trebui

deci să stabilească:

1” faptul plăţei ; Ce trebue

20 că plata nu era datorită, adecă că nu exista nici o obli-Să, dOvedeasgaţie civilă sau naturală,

sau, dacă o asemene obligație avea exercită ac-

fiinţă, că el nu era debitor, sau în fine,

dacă el era de- a

bitor,

adevaratul

că

ditor:

acel

care

3” că

plata a fost

fie de drept).
Dovada

a primit plata

nu

era

cre-

.

făcută din eroare, fie de fapt,

acestor fapte nu se va putea face,

în mate-Proba se fa-

rie civilă 2), de cât conform dreptului comun ; ceea ce în- apti
DOI

O

OD

mun.

că cuprinde şi eroarea de drept.—Art. 468 din codul cant.
Grisons (opera profesorului Planta) şi ant. 1921 din codul.
cant. Zurich de la 1855 (opera savantului profesor Bluntschli)
prevede, din contra, câ eroarea de drept nu este o causă
de repetiţiune de cât atunci când din împrejurări excepţionale reesă că ea era scusabilă (probabilis error) ; când, de
ex., ea este

:)
2
3
4)
5

relativă

la un

principiu

de

drept controversat

între jurisconsulţi şi când persoanele străine de ştiinţa dreptului ar putea fi scusate că nau înţeles. Vedi Bluntschli,
Pricatrechtliches Gesetebueh, mit Evlăuterungen (ediţia a 2-a,
18172) și E. Lehr, Dr. germanigue, 238.
Veqi supră, p. 54, «d notam.
Vedi supră, p. 91 urm, 9%.
Cpr. art. 1900 din codul spaniol de la 1889.
Cpr. Cas, fr, 271 iulie 1894. Pand. Period., 95. 1. 333.
In materie comercială, dovada se va putea face prin ori
ce mijloace (art. 46 urm. C. com.). T. Huc, VIII, 394, în
fine. Cpr. C. Poitiers şi Bordeaux, D. P., %. 2. 45.
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semnează

că proba testimonială

admisibile

de cât

atunci

când

și presumpțiunele
există

un

109,

SI.

nu sunt

început

de

dova-

dă scrisă (art. 1197) 1).
Dovedirea
Numai eroarea va putea fi dovedită prin ori ce mijerorei,
.
,
loace

de probaţiune,

ea fiind un

fapt

despre

care

tul n'a putut să'și procure o dovadă serisă 2),
PresumpţiuIn ori ce caz, eroarea nu se presupune, pentru
nea erorei.
:

Controversă,Un text nu admite
Fiind însă că

solven-

că nici

:
asemene presumpțiune
legală 43 ).
a doua dovadă are de obiect un

fapt

negativ (faptul că nu se datorea), și a treia, un fapt intelectual (eroarea), judecătorii vor avea oare-care latitudine in apreciarea lor.
Casurile în
Astfel,
care recla„.
mantul este dință plata

scutit de
dovedi.

dacă pâritul începe prin a nega cu rea cre:
.
care se dovedeşte
de reclamant, judecă
torul va
y

scuti pe acest
pe pârit

din urmă de celelalte dovedi,

la restituire,

afară

de casul

când

condamnând
acesta

vedi că plata îi era datorită, căci ar fi absurd,

va

do-

după cum

se exprimă o lege din Digeste, ca acel care a tăgăduit
primirea unei sumi de bani șia fost dovedit de minciunos,
să poată sili pe adversarul seu a dovedi că suma plătită

nu era datorită 4).
misă formal prin

Regula înscrisă în această lege, adart. 1223 din codul cant. Zurich și

prin art. 1900 din codul spaniol 5), va fi deci observată şi
)

Baudry, II, 1343. Thiry, III, 198. Demolombe, XXX, 151,
158 şi XXXI, 283 urm. Fuzier-Herman, III, art. 1377, No.
16 urm. Laurent, XX, 366 urm. Vigi6, II, 1693. Demante,
V, 397 bis VIIL. T. Huc, VIII, 394.
„3 Vigi6, loco supră cit. 'T. Huc, VIII, 394.
Codul spani: ?) Laurent, XX, 368. 'P. Huc, VIII, 394.—Contră. Demolombe,
ol. Art. 1901.
XXĂXI, 286. Aubry et Rau, IV, $ 442, p.'130. Larombitre,
V, art. 1376, No. 30. In acest din urmă sens, art. 1901 din
codul spaniol prevede că „plata se presupune a fi fost făcută din eroare, când se dă un lucru care n'a fost nici o
dată datorit, sau care fusese plătit; acel dela, care se cere
restituirea poate însă să dovedească că remiterea i-a fost
1)

Art. 1900
C. spaniol.

făcută

cu titlu de liberalitate,

sau

cu

altă

causă justă.

„Per etenim absurdum est, eum qui ab initio negavit pecuniam
suscepisse, postguam fuerit convictus eam aecepisse, probationem non debiti ab adversario exigere. (L. 25, Pr., în medio,
Dig., 22, 3, De probationibus).
|
2) „Dovada plăței incumbă aceluia care pretinde că a făcut-o,
dice art. 1900 din codul spaniol. EI va trebui însă să mai
dovedească eroarea sa, afară de casul când pâritul va nega
primirea plăței. In asemene caz, dovada facerei plăţei des-
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astăzi, cu toate că ea n'a fost reprodusă în legea actuală!).
Dacă există îndoeală, ea va fi interpretată în contra
aceleia

din părţi, ori

care ar fi, care,

trebuind

să aducă

o

probă, o aduce necomplectă sau neîndestulătoare.
Acesta
este înțelesul ce autorii dau unui fragment a lui Ulpian,
în care se dice: „În ve obscura, melius est favere repetitioni, quam adoentitio lucro“. (L. 41, Ş 1, Dig., 50, 17,2).
De

câte

repetițiunea

ori

va

aceste

avea

dovedi au

loc, fără

fost

făcute, de

a distinge

dacă

atâte ori

acel

care

a primit
plata era de bună sau de rea credință, dacă
el a primit» din eroare sau cu știință, dice art. 992 3,
Restituţia va avea loc, chiar dacă acel care a primit

plata

era

de

bună

credință,

pentru

că buna

sa

credință

nul autorisă a se înavuţi în detrimentul altuia.
Buna sau reaua credință se iea în considerație numai Casusile în
A
LA
Aa

a.
Aa
când este vorba de a se hotări câtimea restituțiunei,
Și 0bligaţia restituirei este mai mult sau mai puţin întinsă,
după cum primitorul plăței (accipiens) era sau nu de
bună credință (art. 994—996). Obligaţiunea restituirei mai

variază încă după natura obiectului plăţei (art.
Acţiunea

pentru

acțiune personală,
din

eroare,
A

pentru

fie

că

restituirea

care aparține

nedatorite

acelui

ce a făcut

dânsul, de ex., un mandatar

)

fie că

sau reaua
credinţă se
' deraţie. si

995).

plăţei

a plătit el însuș,

care buna

este

o Acţiunea în

plata ie

a

altul a plătit luia carea
.

legal sau convenţional.

acut plata.

carcă pe reclamant de ori ce altă probă. Aceasta nu înpedecă însă pe pârit de a justifica că ceea ce se presupune a fi primit, îi era în realitate datorite.
Tot cam în asemene termeni se exprimă şi art. 1993 din Art. 1223C.
codul cant. Zurich: „Dacă pâritul tăgădueşte plata, dice cant. Zurich.
acest text, şi reclamantul o stabileşte, acest din urmă este
scuțit de a dovedi eroarea sa, şi pâritul este condamnat la
restituire, dacă el nu poate să stabilească că reclamantul
era debitorul s€u, sau că plata a fost făcută cu știință, cu
toate că nu exista o datorie exigibilă“.

1) Arntz, III, 469. Mourlon, 1,1678. Laurent, XX, 369. Ber-

riat St. Prix, II, 5459. Aubry et Rau, IV, $ 449, p. 731.
Duranton, XII, 12 şi XIII, 696. Larombiăre, V, art. 1376,
No. 28. Păucescu, II, 301. Fuzier-Herman, art. 1377, N. 19.
T. Huc, VIII, 394. Demante, V, 357 bis VII. — Vegi însă
Demolombe, XXXI, 9289.
:) Cpr. Demolombe, XXXI, 290. Larombitre, V, art. 1376, No.
31. Păucescu, II, 302.
3) Opr. Cas. rom., Dreptul din 1892, No. 70.
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CODUL

At 914

CIVIL.—OARTEA

Ea poate

„mele

Preser. acţi-

III.—TIŢ,

I[1.—0AP.

IV.—ART.

994, 995.

însă fi exercitată de creditorii lui,

debitorului lor (art.

974).

Vegi

supră,

în nu-

p. 202.

Această acțiune se prescrie prin 30 de ani (art. 1890) 1).

Acţiunea în repetiţiune se va întroduce contra acelui
care a primit plata direct sau indirect, fie prin sine, fie
prin mijlocul unui mandatar, sau în contra aceluia care s'a

tolosit. de ea *).
care
Capacitatea,

Dacă plata a fost făcută la mai multe persoane,
din primitorii ei va putea fi apucat în parte 3).
Pentru ca primitorul plăţei să poată fi obligat la

Primarului stituirea ei, se cere însă ca el să fi avut
i

a o primi,

căci altfel,

el n'ar

capacitatea

fie
re-

de

fi obligat la restituire de cât

in limitele folosului cea tras din plată (art. 1164), afară de
casul în care el ar fi comis un delicit sau un quasi-delicit,
în care caz, el va trebui să plătească toată paguba prici-

nuită prin fapta sa *).

Efectele plăţei nedatorite (intre părţi).—Obligaţiunele
primitorului plăţei.

Art. 994.—Cână cel ce a primit

plata a fost de rea cre-

dință, este dator a restitui atât capitalul cât și interesele sau
fructele din diua plăţei. (Art. 483, 485 urm., 592 urm., 995 urm.
0. C. Art. 139 Pr. civ. Art. 1318 C. fr.).
Art. 995.—Când lucrul plătit nedebit era un imobil sau
un mobil corporal, cel care ”] a primit cu rea credință, este obligat al restitui în natură, dacă există, sau valoarea lucrului,
dacă a perit sau s'a deteriorat, chiar prin casuri fortuite, afară
numai de va proba că la aceste casuri ar fi fost expus lucral fiind
și în posesiunea proprietarului 5).
|
Cel care a primit lucrul cu bună credinţă este obligat a]
restitui, dacă există, dar este liberat prin perderea lui, şi nu
1) Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1887, p.978. Vedi şi Cas. fr. D.
„P., 63. 1. 195. Peucescu, II, 303. Fuzier-Herman, III, art.

1376, No. 71.
2) 'T. Huc, VIII, 395. Cas. fr. D. P., 81. 1. 456.
5) T. Huc, VIII, 395. C. Pau. D. P., 91. 9. 152.

4)

Deoseb. de
redacţie de
francez,

T. Huc, loco supră cit. Laurent, XX, 355. Demolombe, ÎXRXI,
239. Aubry et Rau, IV, $ 442, p. 739, text şi nota 8.

5) Cuvintele subliniate, care termină $ lal arţ. 995, nuexistă
în codul francez, şi sunt adause de leginitorul nostru, tot
după Marcade (V, art. 1378—1380, No. 1, p. 269). Soluţia
ar fi fost însă aceiaş, chiar dacă aceste cuvinte ar fi lipsit
din text, în baza art. 1156, $ 2. Veqi infră, p. 379.
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respunde de deteriorări 1). (Art. 996 urm., 1156, 1898,
Art. 1379 C. fr.).
Art.

996.—Când

cel ce a primit

lucrul

1899 C. C.

cu rea

credinţă.

Va înstrăinat, este dator a întoarce valoarea lucrului din diua
cererei în restituţiune 2).
Când cel care l'a primit era de bună credință, nu este obligat a restitui de cât numai preţul cu care a vândut luerul.
(Art. 485, 997, 1095, 1097, 1341, 1607, 1898, 1899 C.C. At.
1380 €. fr.)
Pentru a ne da samă despre ceea ce cuprinde restituirea plăţei nedatorite, trebue să disțingem dăcă primitorul plăţei a fost sau riu de bună credință.
Să

presupunem

că

adecă a na.

putut

ă
:
credinţă,

șala plătitorului,
:
dul

Calimach

considerat

după

(1437

C.

primitorul

plăţei
x»

.
a
înprejurări

cum se exprimă
austriac);

ca un posesor

ce se cere de la dânsul
detrimentui solventului.

din.

de bună

a

fost

să

de

bunăCasul: Fi care

prepue

art. 1892

TIDULOIU

gre- Ulăţei a fost

din eo-de a

dință.

ce
Ce

în asemenea caz, el fiind trebue să se

credință (art. 485) toţ restitue în

este ca să nu
Prin urmare,

a

se înbogăţească în
dacă ela primit o

ASemene

caz.

sumă de bani, el va restitui numai capitalul, fără dobândă,
pe care, de altmintrelea, el e presupus a o fi cheltuit.
(Argument din art. 485 şi a contrario din art. 994) %).
N'ar trebui însă să credem, după cum pe nedrept susțin unii 4), că primitorul plăţei de bună credință ar putea
să reţină dobândile sau veniturile unei rente atunci, când
plata nedatorită ar fi avut de obiect tocmai aceste do-

bândi sau venituri, pentru că, în casul de faţă, ele constituesc un capital, care trebue să fie restituit, fiind căel

a fost plătit fără a fi datorit £).
D Paragraful 2 din art. 995 nu există în codul

fr. şi este a- Deoseb. de

daos de legiuitorul nostru earăş după Marcade (loco cit.). redacţie de

2

Vedi infră, p. 810, text şi nota 5.
CA
Paragraful i din art. 996 lipseşte în codul francez şi este Altă deoseb.
adaos de legiuitorul nostru după observaţiile lui Marcade, de redaoţie

(V, p. 269, art. 1978—1280, No. 1). „Dacă primitorul plă- “ fâncez

ţei a fost de rea credinţă în momenţul deteriorărilor, perderei sau instrăinăiei lucrului, qice acest autor, el va trebui, în caz de perdere sau de “nstrăina) e, să restitue raloarea reală a lucrului“. Vedi înfră, p. 319, text şi nota 2.
3 'Phiry, III, 200. Mourlon, 11], 1681. Bauary, III, 1344. 7.
Huc, VIII, 399.
%) Demolombe, IX, 624 şi XXXI, 341. Masse-Verge, II, $ 29%,
p. 105, nota 4, in fine. Peucescu, II, 247.
â) Laurent, XX, 313. Aubry et Rau, IV, $ 449,p. 135, text
şi nota 28. Thiry, III, 200. 7. Huc, VIII, 309, Cas. fr. şi

C. Gand. D. P., 59. 1. 3602. „Pasicrisie belge, 90. 2 102.

376

CODUL CIVIL.—CARTEA IIL.—TIT. III.—CAPIT.

Restit. divi-

Tot

pe baza

acestor

IV „—ART. 994—996.

principii s'a decis

că

acţionarii

dendelor unei societăţi trebue să restitue dividendele fictive
ce ar
"fi primit, dacă se constată că societatea nua realisat
nici

Oblig. de a
plăti dobân-

un beneficiu î). (Cpr. art. 117, $2 C. con.).
Primit
orul
de bună credință a unei sumi de
,
A
,
Aa
ai

da. Art.1088,datori

Primirea u-

dobânda

numai

de la punerea

bani

în întărdiere,

va

adecă

din diua cererei în judecată, conform dreptului comun (art.
1088) 2).

determinat. adecă

Dacă el a primit alt ceva de cât bani sau producte,
un

imobil

sau

un

mobil

corporal

determinat

în

in-

dividualitatea sa, el le va restitui în natură, adecă identic acelaș lucru 3), păstrând fructele până la cererea
în

Deteriorarea

judecată (art. 485, 995),
Dacă

lucrul a perit sau s'a deteriorat 1), fie prin caz

Ieri pri: fortuit, fie prin culpa
plată.

există în

codul

fr. și care

după Marcade 5).
Legiuitorul

cuțiunea care

AS
Ce se înțâlege

prin doterio”

primitorului

plăţei, el este

liberat

și nu are nimic de restituit. conform art. 995, $ 2,
care nu
este

adaos

nostru a curmat,

de legiuitorul nostru,

în această privinţă, dis-

există în Francia (vedi nota

5),

admițând

') Cas. fr. D. P,81. 1.18.1. Huc, VIII, 399. Fuzier-Herman, INI, art. 1377, No. 63 urm. Cpr. Lyon-Caen et Renault
,
Droit commn., IL, 891 urm.
*) Cas. rom., Bulet. S-a 1, 1886, p. 91. Dreptul din 1892, No.
10 şi Bulet. S-a 1, 1892, p. 813. C. Caen şi Cas. fr, D.
P., 92. 2. 117.D. P., 19. 1. 372. D. P., 99.1.565.C. Rio,
Pand. Peviod., 92. 2. 11. Demolombe, AXXI, 339. T. Huc,
VIII, 399. Baudry, II, 1344. Laurent, XX, 3172. Larombiăre,
V, art. 1318, No. 10. Demante, V, 359 bis IL. Fuzier-Herman, III, art. 1378, No. 3.
3 „Quod indebitum per errorem solritur, aut ipsum, aut tautundem repetitur“. (L. 1, Dig., 19, 6, De condictione îndebiti).
4) Prin deteriorări sau degradațiuni (art. 161) se înţălege
a-

iei, ca şi în art. 767 şi 1018, $ 3, stricăciunele sau perdere-

le parţiale aduse

lucrului (periculum

deteriorationis), prin 0-

posiţie la perirea san distrugerea totală a lucrului
culum înteritus). Vedi supră, p. 187.

*) Mareade, V, art. 1378—1380,

No. 1, p. 269. Cn

(peri-

toate

că

această disposiţie lipseşte în codul fr., majoritatea autorilor

se pronunţă în acelaş

sens.

Vedi

Demolombe,

XXXI,

366

urm. T. Huc, VIII, 400. Arntz, LII, 470. Mourlon, II, 1683.
Laurent, XX, 316. Demante, V, 360 bis II. Larombitre,
V, art. 1378, No. 3. Aubry et Rau, IV, $ 442, p. 136, text
şi nota 30. Cpr. Pothier, Condictio îndebiti, V, LI0.—Contră.
Duranton, XIII, 693, nota 1.
:

-
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de ori ce responsabilitate, pentru că

371

pe primitorul plăţei
el privind lucrul ca

al său, a putut să nu'l îngrijească, de ex., să nuii facă reparaţiile trebuitoare, sau chiar să strice, fără a fi în culpă, soluţie

care

era

admisă

Digeste prevede că
care

îl credea

al sâu,

sabilitate 1).

și la Romani, unde

acel care n'a îngrijit
nu

este

supus

o lege din

de un lucru pe

la

nici o

respon-

El va respunde însă de deteriorările aduse lucrului
prin faptul său, în urma cunoștinței ce a avut de obligaţia de restituire, pentru că din acest moment, ori ce negligență

din

Mai

partea

mult

lui devine

încă,

o culpă?).

el va trebui,

în asemene

ipoteză,

să Perderea

respundă și de perderea provenită prin caz fortuit, afară
numai de se va proba că la aceste casuri ar fi fost expus

„lucrului prin
caz fortuit.

lucrul fiind chiar în posesiunea debitorului (art. 995, 1156,
Ş 2), pentru că debitorul de rea credință este considerat
ca

un

debitor

tărdiere,

el

prin faptul

pus

în întărdiere, și în urma

respunde

atât

de

deteriorările

lui, cât şi de perderea

provenită

punerei

în în-

aduse

lucrului

prin

caz for-

tuit (art. 1074, $ 2, 1156, 1601).
Această soluție fiind
admisă de lege în privinţa primitorului plăței, care de la
început încă, a fost de rea credinţă (art. 995, $ 1), nimic
nu ne autorisă a distinge între acest primitor și acel care
a devenit mai în urmă de rea credinţă.
Din momentul ce primitorul lucruluia aflat că el tre-

bue

să'l restitue

ment

el trebue

și prin urmare,

cipiilor 3).
Dacă

(mala fides
considerat

superveniens),

ca un debitor

pus

din acel

mo-

în întărdiere,

tratat ca atare. Aceasta este rigoarea prin-

primitorul lucrului

de bună

credință

la înstră-Instrăinarea
lucrului de

inat cu titlu on&ros, el va restitui numai preţul cu care catră primia vândut lucrul, chiar când acest preţ ar fi inferior va- torul plăţei

lorei
1)

reale a lucrului, pentru

că numai

întru atâta

el s'a

„Qui quasi suam vem neglexit, nulli querella subjectus est“. L.
31, $ 3, Dig., 5, 3, De hereditatis petitione.
2) Pothier, op. cit., V, 171. Arntz, III, 470. 7. Huc, VIII, 400.
Demolombe, XXXI, 372. Laurent, XX, 376. Mourlon, II, 1684.
2) Cpr. Marcade, V, art. 1378—1380, No. 2, p. 210. Boissonade, II, 261, p. 271. P&ucescu, II, 262.—Contră. Demolombe,
XXXI, 373. Vedi şi Mourlon, II, 1684.

de bună
credință.
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CODUL

CIVIL.—0ARTEA

IU.—TIT. IIL.—CAPIT.

IV.—ART.

994-996,

inbogăţit (art. 996, $ 2) 1). Dacă lucrul n'a fost vândut, ci

dăruit, dărnitorul nu datorește nimic, pentru că nu a tras nici
un folos din el, afară de acţiunele ce el avea în contra

Momentul

când trebue

să existe

buna credin-

Casurile în
care primitorul plăţei
a fost de rea
credinţă.

donatarului, precum este acea in revocare pentru
plinire de sarcini, pentru ingratitudine, ete. 2),
Buna

credinţă

trebue

să existe

neînde-

nu numai în momentul

primirei lucrului, dar și în momentul înstrăinărei, pentru
că instrăinarea trebue să fie lipsită de fraudă... sine Fraude distraheve, după expresia lui Ulpian (L. 26, $ 12, Dig.,

12, 6, De condictione indebiti) 5).
Să

presupunem

rea credinţă,
putut

art.

să prepne

1592

semene

greșala

din codul

caz,

acum

că

adecă că el a

primitorul

știut

plăţei

Calimach

(1437

şi ca atare,

a fost de

din înprejurări

plătitorului, după cum

el este considerat ca un

dință (art. 495),

sau

C. austriac).

In a-

stăpânitor de rea cre-

trebue să despăgubească

plătitor de toate daunele ce i a causat, plata, el fiind
de drept în întărdiere prin reaua sa credinţă.

Astfel, dacă

titui

atât

i sa plătit o sumă de bani,

capitalul

din

diua

pe
pus

el va res-

facerei

plăţei

(art. 994) *),

ear nu numai

ca în ipoteza

când ar îi fost de bună credinţă. (Vedi p. 376).

)

din diua cererei în judecată,

Dacă prețul nu s'a plătit încă, elva restitui creanţa ce are
în contra cumpărătorului. Art. 1607 are o disposiţie identică în privința depositului. Cpr. Larombiăre, V, art. 1380,
No. + şi art. 1149 C. italian, unde se dice că acel care a,

înstrăinat lucrul

sau acțiunea

guirlo.

Art. 720 C.
com.

cât şi dobânda

a

se exprimă

de bună

în contra

credinţă

trebue să restitue preţul

cumpărătorului,

Pazione per

conse-

=) SA rutz, III, 470. Pâucescu, II, 266.11. Huc, VIII, 400. Demolombe, XXXI, 401. Larombiere, V, art. 1380, No.2. Demante, V, 361, bis II. Boissonade, II, 269, in fine.
3) Cpr. Pothier, op. cit., V, 177. T. Huc, VIII, 400. Demolombe, XXXI, 402. Lavombiere, Y, art. 1380, No. 3.
*) Pe baza acestor principii este aproape generalmente admis
în Francia că creditorul condamnat a readuce la masă, în
virtutea art. 720 urm. C. com., sumele ce el a primit de la
falit, datoreşte dobândă din diua plăţei lovite de nulitate.
Vedi în acest sens, D. P., 79. 2. 223. D. P., 82. 1. 99 şi
198. D. P., 82. 2. 55. Alauzet, Comment. du C. de com mmerce,
VI, 2528. Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, v* Faillite, 433 bis. Fuzier-Herman, III, art. 1378, No.
23.—Coutră. Demolombe, XXXI, 360 urm. Lyon-Caen et
Renault, Dr. commn., VII, 364.

lează

NEDATORITĂ.—
ART. 997.

>
1

PLATA

9

Plăţile primite în virtutea unei convențiuni care vioo lege de ordine publică sunt asimilate plăţilor pri-

mite de rea, credinţă 1).
Când lucrul nedatorit şi plătiț a fost un imobil saucasul în cae
un mobil corporal (obiect cert şi determinat în îzdividao), i tun o.
primitorul plăţei de rea credință va restitui lucrul în na- bicot deter
tură,

dacă lucrul

caz când lucrul
primitorul plăţei
dezile provenite
prin caz fortuit,
ar fi perit şi în
Dacă

mai

are

încă

fiinţă, sau

valoarea

lui, în sau imobil.

a perit saus'a deteriorat. In asemene caz,
respunde nu numai de stricăciunele și perdin culpa lui, dax și de acele provenite
afară de casul când se va stabili că lucrul
mâna proprietarului (art. 995 și 1156, $ 2).

lucrul

a fost

înstrâinaţ,

fie

cu

titlu

oneros, fie Instrăinarea

cu titlu gratuit, cu tea credință, primitorul plăței de rea
credinţă, osebit de daunele
va restitui

valoarea

lucrului

Me

la care ar putea fi condamnat,
din diua

cererei

în restituțiu-

ne. (Art. 996, $ 1, care lipseşte în codul francez, şi care
a fost întrodus de legiuitorul nostru tot după Marcade 2).
Obligaţiile plătitorului.
Art. 997.—Acela, căruia se face restituirea, trebue să despăgubească

lele

pe posesorul

făcute pentru

sau care au crescut

chiar de rea credință de toate cheltue-

conservaţiunea

991, 994, 1377, 1569, 1574, 1730,$

(cheltueli necesare)
494, 766,

4 C. C. Art. 1581 C. fi)...

Cpr. C. Orleans. D. P.,94.2. 3%. T. Huc, VIII, 399. Anbry
et Rau, IV, $ 4142 bis, p. 144. Vedi şi Fuzier-Herman, art.
1378, No. 20.— Vedi însă Demolombe, XXXI, 358 urm., 429.
Marcadă, V, art. 13178—1380, No. 1, p. 269. Vedi şi supră,
p. 315, nota 2. — Soluţiunea admisă în termeni expreşi
de leginitorul nostru se admite şi în Francia, prin argument
a contrusio din art. 13980 (art. nostru 996, $ 2), care singur
“există în codul francez. Vedi Baudry, II, 1344, p. 947.

13

—

1

lucrului

preţul Ini (cheltueli utile) 2). (Art.

3 Este de observat

că textul corespundător

francez

(1381) Deosebire de

vorbind de toate cheltuelele necesare și utile care au fost fă- redacţie de
cute pentru consevvarea lucrului, Mareade (V art. 1381, No. la codul
1) critică această formulă, dicând că există un pleonasm învancez,
tre cuvintele necesare şi acele făcute pentru conservarea lucrului, earpe de altă parte, o contradicţie între aceste cuvinte
şi adjectivul utile, şi legiuitorul nostru ținând samă de această
critică întemeiată, se exprimă altfel, înțelegând prin chel-.
tuelele făcute pentru conservarea lucrului pe acele necesare, sar
prin. acele care au mărit valoarea lucrului, cheltuelele u;/e.
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CODUL CIVIL.—GARTEA IIL.—TIT. III.—C
APIT.

Plătitorul (solvens)
Art. 997.4.
trimentul aceluia care a
un imobil sau un mobil
prevede că acela căruia
să despăgubească

bue

IV.—

ART.

997,

neputând să se îmbogăţească în deprimit, fie chiar cu rea credință,
determinat ş individuo, art. 997
se face restituirea (plătitorul) tre-

pe primitorul

plăţei (accipiens) chiar

de rea credință de cheltuelele ce acesta
a făcut pentru
conservarea lucrului (cheltuelele necesare),
și de acele utile, adecă care, de şi nu au de scop conservarea
lucrului,
totuşi
Cheltuelele
necesare și

au înbunătăţit lucrul șii au mărit valoarea,
Intre aceste cheltueli sau impense există
însă urmă-

toarea deosebire: Posesorul, sau
plăței, fie el de bună sau de rea
va avea drept la foate cheltuelele
vința cheltuelelor utile, el nu va
numai întru atâta întru cât au

utile.

mai bine dis, primitorul
credinţă, puţin importă,
necesare, pe când, în priavea drept la ele de cât
mărit valoarea lucrului,

pănă la concurenţa adaosului de valoare produ
să printi'ânsele,

Art. 494 C. C.

după cum se exprimă ant. 1377 C.C. (cpr. și
art. 494 în
fine) pentru că numai întru atâta au fost folositoar
e 1).
țiuni,

Dacă impensele sau cheltuelele consistă
în construcplantaţiuni sau alte inbunătăţiri de aceia
ș natură, se

va aplica art. 494 2).

Cheltuelele
de agrement
sau de plăcere,

Cât pentru cheltuelele de agrement sau de simpl
ă plăcere (art. 1346, voluptuos sau voluptuarice),
ele nu vorfi

restituite,

însă

primitorul

plăţei

va

putea

să le rădice

de
pe loc (jus tollendi), dacă aceasta, se poate face
fără stricăciune, si modo recipiant separationem 3)... sine
lwsione prioris status vei (L. 5, în fine, Cod., 3, 32, De
vei vindieatione) ; cu îndatorirea însa de a restabili locuri
le în starea

de mai "nainte (art. 539)%).

Vedi şi supră, p. 337, nota 2. Art. 991 vorbește
de asemene de cheltueli utile şi necesare. Mai vedi încă
539, 545 urm. 166, 771, 1345, 1346, 1371, ete. Vegi art. 494,
şi supră,
p. 337, notă 3,
') Vedi supră, p. 338. Cpr. Cas. fr. Pand. Ptriod., 1887, 1,230.
Arntz, III, 411. Marcade, V, art 1381, No.2, p.
273. Laurent, XX, 382. Demante, V, 362 bis. Thiry,
III, 900. 7p.
Huc, VIII, 401. Aubry ei Rau, IV, $ 442, p. 737.
Larombicre, V, art. 1381, No. 5. Demolombe, XXXI,
381 urm.
Mourlon, II, 1689. Fuzier-Hermanu, III, art. 1381,
No. 2—
Contră. Duranton, XIII, 695.
Arntz, III, 471. Berriat St. Prix, II, 5471. Păucescu,
L. 9, Dig., 25, 1, De impensis în res dotales factis. II, 283.
Mareade, V, art. 1381, No. 2. Thiry, III, 200.
Arntz, III,

2
>
%

PLĂȚEI NEDATORITE ÎN PRIV. 'TERȚIILOR ACHISITORI.
Dacă însă cheltuelele de simplă

381

plăcere sunt așa de Casul în care

îns&mnate în cât au mărit valoarea venală

(promercalis) a de simplă

lucrului, atunci ele vor putea fi considerate de judecători ca, plăcere.
deutile,

şi primitorul plăţei

proporțiune 1).
In nici un caz însă,

va

avea

drept

primitorul

la ele în această

plăței

”

nu va avea Dreptul. de

dreptul să rețină lucrul pănă la plata cheltuelelor

sale, pen-controversă.

tru că legiuitorul nu'i conferă această garanţie ”).
Efectele plăţei nedatorite în privinţa terţiilor achisitori.
Dacă primitorul plăţei nedatorite a înstrăinat
cert și determinat care făcea obiectul acestei plăţi,

corpul
plăti-

torul poate el să'l revendice de la cei de al treile dobânditori ?
In dreptul roman, negativa nu suferea, nici o discuţiune: 1” pentru că tradiţiunea făcută
cu titlu de plată,
solutionis causa, îi transfera proprietatea pe care şi el la
rândul seu o transferase celui de al treilea. Plătitorul ne
mai fiind proprietar asupra lucrului plătit nu mai putea
să] revendice de la cei de al treile 5); și 20 pentru că
condicțiunea indebiti, ca, toate condicțiunele, era o acţiune
personală în repararea unei daune injuste.

Dreptul
roman

Ce trebue să decidem în dreptul actual? Chestiunea Dreptul
este controversată, însă cu toate aceste, trebue să decidem, actual. Concontrar celor ce se petreceau în dreptul roman, şi contrar
teoriei lui Pothier, care distingea între achisitorii cu titlu
oneros și acei cu titlu gratuit 4), că, de câte ori este vorba
de un imobil sau de un mobil corporal, insă achisitorul lui
411. Mourlon, II, 1689. Baudry, 11, 1345. Demolombe, XXXI,
388, 389. Aubry et Rau, IV, $ 442, p. 737. '7. Huc, VIII,
401. Laurent, XX, 383. Vegi și supră, p. 338 şi. Illa
lucrărei noastre, p. 543.——Art. 14, $ 2 al codului federal
asupra oblig. din 1881 este formal în această privinţă.
') Cpr. Larombiăre, V, art. 1381, No. 8. Demolombe, XXXI,
388. P&ucescu, II, 286. Vedi și L. 10, Dig., 95,1, De împensis în ves dotales factis, citată supră, p. 338, text şi nota 5.
2) Vedi supră, p. 340 urm., unde se axată controversa ce există
în privinţa dreptului de retenţie.
5) L. 36, Dig., 41, 1, De adquirendo rerum dominio.
4) Vegi Pothier, Tr. de Vaction Condietio indebiti, V, 118, 119.
Acest sistem se vede admis în Italia, de Giorgio Giorgi.

Vedi Teoria delle obbligazioni, V, 196 urm.
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NEDATORIT Ă,

este de rea credință, de atâte ori revendicarea

va avea loc

contra

acestui

mitorului

terțiu, pentiu că plata făcută

în mânele pri-

ei fiind fără causă, n'a putut să "i transmită pto-

prietatea moblilului
la transmis altuia.

In adever,

sau imobilului

causa obligaţiunei

pe care

el l'a primit şi

solventului, scopul prin-

cipal ce el își propune este stângerea obligațiunei

datoria
tru

neexistând

lipsă

de cât în aparenţă,

de causă,

un efect (art. 966):

și fiind

sale.

Or,

plata este nulă pen-

nulă, nu poate

să producă nici

prin urmare,ea n'a putut să transii-

tă primitorului plăţei proprietatea corpului cert ce i sa
dat: și primitorul plăţei nedevenind proprietarul lucrului
primit drept plată, n'a putut transmite terţiului o proprietate pe care n'o avea el însuș: Nemo dat quod non
habet. Solventul a remas deci tot proprietarul lucrului plă-

tit, şi deci, el poate să'i revendice de la cei de al treile ID),
Această soluție nu este contrară art. 996, după care acel

care a primit lucrul este dator să întoarcă sau lucrul sau
prețul cu care l'a înstrăinat, pentru că acest text are de

scop regularea
mitorul

plăţei,

raporturilor existente între plătitor și pri-

ear

nu

a acelor

dintre

plătitor

și cei deal

treile dobânditori. Condicţia indebiti nu mai e astăzi o acțiune pevsonală, ca la Romani, ci o adevarată revendicare 2),
Art, 1909.

Trebue

însă

să observăm

că revendicarea

nu

va

pu-

tea să aibă loc contra celor de al treile, care, de lună
credinfă, ax & dobândit un mobil corporal, pentru că, în asemene

caz,

ei au

devenit

proprietarii

acestui

mobil

prin

?) Imobilul va reintra liber de ori ce sarcine reale în mâna
revendicantului, căci aceste sarcini vor cădea prin aplicațiunea maximei „Resuloto jure dantis, solvitur jus aecipientist.
Cpr. Larombitre, V, art. 1380, No. 10.
*) Vedi în acest sens, Thiry, III, 201.7. Hue, VIII, 400. Baudry, II, 1344. Vigie, II, 1696. Laurent, XX, 378, 379. Arntz,
III, 412, 413. Demolombe, XXXI, 413 urm. Acollas, II, p.
916. Peucescu, II, 267 urm. Râpert. Dalloz, Supplem. Oblig.,
2339 urm. Demante et Colmet de Santerre, V, 301 bisinl
şi IV. Aubry et Rau, IV, $ 442, p. 738, text şi nota BI.
Mourlon, II, 1686. Mareade, V, art. 1378 urm. No. 3, p.
210. Duranton, XIII, 683. Larombitre, V, art. 1380, No. 7
urm.

Chambon,

Du payement indă, p. 944 urm.

Mass6-V'ergs,

IV, $ 623, p. 11, nota 11. Art. 389 din proiectul Codului
japonez este redactat în acest sens. — Coutră. 'Poullier D.
VI, partea 1, 97 urm.

EFECTELE PLĂȚEI NEDATORITE ÎN PRIV. TERȚIILOR ACHISITORI.
prescripția instantanee
cel de

(art.

383

1909) î), sau un imobil, dacă

al treile ar fi dobândit

proprietatea lui prin usuca-

piune fie de 10 sau 20 de ani (art. 1895 urm.), fie de 30
de ani (art. 1890) 2).
Acel care

a dat

drept

plată nedatorită

un

imobil, are

deci două acţiuni, una în revendicare contra celui de al
treile achisitor 3), ear alta contra ptimitorului plăței, pen=
1) Vegi supră, p. 114, nota 1. Cpr. Demolombe, XXXI, 414.
Larombiere, V, art. 1350, No. 7, şi toţi autorii.
% Cpr. Demolombe, XXXI, 420.—Plătitorul va putea însă, în
asemenea

caz,

să exercite

contra

primitorului de bună

cre-

dinţă a imobilului, care Var fi vândut, acţiunea personală
pentru restituirea preţului, căci art. 996, $ 2 admite această soluţie în termeni generali, fără a distinge dacă revendicarea este sau nu cu putință contra terțiului achisitor.
Demolombe, loco supră cit.
Aceiaş soluție ar fi admisibilă în casul când lucrul vândut

de cătră primitorul

lui

ar fi perit prin

caz

fortuit

în

mâna cumpărătorului (apud emptoren). Perirea lui în mâna
cumpărătorului n'ar scuti, în adever, pe acel care lar fi
primit

pe nedrept

de a restitui preţul

plătitorului

lui (art.

996, $ 2). Demolombe, XXXI, 421.
3)

Cel

de al treile

este

supus

revendicărei

chiar

dacă

ar fi Revendicare

dobândit imobilul prin mezat public, pentru că adjudicaţiu- exercitată

nea nu transmite adjudicatarului de cât drepturile ce aveactitra adjuşi debitorul urmărit asupra lucrului vândut (art. 565 Pr. ju
civ.) conform regulei „Nemo plus juris ad alium transfere 506
potest quam ipse habet* (IL. 54, Dig, 50, 17),regulă, de altmintrelea, consacrată în termeni expreşi prin art. 580 şi
1521 din codul Calimach (442, 1138 C. austriac) şi prin art.
1710 din codul actual. Cpr. Larombitre, V, art. 1380, No.
11. Este adevarat că art. 565 din Pr.civ., tradus după art.
117 din procedura franceză, care consacră acest principin,
este în contradicere flagrantă cu art. 506, $ 3 din aceiaş
procedură, luat după art. 525 din procedura genoveză de la
1819 (opera lui Bellot), după care afiptele şi publicaţiunele
trebue

să cuprindă

somaţie

cătră

toţi acei care

ar pretin-

de vre-un drept de proprietate, servitute, usufruct, iputecă,
etc, să se arătela tribunal, înainte de adjudicare, spre aşi
formula pretenţiile lor, sub pedeapsă de a nu le se mai ținea
în samă (sous peine de forclusion); însă acest text nu
poate

să abroage

principiul

luat

din

procedura

franceză,

după care adjudicatarul nu poate dobândi de cât drepturile pe care le avea expropriatul, în specie primitorul plăţei,
carele,

după

cum

am

v&dut,

nu

era

proprietar.

Jurispru-

dența este unanimă în acest sens. Vei Cas. rom., C. Bucureşti şi Iaşi. Bulet. S-a I, 1876, p. 102 şi Dreptul din

565 şi
Pr. civ.
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tru a'i cere valoarea lucrului (art. 996,
cu care el la vândut (art. 996, $ 2).

Dreptul adjudicatarului de a repeta preţul
depus de
dânsul de la
creditorii debitorului urmărit. Coniroversă,

NEDA'TORITĂ.

$ 1), sau preţul

1876, No. 17. Bulet. 1878, p. 277 şi 1879, p. 799. Bulet.
1884, p. 787. Dreptul din 1890, No. 23. Dreptul din 1881, No.
21 şi din 1883, No. 62. Trib. Roman, Dreptul din 1896, No.
1. Vedi şi tr. nostru în limba franceză, art. Saisies, p. 316.
Dar dacă adjudicatarul care, în asemene condițiuni, ar
fi cumparat de la mezat imobilul plătit și nedatorit, poate
fi atins prin

imobil,

acţiunea

se admite,

în revendicare

în genere,

a plătitorului

acestui

că şi adjudicatarul are,

la

rândul său, dreptul de repetiţiune în contra creditorilor debitorului urmărit, care ar fi primit preţul varsat de dân-

sul: „Considerând, dice Curtea noastră supremă (93 fevr.
1883), că, după art. 993, acel care din eroare credânduse

debitor, a plătţit o datorie,

are

drept de repetițiune în con-

tra creditorului ; că această disposiţiune, care este o sanețiune a principiului că nimene nu se poate înbogăți în pa-

guba altuia, îşi are aplicaţia și în casul când, în urma unei vândări silite, adjudicatarul evins prin o acţiune în
revendicare a imobilului adjudicat voeşte a repeta preţul

adjudieaţiunei în contra creditorilor debitorului urmărit,
care au primit acel preţ ; căci adjudicatarul când depune
preţul adjudicaţiunei spre a se plăti creditorului urmăritului, se crede debitor al acestuia, şi prin urmare, şi al ereditorilor săi; că dacă, în urmă, adjudicatarul este evius, acea plată, care nu mai are causă pentru dânsul, este făcută

din

eroare ; că creditorii nu pot pretinde

ce le se
1093, să
însă ca
ție de a
țul spre

că au

primit ceea

datorea, căci dacă o obligaţie, poate, după art.
fie achitată de o persoană chiar neinteresată, trebue
achitarea să fie făcută unu din eroare, ci cu intenachita pe debitor; ca un adjudicatar depune preachitarea

urmăritului

numai

pentru

că se crede

debitor al acelui preţ, astfel că, în caz de evicţiune, depu-

nerea preţului

din partea-“i,

și prin

urmare,

achitarea

cre-

ditorilor urmăritului, a fost făcută din eroare, ear nu cu
intenţie de a libera obligaţiile debitorului urmărit, ete,
Bulet. Cas. S-a 1, 1883, p. 186, 187. Vedi în acelaş sens, C.
Colmar și Lyon, Râpert. Dalloz, Vente, 835. C. Riom. D. P. 56.
2. 136. Aubry et Rau, IV, $ 355, p. 376. Troplong, Vente,
1, 432, 498. Duvergier, Vente, 345, 346. Demolombe, XXXI,
305 urm. Puzier-Herman, III, art. 1377, No. 38. Labbe,
Revue critique, t. 19 (anul 1861), p. 202. Laurent, XXIV,
228. Colmet, de Santerre, VII, '76 bis VIII. Pana. fr. Ad„judic. immobilizre, 1806, Larombiere, V, art. 1377, No. 15.
Mass6-Verg6, IV, $ 685, p. 294, nota 1. Mareade, VI, art.
1626—1629, No. 3, p. 258 urm. Carr6-Chauveau, Lois de la
Procdd. civ.,V, partea 1, Quest. 2409, p. 992 (ediţia din 1880).
Sa decis insă, cu toate aceste, că creditorul care Şi a pri-
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cei de al treile,

el nu mai poate cere nimic de la primitorul plăței. In caz
de a fi dobândit valoarea sau preţul lucrului de la pri-

mitorul plăţei, el nu mai
treile.

Plătitorul are,

poate cere nimic de la cei deal

în adevăr,

drept

sau

la lucru

sau

la valoarea, lui, nici o dată însă la amândouă de o dată.
„Bona fides non patitur, ut bis idem exigatur“. (L. 57, Dig.
50, 17, De dizersis vegulis juris antiqui).
Dacă plătitorul revendică Iucrul de la cel de al treile,
acesta poate
pe primitorul
urm. C. C. și
sumă de bani

să cheme în garanţie pe
plăţei, care "i a vândut
112 urm. Pr. civ.) și să'l
superioară chiar preţului

autorul sâu, adecă
lucrul (art. 1337
oblige ai plăti o
vândărei.
Nefiind

însă drept ca primitorul plăței de bună credință să sufere
consecințele erorei în care la indus plata făcută cu in-

prudență de reclamant, acest din urmă va putea și el, la
rândul seu, să fie condamnat a restitui plătitorului ceea ce el
este obligat să plătească peste preţ, cu titlu de daune, ter-

țiului evins!).

Dificultăţile la eare restituţia unei plăţi nedatorite poate
da loc în dreptul internaţional.

Vorbind despre gestiunea de afaceri, cel mai obicinuit
din quasi-contracte, am tratat chestiunele de drept internaţional

cele

desvoltând
trebuit.

mai

această
De

aceea,

quasi-contractului

de

căpitenie

materie
nu avem

care

se pot

mai mult
nimic

ivi în practică,

poate
de

adaos

de cât ar fi
în privinţa

de al doile, despre care se ocupă legea,

plata nedatorită și dreptul de restituţie care resultă pentru
acel ce a plătit. fără a fi debitor.
mit creanța, sa, în urma vânqărei silite a averei debitorului, a primit ceea ce i se cuvinea, sua recepit (L. 44, Dig.,
12, 6; vedi şi L. 129, Dig., 50,17) şi nu mai poate fiobligat la repetiţiune. -C. Focşani și Bucureşti, Dreptul din
1884, No. 64. Dreptul din 1887, No. 21. Cas. vom., S-a [,
Bulet. 1884, p. 783. 'Tot în acest din urmă sens se pronunţă
şi o parte din doctrină. Vedi Duranton, XIII, 686 şi XVI,
266. Vedi şi Laurent XX, 360. Cpr. LL.1 şi 2. Cod.,8,
46, Creditorem evictionem pignoris non debere.
1) Cpr. Vigie, II, 1698. Duranton, STII, 683, în fine. Mourlon, II, 1687, 1688. Marcade, V, art. 1380, No. 3, in fine. Aubry et Rau, IV, $ 442, p. 738. Baudry, II, 1344, în fine.—
Contră. Larombiere, V, art. 1380, No. 9.
25
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Plata
chiar

nedatorită

atunci

când

fiind, în adever, un

acel care

a

primit-o

quasi-contract,

ar fi fost

de

rea

credință, se vor aplica prin analogie regulele mai sus expuse în materie de gestiune de afaceri !).
Despre

oare care acţiuni care presintă analogie
tiţia plăţei nedatorite.

cu repe-

Afară de condicţia îndebiti, despre care am vorbit pănă
acum, mai sunt și alte acţiuni în repetițiune, a căror efect este acelaș, care însă pot fi exeicitate independent de

ori ce eroare din partea aceluia care a făcut plata >),
Aceste sunt:
10 Acţiunea

Condic. sine
causa.

Condie. ob
injustam
causam.

în repetițiune

a unei

plăţi

făcute

fără

causă (condictio sine causa) 3);
20 Acţiunea în repetiţiune a lucrului de care o per1)

Vegi supră, p. 353 urm. Cpr. Laurent, Droit international,
VIII, 5 şi Azant-projetde revision du C. CL, p. 111, No.3.
*) Baudry, Il, 1342 bis. Demolombe, XXXI, 232 urm, 493.
Aubry et Rau, IV, $ 442 bis, p. 739. Fuzier-Herman, III,
„art. 13177, No. 29 urm.
3) Vedi Dig., 12, 7, De condietione sine causa, şi Cod., 4, 9,
De

condictione ex lege,

et sine causa, etc.—In

puterea

aces-

tei condicțiuni, ori-cine s'a înbogăţit în detrimentul altuia,
trebue să restitue ceea ce a primit, fie că, din capul locului, n'a avut nici un drept la lucrul primit, fie că, mai în
urmă, causa legitimă de achisiţiune a dispărut:
„Şi cele
date ca o adevarată datorie se pot cere înapoi, dice art.
1890 din codul Calimach (1436 C. austriac), dacă au încetat legiuitul temeiii pentru care le oprise primitorul lor“.
Cpr. art, 1234 C. cant. Zurich ; art. 821 C. german din 1896.
Dacă restituirea nu se mai poate face în natură, ceea ce

se va întâmpla

de câte

ori

lucrul a fost consumat

perdut individualitatea sa primitivă, ea se
Cpr. Er. Lehr, Dr. germanique, 943, p. 291.
cestor principii, comunele erau obligate să
vile făcute funcţionarilor comunali, pentru

nei legi

care să reguleze

dreptul la pensie

sau

a acestor

fune-

din 26

fevr.

ționari, reţinerile ce se făceau erau lipsite de causă. Vedi
supră, p. 131, nota 1. Astăzi însă, asemene lacună nu mai
există, fiind că legea pentru înfiinţarea caselor de pensiuni ale funcţionarilor judeţeni şi comunali s'a promulgat.

la 25 fevruar. 1897.

Vedi

Monitorul oficiul

1897, No. 262. Cpr. Cas. rom.,
diciar- din 1897, No. 36.

a.

va face în bani.
Tot în baza arestitue reţinecă, în lipsa u-

19 sept. 1897, Cusierul ju-

CONDICTIO

soană

CAUSA

a fost pe nedrept

DATA,

CAUSA

despoeată

NON

SECUTA.

(condictio
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ob

injustam

cdusam) 1).
30 Acţiunea

în vepetițiune

a lucrului

causă care n'a avutloc, sau pentru un
îndeplinit (condictio ob vem dati,

dat

pentru

scop care nu

sau condictio causa

o Condie.eau-

iasă dată: cau
data,

cuta.

causa non secuta), sau în fine, con dictio ob causanm datorum ?);
40 Acţiunea prin care se cere restituirea lucrului fu- Condie. fur-

rat (condictio furtiva) (epr. ast. 1909, $ 2) 3).

tva.

) Vedi Dig., 12, 5, De condic. ob turpem vel injustam causam,
şi Cod., 4, 9, De condictione ex lege et sine causa, vel injust
causa.— Astfel, in baza condicției ob injustam causam, acel
care ar fi plătit o clausă penală, ar putea s'o ceară înapoi,
pentru că, în specie, creditorul a primit ceea ce legea îl
oprea de a primi (L. din 20 fevr. 1819). Cpr. Er. Lehr, op.
Şi loco cit., 242. Vedi şi infră, la art. 1066 urm. explic. legei din 1879, unde această chestiune este pe larg discutată.
2 Vedi Dig., 12, 4; De condictione causa data, causa non stcuta şi Cod., 4, 6, De condietione ob causa datoriumn. De exemplu, moștenitorul a plătit un legat subordonat unei condițiuni care nu s'a îndeplinit ; el va avea acţiunea în restituire. Ali exemplu:
S'au făcut daruri în vederea unei
căsătorii, care nu s'a sevârşit, daruri pe care Romanii le
numeau mai întăi ante nuptias şi mai tărdiu, propter nuptias

(lnstit. II, De donationibus, 1, $ 3), ear codul Calimach,
contra-zestre (art. 1669 urm). hi bine, în asemene caz, acțiunea în repetiţiune va avea loc.... jure condietionis vestituere debes

(IL. 1, Cod.,

tit. cit., 4,6), pentru că scopul

pe care

părţile lau avut în vedere nu s'a îndeplinit: „Când nu se
va face nunta, dararile dinaintea nunţii se întore înapoi“,
dice art. 6, partea IV, capit. 2 din codul Caragea. Cpr. art.
68 din codul Calimach şi $ 5, capit 30 (logodnă şi cununie), din codul Andr. Donici. Vedi t. IVa lucrărei noastre,
145 şi supră, p. 363, ad notam.
Tot, în puterea acestui principiu, advocatul care a primit
o sumă de bani cu titlu de onorariu, trebue s'o restitue,
dacă din culpă lui el nu'şi a îndeplinit obligațiile sale: „Advocationis causa datam peciniam, si per eo0s, qi acceperant
guomâinus susceptamn fidem impleant, stelisse probetur, restilu-

endam esse convenit“.
causam datorum),
Noul cod german

(L, Îl, Cod., 4, 6,
admite

în termeni

De condietione

ob

expreşi această con- Cod. german

dicţie când, prin art. 815, dice: „Repetiţinnea unei presta-

3)

țiuni făcute în vederea unui resultat care nu s'a realisat,
nu are loc, dacă de la inceput, acest resultat era imposibil, şi dacă autorul prestațiunei o ştiea, sau dacă el, cu rea
credinţă, a împedecat realisarea ei“.
Vedi Dig., 13, 1, De condictione furtica şi Cod., 4,8, eodem.

din “1896,
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Alte condiţiNu vom vorbi despre celelalte condicţiuni care se găuni din drep-sesc în legile romane, și anume de condicţia er lege
1), de
tul roman.
condicția ex certa re sau triticaria, adecă de condicția care
resulta, din o stipulaţie având de obiect o cantitate de pro-

ducte *), etc., ci vom trece de îndată la condicţia ob tur-

Pem causam, despre care am mai vorbit în treacăt supră,
p. 151, urm. și despre care ne vom ocupa în deosebi,
pentru că a dat loc la dificultăţi.
Condictio ob turpem

causam 5) (art. 966).

Condictia ob furpem causam este acţiunea prin care
acel care a făcut o plată în virtutea unui contract ilicit,
contrar legilor sau bunelor moravuri (art. 966), cere îna-

poi obiectul prestațiunei sale, fără a dovedi nici o eroare
din partea'i. Obligaţiunea întemeiată pe o causă ilicită, ca,
și acea fară causă, sau întemeiată pe 0 causă talşă, nepro-

ducând nici un efect (art. 966), adecă fiind inexistentă 1),

se înțelege că ceea ce s'a plătit în puterea unei asemene
convenţiuni poate în tot-deauna fi cerut înapoi, și acţiunea
în repetiţiune va putea, fi exercitată chiar de acel care ar
fi violat un principiu de ordine publică, care ar fi plătit
de exemplu, cuiva o sumă de bani pentru a comiteo
cri-

mă,

câte

ori

el era

tot atât

de

culpabil ca și acel

mit-o 5), însă această soluție, admisă
1) „Si
Quo
că,
De
9

—

Codul Calimach.

sau ar fi dat mită unui judecător, etc.
Este adevarat că, după codul Calimach, condietio ob
turpem causam nu aparţinea acelui care a făcut plata, de
carea pri-

de unii autori și as-

obligatio lege nova introducta sit, nec cautuin eadem lege,
genere actionis experiamur, ex lege agendum est“. L. uniDig., 13, 2, De condictione ex lege.
Vedi şi Cod., 4, 9,
condictione ex lege, ete.

„Qui certam

pecuniam

numeratam petit, illa actione

utitu», si

certum petetur. Qui autem alias ves, per triticariam condictionem peiet“. (L, 1, Pr., Dig., 13, 3, De condictione triticaria).
3) Vedi Dig., 12, 5, De condic. ob turpem vel înjustam causa,
şi Cod., 4, 1, De condictione ob turpem causa.
+) Vedi asupra, actelor inexistente, supră, p. 21 urm.
*) „Nu poate cineva, dice art. 1562 din codul Calimach (1174
C. austriac), să ceară aceea ce au dat cu ştirea sa altuia
spre sevârșirea unui lucru preste putinţă, sau neertat ; ear dacă
pentu
carele

oprirea unei bicrări neertate va fi dat cera aceluia,
au vrut să sevârşască această lucrare, poate să'l

ceară“. Această soluţie, după care acel ce ar fi făgăduit o

CONDICTIO

OB

TURPEM

CAUSAM.—ART.

966,

389

tăzi 1), ne s'a părut inadmisibilă, pentru că regula romană
„Nemo auditur propriam turpitudinem allegans* nu'şi primește

nici o aplicațiune în dreptul modern ?).
Sunt însă casuri în care chestiunea poate să presinte
oare-care dificultăţi.

meşte

Eată, bună oară, o femee sedusă şi părăsită, care pri- Primirea uo sumă de bani de la seductorul său, cu condiţiune neă stuni de

de a nu mai

cere în justiție

tut să conchidă
femee

n'ar putea

fi constrânsă

ce a primit în baza
ar fi furpis

plătit
1092,

despăgubirea la care ar fi pu- partea unei

după dreptul comun (art. 998).

causa,

acestei

pentru

mai

tărdiu

convenţiuni,

că, pe

de

Aceastăfenei seduse

să restitue ceea, bai cere

sub

o parte,

cuvânt; că despăgubire

seductorul a. torulei.

întru-câtva de bună voe o datorie naturală (art.
$ 2), ear pe de altă parte, faptul femeei de a re-

nunța

la acțiunea ei, nu constitue o faptă imorală.
Dacă presupunem însă, din contra, că o femee de moravuri ușoare, a smuls bani de la mai mulți barbaţi, sub
amenințarea unor procese scandaloase, și în vederea întreținerei unui copil a cărui paternitate se atribue când u-

nuia, când altuia, nu mai încape indoeală
noperi

vor

putea
fi reprimate

fi condamnată
Ce

la restituirea banilor primiţi 3).

trebue

să decidem

în privința

bat ar fi primit pentru a păstra
plicele

ceruți

femeei sale

adultere? Acești

înapoi pe cale de acțiune

poate respunde

că asemene ma-

şi că asemene femee va putea
banilor

ce un

tăcerea relativ
bani

bar-Primireaunei

la com-SDi
de bani

putea-vor ei să fie barbat pen-

în repetițiune?

Nu seg

Dăstra

astăzi â priori, ca la Romani, că purtarea pra compli-

unui asemene barbat ar fi imorală, pentru că, dacă, cu a-ti femeei
devarat

este

imoral

ca un

barbat

să primească

bani

spre Controversă.

a tolera adulterul femeei sale (vedi supră, p. 78, ad notam),
nu mai puţin adevarat este că el poate să reguleze direct
sumă de bani cuiva pentru ca să nu comită o crimă ar avea.
acţiunea în 'repetiţiune şi n'ar mai avea-o când ar fi făgădait bani pentru ca crima să se comită, împrumutată de la
codul austriac (art. 1174) şi de la dreptul roman (L..5, Dig.,
12, 1), este generalmente admisă în dreptul german. Vedi,
pe lângă textul suscitat din codul austriac, art. 817 din
noul cod german (reprodus supră, p. 152, nota 2). Cpr. Er.
Lehr, Droit germanique, p. 289.

1) Vedi autorii citați supră, p. 152, nota 3.

2) Vedi autorii citați supră, p. 153, nota 2, şi la autorii citaţi acolo, adde Fuzier-Herman, Îl, art. 1377, No. 52 urm.

5) Cpr. Er. Lehr, Dr. germanigue, p. 289, No. 241.
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posiția sa față

cu

tisfacție, fie chiar

complicele femeei,

o despăgubire

ŞI QUASI-DELICTE,

și să primească

bănească,

o sa-

în scopul dea,

nu se mai adresa la justiție și a nu maiagrava râul prin
publicitate. Jurispruadenţa admițând că complicele unei femei adultere poate fi condamnat la daune cătră barbat în

baza art. 9981), este logic ca barbatul să poată primi de
bună voe, ceea ce ar putea cere de la tribunale *).

CAPITOLUL
Despre
Delict civil,

V

delicte şi gquasi-deliete.

Definiţiunea delictului.
Prin delict civil se înțelege ori ce fapt voluntar ilicit 2)
și daunator al omului, îndeplinit prin acţiune (contnissio) sau
omisiune (0missio), cu intențiunea de a păgubi pe altul. Un
fapt licit nu poate, nici într'un caz, să deie locla responsabilitatea prevădută de art. 998, culpa fiind, ca şi prejudiciul,

unul

(Trib. Lourdes,

din

elementele

5 fevr.

esenţiale

a responsabilităţei.

1897. Pand. Period., 97. 2. 263).

) Oper. Cas. îv. şi 0. Aix. Repert. Dalloz, Adultere, 111, nota 2,
şi 125, nota 1. Vegişi D. P., 52. 2.150. D. P,, 66. 2.136.
D. P., 73. 1. 210. D. P., 74. 1. 345. Tot în acest sens este
și doctrina. Vei Pand. fr., Adulteve, 310 urm. Sourdat,
1. gentral de la Responsabilite, 1, 34 (ediţia a 2-a). Faustin Helie, Th. du code penal (ediţia a 5-a), IV, 1664. Demolombe, XXXI, 515. Fuzier-Herman, III, art. 1382, No. 561
bis. Jurisprudenţa engleză este în acelaş sens. Vedi decisiile citate de Faustin Helie, loco supră cit.— Contră. Bedel,
Ti. de Vadultere, 65, p. 106. Carnot, C. pen., II, p. 182.
=) Cpr. art. 1232 Cod. Zurich și Er. Lehr, Dr. gerim., loco cit.
3) „Acela care, cu intenţie sau prin negligență (rorsătalich
oder fahrlăssig), dice art. 823 din noul cod german, lezează
în mod ilegal viaţa, trupul, libertatea, proprietatea sau ori
ce alt drept

a unei

alte

persoane,

este

ţinut a repara dau-

na pricinuită“. Cpr. art. 1724, 1795, 11756 C. Calimach (1294,
1329 C. austriac). Legiuitoru nostru, care defineşte quasicontractul „un fapt ficit şi voluntar din care se naşte o
obligaţiune“, adăogând în art. 986 cuvântul Zicit, care lipseşte în textul corespundetor francez, a uitat să adaoge în
art. 998 cuvântul ilicit, pe care cu drept cuvânt îl adaogă
toți autorii. Vegi supră, p. 307, nota 6. Cpr. Marcadă, V.
art. 1382, 1383, No. 2. Bandry, II, 1346. 'Thiry, III, 203.
T. Huc, VIII, 404. Laurent, XX, 401. Larombitre, V. art.
1382, 1383, No. 10. Bevmiat St. Prix, II, 5472. Boissonade,
op. cit, II, art. 390, No. 210. Vigie, II, 1700. Giorgio Giorgi,
V, 138 urm. Garraud,
Pr. de dr. criminel, 43. Arntz, III, 415.
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prin delict se înțâlege, Jato sensu, Delict penal.

ori ce infracțiune la legea penală, ear într'un sens mai restrâns, stricto seusu, infracțiunea la legea penală pedepsită
cu o pedeapsă corecțională (art. 1 și 8 C. pen.).

Ori ce delict civil nu este numai de cât un delict pe-Delietul civil
a
silita
ci
anna
,
că
poate să nu
nal, pentru că ori ce faptă ilicită și dăunătoare comisă Cu se deliet
intenţiune văutăcioasă nu este tot-deauna prevădută și pedepsită de legea penală. De exemplu, ascunderea unor o-

biecte ale moștenirei

(art.

delict

delict penal.

civil, ear nu un

703,

712

C. C.)
Tot

constitue

penal.

un

astfel, actul frau-

dulos sau simulat constitue un delict civil, ear nu un delict penal 1).
Și vice-versa, un delict penal poate să nu constitueas- Delictul pe.
,
ae
,
a x
Ă
; „nal poate să
că un delict civil.
Astfel, omorul fără voe este un delict ge un de-

penal (art. 248

C. pen.);

civil,

acest

pentru

tăcioasă,
însă un

câ

el nu constitue

din urmă presupune

care, în specie, lipseşte.
quasi-delict,

păgubire

ca

atare,

dă

Omorul

însă un

delict

lieteivil.

intențiunea rău-

fără

voe fiind

loc la o acțiune

în des-

(art. 999)2).

Bernard, II, 818, 819. Demolombe, XXXI, 454, 451,464, 665.
Peucescu, II, 329. Mourlon, II, 1691, şi toţi autorii. Ant.
1125 din codul Calimach (1294 C. austriac) vorbeşte de asemene

de

o păgubire

nedreaptă

pricinuită

dinadins

(delict),

1
—

sau fără voe (quasi-delict). Codul Caragea, partea V, în fie,
pentru stricăciune (art. 1), prevede că „acela care din știință (delict), sau cu neștiință ori cu greșală (quasi-delict) va
aduce ștricăciune altuia, este dator a respunde stricăciunea“.
1) Vedi supă, p. 221. De asemene, stelionatul, adecă faptul Stelionat.
de a vinde sau de aipoteca imobilul altuia (cpr. art. 2059
C. fe.) constitue un delict civil, ear nu un delict penal. Cpr.
Twib. Râmmnic-Sarat (C. D). Popescu preşed.). Dreptul din
1396, No. 56.
Acţiunea care resultă din delictul de rănire sau lovituri fără,
voe întemeiată pe art. 248, 249 C. pen. şi acţiunea în despăgubire întemeiată pe art. 998, 999 Cc. C. fiind deosebite,
judecătorii fondului vor decide în mod suveran, după înprejurările causei, dacă inprudenţa autorului rănirelor constitue un delict în sensul penal sau o simplă greşală de
natură

a nu da loc de cât la o acţiune

bire. Cas. fi. D. P., 90. 1. 136.
în contra

autorului

unui

civilă

în despăgu-

Lipsa de urmărire penală

fapt considerat

ca delict penal, nu

poate fi propusă ca o fine de neprimire a cererei de reparațiune civilă pentru daunele causate. Trib. Paris, 15 martie
1893. Curierul judiciar din 1893, No. 52.
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Corina reți

De asemene,

At. 381 urm.de legea penală

C.pen.

381

urm.

agentului lipsește!), și prin
un delict civil.
stituească

C. pen.), de şi intențiunea

urmare,

ele

Contravenţiile polițienești

nici

un

daună nimărui ?).
Duel.

contravenţiile polițienești sunt pedepsite
(art.

quasi-delict,

Unele fapte, și cele

dacă ele

mai multe,

nu

constituese

pot să nu con-:
nu

aduc

nici

o

constituesc în acelaş

AG. 505urn. timp un delict penal și un delict civil. Astfel, duelul fiind
pedepsit de legea română (art. 258—261
de acea belgiană (art. 423 urm. C. pen.

C. penal), ca și
L.din 8 ianuar

1841) și prusacă (art. 164 urm. C. pen. L. din 14 april
1851), pe lângă că este un delict în sensul penal, va da
loc și la o acţiune în despăgubire contra autorului omorului,
în favoarea văduvei și a copiilor aceluia care a fost o-

morit în duel,

cu toate că acel omorit ar fi fost provoca-

torul duelului 5).
Ax. 192 1.

vămilor din
1874.

Circumst. uşurătoare

sunt inadmi-

1) Vedi art. 192, in fine, din

legea generală

a vămilor de la

15 iunie 1874, care opreşte pe tribunale de a scuza pe con-

travenienţi pentru eroare sau lipsă de intențiune frauduloasă. Cpr. Cas. rom. Dreptul din 1893, No. 5.
*) Baudry, II, 1346.——Intenţia agentului nefiind cerută în materie de contravenţii polițienești, se decide generalmente

de jurisprudenţă că judecătorii nu sunt liberi de a admite,

terie de con-

în asemene materie, circumstanțe

travenţiuni.

art. 60 C. penal. Cpr. Cas. rom. Bulet. S- a II, 1815, p. 313.
Bulet. S-a II, 1877, p. 9285. Bulet. 1879, p. 438. Bulet. 1883,
p. 1143. Bulet. 1888, p. 641. Bulet. 1889, p. 635. Dreptul
din 1889, No. 48. D» eptul din 1893, No. 26.

Dreptul

francez,

In Francia,

circumstanțele

usurătoare, prin

uşurătoare

sunt,

aplicarea

din

contra,

admisibile şi în materie de contravenţii polițienești (art.
483, $ 2 C. pen. fr. adaos prin legea din 28 aprilie 1832).

Vedi Faustin-Hslie, Thcorie du C. penal, VI, 2733. Garraud,
op. cit. 244.
Delicte sil-

vice,

In materie

de delicte

silvice,

tircumstanţele uşurătoare

sunt însă admisibile şi la noi. Cas. rom. Bulet. S-a II-a,
anul 1890, p. 841.
3) Opr. Laurent, XX, 411. Aubry et Rau, IV, $ 445, p. 148,
nota 1. Fuzier -Herman, III, art. 1382 1383, No. 370, 31,
Peucescu, II, 311. Demolombe, XXXI, 512. 'Larombiere, V,
art. 1382, 1383, No. 31. Sourdat, 0p. cit., I, 108 bis. Rauter, Tr. “zori ique et pratique du droit crimânel francais, II,
444,

Şi fiind că vorbim

de duel,

trebue

să menţionăm

în

treacăt că marturii care au luat parte la un duel, nu sunt
pedepsiți de'legea penală, dacă ei au făcut tot ce Je stătea
prin

putinţă

pentru

ca lupta să fie onorabilă şi leală.

Cpr.

QUASI—DELIOTE.—DEPINIȚIE.

393

| Definiţia gquasi-delietului.
Quasi-delictul este un fapt fct și daunator comis de
o persoană prin greșala, imprudenţa sau neglioenţa sa, în-

să fără intențiunea răutăcioasă (art. 999) 1). „Injuriam
„hic damnun aceipiemus culpa datum, etium ab eo qui nocere
nohuiit.“ (L. 5, Ş 1, în fine, Dig., 9, 2, Adlegem Agquiliam).

Ceea ce deosebește deci delictul (facta dolosa) de quasi- Deoseb. îni
delict
(facta culposa) este
quasi-delicte lipseşte ?).

i
;
intenţia

-Antăci
x
răntăcioasă,

delictşi
care"a înîn tre
quasi-deliet,
Controversă.

Cas. rom. C. laşi şi Trib. Botoşani (I. Ciulei preşed.) Dreptul Gin 1894, No. 24. Vegi tot acolo şi nota lui G. Negulescu.— Legea. din 16 martie 1842, votată sub Mihai Sturza
(v. Manualul administratie al Moldorei, I, p. 53, No. 31) pedepsea, din contra, pe marturi şi pe toţi acei care înlesnise
duelul. Conform: art. 432 C. penal belg.—Contă. Art. 179
C. penal prusac, nereprodus în codul român. Vedi tr. nostru în limba franceză, p. 171, nota 2.
') Cpr. C. Bucureşti. Dreptul din 1887, No. 671. Drephul din
1890, No. Ti.
2) Cpr. Pohier, Oblig., II, 116. Demolombe, XXXI, 452. Garraud, Pr. de dr. criminel, 43. Acollas, II, p. 978. Thiry, III,
203. Baudry, II, 1346, 1341. Larombitre, V, art. 1382,
1383, No. 3. Demante, V, 364 bis IV. Sourdat. 7». de la
Responsabilite, IL, 415, 642. T. Huc, VIII, 402. Vigie, II,
1100, 1102. Laurent, XX, 384. Aubry et Rau, IV, $ 444,
în fine, p. 148, text şi nota 9. Masse-Vero6, IV, $ 624 p.
14, nota 2. Mareads, V, p. 214, No. 2. Mourlon, ÎL, 1691.
Berriat St. Prix, II, 5472, 5473. Fuzier-Herman, III, art.
1382, 1383, No. 3. Vegi şi Giorgio Giorgi, V, 139. Pacifiei
Mazzoni, Istituzioni di diritto civile italiano, LV, 18 urm.
Cu toate aceste, intr'o altă părere, iscodită de Zachariz,
admisă şi de alți autori (v. Saleilles, Fssai d'une thtorie

gentrale de Voblig. d'apres le projet de C. C. allemand, p. 331

urm. Peucescu, II, 322 urm.), prin delicte se înțelege pagubele aduse de noi înşine (art. 998, 999), ear prin quasidelicte, pagubele aduse de persoanele de care respundem
sau de lucrurile ce sunt sub paza noastră (art. 1000—1009).
Precum

vedem,

dreptul

moder

se

deosebeşte

de acel

Deosebire

roman, căci, prin delict, Romanii înțelegeau ori ce fapt pre- între dreptul
vedut de o lege expresă, ear prin guasi-delict, ori ce fapt aetual ȘI

ilicit neprevădut de lege şi reprimat

numai prin interven- “pu 10

ţia pretorului, făcânduse abstracţiune, în toate casurile, de
presenţa sau de absenţa unei intenţiuni doloase. Cpr. Demolombe,: XXXI, 452. T. Huc, VIII, 402. Ortolan, Erplie.
hist. des Institutes, III, 1181. P. Rambaud, plic. element.
du droit romain, II, p. 399, 421.— Vedi însă Accarias, Prt-

”
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999.

Art. 1125
„Nedreaptă. pagubire, dice art. 1725 din codul CaliC. Calimach. mach (1294 C. austriac), se pricinuește ori dinadins, sau
fără voe ; dinadins păgubire se întemeiază sau pe vicleșug,

adecă,

când

paguba

se pricinuește

va, sau prin greşala cuiva,
neștiință imputată, sau
mă, sau a sirguinței“.

cu ştiinţa

și vrerea cui-

adecă, când se va pricinui din

din lipsa cuviincioasei luări de saCodul Calimach, distinge deci, ca

și codul actual, delictul de quasi-delict, stabilind însă o
deosebire intre aceste dou& fapte. In adever, autorul delictului sau a unei negligenți mari, a unei vedevate neîngrijiri, plăteşte, nu numai paguba pricinuită, ci deplină satssfacție, adecă atât damnum emergens cât şi lucrum cessans, pe
când

autorul

pricinuită,

quasi-delictului

respunde Nuiai
de paguba

adecă numai de damnum

emergens !).

De şi această deosebire între delicte și quasi-delicte
a dispărut în legea actuală, totuşi nu mai puțin adevarat
este că judecătorii fondului vor fi mai severi în apreciarea

lor în caz de delict de cât în caz de quasi-delict 2).
Responsabilitatea

care resultă din delicte şi quasi-delicte.

Art. 998.—Ori ce faptă a omului, care cauzează altuia
prejudiciu, obligă pe acela, din a cărui greşală s'a ocasionat al
repara. (Art. 31 38, 494, 767, 999, 1014, 1084, 1162, 1198, 1135,
1483, 1902 C. C. Art. 77, 305 urm., 494, 557 Pr. civ. Art. 506,
594 C. com. Art. 1, 593 urm., 59% Pr. pen. Art. 1382 C. fr).
Art. 999.—Omul este responsabil nu numai de prejudiciul
ce a causat prin fapta sa, dar şi de acela ce a causat prin negligenţa sau imprudența sa. (Art. 767, 998, 1000, 1483, 1902
C. C. Art. 248, 249,385, 389, 393 C. pen. Art. 13830. f-.).
“Art. 998 urm. se ocupă despre daunele causate prin

delicte şi quasi-delicte
înjuri).

Art.

1750

C. Calimacl.

(damaum

injuria datum,

damunum

cis de droit romain, II, 065. Van Wetter, Cours clement. de
droit vomain, IL, $ 484 urm., $ 49, ete.
1) „Dacă paguba s'au pricinuit dinadins cu scop reu, sau prin
vederată neîngrijire, dice art. 1750 din codul Calimach
(1324 C. austriac), poate vatamatul să ceară deplină satisfacţie, ear dacă sau pricinuit din alte încunjurări, are
drit să ceară numai despăgubirea sa“. Cpr. art. 1749 din
acelaş cod (1323 C. austriac) şi art. 1085, 1086 din codul
civil actual.
5 Cpr. Gr. G. Păuceseau, II, 386.
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[stam]
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ELEMENTELE

La Romani, această materie făcea obiectul legei A quilia 1).
Despre

elementele

Pentru

ca

cineva

delictelor sau quasi-delietelor.
să poată

fi tras

la respundere

din

causa unui delict sau quasi-delict, se cer următoarele condiţiuni:
19 Faptul

trebue

să constitue

o culpă

sau

o greșală

fie în omittendo, fie incommittendo ; 20 Culpa trebue să fie
causa

prejudiciului

a cărui

reparare

se cere;

30 (Culpa

trebue să fi causat o daună materială sau morală ; 40 Faptul trebue să fie ilicit; 5% şi în fine, faptul trebue să poată,
fi imputat autorului său.
De câte ori aceste condițiuni sunt întrunite, paguba

trebue să fie
tea autorului
dacă acel ce
mic spre a o

reparată, chiar dacă nu se stabilește din parei calcarea vre-unei obligaţiuni legale, și
a suferit-o a stat în inacțiune, nefăcând niînlătura 2).

19 Necesitatea unei culpe.
Prima condițiune cerută pentru ca să existe delict
sau quasi-delict, și prin urmare, responsabilitate, este ca
faptul comis sau omis să constitue o enlpă sau greşală 3).

Lică
—

:) Vedi Instit. IV, 3, De legea „Aquilia ;—Dig., 9, 2, Ad legem
Aguiliam ;— Cod., 3, 35, De lege Aquilia. Cpr. Codul Calimach, partea II, capit. 37, Despre dritul despăgubirei și a
satisfacției, art. 1123 urm. (1293 urm C. austriac); Codul
Caragea, partea V, in fine, pentru stricăciune, art. l—T.
Vedi şi înfră, în t. VI, Teoria culpelor.
Cas. rom., 26 fevr. 1893. Dreptul din 1893, No. 22 şi Bulet. Azt. 839
Cas. S-a 1, anul 1893, p. 132.—Art. 839, $ ultim din noulCod. german.
cod german, scuteşte din contra pe funcţionarii publici de
ori ce respundere, de câte ori, cu intenţiune sau prin negligenţă,

partea

lezată

a omis

de a

înlătura

dauna

peo

cale legală : „Die Prsatapflicht tritt nicht ein, irenn der Verletate vorzătelich, oder fahrlăssig unterlassen hat, den Schaden
durch Gebrauch eines Rechismittels abzuucenden“. Cpr. art.
1506, 1507 din codul saxon de la 19865.
3) Judecătorii fondului trebue deci să constate existența culpei, dacă

nu într'un

mod expres,

Este deci suficient ca existenţa
din motivele decisiunei. Laurent,
Fuzier-Herman, loco cit., No. 446
56. 1. 56. D. P., 67. 1. 427. D.

cel puţin în mod

culpei să
XX, 464.
urm. Cpr.
P., 90. 1.

implicit.

resulte implicit
Sourdat, I, 650.
Cas. fr. D.P,,
471.
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acestui

punct

nu

mai

încape

V.—ART. 998, 999.

nici o îndoială,

vântul greșală se găseşte chiar în art. 998.
dice

cu

drept

998și 999,

cuvânt

pentru

Curtea

din

și cu-

„Considerând,

București,

că

ca un fapt să întrunească

după

art.

elementele

unui delict sau quasi-delict, trebue neaparat ca el să constitue o greșală din partea aceluia care l'a sevârșit.“ 1).

Gradul cul-

Unde

însă chestiunea începe

De dn quite asupra punctului
sau quaşi-de-resultă din

un

a fi controversată,

este

de a se ști dacă responsabilitatea

care

delict sau

un

quasi-delict,

este sau

nu

mai

liete- Con- severă, în ceea ce privește gradul culpei, de cât responsabilitatea care resultă din un contract sau quasi-contract.
Doctrina este aproape unanimă pentru a decide că,
contrar celor ce se întâmplă în materie de culpă contractuală, autorul unui delict sau unui quasi-delict respunde și

de culpa cea mai ușoară (culpa levissima) 2). „In lege
Aquila, et levissima culpa venit“. (L. 44, Dig., 9, 2).
Această soluțiune este însă inadmisibilă, pentru că, în drept,
nu se cere nici odată o mai mare diligență de cât acea,
a unui

bun

părinte

de familie

sau

a unui

(homo diligens et studiosus pate» familias) *).

bun

proprietar

:) Dreptul din 1881, No. 46. Cpr. o altă decisiea C. din Bucureşti şi o sentinţă a trib. Covurlui (C. Niculescu preşed.),
Dreptul din 1890, No. 77 şi din 1889, No. 57. Idem. Cas.
rom. Bulet. S-a 1, anul 1875, p. 369. Bulet. S-a 1, 1888,
p. 204. Bulet. 1889, p. 43. Bulei. 1890, p. 38. Vedi şi Cas. fr,,

D. P., 86. 1. 424. Pana. Ptriod., 90. 1. 495. Mourlon, II,

1690. Baudry, II, 1349. Laurent, XX, 462 urm. Larombitre,
V, art. 1382, 1383, No.3. Maread6, V,art. 1382, 1383, No.
1, p. 275. Giorgio Giorgi, V, 149 urm. Demolombe, XXXI,
468. T. Huc, VIII, 404, și toţi autorii.
Dacă există sau
nu culpă şi prejudiciu, aceasta se apreciează în mod suveran de judecătorii fondului, după cum vom vedea mai la
vale. Cpr. Cas. rom. şi Cas. fr. Bulet. S-a I, 18%, p. 116.
Bulet. 1890, p. 38. Pand. Ptriod., 90. 1. 49%.
2) Baudry, II, 1349. T. Huc, VII, 9 și VITI, 407, 415. Laurent, XX, 444, 462, 466, 507. Fuzier-Herman, III, art. 1382,
1383, No. 464 şi 1647. Sourdat, 1, 655. Larombitre, V, art.
1382, 1383, No. 8. Demolombe, XXXI, 473. P&ucescu,
II, 387.
Arntz, III, 476. Giorgio Giorgi,V, 149. „Considerând, qice
Curtea de Casaţie din Francia (21 ianuar 1890), că numai
în materie de delicte sau quasi-delicte, ori ce greșală obligă
pe autorul

stu

a repara

dauna

care

provine

din un fapt al

s6u...“ Pand. Period., 1890. 1. 351. D. P., 91. 1. 380.
3) Art. 1080 C. C. Cpr. L. 95, Pr., Dig., 99, 3, De probationibus et presumptionibus. Vedi în t. VI, Teoria culpelor.
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Diligenţa unui dihgentissimus
paterfamilias 1), este,
după cum foarte bine dice Dl. Al. Degre, mai presus de
puterea mijlocie a oamenilor şi cere o prea mare stăpânire
de

sine,

marea
rinte

o luare

a minte

apropiată

de infalibilitate.

care nu se poate evita cu diligența
de

familie

niul forţei majore
Autorul

nu

cade

în domeniul

culpei,

sau unui quasi-delict nu va respun-

de deci de culpa levissima, care, după

cum
teoria

ne

pă-

ci în dome-

2).

unui delict

la vale,

când

Vătă-

unui bun

vom

ocupa

are ființă nici în dreptul

despre

vom

vedea

culpelor,

mai
nuși

roman 5), nici în dreptul actual,

ci numai de culpa lata și de culpa levis €).
Prin aplicațiunea

acestui principiu,

dul de comerț declară că
nat cu comanda unui vas
sale, chic uşoare, pe care
sale *). Responsabilitatea
surile prev&dute în acest

art. 506

din co- Art. 5% c.

capitanul sau patronul însărcieste respundător pentru greşelele
le comite în exerciţiul funcţiunei
capitanului sau patronului, în cacodice, nu încetează de cât pro-

bânduse obstacole provenite din caz fortuit sau forță majoră€).
1)

Cpr. L. 18, Pr., Dig, 18, 6, Commodati, vel contra; L. 1,
$ 4, Dig., 44, 1, De obligationibus et actionibus.
>) Cpr. Alex. Degre (Dreptul din 1884, No. 41, p. 321), care
citează în acest sens pe Wăchter, Pandekten, 7, $ 87, nota7.
3) Cpr. Hasse, Die culpa des rămischen Rechts, ediţia a II, publicată după moartea autorului, în 1838, Ja Bonn, de Bethmann-Hollweg. Van Wetter, Dr. vom. . I, $ 98. Vedi şi Troplong, Mandat, 390 urm.; Vente, I, 361. 'Vedi în t. VIalucrărei noastre, Teoria eulpelor.
4) Îm ori ce caz, culpa extra-contractuală sau aquiliană nu
se presupune,

ci trebue

să

fie probată

de acel

care

o in-

voacă. Cpr. C. Bastia, D. P., 91. 2. 324. Cas. fr. D. P., 90.
1. 199. D. P., 10.1. 361. Baudry, II, 1349. Alex. Degre,
Dreptul din 1884. No. 41, p. 322. Giorgio Giorgi, V, 157.
Laurent, XX, 541, şi toţi autorii. Ori ce probă este admisibilă în această” privință (art. 1198, $ 1). Laurent, XX,
348. T. Huc, VIII, 494. Sourdat, |, 607. Cas. vom. S-a. 1.
_Dveptul din 1881, No. 34. Vedi şi infră, rubrica: Dosedirea
delictului sau quasi- -delictului. Judecătorii pot să deducă dovada,

delictului civil sau quasi-delictului din o procedură eri-

minală la care acelaş fapt, considerat ca o
a dât loc. Laurent, oco cit. Cpr. Cas. fr.
5) Vedi asupra responsabițităţei capitanului,
naalt, Dr. comm. V, 518.
8 0 ceață sau negură excesivă se consideră
ță majoră. Cas. fr. D. P., 91. 1. 466.

infracţiune penală,
D. P., 04. 1. 266.
Lyon- -Caen et Reca un caz de for-

comercial.
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Culpa

poate să consiste în s&vârșirea unui fapt posi-

tiv (culpa în conmittendo aut în faciendo) |), sau întu'o simplă,
abstențiune
”

(culpa în omittendo) 2). „Paguba se pricinuește,

) „Qui facit guod facere non debet, non videtur facere id quod
jiceri Jussus est“. (DL. 191, Dig., 50, 11, De diversis regulis
juris antigui);

Exemple de
culpe în o0-

mittendo.

2) Astfel,
aprins,

ferarul care adoarme lângă cuptorul seu cu focul
gui ad fornacem obdormivit, et negligenter custodiit,

este în culpă, dacă focul se comunică

de la acest cuptor,

pentru că el a omis de al stânge sau de a'] acoperi în așa
„mod în cât să nu poată fi causa unui incendiu: „câ debevet zel ignem extingnere, tel îta munire, ne evagetur“ (L. 21,

Art. 87 6. C,

Art. 1624.
Legea poli-

ţiei rurale,
art.54 80, 86,

$ 9, Dig, 9, 2, Ad legem Aquiliam). Opr. Giorgio Giorgi
V, 151. Cas.fr. D. P., 19. 1.195. Fuzier- Herman, III, art.
1382, 1383, No. 33.
Ori ce depositar al actelor stărei civile este respundător
civilmente pentru aiteraţiunele sevârşite în ele (art. 37 C.
C.), asemenea alteraţiuni fiind presupuse a fi datorite lipsei sale de îngrijire (culpa în vigilando).
Ospetătorii şi hanpiii respund de furtul sau stricăciunea
lucrurilor călătorilor, pentru aceleaşi motive (art. 1624).
Locuitorii

comunelor

rurale,

care nu vor sări să prindă

pe făcătorii de rele sau să stângă focul, sunt responsabili
atât civilmente cât şi chiar penaliceşte (ant. 94,85 L. din
25 dech. 1868, asupra poliţiei rurale; cpr. și ar. 389, S11
C. pen.). După aceiaş lege (art. 80), cei ce se vor dovedi
că au cunoscut pe dătătorii de foc, și miri vor arăta autorităților, nu se vor pedepsi cu complici ai acestora, ci vor fi
numai respundători, se înțelege civilmente, de pagubă cătră
cel ce a suferit-o. Cuvintele subliniate lipsese din textul le-

gei ; însă ele trebuesc adaose, pentru că textul astfel cum
este redactat nu are nici un sens. Vedi codicele de ședință
a lui I. Ph. Gheţu, p. 1011, nota ].
Responsab.

medicilor.

.

Responsab,

stăpânului b.

Medicul

după

ce a căutat pe

un Dolnav,

examina şi responsabilitatea lor penală.
Stăpânul care lasă pe servul său să comită

un delict, atunci
şi prin

Res. espe-

care,

îl pără-

seşte, este in culpă şi poate fi tras la vespundere civilă,
guiu dereliguit curationem ([. 8, Pr. Dig., loco supră cit.).
Upr. Giorgio Giorgi, op. şi loco cit. Dacă medicul a administrat un 1 medicament pe care nu trebuea să'l administreze,
si medicamento perperam usus fuerit (L. 8, Pr., Dig,, cod.
tir), cupla este în facienulo. Responsabilitatea civilă a medicilor va fi studiată mai pe larg mai la vale. Tot acolo vom

urmare,

când putea să] impedice,
civilmente

responsabil

o crimă

sau

este în culpă,

;_gauia prohibere po-

tuit, et non fecit (L. 44, Pr., şi 45, Pr, 'Dig., loco cit.) Cpr.
Giorgio Giorgi, V. 151.
Expeditor ul care însărcinează pe cărăuş (în specie o com-

(torulul.
”
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dice art. 1124 din codul Calimach (1294 C. austriac), sau
când cineva va face o lucrare nedreaptă (culpa în faciendo),
sau când nu va îndeplini o lucrare legiuită (culpa în o-

mittendo)* !).
nu

acela

prin

(culpa

causată prin un fapt negativ

Dauna
tendo)

însă

este

însă

p
aţi
:
a
supusă ă reparațiunei
de cât

inacțiunea

căruia

ea

a

avut

loc,

era

cauîn omit-Aceleare

n4
atunci„i când

o zează
daună

obligat în prin un fapt

Î.
.
a
pe
h
:
a negativ, trevirtutea
unei : legigi a veghea
la conservarea
dreptului
altuia buc să fe o.
și a' apara bunurile acestuia de ori ce daună?).
bligat la
conservarea

panie dedrum de fer) cu transportarea unei marfe explosibile,
este responsabil
a'l informa

de accidentul

despre

natura

întâmplat,

expediţiunei

drepturilor

“ia.

dacă a omis de

şi dacă cărăuşul n'a

comis nici 0 imprudență sau negligenţă. Cas. fe. D. P.
83. 1. 446. Cpr. şi D. P., 93. 1. 590. Pand. Period., 9%. 1.
95. Fuzier-Herman, III, art. 1382, 1383, No. 24 urm.
Administraţia căilor ferate este în culpă şi poate fi tra- Responsab.
să la respundere pentru vitele ce s'ar omori sau alte acci- administr.
dente ce sar întâmpla la intâlnirea drumurilor naţionale, drumurilor
judeţiane,

vicinale

sau comunale,

din causa

lipsei unei

ba-

”

riere care să oprească trecerea trăsurilor sau a pietonilor în
momentul sosirei trenurilor. Art. 5 din legea de la 96 martie 1810

asupra poliţiei şi exploatărei căilor

ferate în Româ-

nia prevede, în adevăr, că concesionarii sunt datori a împrejmui ori ce drum de fer, în toată lungimea lui, pe ambele
părţi; ear art. 6 din aceiaș lege prevede că, în toate punctele
unde calea ferată va întâlni de nivel drumurile clasificate
de naţionale, judeţiane, vicinale sau comunale, fie şoseluite
sau nu, se vor înfiinţa bariere, care vor funcţiona după disposiţiile ce se vor prescrie de Ministerul lucrărilor publice.
Cpr. Laurent, XX, 390 şi C. din Gand, 26 ianuar 1960, decisie citată de acest autor. Cas. fr. D. P., 99.1.494 D.
P., 92, 1. 421..D. P., 97. 2.317 şi Fuzier-Herman, loco cit.,
No. 43 urm. Vedi asupra responsabilităţei companiilor de
drum de fer, infră, p. 410 urm. Mai vedi încă şi alte aplicaţiuni a principiului responsabilităţei culpei i omittendo
făcute de jurisprudenţă, în Fuzier-Herman, III, art. 1382,
1383, loco supră cit.
Refusul, motivat sau nu, a unui patron sau stăpân dea
libera lucrătorului sau servitorului ce esă de la dânsul un
cerţificat de bune purtări, nu poate însă da loc la daune,
nici o lege neobligând pe stăpâni la liberarea unui atare
certificat, (V. legea pentru servitori din 16 iunie 1892).
Cpr. C. Chambery, D. P., 19. 2. 207.
1) Acel care jigneşte drepturile altuia, fie prin acținne, fie prin
omisiune, dice art. 116 din codul saxon, este obligat, la caz
de culpă,

să repare

dauna

pricinuită,

2) Cpr, art. 84, 85 L. poliţiei rurale din 1868, art. 37, 1624
C. C.,ete. Vei supră p. 39, nota 2.

Retusul
stăpân
elibera
a
torului

unui
de a
bi
stu.

Axt. 116 C.
Saxon.
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Pentru ca cineva să fie responsabil, în baza unei culpe în omiftendo, trebue deci să nu fi făcut ceea ce era 0bligat de a face. „Qui non facit quod facere debet, videtur
facere adversus ea, guia non faciti. (L. 121, Dig., 50, 17).
Omisiunea, consistă deci, în asemene caz, în violârea legei 1).
Faptul

Casurile în

daunator

nu

dă

loc la nici

o responsabilitate

care faptul de câte ori el constitue din partea autorului stu în deplidaunator nu
obligaţiuni legale?), sau de câte ori actul s'a
dă loc la nirea unei
nici o res- sevârșit
pundere,
datorea

din ordinul unei autorități superioare la care se
supunere în ordinea ierarchiei (cpr. art. 99 C.

pen.) 2), dacă asemene ordin era formal și dacă el se stabilește de autorul prejudiciului 4). „Bus verd nula culpa
:) Cpr. Cas. rom., S-a 1. Bulet. 1890, p. 1075. Arntz, III, 475.

Baudry, II, 1348. Thiry, III, 204. Marcad6, V, art. 1382,
1883, No. 2 şi 3. 'P. Huc, VIII, 404. Aubry et Rau, IV, $
444, p. 146 şi $ 446, ab initio, p.184. Demolombe, XXXI,
410, 419. Larombiăre, V, art. 1382, 1383, No. 6, î. Laurent, XX, 388 urm. Al. Degre, Dreptul din 1884, No. 41,
p. 323. Mass6-Verge, IV, $ 625,p. 15,nota 1. Mourlon, TI,
1690. Sourdat, op. cit., 1, 442. Fuzier-Herman, III art. 1389,
1383, No. 23 urm. Giorgio Giorgi, V, 151. Cas. Torino, 2
iulie 1883, decisie citată de acest. din urmă autor.—Vedi
însă 'Toullier (VI, partea II, 117), după care ori ce act de
omisiune,

”

3)

şi chiar

o simplă reticenţă

ar da loc la o acţiu-

ne în daune, chiar când autorul omisiunei sau reticenţei
nu ar avea nici o obligaţie legală.
Cpr. Fuzier-Herman, III, art. 1382, 1383, No. 59 urm. Aubry et Rau, IV, $ 444, p. 146.—Astfel, acusatul achitat
nu poate cere daune de la ministeriul public de cât în caz
de acțiune recursorie civilă (art. 305 urm. Pr. civ.). Aubry
et Rau, loco supră cit., nota 2.
Laurent, XX, 447, 448. T. Huc, VIII, 434. Păucescu, II,
450, 451. Fuzier-Herman, loco cit., No. 66 urm. Cpr. C. DiJon, D. P., 95. 2. 62.—0O constrângere morală care ar consista în ameninţări îndreptate contra persoanelor sau contra bunurilor (cpr. art. 956 C. C., 57 C. pen.), de și nu
face în tot-deauna să dispară libertatea agentului (coactus
roluit, sed voluit), totuşi va
respundere, pentru că omul

putea să] pue la adăpost de
care lucrează sub impulsiunea

unei amenințări, nu este de cât un instrument în mânele
acelui care'l înpinge. Cpr. Garrand, Pr. de dr. criminel, 138.
Paustin-Hâlie, Ticorie du code penal, 313 urm, Ortolan,
Em. de dr. ptnal, 1, 351. Vedi asupra violenţei morale,
supră, p. 62.
Cas, fr. D. P., 76. 1. 178.— Pentru ca ordinul emanat de
la autoritatea superioară să pue pe autorul prejudiciului

.
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est, cui parere necesse sit“. (L. 169, Pr., Dig., 50, 17). Se
înţelege

dacă

însă

că acel

el avea

care

a dat ordinul

dreptul de a porunci,

va

fi responsabil,

si modo jus imperandi

habuit (L. 31, Dig.,9, 2, Ad legem Aquiliam) (art. 99 C.pen.!).
Autorul

unui delict sau quasi-delict

m'ar putea

să se sustragă

de la respunderea

susținând

personală

lucrat în

mandantelui său,

că a

numele

care ar fi primit asemene ordin 2).
Se decide de asemene că acel

ce'i

însă jutorul de-

incum
bă, poate invoca

care cauzează

de la

ordinul ,

Su o
O Dauna cau-

altuia

pagubă prin exercițiul unui drept ce'i aparține, nu este o- zată prin

bligat a o repara, pentru că: „Qui suo juve utitur nemi- îi dept
nem ledit“ 3). „Acel ce întrebuințează dritul său în cuprinsul legiuitelor hotare, dice art. 1734 din codul Calimach
(1305

C.

austriac), nu este

respundetor

cinuită altuia dintru aceasta“ 4).
la adăpost

de ori

ce respundere,

pentru

se cere

însă

paguba prica acea

au-

toritate să fi avut, după lege, competința de a da asemene
ordin, si modo jus imperandi habuit (cpr. art. 99, $ 2 C. pen.
vei
Faustin Hâlie, op. cit., 1, 379; Puzier-Herman, loco
cit. No. 14), şi ca acest ordin să nu fi fost ilegal, căci nimene
nu este obligat a se conforma unui ordin contrar legei.
Cpr. Garraud, Zr. thforigue et pratigue du dr. pânal fr,
I,p. 413, nota 1. Faustin Hâlie, op. cit, 1,377 urm., pag.
510 arm. — Art. 41, $ 2 din codul penal militar german

consideră cu drept cuvânt pe subordonat ca complice, de
câte ori el are cunoştinţă de caracterul delictuos al actului ordonat de superiorul seu. Ascultarea pasivă, care se
practică mai cu samă în armată (epr. Faustin Hâlie, op. cit.,

m
=—

1, 318), nu se potrivește, în adevâr, cu natura omului, ființă
esențialmente liberă. Cpr. Garraud, op. şi loco supră cit.
) „15 damnum dat, gui jubet dare“. L. 169, Pr., Dig., 50, 17.
Vedi şi L. 37, Dig., 9, 2, unde se dice: „Liber homo, si
jussu alterius, manu injuriam dedit, actio legis Aguilie cum
20 est qui jussit, si modo jus imperandi habuit ; quod si non
habuit, cum eo agendum est qui fecit“.
Laurent, XX,.449. Păucescu, II, 449. T. Huc, VIII, 414,
434. Repert. Dalloz, Responsabilitt, 90. Cas. fr. D. P, 90.
1. 151. Sirey, 91. 1. 193.
2 Cpr. D. 55, Dig., 50, 17, De diversis regulis juris antiqui.
Veqi şi supră, p. 37, 38 şi 60.
%) Cpr. Cas. rom. Dreptul din 1894, No.19. Dreptul din 1888,
No. 25. Bulet. Cas., S-a 1, anul 1888, p.204. Bulet. S-a 1,
1887, consid. de la p. 968, 969. Bulet. 1873, p. 259. C. din
Bucureşti. Dreptul din 1881, No. 46 și din 1890, No. 77.

Dreptul din 1858, No. 72.

Judee. ocol III şi Trib.

Bucu-

reşti, Dreptul din 1896, No. 37 și 70. Vegi 'Thiry, III, 204.
26
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Nejignirea
Acest principiu nu este însă admis în mod absolut
dreptului de toţi autorii, și unii susțin, cu drept cuvânt, că princiArntz,

III, 475.

ce 'și exercită

aceluia

piul neresponsabilitășei

rent, XX, 408 urm.

Poucescu,

444, p. 146. Demante,
1382, 1383, No. 10.
dacă

al:

Giorgio Giorgi, V, 164. Demolombe, XXXI,

666 urm. Baudry, II, 1349. Sourdat,

Astfel,

drept

un

săpând

I, 425 urm,, 643. Lau-

II, 398,

Aubry

V, 364 bis II.
o fântână

et Rau, IV, $

Larombiăre,

adâncă

V, art,

pe proprietatea

mea, am tăiat, fără, nici o intenţie doloasă, non animo vicino
nocendi (Li. 1, $ 12, Dig., 39, 3, De agua, ete.), vinele de
apă de care se * folosesc vecinii mei, ori câtă daună le aş
fi adus prin acest fapt, nu le datorese nici o despăgubire,
pentru că n'am făcut de cât să uzez cu bună credinţă de

dreptul de proprietate (art. 480, 579). Baudry, II, 1349.
Laurent, VI, 140 şi XX, 409. Demolombe, XXI, 668. Pâucescu, TI, 395. Sourdat, op. cil, |, 405. AI. Degre, Dreptut din 1884, No. 21, p. 164. A dministaţiunea “căilor ferate,

care

face un puț absorbitor pentru

strângerea murdă-

vielor şi otrăveşte prin aceasta puţurile vecine,
din contra, de daunele causate prin acest fapt,
întrebuințarea

ce a făcut

de

proprietatea

respunde,
pentru că

ei trece

peste

mesura incomodităţei tolerabile. Vedi Al. Degre, Dreptul
din 1884, No. 21, p. 164, care citează în acest sens pe
Thering şi o sentință a tribun. din Erancfort. Cpr. P&uceseu, II, 402 şi Cas. fr. D. P., 11. 1. 117.
Tot pentru aceleaşi motive, dacă, observând distanţele
prescrise de lege, am rădicat pe proprietatea mea, de bună
credință, o clădire care, prin înălţimea ei, inpedică vederea

vecinilor

şi depreciează

valoarea

imobilelor

lor,

nu

le datorese nici o despăgubire. Mourlon, TI, 1690. Laurent, VI, 140. Peucescu, II, 400. Baudry, II, 1249. Demolombe, XXI, 668. D. P., 55. 1. 390. Vedi şi t. I[,p.438.
De asemenea, proprietarul care, folosinduse de o clausă
a contractului, expulsează pe arendaşul sau chiriaşul stu

pentrn că acest din armă nw'i a plătit arenda sau chiria,
nu'i datorește nici o despăgubire, fiind că el exercită un
drept pe care il dă legea (art. 1429, 1439 0. 0). C. Bucureşti, Dreptul din 1888, No. 72.
S'a mai decis încă că comerciantul care pune la uşa sau
fereastra magasiei sale un geam mare de lux, uzează de dreptul seu, chiar dacă această magasie se găseşte într'o uliţă
strâmtă şi trequentată, de unde resultă că, la caz de spargerea

acestui

geam,

autorul

accidentului

trebue

să fie con-

damnat la dauna întreagă causată prin acest fapt, ear
nu numai la plata unui geam ordinar. Cpr. Trib. Nantes, Anvers, Fontainebleau, Avignon, ete. Pand. Period., 9î. 2. 14.
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de a mai avea ființă de câte ori, prin exer-

acestui

„De

DELICTELOR

a dreptului

unui

terțiu 1).

are loc neîngrădita

proprietăţei

lucrurilor,

dice

înart.

Art. 4i8 C.
Calimach,

418 din codul Calimach (364 C. austriac), în cât prin aceasta nu se ratămă drituvile unui al treile, nici se calcă

cele de cătră legi orânduite îngrădiri spre păzirea şi sporirea binelui obştesc“.
Din împrejurarea că proprietarul trebue să întrebu- Aplieaţiunea

ințeze lucrul seu în aşa mod în cât să nu jignească dreptul altuia, resultă că acel care face săpături pe fondul

său, trebue să iea toate precauţiunele cerute de natura l0cului pentru că pământul sau clădirele vecinilor săi să
nu să răsipească prin escavaţiunea practicată de dânsul, căci,
D. P., 65. 3.62. D. P., 68. 3. 74. Sirey, 71. 2. 94şi
89. 2, 143. TP. Huc, VIII, 406, p. 539. Fuzier-Herman,
art. 1382, 1383, No, 1110 urm. Ruben de Couder, Diction-

nuire

de dr. commercial, Bris de glaces, 1 urm.—Contră. 'Trib.

Amiens, 13 avril 1864; 'Prib. Saint-Brieuc, 5 martie 1893.
Sirey, 83. 2. 143. Lalaune, Moniteudes
y trib., 1861, p. 29.

Remâne însă bine înţăles că, pentru ca exercițiul
drept să fie aparat de ori ce respundere, se cere ca

care '] exercită să
anume

şi cu

fie de bună

reutate

mijlocul

credinţă şi să nu

care

ar

putea

unui
acel

aleagă

să aducă

al-

tmia o daună, pentru că răutatea este ca şi o culpă şi nu
merită nici o indulgență. „Mulitiis hominaum non est indaulgeudum“. (L. 38, Dig., 6, |, De reitindicatione). „Nu este permis

de

german,

a exercita

un

drept,

dice

cât a aduce

altuia

o daună,

einen

gen“. Cpr. Laurent, VI, 140 şi
art. 1382, 1353, No. 11 urm.
119. Sourdat, 1, 439. Păucescu,
1588. Sirey, 90. 4. 14.—Contră.
şi SXXI, 669.
Abusul

art.

296 din

noul

coâ

când acest exerciţiu nu poate să aibă alt scop, de

ce cineva ar face

de

Auderen Schaden zuzufii-

XX, 410. Larombitre, V,
Toullier D. VI, partea 1,
II, 395. c. Liege, 9 tevr.
Demolombe, XII, 648, 649
dreptul

său ar putea

de a-

semene da loc la despăgubiri, dacă acest abus ar fi. adus
o daună cuiva. Larombiăre, loco cit. Giorgio Giorgi, V, 153.
Cpr. L. 2, $ 20, Dig., 47, 8, Vi bonorum raptorun, €t de turda.
1) Cpr. C. din Bucureşti. Dreptul din 1990, No. 77 şi din
1895, No. 61. Tribun. Ialomiţa, Dreptul din 1885, No. 45.
Tribun. Muscel, 30 april 1897. Curierul judiciar din 1897,
No. 29, consid. de la p. 931. C. Licge,9 fevr. 1388, Sirey,
90. 4. 14. Cpr. şi Cas. rom., S-a IL. Bulet. 1856, p. 929,
Laurent, VI, 136 urm. şi XX, 408 urm. Fuzier-Herman,
INI, art. 1382, 1383, No. 84 urm. Saleilles, op. cit. 305.
Peucescu, II, 397. Vedi şi t. UI a lucrărei noastre, p. 438,

principiului
de mai sus.
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CODUL

în acest

CIVIL—CARTEA

caz,

el ar

une pentru usulprea

De asemenea,

III.—TIT. II1.—CAP. V.—ART.

putea fi declarat

998, 999,

responsabil

de da-

absolut al dreptului seu de proprietate D).

proprietarii

locurilor inferioare fiind o-

bligaţi să sufere servitutea scurgerei firești a apelor din locurile superioare, când mâna omului n'a contribuit la a-

ceasta

(art. 578,

615), proprietarul fondului

inferior,

de

câte ori face pe proprietatea sa lucrări prin care opreşte
cursul natural al apelor de pe fondul superior, cauzează prin
aceasta o pagubă proprietarului acestui fond, pagubă pe

care el este dator a o repara

în baza art. 998

C.C.2).

Jurisprudenţa a făcut nenumarate aplicaţiuni a principiului că exerciţiul dreptului de proprietate nu poate să

Daune aduse
prin exploatarea

unui

stabiliment
public.

jignească dreptul altuia.
Astfel, de câte ori exploatarea unui bal public, a, unui teatru sau a unui alt stabiliment autorisat în regulă,
ar aduce

o incomoditate

să nu poată,

din această

vecinilor și ar

face

ca casele lor

causă, fi locuite sau închirieate,

proprietarii lor sunt în drept a cere o despăgubire de la
exploatatorul acelui stabiliment, și acesta va puteafi condam-

nat la o sumă anuală care se va plăti cât timp stabilimentul va avea ființă și inconvenientele produse nu vor înceta 3

Inchiderea,
sau supresiunea stabilimentului,

Controversă,

1) Cpr. Pothier, IV, Second appendice au Contrat de Sociâtd (Du
zoisinage), 235. Demolombe, XI, 59. Aubry et Rau, IL, $
194, p. 194. Fuzier-Herman, Zoco cit., 85, 101. Cpr. C. Dijon.
D. P., 71. 2. 37. Vedi şi L. 24, Ş 12, în fine, Dig., 39, 2,
De damno infecto, unde se gice: „Si tamen tam alte fodiam
în 1ne€o, ut paries tous stare non possit, dani infecti stipulatio
commnittetur“. Vei înfră, p. 418 şi art. 909 Coa. german.
?) Cpr. Trib. Muscel, 30 april 1897 (N. S. Sachelarie președ.), Curierul judiciar din 24 aug. 1897, No. 29.
2) Cpr. Cas. fr., Trib. şi C. Rouen. D. P, D.1.352.D.P,
66. 1. 35. Fuzier-Herman, loco cit., 87, 99.— Judecătorii mar
putea insă, după unii, să ordoane închiderea sau supresiunea stabilimentului, pentru că este de principiu, în teză generală, că tribunalele mau competinţa de a anula autorisarea emanată de la o autoritate administrativă. Se susține, în -adever, că, după principiul constitnţional al separațiunei puterilor în Stat, puterea administrativă este Şi trebue, pentru a putea funcționa în mod vegulat, să fie independentă

de puterea judecătorească,

ori de

câte

ori

face

acte date special în atribuţiunele ei. Cel puţin în acest sens
se pronunță jurisprudența franceză. Vedi, pe lângă decisiile
mai sus citate, D. P., 55. 2. 302. D. P., 61. 1. 334.—Contpă. Sourdat, II, 1482, care dice că principiul separaţiunei
puterilor nu este angajat în specie şi că autorisarea admi*
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de tole- Exploatarea

prin el însuș o culpă și atrage responsa- "6, ase de

bilitatea autorului ei pentru daunele materiale sau morale Controversă.
causate prin această culpă proprietarilor vecini, chiar dacă
asemene stabiliment a fost autorisat de autoritatea com-

petentă !).

Ceea ce sa

dis în privinţa

caselor de

toleranță

aplicabil şi stabilimentelor clasificate ca periculoase,
nistrativă nu are
de poliţie acordate
interesului public,
se jigni drepturile
mă păreri, s'a decis

este Stabilimente

insa- Insălubre-

alt caracter de cât acel a unei măsuri
din punctul de vedere al ordinei şi al
sub reserva expresă sau tacită de a nu
celor de al treile. Conform acestei din urși la noi, că instanțele judecătoreşti sunt,

în drepta reforma încheierea autorităței administrative (în
specie a Ministeriului de interne), care ordonase pe nedrept

închiderea unei farmacii, sub cuvânt că dirigentele ei era
străin. Trib. laşi (D. Maxim președ.) şi C. din Iaşi, în ma-

joritate

(IL. Th.

Burada

prim-preşed ). Curierul judiciar din

1895, No. 44 şi Dreptul din 1896, No. 17.
Aceste decisiuni, remase în picioare prin respingereaDreptul stră-

recursului, judecă chestiunea foarte însâmnată de a se şti inilordea
dacă, înaintea legei din 22 iunie 1593, modificătoare le- dirija o fargilor sanitare anterioare, străinii aveau sau nu dreptul de
a dirija o farmacie în ţară, precum şi dacă această lege

respectă drepturile anterior câştigate. Vedi asupra acestei chestiuni, tratatul nostru în limba franceză, p. 35, nota 1.
Dar dacă tribunalele ordinare nu pot, cel puțin după părerea generală, să ordoane închiderea unui stabiliment autorisat conform regulamentelor în vigoare, se decide însă
că închiderea sau supresiunea stabilimentului poate fi ordonată de justiţie, de câte ori atare stabiliment funcţionează
fără cuvenita autorisare. Sourdat, II, 1480. Râpert. Dalloz,
vo Manufactures, 192.
1) Opr. D. P., Sf. 2. 9%. D. P., 60.2.4 D.P,61. 1. 331,
334 şi 2. 128. D. P., 692. 2. 156. D.P., 67.5. 375.D. P,,
19. 2, 219. D. P., 83. 1. 291. D. P., 85.1. 931. Aubry et
Rau, ÎI, $ 194, p. 196. Larombiăre, V, art. 1382, 1383, No.
12. Sourdat, 1, 441 ter și IT, 1471 urm, 1476. 7. Hue,
VIII, 434. Cormenin, Dr. administratif, L, p. 262. FuzierHerman, INI, art. 1382, 1383, No. 88 urm. şi 219 urm. —
Contră. Demolombe, XII, 654 bis. Vedi şi supră, p. 145,
unde am v&dut că ori ce convenţie care ar avea de scop
achisiţiunea, exploatarea sau cesiunea unei case de toleranță,
se consideră

ca întemeiată

pe o causă

ilicită, şi ca

atare,

este inexistentă (art. 966, 968). Cpr. în acest din urmă sens,
0 decisie recentă a Carţei din Angers, din 29 martie 1897.
Curierul judiciar din 24 aug. 1897, No. 29.

a

CODUL

lubre

CIVIL.—CARTEA

sau incomode,

IIL.—TIT. IIL-—CAPIT,

și proprietarii

unor

V.—ART.

asemene

998, 999.

stabili-

mente, chiar autorisate conform legei sau regulamentelor
în vigoare 1), pot fi condamnaţi la daune cătră vecini, de
câte ori inconvenientele aduse vecinilor prin fum, miros,
sgomot, etc., întrec măsura unei incomodități tolerabile 2).
(Cpr. art. 1908 C. spaniol și art. 906 Cod. german).
stabilimentului

industrial

însă ca inconvenientul

produs

s

Ex

ca proprietarul

s

Dor

Pentru

fie responsabil, se cere

fie de așa natură în cât el să nu
poată fi tolerat şi să
întreacă, după cum se exprimă Curtea de casaţie din Fran-

1) Autorisarea unui stabiliment

periculos sau

incomod, acor-

dată de autoritatea în drept nu opreşte, în adevăr, pe vecini de a cere daune pentru prejudiciul adus prih exploa-

1
—

406

tarea unui atare stabiliment. Cpr. Cas. fr. D. P, 45.1.
428. D. P., 48. 1. 122. D. P. 66.1. 35. D. P., 76. 1.447.
D. P., 78 1. 409. D. P., 85.1. 71. 'P. Huc, VIII, 434. FuzierHerman, loco, cit., No. 239 urm. Sourdat, II, 1471, 1475.
Cpr. Fuzier-Herman, III, art. 1382, 1383, No. 103 urm., 239
urm. Laurent, VI, 146 urm. C. Bordeaux, Agen şi Cas.fr. D.
P., 14. 5. 328, No. 1. D. P., 55.2. 302. D.P.,65.2. 144. D.P,,
60. 2. 116. D. P., 73. 1. 353. Vegi, şi supră, p. 402, ad notam.
Vedi, in privinţa industrielor insalubre, regul. din 1875
publicat în Jonitorul oficial din 1875, No. 156. Astfel, Curtea de casaţie din Franciaa decis, cu drept cuvânt, că pro-

prietarul unei fabrice de porcelane poate fi condamnat la
daune cătră vecini pentru paguba, causată prin fumul căr-

bunilor intrebuințaţi în această fabrică. D. P., 76. 1. 447, Cpr.
0. Paris şi Orl6ans. D. P., 93. 2. 431. D. P.,91.2. 190.—Administraţia drumului de fer poate de asemene fi obligată a

despăgubi pe proprietarii caselor vecine unei gări de dannele care .le poate aduce fumul locomotivelor, dacă tribu-

nalele, independent de ori ce culpă, constată că asemene
incomoditate întrece mesura obligaţiilor ordinare ale vecinătăţei. Cas. fr. si Trib. imperiului german, 20 noembrie
1886. Pand. Ptriod., 1888, 1, 346 şi 5, 20. Cpr. Cons. d'Etat,
6 mai 1887. Pund. Ptviod., 81. 4. 24. Aceasta nu este de

cât aplicaţiunea, principiului mai sus expus, după care dreptul de proprietate, ori cât de absolut ar fi, nu poate săaducă vecinilor nici o daună care să întreacă simplele inco-

modităţi şi inconveniente ale vecinătăței. Fie care poate,
in adevăr, să facă pe fondul său ceea ce voeşte, sub condițiunea însă ca nimie să nu treacă pe fondul altuia. „In
suo enim

alii hactenus facere licet, guatenus'

nihil în alienum

imitat ; fumi aulem, sicut aguce, esse immissionem“. (L. 3, $
5, Dig., 8, 5, Si servitus vindicetur). Vedi supră, p. 402 urm. şi
T. II, p. 438. Mai vedi incă L. 61, Dig. 50, 17, De regulis juris.
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cia şi Curtea
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din
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Agen, obligaţiunele

tăţei 1); căci altfel exercitarea

unei

ordinare ale

industrii

407

vecină-

ar fi cu ne-

putință, de vreme ce ori ce industrie trebue să producă un
inconvenient oare-care pentru vecini.
Ce trebue să decidem în privința faptului de a aduce Faptul de a
.
Noi
,

2
o contestațiune
inaintea
tribunalelor ? Faptul
tvoduce o acţiune în justiţie sau de a se apara

de
a
contra

aduce
o con-

în- testaţie înare- intea justi-

clamaţiunei întroduse de altul nu este, în regulă generală, tit: Con-

de cât exerciţiul unui drept legitim. "Cu toate aceste, independent de cheltuelele de judecată pe care le sufere partea care a perdut procesul (art. 140 Pr. civ.), recursul la
instanțele judecătoreşti poate să constituească o culpă și

să deie loc la daune,

de câte ori exerciţiul

unei

acţiuni

constitue un act de râutate şi de rea credinţă, sau cel puțin un act de o eroare grosieră, care echivalează cu dolul 2).
5

5

Cas. fr. D. P., 48. 1. 122. Cpr. Pund. Period., 97. 1. 403.
D. P., 55.2. 302, Cpr. Trib. Galaţi (C. Nicolescu preşedinte). Dreptul din 1889. No. 57. Laurent, VI, 144, 145.
Demolombe, XII, 658. Fuzier-Henrman, III, loco căt. „No. 118.
Cpr. Prib. Tfov și Brăila. Dreptul din 1881, No. 33 şi din
1882, No. 53. Jurisprudenţu franceză este constantă în această

privinţă.

Vedi

D.

P., 83.

1. 955.

D.P.,

8.

1. 207.

D.P., 89. 1. 24 D.P, 90.1. 37 şi 465. D.P. 91.1. 19%,
ile şi 475. Pand. P riod., 91. 1. 241. Pand. Ptriod., 1891.
207, D. P. 99. 1.97. D. P., 94. 2. 854. Paud. biriod.,
ui. 1. 103. D. P. 95, 1.255, 501 şi 511.D. P., 96.1. 241 şi 2.
406. Dreptul din 1896, No. 28. Tot în acest sens este şi
doctrina. Vedi 'T. Huc, VIII, 411. Sourdat, I, 604 urm.
Baudey, II, 1349. Larombiăre, V, art. 1382, 1383, No. 53.
Bonceine et Bourbeau, Titorie de lu procâdur e, II, p. 535.
Vedi şi autorităţile citate de Fuzier-Hermau, loco cit., 130
urm.—Inti”o altă părere se susţine însă că o simplă negligenţă san imprudență din partea unui împricinat poate, în
lipsa unni text care să deroage la art. 998, 999, să servească de bază la condamnare de despăgubiri băneşti.

Vedi în acest sens, Laurent, XX, 412, 413. Fuzier-Heiman, loco cit., No. 121. Cpr. Cas. f.D. P., 64. 1. 303.
Art. 370 din procedura, civilă italiană dispunând anume Art. 370 Pr.
că partea care cade în pretenţiile sale poate, pe lângă chel. civ. italiană,
tnelele

de judecată,

adversarul
lite temeraria,

sâu,

să fie condamnată

la caz de

şi

proces temerar,

Sa decis, în Italia, că o simplă

la daune

cătră

trattandosi

di

imprudenţă nu

ajunge pentr n ca, această disposiţie să fi aplicabilă, ci trebue ca să existe o culpu luta din partea împricinatului. Nu
se cere însă nici rea credinţă, nici dol. Cas. Torino, 9 sept.

1882. Sirey, 83. 4. 30.
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CODUL

CIVIL.—CARTEA [IL.—TIT. III.—0AP.V.—ART.

998, 999.

Apel, oposiJurisprudența aplică aceiaș soluţie atât în privinţa
ție, recurs, dreptului de a se apara contra acţiunei intentate de altul!),
"cât și în privința dreptului de a usa de căile ordinare sau

extraordinare

spre a reforma

o hotărire 2).

Acţiune teIn ori ce caz, o simplă acţiune sau un apel temerar
merară. din partea unui împricinat, nu poate să deie loc la daune
interese, dacă judecătorii nu constată din partea Ii rea

credință,

Denunare

O

neadevarată supune

dol, sau o greșală gravă (culpa lata) 3).

denunţare

neadevarată

și făcută

și ea pe antorul ei la daune,

cu uşurinţă poate

dacă

denunțarea

și făcutăcu dovedește mai în urmă a fi fost calomnioasă 4) sau

se

teme-

„vară, Astfel, Curtea din Focșani, cu drept cuvânt, a decis
că faptul dea îndrepta, chiar fără rea credință, însă cu uşurință, o plângere la instanţele corecționale
persoane, care în urmă este achitată, dar care

contra unei
din această

1) Faptul de a se apara în contra unei acțiuni intentate de
altul nefiind însă, în principiu, de cât exerciţiul unui drept,
pâritul care usează de acest drept legitim nu poate fi condamnat la daune cătră reclamant, la caz de perderea pro-

*)

Elementele
calomniei.

cesului, de cât dacă se constată o culpă din partea lui,
adecă rea credinţă, dol sau o greșală grosieră, care echivalează cu dolul. Cpr. Cas. fr. Pand. Ptriod., SI. 1. 961.
D. P., 88. 5. 421, No. 18. D.P., 89. 1. 52 şi 418. D.P,
90. î. 184. D. P., 91.1. 351 şi 462. D. P., 92. 1. 276.
Vedi și Fuzier-Hewman, III, Zoco cit., No. 175 urm.

Pentru ca apelantul sau recurentul să poată fi condamnat
la daune, la caz de respingerea apelului
sau recursului, ju-

decătorii fondului trebue să constate o culpă sau rea credință din partea lui. Cpr. Cas. fr. D. P., 79.1. 195. D.P,
88. 1. 348. D.P., 83. 5. 154, No.1. D.P., 92. 1.277. Vedi
şi Cas. rom. Bulet. S-a I, anul 1878, p. 369. Fuzier-Herman, I[], art. 1382, 1383, No. 173 urm.
3) Cas. fîr., 1 dechembrie 1891. Pand. Peviod., 94. 1. 103.
Pand. Period., 9. 1. 241. D.P.91. 1. 415. Cpr. Trib. Putna,
13 sept. 1897 (Gr. Alexandrescu preşed.), Curierul judiciar
din 26 Octombrie 1897, No. 38.
") Denunţarea, pentru a fi calomnioasă, trebue să fie făcută
cu rea credinţă şi faptele imputate să fie falşe (art. 298
C. pen.). C. din Iaşi, Dreptul din 1883, No. 24. Trib. Fălciu, Dreptul din 1892, No. 31. Aceste elemente trebue să
fie constatate de judecătorii fondului. Cas. rom. Dreptul din
1887, No. 23.—Denunţarea fiind datoria ori cărui cetăţean
(art. 29 Pr. pen.), poate fi neîntemeiată, şi cu toate aceste,
să nu constituească o calomnie. Demolombe, XIII, 240.
Vegi și te. nostru în limba franceză, p. 173, nota 2.
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afacerele

sale, atrage condamnarea la despăgubiri 1).
Victima
rea credință,

unei crime
imprudenţă

sau unui delict, care însă, fărăPlângereafăsau ușurință, face o plângere în
e pană

contra unui individ
pune autorul acelei

pe care, de bună credinţă, îl presucrime sau delict, nu poate fi obligată

a plăti daune cătră

acest din urmă,

din causa

urmărirei

penale la care el ar fi fost expus și care ar fi avut de resultat achitarea sa sau o ordonanță de neurmărire. Acest

fapt neconstituind, în adevăr, nici o culpă, art. 998, 999
nu sunt aplicabile în specie ?).
Nu numai întroducerea unei acţiuni, a unui apel sau Aducerea la

"a unui recurs, etc., pot să deie loc la daune, dar încă și indeplinire
aducerea

la îndeplinire

a unei hotăriri,

atunci

când

exe-riri executo-

cutarea constitue un abuz al dreptului.
Astfel, nu mai remâne,

după

*1e provIsor,

noi, nici o îndoeală

că

partea care aduce la îndeplinire o hotărire executorie provisor, va respunde de prejudiciul adus celeilalte părţi prin
o executare pripită, la caz de infirmarea hotărirei primi-

lor judecători 3).
O urmărire
1)

mobiliară

C. Focşani.

I, Bulet.

sau

imobiliară

Drept? din 1883, No. 41.

1885, p. 107.

Dreptul

constitue

neapa-

_

Cpr. Cas. rom., S-a

din 1896,

No. 40.

Urmărirea

mobiliară sau
imobiliară,

Vedi

Laurent, XX, 400. Sourdat, 1,663. Fuzier-Herman, loco cit.
No. 156.—În puterea acestui principiu, înscrierea în falș
făcută cu ușurință contra unui act autentic ar putea supune pe autorul ei la despăgubiri pentru dauna morală a-

dusă funcţionarului care a instrumentat. Cpr. C. Bordeaux.

D. P., 74. 5. 432, No. 26. Laurent, XX, 400. Fuzier-Her-

>
—

man, loco cit., No. 192.
Trib. Chambery, Dreptul din 1884, No. 40.
5) Cpe. Cas. fr. D. P., 64. 1. 303. Fuzier-Herman, loco cit,
No. 196 urm. Laurent, XX, 412.—Vegi însă Sourdat, 1, 665.
Situaţiuneă

tărei

unei

este

însă

cu

decisii definitive

totul alta în privinţa

execu- pxecutarea

care, în urmă, ar fi fost ca- unei decisii

sată. Recursul în casaţie neîmpedicând, în regulă ge- „definitive,
nerală, executarea hotărirelor pronunţate în ultim resort fost casată,
(art. 1î L. C. cas. din 1861), acel care a dobândit o hotărire în ultim resort este în drept a crede că a fost bine
judecat, şi prin urmare, poate să aducă hotărirea la îndeplinire. În caz de casare, hotărirea casată socotinduse ca
cum m'ar fi avut ființă (art. 72 L. C. Cas.), el va restitui
părţei adverse suma primită pe baza hotărirei casate. Cpr.
Sourdat, I, 666.
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CODUL CIVIL.—CARTEA

at

exerciţiul unui

IN.—

TIT. III.—CAPIT, V.—ART,

drept. legitim,

998, 999,

și cu toate aceste,

poate

da loc la daune în favoarea aceluia contra căruia se
îndreptează, de câte ori ea fiind doloasă, vexatorie şi exa-

gerată,

aduce

o pagubă

tului seu 1).
Sechestru asigurător.
Responsab.
administr.
drumurilor

de fer,

Aceiaș

soluţie

este

debitorului

prin

micşorarea

admisă în privinţa

sechestrulni

sigurător 2), poprirei 5), ete.
Trecend

acum

credia-

la o altă ordine de idei, trebue să de-

cidem că administrațiunea drumurilor de fer este responSabilă de incendiul causat prin scânteile locomotivei, cu
toate precauţiunele luate în această privinţă, mai cu samă
când nici o negligenţă n'ar putea fi imputată proprietaru-

lui incendiat +).

!) Sourdat, I, 664.

Laurent, XX, 414. Fuzier-Herman, loco
eit., 203 urm. Cpr. D. P, 58. 1. 128. D.P., 68. 1.975. D.
P., 11. 2. 220. Cas. rom. Bulet. S-a I, 1882, p. 1071. Prin
aplicațiunea acestui principiu, creditorul urmăritor a fost,
declarat respundetor şi condamnat la daunele suferite de debitor din causa urmărirei ce'i a făcut asupra unor lucruri
aparate de lege, precum sunt instrumentele trebuitoare protesiunei sale. Cas. rom., Bulet. S-a I, 1892, p. 192.
:) Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1882, p. 314. Bulet. 1888, p. 18—
Astfel, creditorul este pasibil de daune de câte ori i-se dovedeşte

L din
26 mar-

tie 1870, art.
9 şi 13.

prin

acte autentice

că

averea

ce

el

urmăreşte

nu

este a debitorului seu, ci a unui de al treile şi el totuşi,
continuă cu urmărirea. Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1882, p. 1071.
Oreditorul nu va, fi însă supus la daune de câte ori, de bună
credinţă, putea să fie indus în eroare şi să creadă că luorurile sunt ale debitorului său. Trib. Gorj. Dreptul din 1890,
No. 34.
%) Cpr. D. P., 74 1.33. D. P., 16. 2. 94 D. P., 93. 1. 309.
Fuzier-Herman, loco cit., No.207 urm.
9) Cpr. C. Bordeaux şi Cas. fr. D). P.,59.2. 187. Pand. Chron.,
III, 2. 210. D.P., 66. 1. 439. Trib. Paris. Sirey, 60.2.41.
Fuzier-Herman, III, loco cit., No. 222. Pand. fe., Repest. Chemins de fer, 3818 urm.
Particulari fiind datori a respecta regulele de poliţie
ordonate cu ocasiunea construirei unui drum de fer, sunt
opriţi de a inființa, acoperişuri de stuh, şindilă, pae sau fân,
precum şi de a face deposite de materii aprindătoare, la o

distanță mai mică de 27 metri de la împrejmuirele liniei
ferate. Această oprire nu se aplică insă la depositele de
cereale făcute numai în timpul strângerei recoltelor (art.
9. L. din 26 martie 1870 asupra poliţiei şi exploatărei căilor ferate). Din cele mai sus expuse resultă că, la caz de

incendiu

produs

prin

scânteile

unei locomotive,

proprieta-
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SAU

de few este de asemene

ponsabilă de accidentele întâmplate
goanelor

sale,

cu toate

că
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res- Defectul va-

prin defectuositatea va-

tipul acestor

vagoane

goanelor.

ar fi fost

aprobat de autoritatea în drept1).
Este, în adever, generalmente admis că o companie
sau administrația
drumurilor de fer vrespunde, la caz de
accidente, nu numai când sa omis de a se observa prescripțiile regulamentelor administrative, dar și atunci când
accidentul se datorește unei simple imprudenţe sau unei
lipse de precauţiune elementare ?).
Comunele sunt de asemene responsabile de degrada- Resp. comunelor.
țiunele aduse proprietăţilor vecine prin acumularea de ne-

curăţenii pe strade 3).
Antreprenorii

de

construcţiuni

sunt responsabili

atât Resp. antre-

civilmente cât şi penalmente (art. 8385, Ş 4 C. pen.) de
accidentele întâmplate trecătorilor prin grămădirea de marul incendiat nu este în drept a cere despăgubiri de la administrația căilor ferate pentru clădirele arse, dacă ele erau

construite cu nesocotirea acestei disposiţiuni. C. Bucureşti,
Dreptul din 1888, No. 12. Căile ferate respund însă de incendiul provenit din causa lor, care ar fi distrus construcțiuni aflate în fiinţă la epoca înfiinţărei unei noi linii, chiar
dacă ele se găseau la o distanță mai mică de 27 metri.
Cas. rom. Dreptul din 1896, No. 38. Cpr. Cas. tr. D. P., 66.
1. 439. Fuzier-Herman, loco ciț., 303. Art. 13 din legea
mencionată, de la 26 martie 1870, prevede, în adevăr, că
construcţiile ce se vor afla în momentul promulgărei acestei legi, san la epoca înfiinţărei unei noi linii ferate, vor
putea

fi menţiuute

în starea

în care

se vor afla

la acea

epocă, cu observarea condiţiilor ce se vor prescrie deMinisteriul lucrărilor publice. Cpr. art. 7 din L. fr. de la 15
iulie 1945, asupra poliției drumurilor de fer.
Cpr. C. Pau. D. P., 9. 2. 484. 7. Huc, VIII, 434. Fuzier-Herman,
loco cit., No. 223 urm.
Cpr. C. Grenoble, D. P., 81. 2. 107. Fuzier-Herman, LII,
loco cit., No. 926- urm.

Cpr.

Cas. fr. D. P., 59. 1.20. Fuzier-Herman, loco cif., 231

urm. Veqi şi L. 2, $ 10, Dig. 43, 8, Ne quidin loco publico, etc.,
unde şe gice că, de câte ori se permite de a se face ceva,
pe un loc public, lucrul trebue să se facă în aşa mod ca
să nu să dauneze pe nimene: „Nam guotiensgue aliquid în
publico fieri permittituv, ita oportet permutti, ut sine injuria cujusquam fiat“.

prenorilor de
constiac-

tiuni.

CODUL

CIVIL.—CARTEA II1.—TIT. IN.

terialuri și neiluminarea

găurilor

strădi sau pieţe publice 1).
Aceiaş

crarea

responsabilitate

e făcută

incumbă
a face

și

comunei

construcțiuni

999.

lângă

când

lu-

asupra

u-

nui tiu sau fluviu, sunt responsabile de accidentele causate
cu ocasia acestei lucrări, de câte ori n'au luat precauţiunele necesare pentru prevenirea lor 3).
nui

Fotograful, care ar fi expus în public portretul uartist sau a unei alte persoane, în contra ordinului și

consimțemântului

ei, poatefi condamnat

O culpă care se poate
care consistă în a recomenda

la daune 4

ivi câte
odată este acea
altuia, prin informațiuni gre-

şite, fie un împiegat necredincios, fie un debitor insolvabil 5).
Dacă

acest

fapt

a fost

sevârșit

anume,

cu

inteuțiune

de a păgubi pe altul, el constitue un delict (art. 998),
și un quasi-delcit, în casul când informatorul a fost numai negligent și a dat informaţiunele sale cu ușurință $).

Și întrun caz și în altul, persoana care, prin informațiunele sale greșite, a adus o pagubă altuia, este obligată a o repara, conform dreptului comun (art. 998, 999).

Greșala

caz,
)

*)
2)
4)

nu

numai

informatorului
în

poate

să consiste,

o afirmațiune,

în asemene

dar și în o reticență î).
Cpr. Cas. fr, D.P., 64.1. 10. Fuzier-Herman,
III, loco cit.
233. Laurent, XX, 473.—Dacă însă accidentul se datorește
imprudenței victimei, antrepenorul nu poate fi obligat la
nici o despăgubire. Cas fr. D. P., 93. 1. 349. Vedi şi infă, p. 491.
“
Cas. fr. D. P., 68. 1. 278. Laurent, XX, 440. Fuzier-Herman, III, Joco cit., No. 849.
Fuzier-Herman, III, loco. cit., 235, şi autorităţile citate acolo.
C. Paris. Dreptul din 1887, No. 62." Pand. Period, 91. 2.
351. Cpr. 'Trib. Paris. Dreptul. din 1886, No. 1. Vedi şi t.
II a lucrărei noastre, p. 440, text şi nota 1. Portretul este, în adever,

în regulă

generală,

presupus

proprietatea

a-

celui ce el represintă. Vedi Pand. Period., loco cit., nota 3.
3) Cpr. C. București, Dreptul din 1889, No. 13. C. Paris. D.

P., 90. 2. 263. D. P., 10. 2. 150. D. P., 60. 2. 18. Vedi şi

C. Rouen. D. P., 53. 2. 154. Yuzier-Herman, loco cit. No.
2166 urm. Laurent, XX, 478 urm. Repert. Dalloz, Supplem.,
Responsabilite, 121 urm. 'P. Huc, VIII, 409 urm.
4) 'Trib. com. Verviers, D. P., 93. 2. 99 nota a. Cpr. C. Montpellier. D. P. 94. 2. 451. Laurent, XX, 480. Fuzier-Herman,
TII, loco cit, 21172.
Cpr. C. Paris şi Bordeaux. D. P., 10. 2. 150. C. Litge.
Pasicrisie, 81. 2. 121. Repert. Dalloz, Supplem., Responsab., 193.

—

Recomandațiuni greşite.

autorisate

998,

ce se vor fi sapat

de dânsa în regie 2).

Persoanele

Resp. totografilor.
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însă loc la nici o res- Intormaţiuni

ponsabilitate, dacă ele au fost date de

bună

credință

și Frezite, date

fără intențiune răutăcioasă 1).

dinţă.

Faptul de a da informaţțiuni greșite se apreciează cu
o severitate mai mare de câte ori ele emană de la o agenţie care dă obicinuit informațiuni în schimbul unei
sume de bani ce i se plătește de acei ce le premesc, și
o atare agenție nu poate fi scutită de respundere de cât
atunci când se dovedește perfecta ei bună credinţă și lipsa
complectă de ori ce negligenţă 2).
Faptul că informaţiunele ar fi fost date în mod con- Informaţii

fidenţial, nu împedică

acţiunea în responsabilitate 5).

confidenţiale.

Acei care dau informaţiuni greșite asupra altuia sunt
responsabili nu numai cătră persoanele care s'au bazat pe
aceste informațiuni spre a contracta cu cei de al treile,
dar și cătră aceia asupra cărora sau dat informaţiuni
greșite, cu rea credință şi intențiune răutăcioasă, sau nu-

mai cu ușurință 4).
Faptul

de a se publica

numele

unei

persoane

între Publicarea

debitorii râi de plată, între faliți, între acei a cărora po- Menu
liţe au fost protestate,

etc.,

şi aceasta

întrun

buletin, În-

tr'o circulară care se distribue în public, sau într' un
diar, precum este, la noi, Curierul judiciar, care, întrun .
suplement,
publică informaţiuni privitoare la interesele
comercianților, constitue neaparat din partea autorului publicațiunei, o culpă care atrage responsabilitatea și condamnarea, sa la daune, chiar dacă publicaţia n'a fost făcu-

tă cu rea credinţă,

ci numai

cu ușurință

(art. 999)5).

13
—

5) Cpr. C. Montpellier şi Paris. D. P., 90. 2. 9263. C. Orlâans.
D. P., 93. 9. 558. T. Huc, VIII, 409 Laurent, XX, 480.
Fuzier-Herman, III, loco cit., 2116.
Cpr. C. Paris. D. P; 93. 2. 97 urm. şi mai multe alte decisii a căror text sunt reproduse în note. Vedi şi decisiile

citate în Repert.

lui Dalloz,

Supplem.,

Responsabilite, 191.

Fuzier-Herman, loco cit., 2180 urm.
3) Cpr. decisiile citate în nota precedentă şi T. Huc, VIII,
410. Rspert. Dalloz, Supplem., Responsab., 131. F. Herman,
loco cit., No. 2183 urm. Vedi şi C. Paris, D. P., 94.2.143.D.
P., 93. 2. 97.
|
*) Opr. 0. Paris. D. P., 93. 2. 97 şi 411. D. P, 94. 2. 143.
R&pert. Dalloz, Supplem., Responsabilite, 129 urm. F.-Herman,

loco cit., 21175 urm. Laurent, XX, 481. T. Huc, VIII, 410.

5) Cpr. Laurent, XX, 481. T. Huc, VIII, 410. Fuzier-Herman,

ei

faliţi, ete.
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Persoana a cărui nume s'a publicat astfel ar putea
să aibă drept la daune, chiar dacă informaţiile date par a
fi exacte, pentru că nu este permis nimărui de a se a-

III, foco cit., No. 2193 urm. Vedi Trib. şi C. de justiţie din
Geneva. D. P.. 93. 2. 102, nota 7. Sirey, 87. 4. 14 şi
Şirey, 92. 4. 12.
Delicte de
presă,

Dacă

faptul

întruneşte

elementele

unui

delict de presă,

acțiunea privată nu va putea fi judecată de cât de juraţi.
Art. 105 din Constituţie este, în adevăr, formal în această
privință : „Acţiunea

pentru

daune-interese,

resultând

din

Japte și delicte de presă, dice acest text, nu se poate intenta
de cât înaintea aceleiaş jarisdicţiuni, Numai comisiunea juvaților va judeca

Quasi-delicte
comise
presă.

prin
Con-

troversă.

și pronunța

asupra

daunelor

interese și a-

supyu guantumului lor“. Chestiunea, în această privință, nu
poate fi controversată, textul fiind formal.
Se poate însă întâmpla ca faptul să nu întrunească elementele unui delict de presă, ci a unui guasi-delict comis
prin presă.
De exemplu, se anunţă întrun ziar că un comerciant a încetat plăţile sau căi sa protestat o cambie,
fără însă ca să existe rea credinţă, ci numai 0 eroare sau
o informaţie greșită. Asemene fapt fiind de natură a produce

v daună, cn toate că'i lipsește reana credinţă, chestiunea
este de a se şti dacă partea lezată va fi nevoită a se
adresa la juraţi, san dacă ea va putea să reclame înaintea

tribunalelor ordinare ? Curtea noastră supremă a decis că,
şi în asemene caz, comisinnea juraţilor este singură com-

petentă

de

a

se

pronunța

asupra

daunelor

şi

de a fixa

quantumul lor: „Considerând, dice o decisie a :Curţei de
Casaţiune, dată în secţiuni-unite, din 20 noembrie 1889, că

juriul este statornicit in materie

de presă şi că dânsul este

singur competinte a judeca şi a determina daunele-interese causate prin presă, fie că acele daune resultă dintrun
delict pedepsit de legea penală, fie că ele resultă dintun

fapt nepedepsit

de codicele penal, dintr'un

simpli quasi-delict ;

că deplina această competinţă a juriului în privinţa tutuvor acţiunelor civile ce tind la repararea prejudiciului causat prin presă, reesă nu numai din termenii întrebuințaţi
de leginitorul constituant, prin cuvintele că juriul va judeca daunele-interese resultând din delicte și fapte de presă, căci prin fapte de presă legiuitorul n'a putut înțelege de
cât quasi-delictele, dar incă din chiar scopul urmărit, de legiuitor, căci întențiunea lui vedită a fost ca, sub nici un curânt, tribunalele ordinare să, nu fie competente a judeca în materie de presă, reri-care av fi natura acțiunei intentate, voind
prin aceasta legiuitorul a da o garanţie mai mave libertăței
presei, ete.“ Bulet. Cas., Secţinni-unite, anul 1889, p. 1006.
Chestiunea

de astă

dată

este însă

îndoelnică,

pentru

că nu

ELEMENTELE DELICTELOR SAU QUASI- DELICTELOR.
mesteca

în afacerele

unui

particular

de al treile resnltatul spionajului

Condamnarea

a vinde

celor

seu!).

la daune nefiind

caz de a exista o culpă fie

pentru
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cu putință

de cât la sauCazforță
fortuit
ma-

în comiftendo, fie în omittendo — jora.

din partea pâritului, el se găsește la adăpost de ori ce
respundere, de câte ori se stabileşte că faptul daunator este

resultatul unui caz fortuit, damnum fatale (L. 5, $ 1, Dig.,
4, 9), sau unei forţe majore (art. 1080, 1082. 1083, 1156,

1475

C. C., 425, 506 C. com., etc.)?)

Astfel, organisatorii unei curse nu sunt responsabili
urmările dărămărei tribunei hipodromului produsă prin

de

năvălirea mulţimei în momentul unei vijălii extraordinare 3).
Statul
este

nu

este responsabil

de

vorba, în specie, de acţiunea

rănirea adusă
civilă care

unei per-

ar resulta din

un delict de presă, ci din un delict sau quasi-delict curat
citil, comis prin organul presei. Juriul fiind o jurisdicție esenţialmente penală, nu poate să aibă cădere de a judeca
o afacere curat civilă ; sau atunci trebue să admitem că
legiuitorul constituant a introdus, în asemene materie, juriul civil,

ceea

ce ne se

pare

inadmisibil.

Cpr.

Pe&ucescu,

II, 49. Dar dacă chestiunea poate fi controversată de câte
ori delictul sau quasi-delictul civil a fost comis prin organul presei, nu mai încape îndoială că tribunalele ordinare
vor avea căderea de a se pronunţa asupra daunelor, de
câte ori defaimarea n'a fost adusă prin presă, ci prin corespondență, Cpr. Curtea din Bucureşti, Dreptul din 1885,

5
—

No.
6.
5) Cpr. T. Huc, VIII, 410 şi C. Geneva, decisie citată în nota
precedentă, p. 414, ab inifio.
Sourdat, I, 645 urm. Bauary, II, 1349. Laurent, XX, 450
urm. aa
ee XSXI, 481 urm. Aubry et Rau, 1V, $
446,

154.

7, Huc,

VIII

434.

Larombiere,

V,

art. 1382,

138% No. 94. Fuzier-Herman, loco cif., 258 urm. Giorgio
Giorgi, Teoria delle obbligazioni, V, 130.
In cât priveşte casurile for tuite şi forţa maăâjoră, vedi
supră, p. 186, 329, 330 şi infră, explic. art. 1082, 1083,
1156, 1435, 1447, 1448, 1565-— 1567, 1601, 1635, ete.
5) Baudry, TI, 1349, Laurent, XX, 451. Sourdat, Ţ, 645. Fuzier-Herman, loco cit., 262. Cpr. Cas. fi. D. P., 19. 1. 302.
Al. Degre, Dreptul din 1884, No. 41,p. 3%. Acest exemplu
dovedeşte că autorul unui delict sau quasi-delict nu respunde de culpa lecissima, culpă care, în specie, consistă în
faptul de a nu fi construit tribuna în aşa mod în cât se
poată resista celei mai mari aglomer ațiuni de lume.
Vedi

supă, p. 39.
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998, 999,

soane prin căderea unui stâlp telegrafic, dacă nici o culpă
sau negligență nu este imputabilă administrațiunei 1).
Proprietarul unei case nu este responsabil de rănirea
adusă unei persoane prin căderea unei scânduri sau unei
oale, luată de pe acoperemântul acelei case și inpinsă de

vânt .... si fegula cecideit ?).

Art. 16025.

Ospătătorii

și hangiii, care

se consideră

ca depositari

a lucrurilor aduse în localul lor de călători (art. 1623),
nu respund de furturile comise cu mâna înarmată, aceasta
fiind un caz de forță majoră 5).

Administraţia poştelor nu datorește nici o despăgubire
ţia poştelor. pentru obiectele sau scrisorile perdute prin un eveniment
care nu putea să fie nici prevădut, nici împedecat, precum

Administra-

ar fi o furtună, un naufragii, furtul comis cu mâna înarmată, etc. Este adevarat că legea telegiafo-postală nu are
nici o disposiţie în această privinţă 4), însă soluţiunea de faţă
resultă din principiile generale, în materie de obligaţii,
fiind vorba, în specie, de o responsabilitate convenţională

CU. com.)?).

(art. 1083C. C., 425

') Fuzier-Herman, III, loco cit., 264. Cpr.

P., 10. 3.

*) Sourdat, 1, 645. Cp. L. 5, so, Dino, A ntepenorul

:)
)

san architeetul însărcinatcu facerea unei “cladiri Sau â unei
reparaţiuni este însă obligat a lua măsurile necesare pentru ca nici un trecător să nu fie rânit, căci, în caz contrar, el va fi responsabil (art. 999).
Art. 1625 C. €. Cpr. L. 3, Ş 1, în fine, Dig., 4, 9, Naute,

caupones, ete. Vedi în privinţa, "responsabilităţei
rilor şi hangiilor, Sonrdat, II, 930 urm.

ospătăto-

Art. 3 dinL .fr., de la 4 iunie 1859, senteşte anume administrația

poştelor

de

responsabilitate

în caz de forţă

ma-

joră. Art. 104 din legea telegrafo-poştală de la 19 iulie
1892 prevede insă, că în caz de vezboiii san pericolele iîn genere, Statul poate suspenda ori ce respundere în privinţa

—

EI

serviciului,

tăcând

publicaţiuni

prin

Monitorul

oficiul şi a-

fişând aceasta în fie care oficiu telegrafo-poştal.
Cpr. Cons. dEtat, 10 martie 1876 şi Cas. fr. D. P, 16.3.
15. D. P., 61. 1. p. 98. Laurent, XX, 453. Fuzier- Herman,
III, loco "cit. 265, 266. In cât priveşte celelalte casuri în
care Statul este scutit de despăgubiri, vedi art. 99 din
[.. telegrafo-poştală de la 19 iulie 1892. Este de observat,
în această privință, că dreptul la despăgubiri pentru pbiectele perdute se prescrie prin 6 luni de la data per-

derei lor. Reclamațiunea trebue să fie
termen la oficiul telegrafo-poştal.

adresată în

acest
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Directorul unui teatru nu poatefi condamnat la daupentru întreruperea representațiilor unei piese, de câte

ori se constată că asemene întrerupere se datorește unui caz
de forță: majoră

și era imperios cerută de liniștea publică 1).

La caz de abordagii, dacă lovirea vaselor a avut loc Abordagiii.
prin caz tortuit sau forță majoră, fie care proprietar sufere
paguba adusă vasului stu: Res peri domino (art. 659, $

1 și 679 C. com.)?).
Căpitanul nu este responsabil de incendiul vasului întâmplat ă bord prin faptul unui marinar în stare de ebrie-

tate, atunci când el (căpitanul)

se afla d ferze cu ocasiu-

nea funcţiunei sale 3).
Pentru

_

ca forța majoră sau casul fortuit să scuteascăCasul fortuit

de ori ce respundere pe autorul faptului daunator, se cere

pa

însă ca evenimentele care constituesc casul fortuit sau forța cat de au-.
a
a
.
ai
majoră să nu fi fost precedate de nici o culpă din partea torul daunei.
lui, care să fi provocat asemene împrejurări
4), căci el va
fi vesponsabil de câte ori culpa a precedat și provocat ca-

sul fortuit... si culpa casum proecessit.

|

„ Astiel, prin aplicarea acestui principiu, comodatarul Art. 1565,
respunde de perderea lucrului împrumutat întâmplată chiar

prin caz fortuit, dacă

el s'a servit, de lucru la o altă tre-

buinţă,

timp

ori pentru

un

mai

îndelungat

vinea (art. 1565) 5).
De
de

de

asemenea,
pagubele

|

de

cât

se cu-

administraţia drumurilor de fer respun-: Administr.

causate

.

.

.

.

mărfurilor (avarii) €) prin

drumurilor

caz for- - de "fer. .

1) Cas. fe.,3 dech. 1890. Pand. Period., 1891. 1. 961.
2) Cpr. Lyon-Caen et Renault, Dr. conwn., VI, 1002.—Dacă lovirea s'a întâmplat din culpa unuia din vase, pagubele şi
perderile sunt în sarcina vasului în culpă. Despăgubirele datorite persoanelor moarte sau rănite sunt privilegiate în
caz de neajungere a sumei de împărţit (art. 673 C. com.).
3) Cp, & Rouen. D. P.,50. 5. 401. Fuzier-Herman, III, loco
cit., 208.
+) Sourdat, I, 648. Larombitre, V, art. 1382, 1383, No. 24.
Demolombe, XĂXI, 482, 483. Aubry et Rau, IV, $446,p.

154, nota 2. Fuzier-Herman, loco cit., No. 273. Cpr. L. 30,

Ş 3, Dig., 9, 2, Ad legem Aquiliam, unde se dice: „Nam et
qui occasionem prestat, damnum fecisse videtur“.
5) Opr. D. 1, $ 4, Dig, 44, 1, De obligationibus et actionibus.
Veqi şi art. 1566 C. C.
|
$ Avt. 654 urm. din codul com. arată ce se înţălege prin
avarii. Cpr. Lyon-Caen et Renault, Dr. comm., VI, 859 urm.
21
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îuit, dacă aceste pagube au fost precedate sau urmate de
o culpă fară de care paguba nar fi avut ființă !).
Astfel, administraţia drumului
de fer este responsa-

bilă de accidentul întâmplat

unui împiegat

poștal prin de-

raliarea vagonului de poștă, atunci când se constată că
deraliarea se datorește lipsei de priveghere a funcționa-

rilor drumului
Responsab.
proprietaru-

de fer ?).

Proprietarul

interior

lui inferior FUl superior de surparea
cătră
acel
superior.

este responsabil

cătră

proprieta-

pământului aparținând acestui din

urmă, datorită unui caz de forță majoră. precum ar fi o
ploae. torențială, dacă asemene surpare are de causă originară săpăturele efectuate cu imprudenţă de câtră proprie-

tarul inferior pe fondul seu 5).
Acel

care

aprinde

foc

pe

câmp

întrun

moment

pe

când vântul era mare, respunde de comunicarea focului la
recoltele sau casa vecinului, pentru că el este în culpă de
a fi făcut foc în asemene moment ... nm si rlie ventoso îd
fecit, culpa reus est 4),
Faptele de resboii nu dau loc, în regulă generală, la
pul resboiu- DiCi 0 despăgubire. în virtutea principiului că nimene nu
lui.
este ţinut să respundă de casurile de forţă majoră. Astfel,
în timp de resboiu sau resmeriță, faptele de resboii, adeDaune causate în tim-

că acele m&suri

)

de aparare

luate de autoritatea

militară.

Cpr. Cas. fr. D. P., 84. 1. 454. Fuzier-Herman, loco cit,
No. 273.—Administraţia drumurilor de fer, care a liberat
călătorilor bilete pentru o clasă oare care, nu poate invoca

drept

caz

de forţă

majoră

afluenţa

călătorilor

pe care,

de altmintrelea, ea era datoare so prevadă. V. FuzierHerman (loco cit., No. 215), care citează în acest sens o
sentință a trib. comercial din Paris, cu data din 17 april
1895, publicată în Sivey, 1895, 2. 183.
Cpr. Fuzier-Herman, loco cit., 217 şi Cas. fr. Sirey, 94. 1. 35.
Cpr. Cas. în. D. P., 69. 1. 102. Fuzier-Herman, oco cit,

No. 219. Vedi şi supră, p. 403, 404.
L. 30, $ 3, Dig. 9, 2, Ad legem Aquilium.—Responsabilitatea

sa încetează

însă

dacă

el a luat toate

tru ca, focul să nu se comunice, şi dacă

măsurile

peun-

făcând foc pe un

timp liniştit, comunicarea lui la recoltele sau casa vecinului se datoreşte unei furtuni subite, la care nimene nu se

putea aştepta, adecă unui caz fortuit şi unui eveniment de
forţă majoră; „At si omnia que oporhut observavit, vel subita
ris centi longius ignem produzit, eavet culpa“. (L. 30, $3, Dig.,
9, 2, Ad legem Aquiliam). Cpr. Demolombe, AXAT, 463.
Giorgio Giorgi, V, 150. :
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când ele se impun ca o necesitate a luptei contra inamicului sau contra resvrătiţilor, se consideră ca un caz de
forță majoră, și în asemene caz, Statul nu datoreşte nici
o despăgubire acelora care au suferit paguba.

Dar dacă faptele de resboii propriu dise se consideră Mesurile de

ca niște evenimente de forţă majoră și nu dau loc la des-lite inziietea
păgubiri în folosul acelora care au fost victimele lor, mă&su- geeperei
rile

ordonate

de

autoritatea

militară

ca

mesuri

de

PreVe- nu constitu-

dere și de siguranță, lhate înainte de începerea ostilităţi- ese fapte de

lor, în prevederea unei viitoare lupte sau rebeliuni, neavând
nici o legătură directă cu acţiunea însuș, nu constituesc
fapte de resboiu, și ca atare, urmările lor păgubitoare pen-

tru particulari fac pe Stat responsabil. In puterea. acestui
principiu, nediscutabil şi nediscutat, Tribunalul de Ilfov,
Curtea din București și Curtea noastră supremă, cu drept
cuvânt au decis că Statul este obligat să despăgubească pe
propietarul unui stabiliment de beuturi spirituoase, ale cărui băuturi au fost varsate din ordinul puterei armate,
ca o simplă mesură preventivă, în scop de a împedica-is-

bucnirea unei revolte. „Considerând, dice Inalta Curte, că
pagubele causate particularilor în timp de resboii sau de

resmeriță sunt de două categorii distincte: unele care se
găsesc cuprinse sub denumirea generică de fapte de vesboiti,
care sunt considerate ca niște evenimente de forță majoră
și nu dau loc la despăgubiri în folosul acelora ce au fost

victimele lor, ear altele când s'au produs

cumstanţe

speciale

și care

prin fapte de resboii

dan

drept

se consideră

în oare-care

cir-

la o indemnitate : că

numai

acele mâsuri de!

aparare luate de autoritatea militară, când ele se impun
ca o necesitate a luptei contra inamicului sau contra res-

vrătiţilor; că, în atare caz, nici o respundere

Statului,

nici o despăgubire

nu se datorește

nu incumbă

acelor

care au

suferit pagube, dacă, pe de o parte, lupta în contra duşmanului sau în contra rebelilor era începută când faptele

păgubitoare erau sevârșite și dacă, pe de altă parte, aceste fapte erau, din causa luptei, necesare și urgente : că,

din contra, măsurile

ordonate

de autoritatea

militară

în-

tr'un mod preventiv, mesurile de prevedere și de siguranţă,
luate înainte de începerea ostilităților, care nu au nici
legătură directă cu acţiunea însuș și care nu sunt luate

de cât în prevederea

unei viitoare lupte sau rebeliuni, nu

”

>
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constituesc fapte de resboiii, și consecințele lor păgubitoare
pentru particulari fac pe Stat respundător
; că de aici reesă că acelaș fapt poate fi considerat ca fapt de resboiă

sau nu, după timp, după împrejurările în care sa sevârșit. Considerând că, în specie, tribunalul constată în fapt
prin

sentinţa

sa, sentință

ce a fost adoptată

în totul prin

decisiunea supusă recursului, că în comuna Jilava-Miexlari, nefiind nici o răscoală, măsurile luate de autoritatea
militară, între care a fost și vărsarea beuturilor lui Dobrescu, nu constituesc fapte de resboiti, ci o simplă mesură
preventivă

în scop

de a împedeca isbucnirea unei

că, așa fiind, Statul,
pundător

de

pagubele

pricinuite

tivul invocat este neîntemeiat,
Pagube causate de o armată străină,

revolte;

cu drept cuvânt, a fost declarat reslui Dobrescu, şi

etc...“ 1).

Am

deci, mo-

transcris în

întregimea lor aceste considerente, pentru că ele fac o bună
și sănătoasă aplicațiune a principiilor de drept.
Statul nefiind deci de cât în mod excepţional responsabil de daunele causate particularilor în timp de resboii,

se înţălege de la sine că el nu respunde, în principiu,
pagubele
Ocuparea unei ţări de
o armată,
străină,

causate

de

Când

o ţară

este

mandanţii

aceștia

exercitând

pe care

de

o armată“ străină ?).

ocupată

ei le au ordonat,

de o armată
autoritatea

chear

străină,

supremă,

dacă ar fi fost.

coactele

sevârșite

2) Vedi Dreptul din 1881, No. 83; din 1899, No. 38 şi din
1894, No. 56. Curierul judiciar din 1894, No. 37 şi Bulet.
Cas. S-a I, anul 1894, p. 698 urm. Laurent, XX, 456, 459
urm. Sourdat, II, 1305, 1331. Râpert. Dalloz, Supplement,
Responsabilită, 366 urm. Fuzier-Herman, loco cit., 293 wm.
şi autorităţile citate de acest autor. Cpr. Vattel, Droiz des
gens, III, cartea III, cap. 15, $ 232 şi Giorgio Giorgi, V, 376.
2) Cpr. 'Trib. Chartres, D. P., 13. 3. 31. Sourdat, |, 1331.
Laurent, XX, 455. Ballot, Des eets de la guerre sur le louage, la propricte, ete., p. 49. Morin, Les lois velatires ă lu
guerre, selon le droit des gens modevne, le droit public et le
droit criminel des pays civilises, IL, p, 46 urm. Fuzier-Hermam, toco cit., No. 309 urm. Vattel, Droit des gens, III,
cartea III, capit. 15, $ 932, p. 116.— Statul va putea însă:
să fie respundător

de daunele causate unui arendaş prin de-

vastaţiunele aduse de o armată străină (în specie oștirea
rusească) la proprietatea arendată Imi, dacă prin o clausă
a contractului, precum era în specie, Statul a luat asupra'şi

asemene

responsabilitate.

Bulet. anul 1879, p. 480.

Cas. rom. S-a I, 11 iunie 1579.
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atrag

responsabilitatea

Sta-

străină.

Astfel, la 1854,

Mol-

dova fiind ocupată de oştirele rusești

guvernului

țărei, sechestrul

421

al cărora general dicta

ordonat de autoritatea rusească

asupra averei unui cetăţean (în specie prinţul Gr. M. Sturza),
de şi a fost executat prin autoritățile române, nu atrage

responsabilitatea Statului român,

nici pentru faptul în sine,

și nici pentru administraţiunea funcționarilor români care,
în asemene împrejurări, nu mai representau Statul român.

Tribunalul

din Iași hotărise contrariul !), însă această sen-

tinţă a tost cu drept cuvânt reformată de Curte?) : și Curtea
mai adaogă încă, că despăgubirele produse prin fapte de
resboiu se regulează cu ocasiunea încheierei păcei sau prin
anume legi, ele neputând fi deduse pe: cale de contestaţie
înaintea instanţelor judecătoreşti.
Persoana de la care se cer daune poate să se sustragăl Daune cau-

dela ori ce responsabilitate, stabilind că paguba în virtu- a
tea căreia se reclamă, se datorește exclusiv

faptului

sau

însuș greșelei victimei. Așa dar, victima unui accident datorit numai imprudenţei sale, nu este în drept să ceară dau-

ne pentru prejudiciul suferit 2).

„Quod guis ex culpa sua

damnum sentit, non: întelligitun damnum
sentire (L. 203,
Dig., 50, 11, "De diversis regulis juris antigui).
Persoana care a suferit o pagubă poate însă să aibă
drept la daune, cu toate că ea ar fifost culpabilă de imD

'Prib. Iaşi, 9 novembri ie 1883 (M. Suţu prim-preşed.) Dreptul
din 1884, "No. 6.
2) C. din Iaşi, 4 dech. 1884, Al. Teodoreanu făcând funcţiune de preşed. Dreptul din 1885, No. 22. In acelaş sens, Cas.
rom. S-a I, 6 mai 1836. D» “cptul din 1886, No. 46 şi Bulet.
Cas. anul 1886, p. 387 (aceiaş afacere).
3 Cpr. Cas. fr. D. P., 93. 1. 349 şi 2. 295. Laurent, XX,
485 urm. Demolombe, XXXI, 499 urm. T. Huc, VIII, 434.
Aubry et Rau, IV, $ 446, p. 155. Larombiere, V, art. 1382,
1383, No. 29. Vegi şi Sousdat, 1, 108, 461, 660 urm. FuzierHerman, loco cit. 318 urm. Vedi Şi 'Trib, Constanţa (G.
Zottu preşed.), Dreptul din 1895, No. 71. Cas. rom. S-a I,
Bulet. 1816, consid. de la p. 155.—Prin aplicaţiunea acestui principiu, art. 1131, în fine, din codul Calimach (1299
C. austr iac) prevede că „dacă

acela

ce a încrezut cuiva

fa-

cerea unui lucru, a cunoseut neiscusinţa lui, sau putea s'o
afle prin obicinuita bagare de samă, sufere consecinţele
acestei pagube născută din greşala sat.

Pa,
timei.

CODUL

CIVIL. —CARTEA

III.—TIT, IN.—CAP.

V.—ART, 998, 999.

prudenţă, dacă faptul daunator ar fi putut fi înlăturat de
autorul lui. Astfel, faptul de a lasa un animal să vagabondeze pe liniele căei ferate, nu autorisă pe funcţionarii dru-

mului de fer a dauna

pe proprietarul

acestui animal

nu înlătura faptul daunator, dacă aceasta este
Deci, administraţia drumarilor de fe, cu toată

proprietarului

animalului,

va fi,

în asemene

și a

cu putință.
imprudenţa

caz, respon-

sabilă, dacă animalul a fost calcat de tren din causa imprudenței sau negligenţei funcţionarilor ei !).
Greşală co-_
Am presupus pănă acum că paguba pricinuită se datomună.
rește exclusiv numai faptului sau greșelei aceluia care a
„suferit-o. Se poate însă întâmpla ca atât autorul faptului
cât și victima lui să fie în culpă. Imprudența sau greșala

părței lezate nu autorisă, în

asemene

caz, pe

judecători

a pune repararea daunei numai în sarcina aceluia prin

a că-

rui greșală faptul s'a întâmplat, nici al scuti cu desevârşire de responsabilitate, ci numai a reduce suma daunelor

la care el urmează a fi condamnat ?).
bue
At. 1304 C.
austriac.

Fie care parte fiind,

în asemene

să sufere

culpei

Art.

)
:)

Concurenţă
neleală.

din

codul

caz,

în culpă,

tre-

sale.

austriac

este

formal

în

această

privință: „De câte ori, la caz de daună, partea lezată
este în culpă, dice acest text, de atâte ori ea trebue să sufere dauna

Sedueţiune.

1304

consecințele

împreună și în proporție

cu acel care a causat-o,

Cpr. as. fr. D. P.,92. 1. 497. Fuzier-Herman, III, loco cit.
|
No. 3607.
Cpr. C. din Bucureşti, Dreptul din 1895, No. 61. Cas. fr. C.
Nancy şi Trib. Paris. D.P., 97. 1. 315, Pand. Ptriod., 1896.
1. 485. D. P., 97. 2. 966. D. P., 95. 2. 280.D.P., 9%. 2.
127. Mai vedi încă Cas. fr. şi C. Orl6ans. D.P., 80.1.15.
D. P., 85. 1. 433. Pand. Chron., VI, 1. 300.D.P., 91.2.
385. Sirey, 98. 2. 138. Baudry, II, 1349. 7. Huc, VIII,
434. Demolombe, XXXI, 503 urm. Laurent, XX, 191 urm.,
531, Sourdat, I, 108, 660. Aubry et Rau, IV, $ 446, p. 155.
Puzier-Herman, III, Joco cit., No. 375 urm.
Vom. vedea însă, că in materie de seducțiune, acțiunea în
daune din partea femeei este inadmisibilă, de câte ori seducţiunea. provine şi din culpa ei. Veqi înf»ă, p. 466, n. 2.
De asemene, în materie de concurență neleală, daunele
se compensează, când ambii comercianți s'au făcut culpabili de aceleaşi fapte necorecte. C. Riom. D. P., 33.2. 137.
Vedi şi înfră, p. 458, ad notam.
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sau pe jumătate, când nu se poate stabili această proporție“ !).
Prin aplicarea acestor principii, în caz de lovire a abordagiie

două vase (abordagii),
mună,

fie care

vas

dacă

culpa se dovedeşte

sufere pagubele

fără drept la vre-o despăgubire.

şi perderile

a fi

co- pei ambelor

încercate,

Cu toate aceste, fie care

pasca, At

vas este obligat în mod solidar la plata pagubelor și perderilor causate lucrarilor încarcate și a leziunelor causate

persoanelor (art. 614 C. com.) 2).
O condamnare la daune neputând să aibă loc de cât etnii ac

dacă există culpă
decidem că acesta

tât civilă

din partea autorului daunei, trebue să 53, 6. pen.
este la adăpost de ori ce respundere a-

cât și penală,

Tei prejudiciului,

de câte ori, în momentul

el se găsea

(art. 58 0. pen.) 5). „Qui
damnă

dere

culpam

omnes

dedevint,

leges,

în stare

causă-

de legitimă aparare

câm aliter îueri se non possatnt,

innozii

sunt ; vim enim vi

omniaque jura

defen-

permittunt“ £).

1)

5

„Wenn bei einer Beschădigung zugleich ein Verschulden von
Seite des Beschădigten eintritt; so triigt er mit dem Beschădige» den Schaden verhăltuissmăssig ; und, ice sich das Verhăliniss nicht bestimnen lăsst, zu gleichen 'Dheilen“. Această
disposiţie n'a fost reprodusă în codul Calimach.
În codul francez, casul de abordagiii datori culpei reci-Deosebire
de
proce a căpitanilor ambelor vase nefiind prevedut de lege, Ia codul
se decide că fie care vas este responsabil, după principiile
francez.
dreptului comun, în proporţiune cu gravitatea culpei ce i
se impută. Cpr. Cas. fr. D. P, 94. î. 513. Lyon-Caen et
Renault, Droit comm., VI, 1011. Fuzier-Herman, III, loco cit.,
No. 392 urm.
3) Aubry et Rau, IV, $ 444, p. 146. Mangin, Tr. de action
- publigue, ÎL, 433. Fuzier-Herman, loco cit., 414 urm. Garrăud, Pi. de dr. criminal, 144. F austin-Helie, Th. du C.
penal, ÎV, 1478 urm. „Obligaţiunea dea repara dauna causată de cineva. încetează, când autorul ei se găseşte în caz
de legitimă aparare“, dice art. 56 din codul elveţian asupra
obligaţiilor (L. din 14 iunie 1881). Actul comandat de o
necesitate legitimă, dice art. 227 din noul cod german,
nu este ilegal: „ine durch
Nothiehr
gebotene Handlung
ist nicht aciderrechilich“. Cpr. art. 31 C. Calimach (19 C. a-

ustriac). Vedi și Al, Degre, Dreptul din 1897, No. 68, p. 5607.

4) DL. 45, $ 4, Dig, 9,2. Vedişi L. 3, Dig., 1, 1, unde se
dice: „Nam jure hoc evenit, ut quod quisgue ob tutelam corporis_ sui fecerit, jure fecisse

existimetur“. 'Tot în acest sens,

L.4, Pr., Dig., 9,2, Ad legem Aguiliam, dice că dreptul natuval ne permite de a ne apara contra celor care ne atacă:
„Nam adrersus periculum uatuvulis ratio permittit se defen-

”
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Pe baza

că acusatul
aparare,
vilă sau

acestui principiu,

achitat

pentru

s'a decis

cu

drept

că a fost în stare de

nu poate fi condamnat
representanţii săi !).

la daune

cuvânt

legitimă

cătră partea ci-

dere“. Toate lepislaţiunele: din lume au inscris in fruntea
lor dreptul legitimei apărări, pentru că, după cum foarte
bine dice Ciceron (oratio pro Milone, cap. 4), natura a depus în sufletul fie-căruia instinctul conservaţiunei sale: Est
hc non scripta, sed nata lex.
1) Opr. C. Limoges. D. P., 85. 2. 21. Vedi şi autorii citați p.
423, nota 3. Fuzier-Herman, loco cit., 416. — Contră. C. cu
juraţi din Aveyron, 13 nov. 1835, Repert. Dalloz, Respon-

sabilitt, 104.

”

Casurile în
Ce A

In afară de casul de legitimă aparare, acusatul achitat
poate însă fi condamnat la despăgubiri cătră partea civilă,

poate fi condamnat de
Curte la

dacă, osebit de faptul înlăturat prin verdictul juraţilor, Curtea. constată o culpă în sarcina lui (art. 381, 382, 389 Pr.
pen.). Cpr. Cas. rom., S-a II. Bulet. anul 1891, p. 1990.

daune.

Bulet.

1890, p. 938. Bulet. 1889, p. 119. Bulet. 1888, p.

43. Bulet. 1887, p. 945. Bulet. 1885, p. 343. Bulet. 1872,
p. 219. Faustin-Helie, 7. de Pinstr. criminelle, VIII, 3830
urm. În privinţa delictelor de presă, daunele se fixează prin
verdictul comisiunei juraţilor (art. 105 Constit.). Cas. rom.
Bulet. S-a ÎL, anul 1690, p. 71, 15 şi 1208. A fortiori, deci, acusatul

condamnat va putea, prin aceiaş hotărire, să fie supus

la daune cătră partea civilă (art. 382, 389 Pr. pen.). F. Helie,
op.cit., VIII, 3829. — Curtea poate de asemene să condamne
la daune pe partea civilă sau pe denunţători cătră acusatul achitat (art. 381, 382 Pr. pen.). Faustin-Helie, op. cit.,
VIII, 3825 urm.— Dacă acusatul w'a cerut daune la Curtea cu juraţi, aceste daune pot fi cerute mai în urmă înaintea judecătorilor

fionaie care
condamna, la.
daune peprevenitul achifat.

civili, nefiind

în

specie

lucru

judecat.

Cpr. Trib. Fălciu (Em. Cernătescu președ.) Dreptul din
1892, No. 31.
Tribunalele corecţionale m'au însă competinţa excepţională pe care o au Curțile cu juraţi de a condamna pe prevenit la daune câtră partea civilă de cât atunci când el
este condamnat şi penaliceşte, acțiunea civilă fiind, în asemene caz, un accesoriu a acțiunei publice (art. 3, 8, 178,
119, 186 şi 191 Pr. pen.). De câte ori, din contra, prevenitul este achitat sau absolvit, tribunalele corecţionale nu
au

competinţa

de a judeca

cererea

de reparaţiune

a dau-

nelor ce partea vatamată ar pretinde că i s'a causat prin
acel fapt, competința acestor tribunale, pentru acțiunea privată fiind mărginită la casul când acea acţiune tinde la
repararea

daunelor

resultând,

nu

din

ori ce faptă

a omu-

lui ce i S'ar putea imputa ca greşală sau dol, ci numai din
fapte care sunt prevedute şi pedepsite de legea penală. Cu
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Excepţia de legitimă aparare este aplicabilă și complicelui de adulteriu surprins în flagrant delict de cătră

barbatul femeei 1).
Ea

se întinde

şi la violențele

comise pentru apararea

altuia, sibi vel sus ?).
20

Culpa

trebue să fie causa prejudiciilui a cărui veparave se cere.

O greșală,

ori cât

de gravă

ar fi,

nu

obligă

pe

au-

torul ei la reparațiune, de cât dacă ea este causa directă,
și imediată a prejudiciului a cărui reparare se cere (art.
alte cuvinte, la caz de achitarea sau absolvirea prevenitului, tribunalele corecţionale pot condamna pe partea civilă
la daune cătră acesta (art. 187, 207 Pr. pen. Faustin
Hâlie, op. ciz., VIII, 2121), fără al putea însă condamna
pe dânsul cătră partea civilă, căci dacă legea ar fi voit să
proroage competinţa instanțelor corecționale, acordândule
dreptul de a statua

și asupra

cererilor

de

daune

pretinse

de partea vatamată, chiar când acele daune ar fi causate
prin un fapt care n'ar fi imputabil inculpatului nici ca deliet, nici ea contravenţiune,

1

sar

fi exprimat

în termeni ex-

preşi, după cum a făcut pentru Curțile cu juraţi (art. 381,
389), prorogaţiune care pentru curţile cu juraţi se explică,
de oare ce ele nu pot fi sezisate de o afacere de cât după
o trimetere a camerei de punere sub acusare (art. 304 urm.
Pr. pen.), şi după ce această cameră a găsit că faptul întruneşte elementele unei crime (art. 226 urm. Pr. peu.); pe
când tribunalele corecţionale putând fi sezisate de a dreptul prin cererea părţei vatamate (art. 173 Pr. pen.), ele sar
fi pomenit chiemate a judeca reparaţiuni pentru daune care
p'ar avea nici macar o presumţiune că ar resulta dino infracțiune la legea penală. "Vedi în acest sens, o decisie
foarte strâns motivată a Curţei noastre supreme, S-a II-a,
din 19 dechembrie 1873. Bulet. Cas., S-a II, 1878, p. 307
urm. În acelaş sens, Faustin-Helie, op. cit., VIII, 2122,
Faustin-Hâlie,
- Ph. du code penal, IV, 1490.
L. 1, $ 4, Dig., 48, 9, Ad legem Corneliam, De sicariis et
veneficis. Cpr. Faustin-Hâlie, op. cit., IV, 1491. Apararea necesară spre a respinge pentru sine sau pentru altul un atac present. şi nedrept, constitue o legitimă aparare, dice art.
221 din noul cod german: „Nofhehr ist diejenige
Vertheidigung,
celche erfovdevlich ist, um einen gegentrărtigen
vechisaridrigen
Angrifi von sich oder einem Anderen
abauavenden“.
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1086). 1): „Considerând, dice Curtea din București, că pen-

tru a fi loc la o acţiune în despăgubire, nu este suficient
ca cineva să fi suferit o daună, ci este indispensabil ca

dauna,

suferită să fie consecinţa

fapt imputabil
ze

Abordagiii

/

Z

7 Apreciarea
/ judecătorilor
fondului.

directă

și imediată

autorului şi a unei greșeli, etc.“ 2),

a unui

Astfel, decisia care impută unui vas responsabilitatea unui abordagiii din causa răpezeciunei cu care el mergea, trebue să constate că lovirea celuilalt vas se datorește

acestei răpezeciuni excesive 3).

Judecătorii. fondului apreciază
însă în mod suveran
dacă dauna pricinuită provine sau nu direct din greşala
aceluia contra căruia se reclamă 4), după cum ei apreciază
dacă faptul imputat constitue sau nu o greșală, o negligenţă

sau o imprudenţă 2).

Este de asemene suverană decisiunea prin care judecătorii fondului chiemaţi a statua asupra cererei de ere-

quatu» a unei hotăriri străine, declară că abordagiul întâmplat între dou& vase străine, în ape străine, este imputabil numai căpitanului unuia din aceste vase 8,
:)

Sourdat, I, 32, 42 urm., 105, 447, 449.7. Huc, VIII, 406,
135. Larombiere, V, art. 1382, 1383, No, 26. Demolombe,
XXXI, 6Ț3. Arntz, III, 475. Fuzier-Herman, loco cit., 417
urm. Cpr. Cas. fr. D.P., 76.5. 388, No.9 şi C. București,
Dreptul din 1890, No. 77. Veqi şi Cas. rom. S-a II, Bulet.
anul 1874, p. 4.
*) Dreptul din 1890, No. 171. Vom vedea, în adevăr, de și chestia este controversată, că art. 1086 este aplicapabil în specie.
> Vedi imfră, rubrica; Determinarea guantumului daunelor.
3) Cas. fr. D. P., 88. 1. 391 şi decisiile citate acolo. Vedi şi
D. 91. 1. 465.—Abordagiula doue vase, navigând în sens
contrar, este o chestiune de fapt lasată la suverana

apreciare

a instanţelor de fond. Cas. rom. Dreptul din 1896, No. 174.
*) Cpr. Cas, fr. D. P., 80. 1. 282. D. P.,93.1.604 D. P.,
94. 1. 192. Fuzier-Herman, III, loco cit., 499.
*) Vedi Laurent, XX, 464. Sourdat, 1, 464, 464 bis, 650. Fuzier-Herman, loco cif., 430 urm. Cpr. Cas. fi. D. P., 31.5.
388, No. 20. Pand. Piriod., 90. 1. 495. Cas. rom. Bulet.
S-a I, 1892, p. 116. Bulet. 1890, p. 38. Vedi şi supră, p.
395, nota 3.
*) Cas. fr., 30 iulie 1889. Pund: Ptriod., 1889. 1. 478. Sirey,
91. 1. 389.
Execut,

ho-

tăxîrilor straine,

In cât priveşte

executarea

hotărirelor străine în țară şi

a hotărivelor române în străinătate, vedi tom. I a lucrărei
noastre, partea 1, p. 192 urm, şi mai cu samă tratatul nostru în limba franceză, p. 379 urm.
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dacă judecătorii fondului apreciază în mod suve- Casurile în

van împrejurările din care derivă responsabilitatea unui pe per
fapt daunator, Curtea de casaţie este în drept de a cer- de casaţie.

ceta dacă faptele -suveran

constatate

de judecătorii

fondu-

lui presintă sau nu caracterele juridice a unei culpe !).
Din toate cele expuse pănă aici resultă că o cerere Despăgubiri
în despăgubiri nu poate, în regulă generală, fi admisă de indepen- .
justiție de cât atunci când o culpă este imputabilă auto- dent de ori
rului daunei.
Sunt însă materii speciale în care această
regulă sufere oare care excepțiuni.
|

Astfel, legea

minelor

prevede

că, independent

de

ori Legea. mine-

ce culpă, exploratorul ?) unei mine respunde cătră proprie- april 1895,
tavul suprafeţei pentru stricăciunele și ocupațiunele de te- Ant-2.
ven aduse prin lucrările de explorare. In caz de neînţelegere asupra acestei indemnităţi între explorator şi proprie-

tarul suprafeţei, exploratorul recurge la Ministeriul Domeniilor, care, ascultând pe părți, fixează provisor această

indemnitate, după avisul administrațiunei minelor. Proprietarul nemulțămit are recurs la justiție, însă fără ca efectul decisiunei ministeriale să poată fi suspendat. pănă la

hotărîrea justiţiei.

După cererea proprietarului suprafeței, administraţiunea minieră obligă pe explorator a depune o cauţiune.
suficientă pentru pagubele ce sar putea aduce proprieta-

ului

prin

lucrările de explorare.

pril 1895) 3).

(Art. 27

L. din

21 a-

Exploratorul, dacă nu este şi proprietar a suprafe- Lesea mine.
,
.
or. Art. 39.
ței, > trebue de asemene să p plătească proprieta
rului o aren-

[EI
—

1) Cpr. Cas. fr. D. P., 69. 1. 200. D.P.,75.1.145.D. P.,
19. 1. 151. D. P., 82. 1.99%. D. P., 88. 1. 391. D.P., 92.
1. 157 şi 342, Fuzier-Herman, III, /oco cit., 440 urm. Vedi
şi noia 2 în Pand. Ptriod., 87. 1. 930.
Explorator este acela

care,

prin săpături

şi perforări,

ar

stabili materialmente existenţa şi posibilitatea de exploatare a unor substanţe minerale, în urma unui permis acordat pe baza legei (art. 20 L. minelor din 21 april 1895).

Vedi această lege în Monitorul oficial, No. 16, din 21 apr. 1895.

2) Această cauţiune respunde nu numai de daunele causate
prin lucrări greşite, care denotă o imperiție culpabilă, dar
şi de acele produse prin Incrările făcute după regulele uhei bune exploataţiuni C. Bruxelles, 28 nov. 1891. Sirey,
93. 4. 5. Fuzier-Herman, III, foco cit, 481.
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dă pentru parcelele ocupate, şi să'l despăgubească
daunele şi prejudiciile ce ar resulta din lucrările

de toate
sale.

Concesionarul minei este responsabil, în timp de trei
ani, de aceste daune, solidar cu exploatatorul pe care și-la
substituit. Indemnitatea se fixează și de astă dată de administrațiunea

minelor,

după

regulele

dreptului

comun,

cu

drept însă de recurs la justiţie, fără ca recursul să suspende

efectul decisiunei administraţiunei miniere.
Pentru partea suprafeţei care se va deteriora prin
săpături, deposite sau alte cause de natură a împiedica
productivitatea ei şi în viitor, concesionarul minei va plăti
proprietarului suprafeţei o despăgubire egală cu valoarea
îndoită a pământului din proprietăţile vecine.
Pentru pământurile rurale, declarate inalienabile prin

Constituţie (art. 132, modif. prin L.- din 8 iunie 1854),
despăgubirea suprafeţei ocupate va fi de trei ori arenda

obicinuită în localitate 1).
Concesionarul minei,
daunelor,

trebue

ţei o redevență
dacă

proprietarul

încă să

anuală

în afară de arendă și repararea
mai

deie

de patru la

suprafeţei nu este

proprietarului

suprafe-

sută din venitul
copartașal

net,

minei (art.

55 L. minelor din 21 april 1895).
In cât privește casurile care nu întră în previsiunele
acestei legi, nu se vor putea acorda daune, conform dreptului comun, de cât dacă se va stabili o culpă din partea

concesionarului minei 2).
Aplicarea

art. 494 C.C.
la pământurile rurale.

1)

'Prib. de Ilfov a decis,cu drept cuvânt (5 sept. 1897, Em.
“Miclescu făcând funcțiunea de preşed.) că, legea interpretativă din 1879 a legei rurale din 1864 nu a voit alt ceva
decât să asigure menţinerea micei proprietăţi, pe care o
consideră ca o necesitate, fără a schimba regulele codului
civil privitoare pe acei ce construesc sau sădese de bună
credinţă pe pământul altuia. Astfel, conform art. 494 C. C.
proprietarul unui pământ rural, nu poate pretinde de la
evins, care a posedat de bună credinţă, ca să'şi rădice înbunătăţirele făcute pe acel pământ, ci are numai dreptul
de alegere între facultatea de a plăti sau valoarea mateterialului şi a muncei, sau acea a creşterei valoarei fondului, după cum va crede mai avantajos. Curierul judiciar

din 2 novembrie 1897, No. 39.

2) Tm cât priveşte despăgubirele datorite proprietarului suprafeţei, după legea fr. asupra minelor, din 21 april 1810, vedi
Sourdat, I, 441 bis. Fuzier-Herman, III, /oco cif., 468 urm.

ELEMENTELE

După
pendent

cum,

de ori

culpa, pentru

)

DELICTELOR

în unele

SAU

casuri,

ce culpă,

)

QUASI—DELICIELOR.

dauna

tot astfel

se

sunt

429

datorește inde- Casurile în
:

casuri

în

a da loc la daune, trebue să fie însoțită

care culpa

caretrehue să fie

de însoțită de

alte împrejurări.
Astfel, judecătorii şi membrii ministerului public (art. Respousabi, litatea jude304 Pr. pen.) 1), nu pot, pentru daunele: aduse în exerci- cătorilor.
țiul funcțiunei lor, fi condamnați. la despăgubiri civile de Ast- 306 Pr.
cât în casurile

limitativ

Pr. civ., adecă

când

determinate

de

art. 305

şi urm.

”

a existat din partea lor dol sau mi-

tuire (art. 305, Ş 1 Pr.civ., 960 C. C., 144 urm. C.pen.);
când

urmărirea

este anume

pronunțată

Ş 2, Pr. civ., art.

14, 114,

când

pe judecători

1)

legea

declară

de lege

(art.

305,

304, 393, 491 urm. Pr.pen.);
responsabili sub pedeapsă

Membrii ministerului public nu pot deci fi urmăriţi pentruMembrii midaune de cât prin acțiunea recursorie civilă. 'Trib. Caen. Piste Public.
D. P., 50. 3. 30. Massabiau, Mamuel du minist. public (ediţia a IV-a), II, 4093. Mangim et Sorel, 7. de Faction publigue, |, 118 urm. Gavsonnet, Pr. cie., 1 (ediţia a IV-a),
$ 1, p. 301. Fuzier-Herman, III, loco cit., 519.
Toţi funcţionarii ramurei decaniceşti pot fi urmăriţi prin Judecătorii
acţiunea recursorie civilă, chiar judecătorii sindici şi jude- care pot fi

cătorii mahometani din Dobrogea

(art.

40 [L. din 30 mai urmăriţi prin

1886). In cât priveşte judecătorii musulmani din Algeria, cursorie civ.
vedi Garsonnet, op cit., 69. — Juraţii însă şi judecătorii tribunalelor

militare,

nu

sunt pasibili de această

acţiune; a-

cești judecători excepţionali nu pot fi urmăriţi de cât conform
dreptului comun. Râpert. Dalloz, vo Prise ă partie, 42, 43.
Codul nostru, ca și acel francez, nu regulează de cât
vesponsabilitatea. judecătorilor (art. 305 Pr. civ.) şi aceaa
ofițerilor stărei civile (art. 37, 38 C. C.). Codul german se
ocupă însă de responsabilitatea tuturor funcţionarilor în
genere: „Funcţionarul care, cu intenţiune sau prin negli-

genţă (corsătalich oder fahrlăssig) îşi calcă datoria profesională ce are faţă cu cei de al treile, dice art. 839
din acest cod, trebue să repare dauna causată. Dacă funcţionaral este culpabil numai de negligență, el nu poate fi
urmărit de cât atunci când partea lezată este în imposibilitate a dobândi despăgubirea sa pe altă cale. Dacă, cu
ocasiunea judecărei unui proces, un funcționar își calcă, datoria sa profesională, el nu respunde de dauna pricinuită,
de cât atunci când faptul lui este pasibil de o pedeapsă
publică, pe calea procedurei
nu se aplică la, refusul sau

criminale. Această disposiţie
întărdierea ilegală de aşi în-

deplini datoria. Obligaţiunea de a repara paguba pricinuită
nu ave loc de câte ori, cu intenţiune sau prin negligenţă,
partea lezată a omis dea înlătura dauna pe o cale legală“.

Art. 839 din
Cod.german.
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(art.

100

există

4, 306 Pr. civ, 30.

C. pen.,

denegare

998, 999,

305, $3

de dreptate

Pr. civ.),

(art.

305,

$

C, 152 0. pen.) !).

O greșală comisă de un judecător, în exerciţiul funcțiunei sale, ori cât de gravă ar fi, nul poate deci supune

la daune,
(art. 305

dacă el nu sa făcut culpabil de dol sau mituire
urm. Pr. civ.)2). Art. 998, 999 nu sunt deci

aplicabile magistraților, ei fiind supuși unei responsabilități speciale mult mai uşoare de cât acea la care sunt su-

puși particularii şi funcționarii
Pe i
sorie civile. 305

publici în genere.

Acţiunea recursorie civilă, | despre care se ocupă art.
și urm. Pr. civ., iși are origina sa în dreptul roman $).

Ea își avea ființă şi în codul

Calimach: „Inpotriva

vicle-

șugului sau lenivirei judecătorilor, dice art. Ls 70 din acest
"cod (art. 1341 C. austriac), se porneşte jalobă la ocâr-

muire, care pentru aceasta va face căduta cercetare, și va,
da cuviincioasa hotărîre“.
Acţiunea reAceastă acţiune poate fi exercitată astăzi contra moşcursorie

OA

te fi ape tenitorilor

tată contra dacă

.

.

judecătorului

urmărirea

nu

.

.

culpabil

fusese

de

începută

Moștenitor

lor judecăte-Pentru că este de principiu că numai
vului.

stânge
)

2
3)

prin

moartea

culpabilului

(art.

dol sau

.

în timpul

acţiunea
12

Pr.

.

.

vieţei

sale,

mituire, chiar

publică se
pen.) î).

Cpr. Demolombe, XXI, 519 urm. Garsonnet, Tr. de Pr.
cio, |, Ş 51 urm. Laurent, XX, 444. Larombiere, V, art.
1382, 1383, No. 16. Massabiau, Manuel du minist. public, IL,
4094. Fuzier-Herman, loco cit., No. 505 urm. Cas. fr. D.P,,
50. 1. 320. C Pau, 10 deeh. 1891, Sirey, 93. 2. 35.
Cas. fr, C. Bordeaux şi Besancon. D. P.,58. 1.2790.
P., 54. 5. 601. D. P., 60. 2. 69. Laurent, XX, 444. FuzierHerman, loco cit. 506 urm.
„Judex,

func litem suaui

facere

intelligitur,

cin

dolo malo

in fraudem legis sententiam dizerit. Dolo malo autem videtur
hoc facere, si evidens arguatur ejus vel gratia cel inimicitiu,
cel etica sordes: ut verani
oestimutionem lites prestare co gatur“. L. 15, $ 1, Dig, 5, 1, De judieiis, ete. Cpr. şi „Jnstit.,
IV, De oblig. ua guasi ex delicto nascuntur, 5, Pr.
4) Carr&-Chauveau, Lois de la proctd. civile d comerciale, IV,
Quest. 1803, p. 390. Râpert. Dalloz, Prise
partie, 44. Sandulescu-Nanoveanu, Pr. cie., p. 682. — Jurisconsultul Julian
susținea această părere şi în dreptul roman, însă ea era
generalmente respinsă. „Que sententia vera non est, dice Ulpian, et a mudtis notata est“. Ii. 16, Dig., 5, 1, De judiciis, ete.
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Astfel, ei respund
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sunt Responsab.
grefierilor.

de nulitatea unei hotăriri care ar

resulta din nesubsemnarea minutei acelei hotăriri de câtră
unul din judecători, de câte ori lipsa acestei formalităţi

sar

datori negligenţei lor 1).

sau

Ei sunt de asemene
obiectelor de valoare

fară de casul când

sar

responsabili
încredințate

dovedi

de perderea actelor
de cătră părți 2), a-

că ei au dat acelor acte

toată îngrijirea cuvenită şi perderea. sau sustracțiunea lor
Sar
datori stărei rele a încuetorelor sau a dulapurilor în
care ele se pastrau, mai cu samă dacă grefierul atrăsese

atențiunea acelor în drept asupra

rând îndreptarea lucrurilor 3).
Ei

respund

de

acestor

neînregistrarea

în

împrejurări,
termenul

ce-

legal

a

unui apel, recurs, etc., făcut în termenul util (art. 198 Pr.
pen., 15, 9 1. jud. de ocoale din 1 iunie 1896): de al-

terațiunele

sau

falșificările făcute

chiar

trele stărei civile (art. 37 C. C.), a căror
(art. 30 C. C));
telor

de alţii în regis-

depositari

sunt

De omisiunea pe registrele lor a transcripțiunelor ac-Art. 1817, $ 1.
de mutațiunea proprietăţei imobiliare și a inscrip-

țiunelor privilegiilor

san ipotecelor cerute

donate de justiție (art. 1817, $1)
De

lipsa

de

menţiune

4);

de părți și or-

în certificatele ce ei sunt.

Obl
Art.i1817,$ 2.

1) Cpr. C. Nimes, 21 ian. 1864, Sirey, 64. 2.19. Veqi FuzierHerman, loco cit., 1570 urm. Laurent, XX, 504. Râpert,
Dalloz, Supplem.. Gregfe, 41 urm. şi Respousab.,
454. — Grefierul ar fi de asemene

responsabil de necontrasemnarea ac-

tului la care el a luat parte, căci lipsa acestei fovmalități
atrage nulitatea actului (art. 46 L. org. jud. din 1 sept,
1890 și art. 91 L. p. jud. de pace din 1 iunie 1896). Cpr.
Cas. rom., S-a L. Bulet. 1875, p. 47 şi Bulet. 1811, p. 73.
Pand. fr. Râpert, t. XXI, vo Cour d'assises, 344 urm. Vedi
şi tratatul nostru în limba franceză, p. 258, nota 3.
2) C. Riom. D. P.,57. 2. 1471. Laurent, XX, 504. Cpr. art. 21
Regul. gref. din 96 ianuar 1895.

3) C. Cayenne, D. P., 72. 2. 90. Cpr. C. Dijon. D.P. 66.29.39, At. 2

In cât priveşte responsabilitatea penală a grefierilor, la
caz de sustragere de acte publice din causa negligenței şi
lipsei lor de îngrijire, vedi art. 203 din codul penal.
*) Prin punerea. acestor atribuțiuni în sarcina grefelor tribunalelor, legiuitorul nostru a desfiinţat conservatorii de ipoteci care există în Francia şi în Belgia.
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998, 99,

gaţi a elibera părților (art. 1816) a uneia sau mai multor inscripțiuni existente, afară de casul când eroarea ar
proveni din arătări nesuficiente, care nu pot să le fie im-

putate (art. 1817, $ 2);
Art. 1819.

Art. 1822.

"De refusul san întărdierea ce ei ar pune în transcrierea actelor de transmisiune ale proprietăţei imobiliare, în
inscripțiunea, privilegiilor și a ipotecelor, în eliberarea; cer-

tificatelor și în presentarea registrelor originale cerute de
părți (art. 1819), ete., etc.
Este de observat că, de câte ori grefierii, pentru abaterile comise în exerciţiul funcțiunei lor, sunt pasibili în
acelaș timp și de amendă și de daune, daunele se plătesc

înaintea

(art.

amendei

1823), prin derogare la prin-

1822,

cipiul care voeşte ca prețul
împartă prin analogie între

debitor să se
sei, dacă nu

bunurilor unui
toţi creditorii

există între ei cause legitime de preferință (art. 1719).
Legiuitorul a voit să asigure pe particulari contra insolvabilităţei eventuale a grefierului, dându-le precădere înaintea Statului care, în specie, n'a suferit nici o pagubă,
nici o micșorare

4 L. org.
Art.judecăt.

a patrimoniului

Pentru a asigura
pe părți

contra

su.

şi mai mult, într'o limită oare care,
grefierilor,

insolvabilităței

decătorești îi obligă a depune

o cauţiune

legea

org. ju-

de 6000

lei (art.

47 L. din 1 sept. 1890)4).

Responsab.
archivarilor.

Archivarii sunt și ei responsabili atât penalicește (art.
203 C. pen.) cât și pe cale civilă, caori care depositar de
acte publice, de toate dosarele și actele ce “le sunt încre-

dinţate şi care compun archivă ?).

Of. stărei civile.

Responsab.
portăreilo».

Ofițerii stărei

civile respund

de regulata

ținere

a ac-

telor stărei civile ce le sunt încredințate (art. 37, 38 C.C.);
Portăreii având și ei, într'o limită oare care, interesul părţilor litigante pe emânele lor, respund cătră aceste
de nulitatea unui act de procedură, chiar dacă această nulitate se datorește faptului aprodului sau agentului 'care'i
a înlocuit (art. 77 Pr. civ.). Tribunalele apreciază, în a1) Vedi, în privinţa depunerei şi restituirei acestei garanții,
art 3 şi urm. din Regul. p.organ. şi serviciul interior al
grefelor tribun., din 26 ianuar 1895, regulament la care am
colaborat şi noi, în calitate de secretar general al Ministevului justiţiei.
:) Vegi art. 32 din Regul. grefelor de la 26 ianuar 1895.
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şi su-

averi miş-

cătoare, faptul din partea portărelului de a nu sigila ave-

rea, urmărită și de a nu o încredința unui custode, supune
pe portărelul însărcinat cu asemene lucrare la daune în

folosul creditorului urmăritor, dacă această avere s'a înstrăinat de debitor sau de altă persoană 2).
S'a decis, de asemene, că portărelul este responsabil Responsab.
de

moraliţatea

și

de

solvabilitatea

custodelui

ales

de dân- E

sul 5); însă întrun alt sistem mult mai juridic, se susține
că portărelul n'are nici o respundere, de câte ori nu ise
poate

imputa

nici o

culpă

când el a ales o persoană

în alegerea

solvabilă

cea

făcut,

custode.

adecă

(art. 420 Pr. civ.) 4).

Pentru a înlătura ori ce dificulțate şi controversă în
această privinţă, portăreii vor face foarte bine de a nu
rândui ca custode de cât persoanele recomendate de cre-

ditor (art. 420 Pre civ.)

În ori ce caz, custodele, fie rânduit direct de portă- Responsab.
|
,
.
_
,
rel, fie recomendat - de partea interesată,
va fi respundetor „personală
custodelui. a

de ori ce pagubă sar aduce creditorului, din causa negli- Art. 422 Pr.
genţei sale, putând, după împrejurări, să fie supus și la pe
“
deapsa prescrisă de lege pentru abus de încredere (art.

422

Pr. civ,, 322 urm. C. pen.).
Autorii franceji se ocupă pe larg de responsabilita- Mijlocitorit
tea mijlocitorilor de schimb și de mărfuri (agents de change ?). ge schimb.

Găsim însă de prisos de a ne ocupa despre o instituțiune L. din 4 iulie
care există numai pe hârtie. Mijlocitorii de schimb și de
mărfuri, înfiinţaţi la noi prin L. din 4 ialie 1881 (art.

1) Cpr. Cas. fr., 2 martie 1891. D. P., 92. 1. 31.
2) Trib. Suceava, 21 fevr. 1893, Dreptul din 1893, No. 38.
3) Cas. fr, 18 april 1827 şi C. Paris, 20 aug. 1895. Repert.
Dalloz, Responsabilite, 681.
+) Cas. fr., 25 ianuar 1836 şi C. Rouen, 5 dechembrie 1831.
Repert. Dalloz, v” ciz., 680—20. Sourdat, II, 900.
Vedi, în cât priveşte responsabilitatea portăreilor în Francia (la_vesponsabilite des huissiers), Fuzier-Herman, III, loco

cit. 1578 urm. Râpert. Dalloz, Suppltm., Responsabilite, 659
urm.

şi ve Fhuissier,

46 urm.

5) Vei Fuziex-Herman, III, art. 1382, 1383, No. 1411 urm.
Lyon-Caen et Renault, Dr. comm., IV, 945 urm. Repert.
Dalloz, Supplem., Responsabilitt, 664 urm.
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19 urm.), n'au funcționat încă pănă
ționa
Resp. bancherilor,
schimbătorilor, ete.

probabil nici odată.
Cât pentru schimbători,

stitute de bancă,

etc.,

care

acum

zarafi,

V.--ART.

998, 999.

și nu vor fune-

bancheri,

se îndeletnicesc

case

sau in-

cu comerțul

titlurilor la purtător,
-ei sunt responsabili, în privința titlurilor perdute sau furate. de toate operațiunele făcute
prin intermediul lor, în urma publicațiunei poprirei făcute de proprietarul acestor titluri prin Afonitorul oficial 1).

Bancherii,

mijlocitorii de

schimb,

casele sau institu-

tele de bancă, etc., sunt obligați a înscrie în registrul
lor: a) numărul tutaror titlurilor la purtător ce cumpără,
vind sau primesc ca amanet, și în genere, toate titlurile

asupra cărora fac vre-o

operaţie oare-care ; b) numele, locu-

ința și profesiunea, persoanelor
cu care au tratat; şi c)
data operaţiunei.
Contravenienții sunt, pe de o parte. pasibili de o amendă de la 50 pănă la 300 lei, care se pronunță de tribunal în primă și ultimă instanță, ear pe de alta, de dau-

nele causate celor interesaţi. (Art. 19 L. din 21 ianuar 1583).
Sa decis însă, cu toate aceste, în Francia, că bancherul care war fi vesficat identitatea şi domiciliul vândătorului unor titluri la purtător, nu este responsabil, la caz

când s'ar descoperi mai în urmă că titlurile vândute erau
furate, dacă din împrejurările în care s'a petrecut vândarea
Art. 1483,
1902. 0. C.

nu resultă nici o bănuială în această privinţă 2).
Intreprindătorii de ori ce lucrări şi chiar de drumuri

de fer 5) şi architecţii 4), sunt responsabili de lucrările exe)

Art. 22 din legea de la 21 ianuar 1883, pentru titlurilela
purtător perdute, distruse, furate, ete. Această lege nu este
de cât o imitaţinue a legei fr. din 15 iunie 1872, asupra
titlurilor la purtător.
2 C. Donai, 25 dechem. 18175. D. P., 16. 2. 153.Cpr. Cas. fr,
5 ianuar 1912. şi C. din Rouen, 12 martie 1873. D.P.
12. 1. 161. D. P., 13. 2. 168. — Vegi însă U. Paris, 6 iunie
1364. D. P., 65. 2. 54. — Vedi, în cât priveşte responsabilitatea bancherilor în Francia, Fazier-Herman, loco cif.,
No. 1557 urm. Repert. Dalloz, Supplem., Responsab., 612 urm.
3) Cpr. C. din Bucureşti. Dreptul din 1882, No. 15.—Vedi însă
Cas. rom. Bulet. S-a I, 1881, consid. de la p. 110.
*)

Arechitecţii sunt

chiar

dacă

responsabili

materialul

de

viciile

întrebuințat

proprietar, pentru că ei nu aveau

dacă nu întrunea condiţiile cerute.
Bulet. anul 18179, p. 904.

a

de

fost

construcţiune,

procurat

de

de cât să nu'] primească,

Cpr.

Cas. rom.

S-a 1.
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în totul sau în parte,

invederat dărâmarea din

causa

unui viciu de

construcțiune sau unui viciu al pământului, care nu poate
suferi o lucrare atât de grea. Această responsabilitate în-

cetează

după

dece ani

din

vea (art. 1483, 1909) 1).
Responsabilitatea

diua

în cares'a

edictată de art.

998

terminat lucrași 999

care in- Resp. Sta-

cumbă funcționarilor și particularilor, se aplică atât Statu-

lui cât și administraţiunelor

Responsabilitatea

publice.

Statului poate să fie directă,

adecă

să resulte

din

(art. 998,
imputabile

999), şi indirectă, când faptele delictnoase sunt
unui funcționar al seu (art. 1000). 2)

faptele

ordonate

și

tul:

.
executate

de

Guvern

Despre responsabilitatea Statului din causa greşelelor
comise de agenţii sei ne vom ocupa mai la: vale. Vedi

înfvă,

explic.

De

o cam

art.

1000.

dată

nu

ne

ocupăm

de cât

de vesponsabi-

litatea directă a Statului, ca persoană morală și ca GuVein sân putere executivă, căutând a stabili adevaratele
principii care cârmuesc materia.
Și mai întăi de toate, dacă privim Statul ca per- BResp. Statusoană morală, adecă ca o persoană de drept privat, capa-,ui
ca Per
bilă de a avea proprietăţi. drepturi şi îndatoriri, responsabi-

litatea

sa față

cu cei de

al tweile

este în afară

de ori ce

indoeală, de câte ori el jigneşte drepturile altuia: „Considerând, dice “Tribunalul civil din Espalion, că Statul, ca
și particularii, poate, după împrejurări, să fie declarat, responsabil de dauna adusă altuia; că apreciarea responsa-

bilităței sale trebue să fie supusă autorităţei judecătoreşti
când acţiunea se îndreptează contra lui, nu ca putere
publică şi din causa serviciilor publice, ci ca persoană
civilă, considerată ca proprietar și ca parte contractantă,
din
causa raporturilor ce resultă între el şi particulari“ 3).

1) Vedi asupra vesponsabilităţei architecţilor, Sourdat. 1, 671
urm. Vedi şi infră, rubrica: Prescrierea acțiunei în daune.”
2) Cpr. Sourdat, II, 1307. Repeit. Dalloz, Supplement,
Besponsabilite, 339.
3) Vedi D. P., 84. 1. 301, primul considerent. Baudry, II,
1349. Vegi şi infră, rubrica: Despre responsabilitatea Sta-.
tutui pentru greșelele funcționarilor,

agenților sau pi'epușilor sei.

.
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cât

privește însă responsabilitatea

ca Gu-

Statului

Iui ca pute- vern, ca putere publică şi executivă, se susține că faptele
Controversă.sale, fie că ele se referă la disposiţiuni legislative, fie la,
me&suri de guvern și de administrațiune luate într'un interes general de ordine și de siguranță publică, nu dau nici
o dată loc la o acţiuneîn responsabilitate în favoarea particularilor care sar pretinde lezaţi prin asemenea fapte!).

Această
că,

părere

în principiu,

despăgubire,

ori

este însă inadmisibilă,
ce drept

lezat

afară de casul cănd

la noi, pentru

trebue să deie

partea

lezată

loc lao

sar găsi

în faţa unei puteri iresponsabile, şi Guvernul trebue să
fie responsabil, pentru că nici o lege nul autorisă a leza
drepturile particularilor. Statul sau Guvernul fiind deci obligat a gera interesele sociale în așa mod în cât să nu

jignească drepturile altuia, va respunde de ovi ce daună
causată particularilor:
„Considerând, dice cu drept cuvânt, Curtea noastră supremă, că Statul, ca putere executivă,

nuite

este în principiu

prin

violarea

respundător

dreptului altuia,

de

pagubele

atunci

prici-

când înves-

') Larombiere, V. art. 1382, 1383, No. 10 şi art. 1384, No.
„15. Sourdat, IT, 1305. Cpr. Michoud, profesor la facultatea
de drept din Grenoble, De la Responsabilite de Vhtat ă raison des fautes de ses agents (Paris, 1895), No. 4, p. 7 urm.
şi No. 36 urm., p. 61 urm. Jurisprudenţa străină pare a fi
în acest sens. Cpr. Cas. belg., 12 ianuar 1893, ultimul considerent. D. P., 94. 2. 27, colona 1. Trib. Tunis, D.P,,
_95. 2. 61. C. Palermo, 12 martie 1883. Sirey, 84, 4,7 şi
decisiile citate de Giorgio Giorgi, La dotirina delle persone
giuridiche (Firenze, 1892), t. III, p. 129 urm., Trib. federal elveţian, 25 martie 1882. Sirey, 83. 4. 8.—In unele cantoane ale Elveţiei însă, precum în cant. Uri, Statul are -o
respundere subsidiară şi limitată. „Membrii diverselor jurisdicţiuni, dice art. 17 diu Constit. acestui canton (6 mai
1888), funcţionarii şi prepuşii Statului sunt, în genere, obligați a presta jurământ de a'şi îndeplini datoria cu credinţă
şi de a observa Constituţia şi legile. Ei respund de gestiunea, lor, la caz de infidelitate sau de negligenţă în indeplinirea datoriei lor, sub garanția subsidiară a Statului, pănă
la concurența sumei îndoite a garanţiei ce au depus“. Vedi
această Constit. în Annaaire de legislation etrangere, anul 1885,
p. 721 urm. In alte cantoane, precum la Ziirich şi la Lucerna, responsabilitatea Statului nu este admisă de cât în
casuri anume determinate, de ex., pentru arestare ilegală.

Vegi Michoud, op. cit., p. 88, No. 51.

?
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mesuri în nu-

mele ordinei sociale, a siguranţei publice, sau a conserrărei ori a prosperităţei Statului, și această responsabilitate

nu încetează

de cât numai în caz de forţă majoră. .ete“1).

Art. 4 din

legea

responsabilităței

ministeriale

vine în

favoarea acestei teorii. In adevăr, acest text presupune responsabilitatea Statului ca Guvern, de vreme ce obligă pe

miniștri a respunde Statului, după dreptul comun, daunele
la care el ar fi fost expus câtră particulari prin faptul lor.
Aceleași principii sunt aplicabile judeţelor și comunelor.

Ele trebue să repare

deci dauna

causată,

chiar dacă

ar fi Imcrat ca putere publică *).
Comunele mai sunt încă responsabile de câte ori aduc particularilor o daună prin refusul sau negligenţa lor de

a îndeplini obligațiunele
In

cât priveşte

ce le incumbă

responsabilitatea

după

lege 9).

comunelor

din causa

greșelelor comise de agenţii lor, vedi înfră, explic. art. 1000.

') Cas. rom. S-a I, 21 iunie 1894. Curierul judiciar din 1894,
No. 31 şi Dreptul din 1894, No. 56. Idem. Tribun. Ilfov, în
aceiaş afacere, 15 april 1892 (Oscar N. Nicolescu făcând
funcțiune de preşedinte). Dreptul din 189, No. 58. Considerentele tribunalului sunt atât de puternice şi aşa de bine
redactate,

în cât ele au fost aproape

literalmente reprodu-

se_ în decisiunea Inaltei Curți. Vedi în acelaş sens, Laurent,
XX, 418 urm,, pe care, dealtmintrele, decisiunele de mai
sus il reprodac în totul. Vegi și supră, p. 419 urm. Mai vedi
incă în acelaş sens, Demolombe, XXXI, 637. Aubry et Rau,
IV, $ 447, p 159. Meucei, Della responsabilită indiretta delle amministrazione pubbliche (Archivio giuvidico, t. 21, p. 341
urm.). Otto Gierke, Die Genossenschaftstheorie und die deutsche
Rechispreehung, p. T43 urm., p. 194, ete.
.
2) Laurent, XX, 439 urm —Asttel, comuna este vespunqătoare de daunele

aduse

proprietăţilor

particulare

prin înalţa-

vea stradelor. Cas. rom. S-a I. Bulet. 1879, p. 101.—

însă

C. din Bucureşti,

Dreptul

din 1888,

No.

1. Cas.

Vei
fr.,4

fevr. 1890. D. P., 90. 1. 39% şi Sirey, 93. 1. 463. 1. Huc,
”
VIII, 421.
3) Laurent. XX, 442.—Astfel, faptul unei comuni de a opri
„fără nici un motiv pe un proprietar de a construi sau de
a tace reparaţiunele

necesare

pe terenul

seu,

o supune

la

daune, dacă judecătorii fondului constată existenţa culpei şi a
prejudiciului. Cas, rom. S-a I. Bulet. 1890, p. 38. Apreciarea culpei şi a quantumului daunelor întrând în atribuțiunea suveranăa judecătorilor fondului, scapă de controlul
Casaţiei. Cas. rom., S-a 1. Bulet. 1890, p. 1424.

Județe, eomune,

ete,

Comune.
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Venin,în fine, la responsabilitatea miniștrilor. Nu vorbim, bine înţeles, de responsabilitatea lor politică, care se
traduce prin un vot de blam al parlamentului, nici de responsabilitatea

lor penală,

regulată

prin

art.

101

și urm.

din Constituţie și prin legea asupra responsabilităței ministeriale din 2 mai 1879, ci de responsabilitatea lor civilă cătră Stat sau câtră particulari pentru
turilor acestora în administrațiunea lor.
Resp. Ministrilor cătră
Stat.

atingerea drep-

În cât priveşte responsabilitatea miniștrilor cătră Stat,
legea asupra responsabilităței ministeriale din 2 mai 1879
are o disposiţiune care curmă discuţiunele ce s'au rădicat

în
ge
va
ne

această privință în Francia 1). Art. 4 din sus-citata leprevede, în adevăr, că ministrul care, cu rea credință,
îi causat o daună Statului, sau îl va fi expus la daucătră particulari, va fi respundetor civil cătră Stat, și

se va judeca conform dreptului comun, și prin urmare, înaintea. tribunalelor ordinare, autorisarea Corpurilor Legiui-

toare fiind însă, în
Responsab.
miniștrilor p.
simplă negligență,

acest caz,

neaparată.

Se poate întâmpla ca dauna să nu fi fost adusă Statului cu rea credință, ci prin o simplă negligenţă, şi în
asemene caz, se poate rădica chestiunea dacă Statul are

o acţiune în contra ministrului negligent? Să nu să dică
că legiuitorul din 1879 vorbind numai de vea credință, ar
fi înțăles

prin

aceasta

a nu admite

tru simplă negligenţă (argument
„această lege, de și nu vorbeşte

')

responsabilitatea

pen-

d contrario sensu) 2), căci
de cât de casul cel mai

In cât priveşte dreptul francez, vedi R&pert. Dalloz, Supplem., Responsabilite, 422 urm. După cât cunoaştem, legea
noastră

este

aproape

singura care

regulează

această mate-

rie întw'un mod satisfăcător, de şi incomplect. Mai pretutindene, în adevăr, responsabilitatea civilă a ministrului nu
are loc, după cum este, de ex.,în Pelgia (v* 'TPhonissen, Le
Coustit. belge annotte, 218), sau este legată de responsabilitatea penală. Astfel, pentru a nu cita, în acest din urmă sens, de
cât un exemplu, art. 6 din legea austriacă de la 95 iulie 1867
prevede că ori ce ministru poate fi urmâtit înaintea tribunalelor ordinare pentru repararea daunelor aduse Statului

i)

sau unui particular prin un act recunoscut ilegal de cătră
ribunalul de Stat, sub condiţiune însă ca actul ilegal care
a adus dauna să fi provocat punerea sub acusare a ministrului.
Veqi cele dise în privinţa acestui argument, supră, p. 302,
nota 1.
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ministru

în

exercițiul funcțiunei sale, referinduse la dreptul comun, se
înțălege că art. 999 C.C. se va aplica în specie. Nu suntem, în adever, în materie penală pentru ca argumentul
prin analogie să fie respins, şi ar fi straniu ca cel mai
inalt funcţionar al Statului să poată, prin o negligenţă culpabilă aduce acestuia o paguhă, fără a avea nici 0 respundere.
Ministrul va putea fi declarat responsabil cătră Stat Resp. minist.

nu

numai

acele

pentru

comise

dinul scu!).
In

faptele

de subalternii

cât privește

faptele

sale

personale,

săi cu

dar și pentrul” subalternii

consimțemântul

daunatoare

comise

de

sau

or-

un

mi-Fapte comise

nistu în afară de funcţiunele sale oficiale, nu mai remâne de ministru,

nici o îndoială

că

ele-vor da loc

tului comun -(art. 998, 999) 2).
Prin

aplicaţiunea

acestui

funcțiunea

a

principiu

9 din legea responsabilităţei
mele și delictele
țiul funcţiunelor

la responsabilitatea drep-

ministeriale

incontestabil,

art.

prevede că

cri-

comise de un ministru afară
sale, se judecă de instanțele

Ministrul respunde el față de particulari

din exerciordinare.

de delictele și Resp. Miniş-

quasi-delictele comise în exerciţiul și cu ocasiunea fancţiu- dia faţă de

nei

sale ?

Chestiunea de astă dată este mai delicată, şi s'a

dis că miniștrii trebue, în asemene casuri, să fie iresponsabili spre a fi feriţi de veclamaţiunele nedrepte și răută-

cioase care ar pune o piedecă serioasă mersului afacerilor publice, din causa ambițiilor și intereselor meschine la
care

de multe

ori

membrii

conștiincioși

sunt chiemaţi a se înpotrivi 3).
Art.

4 din

legea

responsabilităţei

a unui

ministeriale

Guvern
preve-

de acest caz indirect. In adever, acest text conferind Statului o acţiune contra ministrului pentru daunele aduse par-

ticularilov,

nea

lor

acei

lezaţi

în contra

în

drepturile

lor vor îndrepta acţiu-

Statului, pe care membrii

Guvernului

) Cpr. 'Thonissen, op. cit., 279, p. 209, ediţia a 3-a (18179).
) Cpr. J. J. 'Thonissen, op. cit, 278, p. 207.
3) Cpr. 'Phonissen, op. cit., 218, p. 208
— .
Vei însă Meitani,
Studii asupra Coustituţiunei Românilor, art. 9%, p. 9%, 9%,
care acordă particularilor dreptul de a trage la respundere pe ministrul culpabil de rea credință sau simplă negligenţă.
!
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CODUL CIVIL.—CARTEA

îl obligă în baza art.

III.—

TIT. IIL.—CAPIT. V.—ART.

1000,

remânând

998, 999.

Statului recurs

în

contra ministrului culpabil de rea credință sau de negligenţă, conform principiului înscris în art. 4 din legea responsabilităţei ministeriale.
In cât privește delictele sau quasi- -delictele comise de

membrii

Guvernului

în afară

de exerciţiul funcțiunei

lor,

nu mai încape îndoială că ei-vor putea fi traşi la respundere de partea lezată, conform dreptului comun 1).
Ocupândune pănă acum de responsabilitatea Statului,

a comunelor, judeţelor şi a diferiților funcționari publici,
au vă&dut că art. 998, 999 cuprind un principiu general apli-

cabil tuturora ?).
Trebue

Neresponsa-

însă să adaogâm,

înainte

de a trece la oaltă

vilitatea
pu-ordine de idei, că numai puterea legiuitoare şi Regele sunt
terei legiuitoare.
iresponsabili. Legea, în adever, trebue să fie aplicată chiar

atunci când ea ar leza drepturile individuale, şi nu se
poate pricepe o acţiune în daune în contra Statului din
causa unei legi, ori cât de vătămătoare ar fi3).

1) Cpr. Repert. Dalloz, Supplem., Responsabilite, 496.
:) „Il n'ezisle, dice Larombiere (art. 1382, 1383,
initio),

aucun

>

citcune

art,

condition,

aucune

aucune fonction

position,

mâme,

si €levte

aucune

No.

15, ab

pro fession,

quw'elle soit,

qui

puisse s'attribuei Pirresponsabilite et vevendiguer pour soi l'mpunite. Tous ceux qui les occupent ou les exercent sont îgalement vesponsables de leurs dâlits ou guasi-delits, et sont tenus
indistinetement de râparer le dommnage qwils out cause par
lea faute“. Cpr. Laurent, XX, 483 urm. Aubry et Rau, IV,
$ 446, p. T50,nota8. Giorgio 'Giorgi, V, 154. Bonasi, Della
responsabilită penale e civile dei Ministri e degh altri ufficiali
pubblici, cap. | şi 2. Sourdat, I, 9, ete. Cpr. D. P.,62.1.
419. D. P.84. 2.176. Vedi, în privința funcţionarilor publici,
art. 839 din noul cod german, citat sepră, p. 429, nota 1.
Cpr. Laurent, XX, 418, 444. Larombiere, V, art. 1382,
1383, No. 10. F. Herman, No. 139 urm. Sourdat, II, 1305.
Pâucescu, II, 501. Miehoud, Responsabilită de P Ltat, p. 63
urm. No. 38.—De câte ori legiuitorul loveşte în drepturile
câştigate este de datoria lui să acorde o despăgubire. Astfel s'a făcut la noi cu desrobirea ţiganilor, cu rescumpăpărarea clăcei, ete. Vedi în privința rescumpărărei clăcei
sau boerescului, legea pentru regularea proprietăţei rurale
din 15 aug. 1904 (aut. 11); ear în cât priveşte desfiinţarea
robiei, vedi t. I a lucrărei noastre, partea I, p. 124 nota | şi
trat. nostru în limba franceză, p 77, nota 1, p. 494, nota 2.
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Regele este de asemene iresponsabil atât penalicește
cât şi civilmente. Persoana Regelui este inviolabilă, dice
art. 92 din Constituţie. Regele nu poate deci nici odată
fi urmărit înaintea tribunalelor, nici pentru delicte politice,
nici

pentru

crime

şi

delicte

comune,

nici

pentru

de-

licte civile, şi persoana sa este mai presus de cât însuș
legea. Mecanismul social al regimului constituțional cere

imperios această

excepţiune.

In adevâr, Guvernul ar fi de-

considerat, acţiunea sa ar fi pusă în suspensie, și însuș
" principiui pe care se întemeiază monarchia constituţională
ar fi compromis, dacă capul Statului, care ocupă un rang
atât de însemnat în organisațiunea puterelor publice, ar putea fi urmărit şi condamnat pentru un fapt ori cât de grav.

Maxima

că Regele nu poate să facă vreu (the King can do

n0 +rvong) este d6 esenţa ori cărui guvern constituțional
bine organisat 1), și iresponsabilitatea capului Statului este

atât de necesară,
admite

încât însuși republicele

acest principiu, cel puţin

sunt

nevoite a

în o limită oare

care. Ast-

tel, de exemplu, în Francia, preşedintele republicei nu este

responsabil de cât pentru crima de înaltă tradare 2),
„Majestatea regală, a dis Shakespeare, când cade, nu
cade nici odată singură; ea atrage în prăpastie după dân-

sa tot ce stă în picioare. Regele e ca o roată gigantică,
pusă în vârful muntelui celui mai înalt ; între vastele sale
spiţe sunt mii de lucruri mici, mii de anexe, și de dependenţe

debile,

care

toate

se rostogolesc

în fundul

păstiei, când roata cade de la înălțimea ei. Nici
o dată

pră-

Re-

—

>

*) Opr. Thonissen, op. cit., 263. Ortolan, Elements de droit ptnal, 1, 502, p. 196. Benjamin Constant, Principes de politique, p. 24. Meitani, op. şi loco cit. 17 urm. Vedqi şi î. la
lucrărei noastre, partea 1, p. 83. Principiul iresponsabilităței capului Statului îşi avea fiinţă la noi atât sub Regulamentul Organic cât şi sub Convenţia din Paris. Cpr. Cas,
rom., Îl aprilie 1864. Bulet. Cas. S-a reclamaţiunelor, anul 1864, p. 203.
Eată, în adever, cum se exprimă art. 6 din legea de la 95
fevr. 1875, asupra organisărei puterilor publice : „Miniştrii
sunt solidar responsabili înaintea Camerelor de politica
generală a Guvernului, şi individual de actele lor personale.
Presedintele
Republicei mu este responsabil de cât în caz de
înaltă tradave (dans le cas de haute trahison)“.

Nerespons.
Regelui. Art.
92 Constit,
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CODUL

Responsab.

CIVIL.—CARTEA

III.—CAP.

V.-—ARȚ,

gele n'a suspinat, fâră ca -din adâncul inime
i
nu fi eșit un gemă de durere D),
Chestiunea

de a se ști dacă

medicilor. acei care, sub un titlu

Dreptul
roman

UL.—TIT,

medicii,

998, 999.

poporului să

şi în genere, toţi

oare care, practică arta de a tă-

mădui, sunt sau nu responsabili de
greșelele, negligenţa,
nedestoinicia sau erorile ce ei pot să
comită în exerciţiul
profesiunei lor, este celebră și a dat
loc la dificultăţi.

Dreptul roman admitea responsabilitatea medic
ilor într'un mod general: »ÎImperitia
quogue culpee annumeratur,
veluti si medicus deo servum tam oceiderit,
quod eum male
secitevit, aut perperam ei medicamentun dedev
iti >),
Codul CaliArt. 1731 din codul Calimach (1299 C. austr
iac), premach. At. vede de asemene că acel ce publi
c se indeletniceşte în vre0 meserie, sau meșteșug, ori manufaptură
. . . arată prin
aceasta cum că el iea asupraș cuviincioa
sa silință şi cer-

șuta neobicinuită iscusință,

fiind prin urmare

pentru lipsa unei asemene silinți şi iscas
inţi.
Dreptul
In dreptul actual, de și chestiunea este
actual.
3
:
aaa
NI
Controveisă
tă; Sea decide
însă 3în generearăcă medicii
pot

respundetor
controversa,
cai
fi chiemaţi la

„Yespundere pe cale civilă, de câte ori faptu
l imputat s'a
întâmplat din causa unei negligențe culpabile,
a unei greșeli
grave

ce

ei ar fi

comis

în

tratamentul

lor,

greșală

1

Da
» The ceuse of majesty
Dies not alone ; but, like « gulf, dot, draw
Jhat's

nea

it scith ud; it îs a massy

theeli,

Piz'd on the summit of the highest mount,
To whose huge spoles ten thoussand lesser Phings
„Are mortis” d and adjoin'd ; 2chich schen it falls,
Bach small annezment, petiy consegitence,
dttends the boisP'rous ruin. Never alone
Did the king sigh, but «cith a general groau“.
Hamlet, act. III, scena III.

*) Imstit., IV, 3, $ 7, De lege dAquilia. Vei

şi L. 8, Dig,

2, cod. tiţ., unde se dice: „Idem juris est, si medicament 9,
berpevam usus fierit. Sed et qui bene secuevit, et dereli um
guit
curationei, secuvus non erit, sed culpee reus intelligitur
*. Celsus dice de asemene că ignoranţa sau nedestoini
cia (înupemitic) se consideră ca o culpă. L. 9, $ 5, Dig, 19,
2.
conducti. In fine, legea 6, $ 7, Dig., 1, 18, De officio Locati
prasidis, prevede că greșelele comise de un medic din
ignoranță
îi sunt imputabile. „Quod per imperitiam commis
it medicus,
imputavi

ei debet“. Vedi și supră, p. 398, nota 2.
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uitarea datoriei lor profesionale și a reguelementare

In această materie,

de bun simţ

ca

în toate

tribunalele au o mare latitudine
tei responsabilități neputând fi

şi de prudenţă 1).

chestiunele

de fapt,

de apreciare. Limita acesstabilită 4 priori în mod

general, judecătorii vor determina-o în
fie care specie,
dapă împrejurări, care variază în fie care
causă, ?),

Tribunalele vor examina deci dacă faptu
l imputat medicului constitue o culpă, o negligenţă sau
o imprudență, culpabilă,

precum şi dacă el s'a departat de la regul
ele profesiunei sale, fără a intra însă în examinar
ea teorielor şi a

metodelor medicale, căci chestiunele
tecnice și pur științifice nu sunt de competința lor. Astfe
l, ele nu sar putea

') Cpr. C. Metz, Besancon, Nimes, Licge,
ete.
110 şi Repert. Dalloz, Responsabiliti, 192— D. P., 61.9.
116 şi Dreptul din 1884, No. 25. D. P., 30.D. P, 84. 2
Gray. D. P., 74. 5. 436. Trib. Bourgoin. 91. 2. 981. Trib.
D, P., 96. 2. 406.
Cpr. C. Alger. D. P., 95. 2. 69 (în aceas
tă din urmă decisie este însă vorba de responsabilitatea
penală a medicilor). Fuzier-Herman, loco cit. No. 532
urm.
Repert. Dalloz, Supplea., Responsabilite, 156.—Intw'o
altă părere, se susține însă că medicul respunde şi
de greşelele sale uşoare,
Sourdat, I, 677 bis. Laurent, XX, 516.
'P. Huc, VIII, 419.
Cpr. Demolombe, XXĂI, 542 urm. Aubry
et Rau, IV, ş
+46, p. 756.—In fine, într'o altă părere,
se susţine că medicul nici întrun caz nu poate fi decla
rat responsabil. Dubrac, Tr, de jurisprudence medicale ei
pharmactutigue, 91.
Guerrier et Rotureau, Manuel pratique
de juvisprudence m6dicale, p. 109 urm. Curtea de casație
din Francia respunde
însă, cu drept cuvânt, că art. 998, 999
fiind generale, ori ce
persoană. ori care ar fi situațiunea sau
profesiunea sa, este
Supusă responsabilităței care resultă din
culpa sau negli-

—

1

gența

sa, afară

de excepţiunele anume

stato

D.P., 62. 1. 419. Tot cam în acești terme rnicite de lege.
ni se exprimă şi
Curtea din Nimes, . 26 fevr. 1884: „Cons
iderând, qice această decisie, că art. 998 și 999 Cc.
conţin o regulă generală, aplicabilă ori cărei persoane care
a causat un prejudiciu altuia prin greșala sa, ori care
ar fi situațiunea şi
profesiunea ei; că această regulă nu sufer
e alte excepțiuni |
de cât numai cele anume statornicite
de lege ; că, prin urmare, medicii -nu se pot Sustrage respo
nsabi
dute de aceste texte, ete.« Dreptul din 1884, lităţei prevăNo. 95 şi D.
P., 84. 2. 176. Vegi şi supră, p. 440, nota
2.
Vedi însemnatul . rechisitor al procurorul
ui general Dupin
în decisia pronunțată de Curtea de casaţie,
la 18 iunie 1835.

Repert. Dalloz, Responsabilite, 129, p. 317, ad
notam.
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"CODUL

CIVIL.—CARTEA

INL.—TI7. IIL.—CAP, V.—ART.,

pronunța

asupra

oportunităţei

peraţiuni,

asupra

metodei

lui de urmat,
cide dacă

sau

neoportunităţei

de întrebuințat

etc., mărginindu-se

se poate

imputa

omului

998, 999.

numai

sau

unei

o-

tratamentu-

a cerceta şi a de-

de artă, imprudenţă, ne-

gligenţă, lipsă de îngrijire sau neiscusință manifestă, într'un cuvânt, o culpă care să atragă responsabilitatea sa 1),
Greșala făcută în diagnosticul unei boli sau refusul

de a procede la o operaţie periculoasă, nu sunt fapte de natură a atrage responsabilitatea medicului 2),
Dacă medicul
n'a intervenit în mod spontaneu, ci a
fost chiemat la patul bolnavului, atunci responsabilitatea

sa nu mai
Art, 248, 249
C. pen

e cârmuită

de art. 998, 999,

ci de art.

pentru că, în asemene caz, există o convenţie ?).
In câteva

împrejurări

grave,

medicul

1080,

poate fi con-

damnat și penalicește, prin aplicarea art. 248, 249 C. pen.?).

*) Cpr. Trib. Paris, 22 ianuar 1889 şi Cas. fe., 21 iulie 1862.
D. P.. 91. 2. 281, nota b şi D. P.:62. 1.419. Vedi C. Liege.
D. P. 91. 2. 281. Sourdat, 1, 677. Laurent, XX, 546. Demolombe; XXXI, 545. Larombiăre, V, art. 1382, 1383, No,
15. Orfila, Medecine legale, II, p. 41. Briand et Chaude, Munuel complet de medecine legale, p. 51. Fuzier:Herman, III,
loco cit, D429,
*) Cpr. Prib. civ. din Havre, 5 dech. 1889 şi Trib. fed, svițeran, 10 iunie 1892. D. P., 91. 2. 281, nota a şi Sirey, 92.
4. 38. Vegi şi C. din Nimes, 26 fevr. 1884, Dreptul din 1884,
No. 25. — Astfel, veterinarul chiemat a examina un cal, nu
este

responsabil,

dacă

el s'a înşalat

asupra

diagnosticului

boalei, dacă eroarea sa este scusabilă şi dacă el n'a fost de

rea
* Dreptul străin, Cod. oblig.
elveţian,
art, 348,

3)

credință.

Trib. Bourgoin.

D.

P. 96. 2. 406.

T. Huc, VIII, 419. Cpr. şi Laurent, XX, 516.—In codul elveţian al obligaţiilor (L. din 14 iunie 1881), raporturile
dintre bolnav și medic se regulează după disposiţiile relative la contractul de locaţiune de opere. In adevăr, art.
348 din acest cod prevede că regulele privitoare la locațiune de servicii (art. 338 urm.), sunt aplicabile contractelor relative la lucrări care presupun cunoştinţi profesionale, talente artistice sau o cultură ştiinţifică (profesiuni
liberale) şi care se execută cu condițiunea de a se plăti un
onorariu convenit în mod expres sau tacitamente. Medicul
este deci prin contract obligat a da toate îngrijirele sale
bolnavului, respundând de culpa sa. Trib. federal, 10 iunie
1892. Sirey, 92. 4. 39. Fuzier-Herman, Joco cit., 544 urm.
*) Cpr. Sourdat, 1, 677 ter.—Imprudența sau negligenţa unui
medic nu poate însă da loc la responsabilitatea penală pentru omor fără voe, de cât atunei când se constată că ea
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Aceia

ș responsabilitate incumba farmaciştilor.
Gre- Responsab.
șala farmaciștilor consistă, în cele mai multe
cazuri, în afarmaciştilor.
da din eroare o substanţă în locul alteia, de
ex., o otravă în loc de un medicament 1).
Refusul unui medic

de a veni la bolnavul care'] chia-

Reînaul memă nu cade însă sub aplicaţiunea legei penal
e şi nu poate servise transporta

de bază nici unei

stitue, cel puţin în

acţiuni civile, deşi asemene refus con-lă patul bollipsă

de

motive legitime şi de o im-

posibilitate absolută, o calcare a datoriei
profesionale.
Medicul ar putea fi declarat responsabil
cel mult când
ar refusa de a se transporta la patul
bolnavului, atunci

când el promisese concursul seu >),

Moașele fiind, după legea sanitară,

dirija facerile normale

și a severși

chiemate

unele

numai

a Responsab.

manipulaţiuni oaselor.

a fost causa morței bolnavului. Cpr. Trib. corecţ
.
Dreptul din 1881, No. 95. Astfel, cloroformarea din Puy.
unui bolnav, fără ajutorul unui coleg sau a unei alte persoa
ne, nu
face
pe medic

responsabil

de moartea

bolnavului,

se constată cu siguranță că moartea se datore dacă nu
şte acestei
cloroformări.
Cpr. C. Alger. D. P., 95. 2. 69. Tot astfel,
părăsi

rea, bolnavului de cătră medic în urma
ținni, unu atrage respunderea sa penală, dacă unei operabilește că presenţa sa ar fi înlăturaţ moartea nu se stabolnavului.
Aceiaș decisie; De asemene, faptul de a
prăctica o operație in contra voinței bolnavului sau acelora care
exercită
o autori
pundere

tate asupra lui, poate să deie loc ce] mult
la o rescivilă, ear nici înti”'un caz, la responsabilitatea
pe-

nală prev&dntă de art. 248 şi urm. din codul
penal. C. Alger, decisie citată.
Este, în adevăr, de principiu, de și nici o lege
nu există în această privinţă, că, afară de casuri positivă
te, medicul nu poate practicao operaţie chirur le urgengicală, fără

consimțământul

bolnavului,

sau

a persoanelor

sub

autoritate el se găseşte. Dovada consimțământulu a căror
i bolnavului este în sarcina omului artei, conform
principiului:
Reus in excipiendo fit actor. Cpr. asupra tuturo
r acestor punete, Trib, şi C. Licge. D. P., 91. 2. 981.
') Vegi Briand et Chaud;, op. cit. p. 56 urm.
Râpert. Dalloz.
Supplem., V? Crimes et delits contre les persounes,
251. Demolombe, XXXI, 555. Cpr. Cas. fr. D. P., 60. 1.
490. Farmacistul respunde, în asemenea caz, şi de eroril
elevul său. Cpr. C. Rennes. D. P., 12. 2. 38. e comise de
2) Vegi Briand et Chaude, Mâdecine legale, p.
14, şi decisiile
citate de aceşti autori.
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Patroni în
chirurgie, ofițeri de să-

CODUL

CIVIL.—CARTEA

III.

TUP.—IIL.—CAP,

V.—ART.

998, 999.

de mică chirurgie, după prescripţia medicală 1), sunt responsabile, de. câte ori contravenind acestor disposițiuni,
au practicat o operațiune sau au căutat o boală fără ajutorul medicului 2).
La aceiaș responsabilitate sunt supuși patronii în chi-

rurgie, sub-chirargii,

dentiștii,

ofițerii de sănătate 3), etc,

nătate, ete. care ar face o operaţie greșită, întrecând astfel limitele
competinţei și atribuţiunele lor.
„Responsab.
Responsabilitatea care incumbă medicilor, incumbă și

experților. experților renduiți de judecători, fie din oficiu, fie după
cererea părţilor (art. 211 urm. Pr. civ.), ceea ce însemnează că ei nu respund de cât de culpa lata și de erorile

1) Vedi art. 75 din legea asupra serviciului sanitar de la 16
iunie 1874 şi art. 110 din L. modificătoare, de la 22 iunie
1893. Cpr. art. 33 din legea fr. de la 19 vent., anul XI,
ez

care

opreşte

în pericol,

%

pe moașe

de a întrebuința

la o facere forcep-

sul sau alte instrumente, fără ajutorul medicului.
Trib. şi C. Gand, 1 fevr. 1882. Repert. Dalloz, Supplem.,
Crimes et dilits contre les personnes, 249, nota 1. Briand et
Chaude, op. cit., p. 55. Sourdat, 1, 678. Demolombe, XXXI,
553.— Această responsabilitate încetează însă în caz de forță,
majoră, adecă când ori ce intărgiere ar fi pus viața mamei
din causa

că copilul

era

mort

şi

în

stare

de

descompunere. Cpr. Cas. fr. D. P., 18. 1. 336. Această decisie vizează casul unui ofiţer de sănătate, însă aceiaş soluție. este aplicabilă, prin analogie, şi moaşelor. Vedi Briand et Chaud6, op. cit, p. 41 şi C. Rouen, 29 iunie 1843.
Repert. Dalloz, v* Medecine, 30, nota 2.
Doctorii sau licenţiaţii în medicină sunt acei care au făcut
anume

studii pentru

a exercita

medicina

şi a tămădui bol-

navii, ear ofițerii de sănătate (es officiers de sante) sunt
acei care exercită arta de a tămădui, fără a avea gradul
de doctori

sau

licenţiaţi.

Este

de observat

că legile noas-

tre sanitare, care s'au succedat şi din care cea de pe urmă
este acea din 22 iunie 1893, nu vorbesc de ofițeri de sănătate, ci numai de doctori sau licențiaţi în medicină, magistri sau patroni în chirurgie, sub-chirurgi şi dentişti.
In regulamentul scoalei de medicină din Bucureşti, aprobat prin decretul 1902, din 16 aug. 1858 (art. 1), se prevede însă că scopul scoalei naţionale de medicină este de
a forma ofițeri de sanâtate pentru serviciul sanitar al armatei. Cuza-Vodă aînfiinţat ofiţeri sanitari în armată prin
decretul din 21 aug. 1862. Mai multe disposiţiuni din legile noastre vorbesc de asemene de ofițeri de sanatate. Vedi
de ex., art. 810 C. C., 246 C. pen., ete. Cpt. IV a lucrărei noastre, p. 67, nota 3.
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ear nu de o simplă €mai

cu

credinţă 1).

samă dacă se

Dacă expertul a fost numai negl
igent sau incapabil,
părțile care lau ales trebue
se sufere consecinţele greşe-

lei lor ?).
Sfaturile
advocatul nu
să comită în
bine înțeles,
EL

dacă

nu

nefiind obligatorii pentru acei ce
le primesc, Responsab.
respunde în genere de erorile ce el
au putut âdvocaților.
consultaţiile date unui client, afară
de casul,
când ar exista dol sau fraudă din
partea sa ?).

respunde

de asemene

nu i se poate imputa

habent sua sideva 4).
)

Cpr.

Trib.

din Havre

de

perderea

nici o culpă,

şi 0. Pau.]). P.,

unui proces,

pentru

că

//fes

81. 3. 198 şiD. P.,
64. 2. 63. R&pert. Dalloz, Supplem.
,
Respo
nsabilitt, 455.—
Vedi însă, Sourdat, 1, 679 bis şi
C. Montpellier, D. P., 91.
2. p. 50, 51.
*) „Proinde, si mensor imperită versa
tus est, sibi imputare debet, qui cum adhibuit*. | 1,$ 1,
Dig., 11, 6, Si mensor falsum modun dixzerit.— Expertul nu
vespundea deci la Romani,
ca și astăzi, de cât de dolul stu sau
echivalau cu dolul. „ata culpa plană de greșelele grave care
dolo comparabitui«. 1.
1, $ 1, Dig,, loco cit. Vegi şi L.
1,
ş
5, Dig., 44, 7, Deobligationibus et actionibus, unde
se dice: » Magnuam tamen
negligentiam placuit în doli crimine
cadere“. Vedi şi supră,
p. 338, text şi nota 1.
3) Cpr. Demolombe, XĂKI, 556.
Giorgio Giorgi, V, 155. Laurent, XX, 519. Larombitre, V, art.
Huc, VIII, 419. Troplong, Mandat, 1382, 1383, No. 15. 7.
cit, 1455. „Si adrocubius dederif malu 16. Fuzier-Herman, /oco
m consiliu, non fenetuv,
nisi de dolo fecerit“, dicea Bartole,
asupra legei 10, $ 7, Dig,,
11, 1, Mandati, vel contra, Codul
Calimach pare din contra,
a face responsabil pe advocat şi
de simplele sale greşeli,
contorm adagiului: Împeritia culp
a
Dig., 50, 17). In adevăr, eată cum aduumneratur. (L. 139,
se exprimă art. 1739
din acest cod (1300 Cc. austriac):
„Acel iscusit întrun meşteșug, remâne respundetor şi atunc
e, când luând mulţămită, va da cu vicleşug, sau cu
greșală, o sfătuire păgubitoare lucrarilor cuvenite meşteşugului
sau ştiinţei sale.
4) Cpr, Giorgio Giorgi, V, 155.
—A dvocatul ar fi însă responsabil, dacă din ignoranță sau din
negl
transcrie un act translativ de prop igență, ar fi omis de a -:
rietate imobiliară, de a :
inscrie o ipotecă, de a nu se înfă
ţoşa la un termen, de a
nu face oposiţie, apel, etc., atunci
când pentru toate aceste
casuri avea 0 procură în regulă. Cpr.
Giorgio Giorgi, loco cif.
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998, 999,

Advocatul neputând și netrebuind să deie concursul seu

de cât unei cause juste și întemeiate !), ar putea să părăsească

causa

carei se păruse

justă mai întăi

și care, după

o matură veflexiune, i sar părea neîntemeiată, fără însă,
ca refusul s&u tardiv să aducă vre o dannă clientului su,
căci, în acest din urmă caz, el ar putea fi declarat res-

ponsabil 2).

Advocatul ar putea de asemeneafi tras la respundere
pentru rătăcirea actelor cei sarfi încredințat 5), sau pentru atingerea care sar aduce adversarului sau unei alte

persoane, prin

:)

„Considerând, dice Curtea de casaţie din Francia, în secțiuni-unite (6 iulie 1813), că legea, onoarea şi religiunea,
jurământului impun aceluia ce exercită nobila profesiune de
advocat, datoria dea examina cu cerşată luare aminte causele ce'i sunt încredințate, și de a nu le supune tribunalelor de cât atunci când i se par juste şi întemeiate... «
Decisie citată în nota umătoare. Am transcris anume acest
frumos considerent, care nu face de cât a reproduce L. 12,
$ 1, Cod., 3, 1, De judiciis. unde se dice că advocatul nu
trebue să se însărcineze cu o causă rea şi pentru care nu
este nici o speranță de câștig, quod impraba sit, vel penitiis
desperata,

:)

i)
%)

pledarea sa orală sau conclusiile sale scrise 4).

pentru

a arata

cât

de departe

suntem,

mai cu

samă în ţara noastră, de idealul pe care 'şi "1 închipueşte
cea mai înaltă instanță judecătorească. Ce să mai vorbim
de nobila şi frumoasa misiune a advocatului, atunci când s'a
decis că, faţă, cu legile noastre, un advocat, poate fi şi comerciant de b&uturi spirtuoase. (Cpr. Cas. rom. S-a 1, 14
mai 1897. Dreptul din 1897, No. 47 şi Curierul judiciar
din 15 iunie 1897, No. 23). Numai de nu şi-ar bea marfa în
loc de a o vinde!
Cpr. Demolombe, XXXI, 556. Cresson, Usageset regles de la
profession d'avocat, II, p. 69. Fuzier-Herman, loco cif., 1456.
Giorgio Giorgi, V, 155 Mollot, Râgles de la professiou d'avocat, I, 94. Cas. fr.-secţiuni unite, 6 iulie 1813. Paud.
Chron. 1 (anii 1789—1819), 1, p. 140, consid. citate în nota
precedentă. L. 12,$ 1, Cod., 3, 1, De judiciis, pune îndatorire advocatului de a părăsi ori ce pricină care, după o
matură reflexie, i s'ar părea nedreaptă: „Sed si, certamine
procedente, aliguid tale: sibi cognitum fuevit, a causa recedent,
ab hujusmodi comimunione sese penitis separantes“.
Demolombe, loco ciț., Fuzier-Herman, loco cit., 1458. Giorgio
Giorgi, V, 155. C. Rennes, 1 martie 1836. Repert. Dalloz,
vo Avocat, 336.
Demolombe, XXXI, 557. Larombitre, V, loco cit., No. 15.

Fuzier-Herman, III, loco cit., No. 1460.
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daune.

Pentru ca să existe responsabilitate
în sensul art. 998, Necesitatea
999 C. C., nu este de ajuns ca să exist
e o culpă, adecă vio- unei daune.
larea unei obligaţiuni preexistente !),
ci mai trebue încă ea
această culpă să fi adus altuia o
daună, o pagubă, adecă
săi fi causat. o perdere reală (damnu
m emergens), sau să']
fi lipsit de un câştig (lucrum
cessans) (art. 1084), puţin
impo
rtă

dacă

dauna

a tost

adusă

persoanei,

onoarei sau
proprietăţei cuiva 2): „Paguba, dice
art. 1723 din codul
Calimach (1293: C, austriac), este
toată vatamarea pricinuită la averea, la driturile san
la persoana cuiva“.
Fără
țiune

în

daună sau pagubă,
responsabilitate 3),

nu

poate

deci

să existe

Dauna causată prin greșala sau negligen
ţa

ar-

cuiva %) tre- Daună evenuaiă,

1) Noţiunea culpei este în relație
strânsă cu ideia de obligație, şi o persoană nu poate fi
în
lat o obligaţie pe care i-o impunea culpă, dacă n'a violegea (culpă delietuală) sau convenţia părților (culpă
Planiol, nota în D. P., 96. 2. 457. contractuală). Cpr. M.
p. 400, text şi nota 1. Divisiunea, colona 1. Vegi și supră,
delictuală, extracontractuală sau aquil culpei în contractuală şi
iană, pe care o face o mare
parte din doctrină (v. Saleilles,
op. cit, 330 urm. TI. Huc,
VIII, 424 urm. Laurent, XVI, 213,
230 şi XX, 463. Demolombe, XXXI, 472 urm. etc),
nu este însă admisă de
toți autorii. Vedi înfră, în t. VI, Teori
acum asupra acestei chestiuni, nota a culpelor. Cpr. de pe
sus-citată a, lui Marcel
Planiol, profesor la facultatea,
de drept din Paris. D.P.
96. 2. 457, nota 2.
|
) Opr. Cas. fr. D. P., 91. 1.449
D, P., 94. 1. 192. Paud.
Period, 94. 1. 519. Vedi și C. Iași.
Dreptul din 1881, No. 49.
Laurent, XX, 391 urm. şi 526. Awntz,
XXXI, 464, 671 urm. Aubry et Rau, III, 475. Demolombe,
IV, $ 444, p. 746 şi
Ș 446, p. 754. T. Huc, VIII, 406.
Sonrdat, I, 51. FuzierHerman, III, loco cit., 550 urm.
3) Cpr. Cas. fr. D. P., 81. 1.2455
D. P., 85. 1. 363.7. Huc,
VIII, 40%.
4) Dauna poate fi causată prin o
simplă reticență. Astfel, me- Daună
caudicul care fiind chiemat a visita
un copil, constată că acest sată prin
copil este atins de un 'viru
syfilisul, poate

s

contagios,

fi declaraţ responsabil

cătră

precum

mancă

este, Teticență.

(doică),

dacă el n'a prevenit-o la timp şi
dacă boala nu era comu:
nicată încă în momentul constatăre
i. Cpr. C. Dijon. D. P.,
69. 2. 19. Fuzier-Herman, loco cit,
D64 urm. — Faptul
părintelui de a da la mancă an copil
bolnav în aceleași condițiuni, constitue din partea lui o
culpă şi ?] face respon29
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CODUL

CIVIL.—CARTEA II1.—TIT, IU.—CAP.V.—ART.

998, 999.

buind să fie actuală, certă și apreciabilă în bani, nu se
pot cere despăgubiri pentru o daună necertă. posibilă şi
eventuală, adecă care poate să se întâmple numai în viitor. Legea obligă, în adevăr, pe autorul faptului daunator
a repara paguba ce a pricinuit actualmente, ear nu aceea

ce s'ar pricinui în viitor!).

Daună indiDauna poate fi nu numai directă, dar şi indirectă, adecă
vecti.
să lovească pe cineva pa» contre-coup, însă, în asemene caz,
dauna

indirectă

va

rectă a faptului
Daună ma-

terială,
Daună mo-

rală.

Dauna

trebui

să

poate

poate

imediată

și di-

să fie materială, adecă să atingă persoana

(qe ex. loviturile), sau averea
Ea

fie o urmare

daunator ?).

să

afecţiunele legitime

fie morală,

cuiva 3).
adecă

să atingă

onoarea

sau

a unui om 4). „Dacă cineva a fost le-

sabil de daune cătră mancă, dacă ea dovedeşte că a devenit bolnavă prin alaptarea acelui copil. C. Paris, 27

novembrie 1896. Pand. Ptriod., 1891. 2.214. D. P., 97. 2. 365.
Vedi şi C. Paris, 17 ian. 1884. Sirey, 86. 2. 174 şi Dreptul

=
—

Codul Calimach.

din 1884, No. 19. Pentru aceleaşi motive, se va decide că
manca care ar fi comunicat copilului o boală contagioasă
prin alaptare, va putea fi declarată responsabilă cătră părinții copilului, dacă ea nu i-a prevenit despre boala de
care era atinsă. — In cât privește responsabilitatea birourilor de plasare (bueua de placements) şi administraţiunei
asistenţei publice, în asemenea împrejurări, vedi FuzierHerman, foco cit., 2100 urm. C. Paris. D. P., 93. 2. 189.
1) Cpr. C. Pau și Cas. fr. D. P., 93. 2. 165. Sirey, 93. 2.133.
D. P., 71. 1. 117. Veqi și Cas. rom., S-a LI, Dreptul din 1814,
No. Ti şi Bulet. Cas. S-a 17, anul: 1974, p. 4. Sourdat, [,
32, 45. Larombiere, V, art. 1382, 1383, No. 37. Laurent,
XX, 526. T. Huc, VIII, 406. Fuzier-Herman, Zoco cit., 551 urm.
2) UC. din Bucureşti, Dreptul din 1890, No. 77. Demolombe,
XXI, 613. Vedi şi supră, p. 495, 496, text şi nota 1.
3) Art. 1758 din codul Calimach (1331 C. austriac) prevede
că, dacă s'au păgubit cineva în averea sa din vicleşug (dol)
sau din vederata neingrijire
a altuia, are drit să ceară despăgubirea sa, sau mai bine dis deplina satisfacţie, adecă
daune, ceea ce cuprinde atât /ucrum cessans cât şi damn
emergens (epr. art, 1750 C. Calimach, 1324 C. austriac);
ear dacă paguba s'au pricinuit dintr'o faptă oprită de codul penal, sau din zburdăciunea şi răutatea altuia, poate să
ceară şi extraordinarul preţ al lucrului seu (preoția affectionis).
Cpr. Prib. Ilfov. Dreptul din 1890, No. 1, consid. de la p.
8, colona 2. „Considerând, dice tribunalul, că legiuitorul
voind

să apere

toate

a prevedut în art. 998

drepturile

şi 999, în

şi bunurile

unei persoane,

termeni genevali şi care
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zat prin acte ilicite, dice art. 55 din codul federal al obligațiilor (Elveţia), care aduc o gravă atingere situaţiunei
persoanelor,

judecătorul

va

putea

să acorde

o indemnitate

echitabilă, chiar dacă nu sar stabili existența unei daune
materiale“ 1).
Fată câteva exemple de daune morale, pe care le gă- lxemple de

sim în doctrină și mai cu samă în jurisprudență.

Complicele femeei adultere poate fi condamnat la daune
pentru prejudiciul moral adus barbatului prin faptul său 2).
nu fac nici o

distincţiune,

parată, prin urmare, atât

că ori ce daună
cea

daune
mo-

trebue a fi re-

materială

cât și acea morală ;

a faptului

prejudiciabil; și a-

că, de şi de multe ori este aproape imposibil de a repara
și evalua în bani un prejudicii moral, însă nu e mai puţin
adevarat că ori ce condamnaţiune, fie chiar pecuniară, im-

plică

o reprobaţiune

morală

poi, din faptul că nu se poate evalua în bani o pagubă morală,

şi prin urmare,

se poate deduce că nu
contra, judecătorii
d-o cu gravitatea

a se acorda

se

poate

o reparaţiune

acorda

nici

exactă,

una,

nu

ci din

sunt suverani apreciatori, proporţionânprejudiciului moral, etc.“ Cpr. Cas. Ro-

ma, 9 april 1883. 1/ Foro italiano, anul 1883, 1, p. 583. Cas.

fe. Pand. Period.

1897.

1. 180.

D. P., 9%. 1. 366

şi 2. 459,

D. P., 9. 2. 414. Cas. belg., 17 martie 1881. Râpert.
Dalloz, Supplem., Responsabilitt, 521, No. 2178, nota 3 şi Sivey, 94, 2. 6i. Mai vedi încă şi alte decisiuni în D. P., 13,
2. 51. D. P., 72. 5. 386, No. 3. D. P., 94. 9. 47. Repent.
Dalloz, Supplem „ Responsabilitt, p. 521, nota 2. Demolombe,
XXXI, 672. Aubry et Rau, IV, $ 445, p. 1748. T. Huc,
VIII, 413. Laurent, XX, 393, 395 urm., 595. Sourdat, |,
33. Larombitre, V. art. 1382, 1383, No. 36, 37. Rauter,
Dr. criminal, |, 133. Râpert. Dalloz, Supplâm., Responsabilită.
218. Giorgio Giorgi, V, 161, şi decisiile citate de acest autor, Fuzier-Herman, III, Zoco cit., 551 urm.
Dacă s'au pricinuit cuiva adevarată păgubire din urma- Codul Catele necinstiri, dice art. 1757 din codul Calimach (1330 C.
limach.
austriac), are drit să ceară despăgubirea sa, adecă damnum
emergens, sau deplina satisfacție, adecă duune interese (damnam emergens et lucrum cessans). Vedi şi art. 1149 din acelaş
cod (1323 C. austriac), unde se dice: „Despăgubirea chiar
se numește întoarcerea numai a pricinuitei pagube, damn
emevgens (în codul austriac Schadloshultung), ear când aceasta se intinde și la vatamarea trupească şi la ştergerea
pricinuitei necinstiri, se numește deplină satisfacţie, Jamnun emergens et lucrium cessuns (în codul austriac, rolle Genugthauung).
1) Cpr. art. 847 şi 1300 din noul cod german de la 1896.
2
*) Vedi autorităţile citate supră, p. 390, text şi nota 1.

CODUL

Delicte de
presă.

Daune

cau-

sate prin o
scrisoare
in-

jurioasă.

Prescrierea
delictelor de
presă.

Scrisorile misive. Cuiaparţine proprietatea,
lor.

CIVIL.—CARTEA

I11.—TIT.

III.—QAP. V.—ART.

998, 999.

Persoana atacată prin presă poate să ceară daune de
la autorul articolului difamator sau de la girant, și în
lipsa acestora, de la editor (art. 24 Constit), pentru prejudiciul moral ce a suferit din această causă. Prin excepție la dreptul comun, comisiunea juraților fixează însuș
quantumul daunelor suferite (art. 105 Constit. 1).
Persoana care primește o scrisoare injurioasă, fie chiar
confidențială,

sate

poate

să

ceară repararea

daunei morale cau-

prin acest fapt 2), de și este generalmente admis *) că

) In materie de delicte de presă, prescripția

3
—
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este de 4 luni
(art. 594 Pr. pen. modificat prin legea dela 17 april 1875).
Curtea din Paris a decis că, în materie de presă, excepţiunea care resultă din prescripţie este de ordine publică, fie
vorba, de prescrierea, acțiunei publice, fie de acea a acţiunei: civile. D. P., 92. 2. 199. Această soluţie este departe
însă dea fi juridică, în ceea ce priveşte preserierea acțiunei civile. Cpr. Cas. fr. D. P., 92.1. 45. Vegi tratatul nostru în limba franceză, p. 265, text şi nota +.
Cpr. C. Limoges, 12 fevr. 1894. D. P., 95. 2. 537 şi nota
lui J. Valery. Sirey, 95. 2. 17 şi nota lui Tissier. Cpr. C.
de justiție din Geneva, 19 mai 1894. Sirey, 95. 4. 16. Fuzier- Herman, loco cit., 10992 urm. Hepp, De la correspondance
price, etc. 94. Hanssens, Du secret des lettves, p. 242. Aubry et Rau, VIII, $ 760 ter, p. 290.—Vedi însă C. Orleans
şi 'Trib. Tulle, D. P., 97. 2. 210. Pand. Ptriod., 94. 2. 209,
Doctrina şi jurisprudenţa sunt astăzi, în adevăr, unanime
pentru a decide că destinatarul unei scrisori confidenţiale nu
este stăpânul ei absolut, şi că el nu se poate servi de dânsa în contra voinței aceluia care a seris-o. El nu este proprietarul scrisorei de cât sub condiţiunea de a respecta se-

cretul ei, afară de casul când

ea ar forma

pentru

dânsul

un titlu de creanţă sau de liberaţiune (art.40 C. com.), sau
când

ea ar conţinea

în favoarea

lui o mărturisire

sau un

mijloc de justificare, în care caz el poate s'o producă în
justiţie. Cpr. C. Orleans, 29 iulie 1896. D. P., 97. 2. 209.

Pand. Period., 95. 2. 134. Trib. Paris., Dreptul din 1888,
No. 1. Pand. Ptriod., 91. 2. 133. Aubry et Rau, loco cit.

Larombiere, IV, art. 1331, No. Î4. G. Filiti, Discurs pronunțat. cu ocasiunea deschiderei anului judecătorese 1895
—1896. Curierul judiciar din 1895, No. 31, p. 243 urm.
“ Vedi şi Alex. Degre, Dreptul din 1895, No. 10.—Din imprejurarea că scrisorile aparțin, într'o limită oare care, şi
aceluia. care le a scris, Curtea noastră supremă atras conclusia că sustracţiunea

lor făcută

de acea

persoană nu con-

stitue delictul de furt prevedut de art. 306 şi urm. C. pen.
„Considerând,

dice Curtea, că dreptul unui destinatar asu-
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|

fi divulgat

pra unei scrisori ce'i a fost adresată nu iea naştere de cât
prin faptul tradiţiunei ; că între autorul unei scrisori şi
destinatar se poate conveni că tradițiunea nu dă dreptul
destinatarului

de a face

cu această

scrisoare

întrebuinţa-

rea. ce ori ce proprietar este în drept a face cu lucrul său,
şi că, dar, printr'6nsa nu s'a transmis acestuia un drept de
proprietate asupra scrisorilor în chestiune;
„Considerând că o scrisoare confidențială fiind, în intențiunea şi aceluia ce a scris-o şi aceluia ce a primit-o, dea
vemâne conţinutul ei un secret între dânşii, urmează neaparat că sus-disa condiţiune trebue să fie privită ca virtual stipulată de cel ce a adresat scrisoarea, şi de asemene că destinatarul ei n'a primit-o de. cât sub angajamentul
tacit din partea

sa de a nu fi privit ca proprietar al aces-

tei serisori, ci ca un simplu depositar (?) al unui secret al
seriitorului ei ;
„Considerând, pe lângă aceasta, că sus-disul raport între
autorul unei scrisori confidențiale şi destinatarul ei, se impune printwun sentiment de toți împărtăşit, şi care ne face
să vedem un abus de încredere din partea destinatarului,
care sar pretinde a face cu asemene scrisoare intrebuinţarea

ce un

proprietar

este

în drept

a face

cu lucrul

seu

(Cpr. Aubry et Rau, VIII, $ 760 ter,p. 291, nota 7);
„Considerând că astfel fiind, când recurenta de astăzia
luat pe sub

ascuns

scrisorile

ce dânsa

ei, scrisori al căror caracter
nu se poate contesta, n'a luat
ruia acesta putea fi privit, în
prietar al acelui lucru, şi dar
de fapt lipsind,

Curtea

pretare a art. 306
damnare

pentru.un

adresase

din București,

prin o greşită inter-

şi urm. din C. penal, a pronunţat
o confapt neprevădut

Cas. S-a II, anul 1893, p. 488, 489.
Soluţia dată de Curte poate, pănă

de lege... ete.*
la un

să fie-vorba

de deposit,

Bulet,

punct oare care,

să fie juridică ; nu este însă exact de a se dice,
Curtea, se exprimă prin considerentele sale şi
spune și într'o decisie a Curţei din Limoges, de
1824 (v. Repest. Dalloz, Lettre missive, 98, nota
tinatarul unei scrisori nu este de cât depositarul
că nu poate

amantului

confidenţial, de altmintrele,
un lucru mobil asupra căraport cu recurenta)
ca proacest element al delictului

acolo unde

aşa precum
precum se
la 17 iunie
3), că dese, pentru
nu există

nici 0 obligaţie de restituire (art. 1591 C. C.). Destinatarul scrisorei devine proprietarul ei prin inmânarea cei
se face (art. 1909), însă dreptul seu de proprietate se găseşte restrâns prin principiul inviolabilităţei secretului serisorilor. Cpr. Aubry et Rau, VIII, $ 1760 ter, ab înitio, p.
289. Al. Degre, Dreptul din 1895, No. 70. Nu este deci
exact de a se dice, aşa precum dice colegul nostru, C. Di-
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

de acel

care

III.—TIT, IIIL.—CAPIT.

o primeşte,

pentru

că

V.--ART.

faptul

de

998, 999.

a

adresa

sescu (Cursul de drept public, IL, p. 411), că scrisoarea devine

proprietatea

destinatarului,

îndată

ce

ea a fost pusă,

la poştă, căci ea nu devine proprietatea lui de cât prin
tradiţia ei. (Cpr. art. 421 C. com.). Vedi Alex. Degre, Dreptul din 1891, No. 21 şi din 1895, No. 70, care citează în
acest sens pe Kohler, profesor la Berlin, Das recht an Brie-

fen (1893).
Dreptul ceJor de al 3-le
de

a se ser-

vi de scrisorile scrise
de alţii.

Destinatarul unei scrisori
uz de dânsa

confidenţiale neputând să facă

de cât cu consimţământul

expres

sau tacit

al

scriitorului ei, resuliă a fortiori că şi cei de al treile, care ar
“deţinea asemene scrisoare prin resultatul unei erori sau unei
fraude, nu sar putea servi de dânsa în justiţie fără consimțâmântul expres sau tacit al destinatarului și al autovului. ei, căci altfel s'ar calca secretul scrisorilor, garantat
atât prin codul penal (art. 156),
cât şi prin Constituţie (art. 25).
Cpr. şi art. 105 urm. din legea telegrafo-poştală de la 19

iulie 1892. Cas. fr. D. P., 70. 1. 183. Pand. Ptriod., 189%.
1. 300.

C. Douai.

D.

P., 9%. 2. 521.

Vedişi Tib.

Nîmes.

Pand. Period, 90. 2. 225. Aubry et Rau, VIII, $ 160 ter, p.
990. Cei de al treile n'ar putea invoca în justiție scrisorile adresate altuia de cât dacă aceste scrisori ar fi fost
scrise în interesul

lor personal

sau

într'un

cu acel al destinatarului. Larombiere,
14, în fine. Demolombe, XXIX, 004.
De

asemenea,

de

câte ori o

interes

IV, art.

comun

1331,

scrisoare a fost cerută

No.
de

procuror sau de judecătorul de instrucţie, în interesul unor
proceduri penale (cpr. art. 13. L. telegrafo-poştală din 19
iulie 1892), şi se găseşte la dosarul afacerei, de atâte ori cel
de al treile interesat este în drept a se servi de ea nu numai în interesul apărărei sale, dar şi pentru a justifica o
condamnare la daune contra uutorului sau destinatarului
ei, pentru că această scrisoare, prin alipirea ei la dosar, care
este

un

act public,

şi-a perdut

Cas. fr., 19 iunie 1895. Pand.
rea

Producerea
scrisorilor :
în justiţie în
materie de
divorț.
Controversă.

său

confidenţial.

Scrisoarea încetând de a mai fi confidențială prin cetiei în o audiență publică, cu consimţămentul autorului

şi destinatarului
nu

caracterul

Period., 1996. 1. 300 urm.

se mai

pot

ei,
opune

cu

drept

cuvânt s'a decis că aceștia

la usul ce partea

interesată

ar voisă

facă de eaîno altă fasă a procesului, de ex., la a doua instanţă,
sau chiar în un alt proces. Cpr. Cas. fr. D. P.,90.1. 12.
Chestiunea de u se şti dacă, în materie de despărțenie,
soțul insultat prin niște scrisori adresate unei a treia persoane poate sau nu să producă aceste scrisori în justiţie,
atunci când el îşi întemeiază reclamaţiunea sa tocmai pe
“aceste insulte, a dat loc la discuţiuni atât în doctrină cât
şi în jurisprudenţă. Laurent, care recunoaşte soţului insultat dreptul de a produce scrisorile adresate lui personal
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altuia o scrisoare injurioasă este un fapt ilicit carel

su-

(III, 204), îi tăgădueşte dreptul de a se servi ge scrisorile
adresate unei a treia persoane, susținând că, prin producerea lor în justiţie, s'ar viola secretul ocrotit de Constituţie,
soluţiune admisă, la 1875, şi de Curtea din Paris (Repert.
Dalloz, Supplem., Dirorce, p. 381, nota 1), ear acum de curenă,
de Curtea din Douai, 93 ianuar 1896. (Dreptul din 189,
No. 71 şi D. P., 9%. 2. 521).0 altă jurisprudenţă face însă
oare care distincţiuni. Astfel, sunt decisiuni car6

dau

dreptul

soţului reclamant să se servească în sprijinirea reclamaţiunei sale de scrisorile confidenţiale pe care le a dobândit
în posesiunea sa prin mijloace licite, tăgăduind insă acest
drept de câte ori ele au ajuns în mânele sale prin mano-

pere franduloase (cpr. Cas. fr. și C. Besancon, D. P., 88.
1. 477. D. P., 86. 1. 145. D. P., 63. 2. 63), sau prin resultatul unei erori (Cas. fr. D. P., 76. 1. 183). Vedi şi alte decisii citate în ft. I, partea II, a lucrărei noastre, p. 142, nota 1. Cpr. Bauduy, I, 674. Astfel, se decide
că femeea

s'ar putea

servi

de scrisorile confidenţiale

adre-

sate barbatului său, sau scrise de el unei alte persoane, găsite nepecetluite în buzunarul unei haine a acestuia, întun serin, etc. Cpr. Cas. fr. şi C. Rouen. D.P., 90. 1.12.
D. P., 91. 1. 311 şi 2. 383. D. P. 80. 2. 190.-—Contră.
Prib. Nimes şi C. Paris. Pand. Ptriod.,
90. 2. 225. Repert.
Dalloz,

Supplem.,

Divorce,

415, nota

Î.—A fortiori, deci, fe-

meea ar putea să producă în justiţie scrisorile primite de
barbatul s&u, pe care acesta le ar fi rupt şi lepadat. Trib.
şi C. Paris. D. P., 91. 2. 420.
In privinţa telegramelor, se decide însă, cu drept cuvânt, Telegrame.
că unul din soţi nu poate, în interesul său privat,să ceară de
la un birou telegrafic copie de pe o telegramă expeduită de
celalalt. Cpr. C. Pau, D. P., 89.2. 134. Acest drept nu aparţine de cât instanţelor judecătoreşti, judecătorilor de instrucţie şi procurorilor, în baza art. 13 din legea telegrafo-poştală de la 19 iulie 1892. Cpr. Thonissen, Constit. belge
aunotte, No. 138. Alex. Degre, Dreptul din 1895, No. 14.
Noi însă

nu ne am

oprit la asemene distineţiuni, şi întru

cât nici un text de lege nu opreşte producerea în justiţie
a scrisorilor, ori cât de confidenţiale ar fi, am admis, dimpreună cu Demolombe (IV, 394), că ori ce scrisori, fie ele adresate soţului reclamant, fie unor alte persoane, pot fi produse
în sprijinirea acţiunei de divorţ, ori care ar fi mijlocul prin
care acele scrisori ar fi ajuns în posesiunea sa, dacă, bine
înțeles, ele sunt sincere şi adevarate şi nu sunt închipuite
de soți spre a ocoli condiţiunele şi dificultăţile pe care le
presintă divorţul prin consimţemânt mutual, ceea ce judecătorii vor aprecia în suveranitatea lor de judecători ai
faptelor. Mai mult încă, la caz de a nu se putea infăţoşa
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pune
Usurp. unui
nume.

la daune.

Asupra

TIT. IIL.—CAPIT. V.—ART.

acestui punct

998, 999.

autorii sunt de acord

şi o divirginţă oare care nu s'a ivit de cât în jurisprudenţă !).
Usurpatorul unui nume?) sau a unei firme comereiascrisorile în original, copiile scoase de părţi neavând absolut nici o valoare (cpr. Trib. Anvers, D. P., 76. 2. 25),
autorii

scrisorilor

vor

putea

fi

citați

ca

marturi

spre

spune conținutul lor. Prin urmare, barbatul, pentru a
croti moralitatea soţiei, demnitatea familiei, onoarea şi
guranța sa proprie, ca cap al familiei, va putea să
pească prin putere și chiar prin fraudă, epistolele scrise

soția sa sau

adresate

aceste scrisori
scrisorilor. In
dice foarte bine
dulter poate să

de la complicele

ei de alte persoane,

a

osirăde

putând produce

în instanța de divorţ, fără a viola. secretul
acest sens, Curtea de casaţie din Francia
(9 iunie 1883), că proba delictului de aresulte din scrisorile cumparate de barbat
soției

sale

şi

produse

de el

în justiţie.

Principiul inviolabilităţei' secretului scrisorilor nu se opune
ca judecătorul să le iea în consideraţie, mai ales în această

materie specială, îndată
bat pentru a'și procura

ce mijloacele întrebuințate de baracele scrisori nu constituese vre

un delict, nici sunt oprite de lege. Dreptul din 1883,
52 şi D. P., 84. 1. 89. Cpr. şi Cas. fr., 15 iulie 188.
P., 86. 1. 145. C. Paris. D. P., 94. 2. 591. Vedi şi alte
cisii citate în î. I a lucrărei noastre, p. 142, nota 3.
în acest sens se pronunţă și distinsul nostru amic, D.
Piliti,

procurorul

general

de la Inalta

Curte de

No.
D.
deTot
Gh.

casaţie, în

discursul său mencionat de deschidere a anului judecătores 1895—96, care, și de astă dată a binevoit a se referi
la modesta noastră lucrare, primind în totul teoria ce am
susținut în această privință: „Posesiunea scrisorilor, dice
între altele, savantul magistrat, fie provenită din intâmplare, fie prin mijloace puţin scrupuloase și pe care buna
cuviință le desaprobă, această posesiune remâne juridicamente

legitimă,

ției, afară numai
nu şi are origina

şi

poate

dacă

în vre un

1895, No. 31, p. 246

Legea asupra numelui
din 1895.

”)

"9

să serve

posesiunea
și

ca probă

unor

înaintea justi-

asemene

scrisori

delict“. Vedi Curierul judiciar din

Dreptul din

1895, No. 54, p. 451.

Cpr. Alex. Degre, Dreptul din 1895, No. 74, p. 612, nota 1.

Vegi autorităţile citate supră, p. 452, nota ?.
Cpr. L. din 18 martie 1895, asupra numelui, care proclamă

principiul că numele

patronomic

constitue

cureşti

competentă

în toată

o proprietate ex-

clusivă, care nu poate fi atinsă de nimene. Vedi în această
privinţă, P&ucescu, II, 406. Laurent, XX, 495. C. Paris.
Pand. Period., 94. 2. 290. Vedi asupra acestei legi discursul pronunţat de procurorul general al Curţei de casație
cu ocasia deschiderei anului judecătoresc 1891—98. Dreptul
din 1897, No.52.—Prin o stranie anomalie, Curtea din Bueste

singură

ţara pentru a sta-
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le î), poate fi condamnat la daune, pentru că prin violarea
dreptului altuia, și-a însuşit pe nedrept o proprietate strâină.
Pseudonimul fiind şi el proprietatea exclusivă aceluia, Proprietatea
.
5
lonimil-

care la adoptat, usurparea lui poate da loc la
Dreptul autorului asupra

daune 2).PSen lui.enim

operei sale literare, artistice, Legea presei

ete., constituind o proprietate de care numai el și moște- din 1862.
1 april

nitorii sei pot să se bucure, cât timp opera sa n'a picat
în domeniul public, se înțelege că usurparea operei altuia sau plagiatul poate da loc la o acţiune în despăgubire.
Plagiatul nu cade însă sub legea penală de cât atunci
când constitue delictul de contra-facere (art. 339 urm. C.
pen.), şi asemene delict există, de şi numele autorului reprodus ar fi fost citat, dacă este constant că opera ori-

Plagiat.

ginală a fost copiată chiar cu oare care schimbări 3).

Imitaţia frauduloasă a unei mărci de fabrică constituind . Imitaţia
PN
,
un delict
civil, poate și ea săNadeie loc la daune, întru
câţ,a afrauduloasă
auduloasă
unei mărci
prin mijlocul ei s'a făcut o concurenţă păgubitoare 1) comer- de fabrică.
tma asupra contestaţiilor ce s'ar rădica cu ocasia schimbăvei numelui unei persoane (art. 10 L. din 18 martie 1895).

) Vedi L. din 18 martie 1884, asupra înscrierei firmelor.

)

Cpr. D. P., 59. 1. 248. D. P., 69. 2. 924 și 3. 90. Pand.
Period. 1891. 2. 160. Vedi t. II a ucr. noastre, p. 439, nota 3.
Cpr. Prib. Niort, 17 fevr. 1891 şi C. Paris, 1 martie 1890.
Pand. Period. 91. 5. 236. Repert. Dalloz, Propr. litteraire,
332, n. 1. Pand. fe. Repert. Propr. litter., 1114 urm. Muteau,
op. cit, p. 504. Vedi asupra proprietăţei literare în timpurile moderne și în antichitate, lucrarea foarte conştiincioasă,
a amicului nostru, C. Hamangiu (Bucureşti 1893).
Cpr. C. Galatz. Dreptul din 1891, No. 40. C. Riom. D.P., 53.
2. 137. Laurent, XX, 496. Păncescu, II, 408. Muteau, p. 555.
Concurența, neleală sau ilicită, pe care câte-odată 'şi o
fac unii comercianți de mărfuri similare, constitne deci un
delict, şi ca atare, dă loc la aplicaţiunea generală a principiului responsabilităţei civile (art. 998, 999). Lyon-Caen et
Renault, Droit comm., 1. 111, p. 157. Muteau, op, cit, p.
546. Cpr. C. Paris, 23 iunie 1896, Pund. Ptriod., 1897. 9. 132.
Prin concurenţă neleală sau ilicită, se înţălege în comerţ
ori ce act sevârşit cu rea crediuță, în scopul de a stabili o
confusiune între produsele mărfurilor a, doi fabricanți. Cpr.

D.P., 93. 2. 418. D.P. 84. 2. 182. Dreptul din 1898, No. 6.

Muteau, De la Responsabilite civile, p. 546. Elementul constitutiv a concurenţei neleale este dec; intenția doloasă menită a
induce publicul în eroare asupra produselor unui fabricant sau
mărfurilor unui comerciant. Cpr. C. mixtă din Alexanăria.
Pand. Period., 81. 5. 28. C. Paris, Riom şi Caen. Pund Piriod., 94. 2. 233. — Curtea din Orleans (D. P., 90. 2. 134)

Coneurenţă
neleală.

Ce se înţăleSe Prin coneurență ne-

CODUL CIVIL.—CARTEA. I1l.—TIP. IL. CAP. V.—ART. „998, 999.
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ciantului proprietar al ei .și dăuna, în asemene caz, va fi mai
mult materială de cât morală (art. 6 L. din 15 april 1879).
Alt exemplu
de daună

morală.“

mis

Eată încă un caz în. care Curtea din Bueureștia ad0 acţiune în despăgubire pentru un prejudiciu moral.

Mult regretatul nostru amic, Em. -Protopopescu-Pake, restaurând biserica din Urlaţi, găsise cu cale:de ași zugrăvi in acea

biserică

portretul

lui

și

acel

al soţiei

sale.

a decis că faptul unui comerciant. de a atrage atenţiunea
generală asupra mărfurilor sale prin publicaţiuni, anunciuri,
afipte, etc., prin promisiuni şi afirnaţiuni minciunoase asupra calităţei, provenienţei
sau ettinătăţei acelor mărfuri, cu
scopul de a surprinde încrederea publicului şi de a departa
muştereii de la comercianții cinstiţi care au aceleași mărfuri,
constitue o concurenţăy neleală, şi ca atare, poate da loc la

“ daune.—Vedi însă T. Huc, VIII, 408...

Dar dacă concurenţa comercială permite unui fabrieant sau

comerciant. de a lăuda eficacitatea produselor sau mărfurilor
sale, nu-i este permis de a indica în public produsele unui fa-

bricant sau mărfurile unui comerciant ca fiind inferioare proprielor sale produse sau mărfuri. Prib. Paris, Dreptul din

1895, No. 10. Pand. fr. "Repert.:v“ Concurr. dăloyale, 605 urm.

Concurenţă
exercitată
contra unei
categorii de
fabricanți
sau comercianţi.
Competinţa.
tribun. eomerciale.

Controversă:.
Compensarea
daunelor.

Concurența ilicită poate fi exercitată nu numai contra
unui singur fabricant sau comerciant, în mod individual, dar
contra unei categorii întregi de fabricanți sau comercianți.
Astfel ar fi, de ex., faptul unuia sau
a mai multor droguişti
- de a vinde, în contra legei sanitare, medicamente în dauna,
farmaciştilor. Cpr. D. 92. 2. 582. PT. Hut, VIII, 408. Sourdat, 1, 48. P&ucescu, II, 450, 461.
SE
“Pribunalele comerciale se declară în genere, în Francia,
competente de a judeca acţiunea în daune, atunci când faptele de concurenţă neleală s'au petrecut între comercianți.
„Y. Lyon-Caen et Renault, Joco cit. C. Douai. D. P. 69. 2. 18.
Dacă. ambele părţi sunt în culpă, daunele pot fi compensate. Ast-fel, o acţiune în daune întrodusă în baza unei concurenţi neleale ce se pretindea a fi fost făcută de un comerciant celuilalt, s'a respins de Curtea din: Riom, fiind că
se constata în. fapt că ambii comercianţi îşi făcuse reciproc
o. concurenţă ilicită. D. P., 53. 2.137. Vegi şi supră, p. 422,
nota 2, în fine—Se

poate

consulta

asupra

concurenţei

ne-

leale: Pand. fr. Repert., t. 20, v” Concurrence deloyale ; Allart, Trastf thtorique -et pratique de la concuvrence deloyale ;
Mayer, De la concurrence deloyale; Povillet, Tr. des margues
de fabrique, etc. ; Braun, Nouveau traite des marqitis de Jabrigue, ete ; Barbier, De la concurrence deloyale; Darras, 1.
theorigue et pratique de la concurrence dtloyale; Best, 1.
ihtorigue et pratique de la concurrence 'deloyale; Raul „Joubert,
De la 'cncurrehce diloyule; Calmels, Des noms -et : marques
„de fabrique, ete.; Muteau, op. eit.,p. 545 urm, ete., ete.
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Aceste portrete fiind însă desființate mai în urmă după
porunea unui ctitor a aceleiaşi biserici, o acțiune în daune

este întrodusă în contra acestui din urmă, și Curtea, decide
(26 fevr. 1885), că ctitorul unei biserici fiind, după datinele ţărei în drept de a'și zugrăvi portretul său în bisevica la a cărei restaurare contribuise, faptul unui alt
ctitor de a şterge şi desființa portretul zugrăvit cu consimț&mântul cel puţin tacit al enoriașilor, atrage responsabilitatea de a restaura cu cheltmeala sa portretul şters
pe nedrept şi de a repara dauna morală causată prin a-

cest fapt!). Am citat anume acest exemplu, pentru că el dovedeşte

că dauna

fi

poate

persoane

unei

adusă

materială, dar şi

nu

numai

morală, de și acest principiu s'a contes-

tat pe nedrept de Curtea din Metz ?).
'Tribunalele țin socoteală de daunele morale mai cu samă
în

materie

de

promisiuni

Principiul libertăței

de

căsătorie

căsătorie se opune, în adevăr,
penale şi la alocarea

a inexecuţiunei

şi

de

consimțemântului

seducțiune.

în

stipularea

la

materie

de Promisiuni

câsitorie.
unei clause(9Stipularea

unei indemnități pentru simplul. fapt unei claus

făgăduinței de

căsătorie), quia inhones- Wliaitate.
validitate.

fum visum est, vinculo pence matrimonia obstringi, sive Jufura, sive jam contracta. (L. 134, Pr., în fine, Dig., 45, 1,
De verborum obligationibus et actionibus.)
De

şi

promisiunele

am vedut supră, p. 140,
causă

ilicită şi contrară

de căsătorie

sunt nule,

după

cum Violarea u-|

ca unele ce se întemeiază

pe 0 sun deci:

este

gene- sătorie. Da-!

ordinei

publice,

totuși

valhmente admis că violarea unei asemene promisiuni, fără
nici o causă bine cuvântată, poate da ioc la despăgubiri,
:) Vegi Dreptul din 1885, No. 44.
%) C. Metz, 17 fevr. 1819. Repert. Dalloz, 0Oblig., 178, nota 2.
3) Cpr. C. Dijon. D. P., 93. 2. 183. Pothier, VI, Contrat de
mariage, 44. Demolombe, III, 31. Fuzier-Herman, loco cit.,
2194 urm. Laurent, II, 308. Larombiere, III, art. 1227, No.
2. Duranton, II, 187; X, 319 urm.; XI, 329. Bedarride, op.
cit., II, 1353. Aubry et Rau, V, $ 454, p. 33, nota 26.
Glasson, Du consentement des cpouz au mariage, 91. Pand. îr.,

Mariage, L, 348 urm. şi Oblig., 1, 50,2380, 2381. Sourdat, I, 446

bis. Art. 1297, $ 2 din noul cod german
este formal în
această privinţă. „Das Versprechen einer Strafe fiir den Fall,
das die Bingehung der Ehe unterbleibt, ist nichtig“. Cpr. art.
1580 C. saxon, art. 53 C. italian, art. 45 C. austriac, ete.
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câte ori

asemene

fapiă

V.—ART. 998, 999,

ar aduce celeilalte

părţi o dau-

nă fie materială, fie morală!).
Daună

Prejudiciul

ma-

terială și
morală.

material

va consista în cheltuelele făcute

e viitorul soț părăsit, cheltueli de drum, presenturi și
altele?); ear prejudiciul moral, în atingerea onoarei şi reputațiunei sale, mai cu samă când neţinerea proiectului de

căsătorie nu este faptul femeei,
Determinavea quantumului dau-

nelor.

Casurile în
care neţinexea promisi-

ci al barbatului 5).

Daunele atât materiale cât și morale suferite de soțul părăsit din pur capriciu și fără nici un motiv legitim,
se vor fixa avânduse în vedere averea și posițiunea socială a părţilor, precum și perderea suferită de reclamant,
fără a se putea ţine în samă câștigul ce el ar fi fost împedicat de a realisa (/ucrum cessans)€).
Dar dacă neţinerea unei promisiuni de căsătorie poate

în principiu să deie loc la despăgubire, de câte ori ea are
unei de căsă-loc din pur capriciu și fără nici o causă bine-cuvântată,
torie nu dă
loc la daune.

acţiunea în daune nu mai este admisibilă
mofiv serios face pe unul din viitorii soţi

de câte ori un
sau pe părinţii

lui să renunţe la căsătoria proiectată. Astfel ar fi, de exemplu, absența prea îndelungată a unuia din logodnici 5),
condamnarea

lui la

o

pedeapsă

infamantă,

contractarea

unei boli rușinoase“), îngreunarea de" cătră semânță străină,

)
)

i)
%)
Dreptul
roman.

Cod. Andr.
Donici.

IV)

Vedi supră, p. 141, text şi nota 1, şi la autorităţile citate
acolo, adde, Fuzier-Hermau, III, loco cit., 2129 urm, 2147.
Vegi supră, p. 141, şi la autorităţile citate acolo, adde, Aubry et Rau, V, $ 454, p. 34, nota 96. Sonrdat, I, 446 bis.
Larombiăre, III, art. 1227, No. 3. Fuzier-Herman, loco cit.,
2150, 2152. C. Paris. D. P., 95. 2. 86 şi Sirey, 94. 2. 964.
Cpr. art. 67 C. Calimach, 1298, 1301 C. german, ete.
Vedi autorităţile citate în nota precedentă şi supră, p.
141, nota 2.
Vedi autorităţile citate supră, p. 141, nota 3 şi FuzierHerman, loco cit., 2146. Larombiere, III, art. 1927, No. 3.
Laurent, II, 308. Demolombe, III, 30. Vedi şi t. I, partea
II a lucrărei noastre, p. 8.
Legea romană autorisa pe unul din viitorii soţi a nu aştepta reîntoarcerea celuilalt mai mult de trei ani, post tres
perigrenationis annos (L. 2, Cod., 5, 11, De repudis). Cpr.
Andr. Donici, capit. 30, $ 1, în fine. Codul Calimach permite de asemene desfacerea logodnei desăvârşite pentru
prelungirea cununiei peste patru ani (art. 120), ear codul
Caragea peste trei ani (art. 3, partea III, capit. 15).
„Se strică logodna, dice Andr. Donici (capit. 30, $ 7),când
amândouă părțile se vor căi şi nu vor primi, sau când nu

DELICTELOR

ELEMENTELE

după

cum

se exprimă

art.

120 din codul

Calimach

vila lui Matei Basarab (glava 178), perderea
va fi prin voinţa
când

s'a făcut

când

o parte

va căi şi nu
denie, pentru
va, întâmpla
darurile cele

şi ştirea

logodnă
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şi pra-

etc. 1),

averei,

părinţilor și a epitropilor, sau
şi pre urmă o parte

pre ascnns,

se

va priimi, sau când se va afla pricină la rucare opreşte pravila bisericească, care de se
să fie logodnă sau nuntă nelegiuită, zestrea Şi
dinaintea nunţei îndată se dau înapoi ; sau
este

se va afla că nu

de căsătorie avend din

o parte se va afla că este rob
fire greşală, san când
sau roabă, sau când o parte se va înştiinţa pentru ceealaltă că este cu patimă din cele defăimate: precum desfrănarea şi beţia, sau pentru partea femeească că au curvit,
sau a avut a păcătui cu cineva prin bună dovadă aceea
socotită de fecioară, sau când o parte se va întâmpla să

facă vre o vinovăţie din cele urâte şi de pedeapsă, sau
când o parte va voi să se spăsească lăsând cele lumești,
sau va lipsi trei ani neștiind unde seaflă, sau când o parte
se va întâmpla să cadă în patimă şi boală de lepră, epi-

lepsie, slăbănogire sau altă boulă urâtă, sau: să caqă în nebunie

întru

care

să

pătimească

Matei

Basarab

doi ani nevindecânduse“.

Vegi şi art. 120 C. Calimach, precum şi art. 3, partea III,
cap. 15 C. Caragea.
lui

Pravila

ne

arată

şi ea,

în

glava Prav. lui M.

(eapit.) 178, motivele pentru care se poate deslega o l0godnă. Aceste sunt următoarele: „De va fi fost logodna
care nu e pre toemală, şi cum nu sau căzut, adecă să fi
fost copiii mici ; de se va afla (logodnica) îngrecată de barbat străin ; de se va afla că este de altă credință, sau păgân

sau

eretic,

ori barbatul,

ori muerea.

Mai

marele

Basarab,
glava 178.

locu-

lui, adecă Domnul, sau alt dregător de va sili pre părinții
barbatului sau al femeei şi îi va năcăji, earei nu vor vrea
şi vor face logodnă de silă; aceia când vor afla vremea să
se deslege ; de se va face călugăr unul dinti”amândoi. Desleagă-se logodna şi când se va întâmpla neștine de se va
birui de dracul, şi se va îndrăci barbatul sau muerea. Ci
însă de se va tâmpla aceasta mai înainte de logodnă sau
şi înti'aceea di, să se disparţă, ear de se va face după aceea, atunci să aștepte barbatul ani trei, ear muerea pre
Darbat ani inci; de aceea, dacă vor trece cinci ani ai
barbatului,

')

sau

trei ai muerei,

atunci

se va însura

carele

va fi sănătos, sau barbatul, sau muerea,.
Cpr. Pothier, Contrat de mariage, VI, 59 urm. Larombitre,
IL, art. 1927, No. 4. Fuzier-Herman, loco cif., 2162. Lauvent, II, 309. Aubry et Rau, V, $ 454, p. 33, text şi nota
26. Demolombe, III, 29. Cpr. C. Paris. D. P., 76. 2. 236.
Prin aplicarea acestui principiu, art. 1298, în fine, din
noul cod german, prevede că obligaţiunea de a repara dauna nu există de câte ori stricarea logodnei se datorește

Art. 1998 C.
germân.
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nete
ților.

Promisiunea
fiinţată

prin

III.— TIT. III.—CAP.V.—ART. 995, 999.

de căsătorie

consimț&mântul

poate

de

expres

sau

asemenea
tacit

fi des-

a

părţilor

și, în asemene caz, este evident că nici o despăgubire nu
se datorește nici de o parte, nici de alta. „(Jud consensu

contrahuntur, contrărio consensu

dissoleuntur“ !).

Promisiunea de căsătorie ne aduce a vorbi despre
seducţiune.
Sedneţiune.
Seducţiunea nu este prevedută de legile noastre. Ea
era însă anume prevădută de codul Calimach:
„Dacă ci-

neva

amăgind

partea femeească,

cod (1328 C. austriac),

îi va

dice art.

face copil,

1754

din acest

dator este săi

plătească trebuincioasele cheltueli a lehusiei, şi se însărcineză şi cu îndatorire cătră copil, după legiuirele respective.“
Dreptul gerIn Germania, de asemene, după Landrecht, seducțiu-

man: Tand- nea unei femei nemăritate și onorabile (unbescholten), care
a avut de resultat îngreunarea ei, atrage pentru
obligația alternativă de a se căsători cu dânsa,

seducâtor
sau deai

plăti daune-interese ?).
unei cause grave, gravitatea apreciânduse, bine înţeles, de
judecătorii fondului. — În afară de aceste împrejurări, textul mencionat face responsabil pe logodnicul care s'a retras, de daunele aduse prin această retragere nemotivată,
atât faţă cu viitorul soţ cât şi faţă cu părinţii sau cu acei care
înlocuese pe părinţi. Daunele şi obligaţiunele contractate cu
această ocasiune nu sunt supuse reparațiunei de cât într”o
mesură raţionabilă, ceea ce constitue earăşi o chestie de
apreciare. Cpr. art. 46 C. austriac şi 54 C. italian.— Logodnicul care, prin o greşală gravă, a făcut pe celalalt viitor soţ să renunţe

la căsătoria

proiectată,

trebue

să'l des-

păgnbească în măsura mai sus aratată (art. 1299 din acelaş cod). In ori ce caz, dreptul la despăgubire se prescrie
prin

doi

ani

de ia stricarea

logodnei

(art.

1302

din

acelaş

cod). In codul italian (art. 54), neţinerea fără nici un cuvânt
a unei promisiuni de căsătorie nu dă loc la daune de
cât dacă promisiunea a fost făcută prin act scris (se la
proinessa fu fatla per atto pubblico o per îscrittura. privata), Şi
acţiunea

Codul Saxoniei
şi alte
legislaţiuni
germane.

se prescrie

prin

un an

din

diua în care promisiu-

nea trebuea să'şi primească executare.
1) Cpr. Pothier, Contrat de maviage, VI, 55. Larombiere,
art. 1221, No. 4. Vegi Andr. Donici, capit. 30, $ 7 şi
Caragea, art. 3, lit. h, partea III, capit. 15, unde se
că se strică logodna când, fără pricină, logodnicii se tor

III,
Cod.
dice
căi.

2) După codul Saxoniei (art. 1551), după legea din 29 mai
1816
(Altenburg),
şi după legea, din
28 iulie 1858 (Saxai
,
:
:

Coburg), simplul fapt al seducțiunei supune pe seducetor la
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Această legislațiune este însă abrogată prin noul cod
german, promulgat la 1896,
spre a fi aplicabil în toată
Germania cu începere de la 1 ianuar 1900. Eată disposițiunele noului cod: „Acel care, prin amăgire, amenințări
san abusul unui raport de snperioritate, determină pe o

femee

sau pe o fată la o
dauna

825) 1).

De și dauna suferită în asemene

este

morală,

totuși

causată

extra-conjugală,

a

pur

repara

relațiune

obligat

ea

are

prin

acest

dreptul

fapt“

este
(art.

caz de femee,
la o despăgubire

în bani ; art. 847 din acelaș cod o spune anume”).
In fine, art. 21 din legea dela 18 august 1896 pentru punerea în vigoare a noului cod (Linfiihungsgesetz)
regulând o chestie de drept internaţional, prevede că obligaţia
de întreţinere alimentară a tatălui cătră copilul natural,
precum și obligația sa de a plăti mamei cheltuelele ges-

tațiunei şi
după

legile

nașterei
multe

a

facerei,
Statului

copilului, fără

drepturi
daune,

de cât

chiar dacă

pensia
căruia

alimentară,
aparţine

etc.,

mama

în momentul

ca judecătorii să poată
acele

prevădute

de legile

femeea n'ar fi remas

se judecă
acorda mai
germane.

îngreunată.

Ant.

1551 din codul Saxoniei merită de a fi menţionat aici. Eată
cum se exprimă acest text, care, cu drept cuvânt, n'a fost

reprodus nici în o legislație modernă: „Ori-cine a avut relaţiuni cu o femee nemăritată este obligat, dacă nu voește sau nu poate so iee de soţie, să'i plătească daunele
pe care judecătorul le apreciază după posiția socială a femeei şi averea barbatului, fără a se distinge dacă femeea «
remas sau nu îngreunată. Femeea nu poate însă cere nici 0
despăgubire când este necinstită prin profesiunea sa sau
a avut relațiuni cu alţi barbaţi, fie înainte, fie în urmă;
când a cerut bani înainte de a se da barbatului;
când
sa căsătorit cu un alt barbat înaintea refusulni seducetorului de a o lua de soţie; când sa dat unui barbat
pe care îl ştiea căsătorit sau care era rudă cu dânsa în
gradul oprit de lege, sau în fine, când refusă, .fără
nici o causă binecuvântată, de a se căsători cu barbatul
catre a necinstit-o*. Asemene disposițiune nu numai că nu
ocroteşte onoarea femeei, dar încă poate da loc la procesele
cele mai scandaloase. Cpr. Er. Lehr, Droit germanique, 249.
1)» Wer eine Fvauensperson durch Hinterlist, durch Drohuug, oder
unter Missbraueh eines Abhăngigheitsverhăltnisses zur Gestattan der cusserechelichen Beincohnang bestimint, ist îhr zu Îrsatze des daraus enstehenidlen Schadens verpflichtet“.
2

Cpr.

art.

asupra

1300

din acelaş

cod şi art. 55 din: codulelveţian

vbligaţiilor (L. din 14 iunie 1881).

Noul Cod
german din
1890.

CODUL
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Fiind

că

ne

ocupăm

de

dreptul sțrăin

asupra

mate-

riei seducţiunei, nu trebue să uităm de a semnala legea
engleză, care, în această privință ca și în multe altele 1),
lasă mult

de

dorit.

In Anglia, în adevăr, seducțiunea
Posiţiunea
copiilor naturali în
dreptul englez. Comparaţie între
această legislaţie defectuoasă
şi codul Calimach.

998, 999.

4

Eată o
cetarea
vedeşte
care ar

unei femei nemări-

altă anomalie a dreptului englez. În Anglia, cerpaternităţei este permisă, însă barbatul care se doa fi tatăl unui copil natural (putative father), ori
fi posiţia sa socială, nu are altă obligaţie de cât

acea de a fi condamnat de judecătorul de pace, după cererea mamei sau a parohiei care la adoptat, a plăti pentru

hrana şi întreţinerea acestui copil (naintenance), pănă la
13 sau 16 ani, cel mult, suma derisorie de cinci schilling
pe septămână (325 lei pe an), adecă nici un leu pe di; şi
“încă

suma

condamnaţiunei

a fost rădieată

la

acest maxi-

mum de abia la 1872, căci prin actul parlamentului de la
1844, tatăl nu putea fi condamnat de cât la 2 schilling şi
1], pe septămână, adecă 3 lei 15 bani. Vedit. [, partea II, a
luerărei noastre, p. 3Il, nota 1. Sa discă Anglia este pământul clasice a tuturor libertăţilor, pe semne şi aceleide
a muri de foame! Ce deosebire intre această legislațiune
pretinsă liberală, şi codul Calimach. In adever, vedem că,
după

acest

codice,

pe lângă dreptul la moştenire

ce vechiul

legiuitor a Moldovei conferă, într'o limită oare care, eopiilor naturali simpli, adecă care nu sunt nici incestuoşi,
nici adulterini (art. 944 urm.), atât în privinţa averei remase de la mamă, cât şi de la tată, aceşti copii, de și departaţi de la drepturile familiei şi a vudeniei, de numele

familiei tatălui, de evgenia, de marea neamului, precum şi
de alte privelegii părintești (art. 220 C. Calimach, 165 C.
austriac), totuşi aveau dreptul să ceară atât de la mamă câf
și de la tată, cheltuelele pentru hrana, creşterea şi căutarea boalelor, potrivit cu starea părinților (art. 221, 223—221
C. Calimach ; 166—1171 C. austriac), şi asemene indatorire
nn era personală tatălui și mamei, ci, ca şi o altă îndatorite de o potrivă părintească, trecea la moştenitorii părinţilor (art. 227 C. Calimach, Lil C. austriac).
trebue să uităm art. 925 din acelaş cod (169

In fine, nu
C. austriac),

unde se dice că, dacă vieţuirea copilului nu va fi sigură la
mama lui, care s'ar descoperi nevrednică ca să'l crească,
ori neputincioasă, sau cu totul desfrânată, atuncea se indatoreşte

tatăl

a'l departa de la ea, şi

al creşte

însuş

el,

sau a] da la alt loc sigur şi cuviincios. Câtă îngrijire în
această legislaţiune de la începutul secolului, opera unui
fanariot, pentru copiii naturali, pe care, cu multă durere,
vedem că legiuitorul actual îi uita sau se face a'i uita cu
desăvârşire !
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ori care ar fi

manoperele întrebuințate de seducetor. Pentru ca asemene
acțiune să fie cu putință, temeea trebue să fie măritată
sau în serviciul altuia. La caz de seducerea unei femei
măritate, barbatul poate să pue pe seducător în causă în
acţiunea de divorţ şi să ceară daune dela dânsul.
Ceea

ce se resplăteşte deci, în specie,
"ci paguba adusă barbatului!
De

asemene,

stăpânul

nu este onoarea

poate

să ceară

daune

femeei,
pentru

seducțiunea slugei sale, din causa pagubei cea suferit prin
părăsirea serviciului (/oss of sevvice) ; sluga însă nu are acest drept.

Tot astfel, părinţii a căror

copilă a tost sedusă,

nu

pot să ceară daune de la seducâtor de cât stabilind înaintea juraţilor că această copilă le aducea oare eare ser-

vicii şi era considerată ca o slugă în casa părintească 1).
Pentru legiuitorul englez, onoarea femeei şi a familiei nu plăteşte deci nici doi bani. Singurul interes vrednic
de ocrotire este paguba materială pe care o sufere stăpânul prin faptul că, un timp oare care, a remas fără
servitoare. : Cât despre paguba morală adusă femeei sau
părinților, care se văd loviți în afecțiunele lor cele mai
sacre, nici nu poate să fie vorbă.
'Trebue să mărturisim
că Englejii sunt oameni foarte practici.
In locul unor asemene disposițiuni, care desonorează o legislațiune,
pre-

ferim

mutismul legiuitorului nostru și acelui francez.
La noi, în adever, dacă simplul fapt de a fi întreţi- Dreptul nos

nut relațiuni cu o femee sau cu o fată, nu constitueprin
el însuş

în daune,

un

quasi-delict

fi născut un

gravă

de

chiar dacă femeea
copil ?), totuși

natură

a da loc

la o acțiune

ar fi remas îngreunată și ar
acest

fapt

și poate da loc la despăgubiri,

constitue

o greșală

de câte ori el este

vesultatul unor manopere frauduloase sau a abusului autorităţei şi influenţei ce barbatul exercita asupra femeei
:) Vegi Er. Lehr, Droit anglais, 818 și 906, precum şi legile
citate de acest autor.
2 Cpr. C. Bourges și Amiens. D. P., 89. 2. 111,118. (. Di-

jon. D. P., 9. 2. 183. Vediși D.P.,69.2.941. D.P,
84. 2; 136. D. P., 99. 2. 558. Trib. St. Gaudens, Curierul

judiciar din 1894, No. 6. Fuzier-Herman, III, loco cit., 2202
urm. Râpert. Dalloz, Suppiem., Responsabilite, 202.
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III.—TIT. III. —CAP. V.—ART.

sa socială,

alitatea sa de rudă

prin

sau

vrâsta

sau

de stăpân,

995, 999.

averea

sa,

prin

sau în fine, prin ori

ce alte împrejurări 1).
Natura
ducător

giavităței

în culpă

este

manoperelor care constituesc pe seo

chestiune

de

fapt lasată

la apre-

ciarea suverană a instanţelor de fond”).
Seducţiunea

nu

mai

este

însă astăzi

o causă

de

anu-:

are a căsătoriei 3).
Promisiuni
de căsătorie.
Critica uner
decisii a,

Curţei

Manoper ele dolosive vor consista cele mai i de multe ori
ntr'o promisiune de căsătorie care ar determina relaţiu-

nele intime şi faptul îngreunărei femeei 4).
Curtea din Craiova a decis că cererea în daune

din este

Craiova.

Greşala

femeei' face
acţiunea

ei inadmisibilă,

admisibilă

în

contra

majoră şi capabilă, ear
într'o simplă „promisiune

seducătorului.

când

femeea

nu
este

mijloacele întrebuințate consistă
de căsătorie făcută înaintea ofi-

1) Cor: D. P., 96. 2. 219. Pund. Period., 9%. 2. 130. D. P., 92.
558.
D. P., 93.92.42. D.P.91.2.309.D.P.,80.
2.111. D.
ri 16. 2. “5, D. P., 68. 9. 948. D. P., 64. 1. 341. Dreptul
din 1891, No. 81 și din 1582, No. Îl. Cas. rom. Dreptul
din 1894, No. 16. Bulei. Cas. S-a [. 1891, p. 109% şi Bul.
1894, p. "19. Dreptul din 1891, No. 81. C. Bucureşti, Dreptul din 1891, No. 51. Vedi decisiile citate supra, p. 142,
nota 1 și în î. IV a lucrărei noastre, p. 1179, nota ], şila
deeisiile citate acolo, adde, C. Reunes, 9 april 1894. Curierul judiciar din 1894, No. 35. Vedi şi trat. nostru în limba
p. 494, nota 2. Cpr. Laurent, IV, 90. Demolombe, AXXI,
Sa Sonrdat, I, 662 quinqaies. F. Heiman, III, loco cit, 2906
urm, Pencescu, TI, 339. Pand. fe. Mariage, IL, 412 urm.
2 Cas. rom. Dreptul din 1891, No. 81. Demolombe, XXAI, 514.
Acţiunea în daune va “fi însă inadmisibilă” de câte ori
judecătorii vor constata o greşală comună, adecă că seduețiunea

provine şi din

culpa “femeei.

Laurent,

IV, 90. Sour-

dat, I, 662 quinguies. Demolombe, XXXI, 514. Vuzier-Her-

man, loco cit., 2198 urm, Cpr. Prib. Brăila şi C. Dijon, Dreptal din 188, No. 11 şi D.P.,93. 2. 183. Veqi supră, p. 149,
nota Î, în fine şi p. 422, cele ce am dis în privinţa greșelei comune. Vedi şi t. IV a lucrărei noastre, p. 179,n6ta 1.
3) Bandry, [, 502, quater. Laurent, II, 302. —'Contră. Mareade (|, art. 180, No. 6271 urm.),a cărui părere a es is0lată. Vedi şi t. I a lucrărei noastre, partea II, p. 48.
4) Op 'Prib. Vendâme, Gand şi Careassonne. Pand. io. 87,
2. 914. Pand. Pâriod., 98. 5. 22 şi 2. 195. Vedic. 'houlouse, martie 1883 și Cas. fi., 25 fevr. 1890. Pand. Piriod.,
88. 2. 182. Pand. Ptriod., 90. 1. 507. Promisia de căsătorie
trebue însă să fie anterioară seducţiunei şi să fie stabilită

de partea lezată. Vedi înfră, p. 408, text şi nota 1.
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căreia

seducătorul

a putut

să

revină1); însă această decisiune a fost cu drept cuvânt casată,
pentru

că

nu

escrocherie

se cer, în specie, manopere

(art. 332 urm.

frauduloase ca la

C. pen.), fiind

suficient ca pro-:

misiunea, de căsătorie să fi fost causa determinantă a raporturilor intime care să fi avut pentru femee efecte pă-

gubitoare prin perderea consideraţiunei sale în societate,
ceea ce, în specie, Cartea de fond constată că a existat în fapt?).
In zadar se susținea, în specie, că pentru a fi loc la
acțiunea în daune, destinată să repare prejudiciul material sau moral causat prin seducțiune, promisiunea de căsă-

torie trebuea să fie doloasă sau

minciunoasă

(fullacieuse),

adecă să fi fost făcută cu intențiunea de a nu fi ţinută.
Promisiunea de căsătorie trebue să fie considerată ca doloasă și minciunoasă de câte ori nu este ținută, dacă nu

s'a produs în intervalul de cânda

fost făcută,

vre-un act

care să poată justifica refusul executărei ei; şi aceasta din
causa dificultăților în care s'ar găsi tribunalele de a apre-

cia în mod sigur gradul de sinceritate a seducătorului 3).
Pentru ca promisiunea de căsătorie, dovedită chiar Promis. de
căsătorie
prin acte scrise 1), să poată fi propusă ca o manoperă de uebuesă&
precedat re-

) C. Craiova, 20 sept. 1891. Dreptul din 1891, No. 75. n ahtiile ilicite.
)

3)

celaş sens, Sourdat, I, 662 guinquies, p. GTl urm
Cas. rom. S-a I, 14 dechem. 1892. Dreptul din 1893, No.
5. Cpr. C. Voulouse, 30 iunie 1891 şi 28 nov. 1864. Dreptul
din 1891, No. 53 şi şi Repert. Dalloz, Supplene., Pesponsabilite, p. 505, nota 1. Mai vedi încă D. P., 45. 1.111. D.
P., 65. 2. 21. D.P., 11.92.96. D.P., 85.5. 414. D.P.,9%.
1, 4192. D. P., 9%. 9. 42. Trib. St. Gaudens, 14 dechem.
1893. Curievul judiciar din 1894, No. 6. Cpr. Râpert. Dalloz,
Supplem., Pesponsab. 205 urm. Fuzier-Herman, loco cif., 2923.
Aceste

motive

puternice

sunt

foarte bine

aratate

în sen-

tința tribun.
din St. Gaudens, citată în nota precedentă
şi reprodusă în Curierul judiciar din anul 1894, No.6 Cpr.
Cas. fr., 925 fevr. 1990. D. P., 90. 1. 412 şi decișiile citate
“în: mota precedentă. —Contră. C. Craiova, decisie casată, citată supră, în nota 1 şi Sourdat, I, 662 V, p. Gl urm.
*) După o jurisprudenţă, care tinde a deveni constantă, . pro-

misiunea

Dovedirea

de căsătorie ar urma să fie dovedită prin un act promisiune-

scris sau mărturisirea aceluia contra căruia ea se invoacă.
0% de Ge
Cpr. C. Gand. D. P., 84. 2. 136. C. Grenoble şi Rennes,D. one, Don
P., 65. 2. 21.D. P., 66.2. 184. C. Riom şi Toulouse. Pand.
Ptriod., 88. 2. 134 şi 182. Laurent, II, 310.—Contră. Demolombe, ITI, 33. C. Riom, 22 fevr. 1886 (specia a II-a).
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seducțiune și să deie loc la daune în folosul femeei seduse, se cere neaparat. ca ea să fi precedat selaţiile ilicite
şi să fi fost mijlocul carele a determinat !).
părăsită

Femeea

Art, 307 C. C.

alimente
pentru

(art.

în numele
că cercetarea

307 6. 0.2).

n'ar

putea

copilului

însă

paternităţei

să

ceară

afară

născut

daune

3şi

din căsătorie,

este în principiu

oprită

40 Ilicitatea faptului.
Pentru

ca

responsabilitatea

prevedută

de art.

998,

999 să aibă ființă se cere, în al patrule loc, ca faptul comis
să fie ilicit sau

nedrept,

după

cum

se exprimă

art.

1724

şi 1725 din codul Calimach (1294 C. austriac), adecă oprii de lege 3). Art. 998 cere, în adevăr, o greșală sau o
culpă, fie în committendo, fie in omiltendo, și ori ce greșală

:)

Iv)

Pand. Priod., 88. 2. 134. 'Trib. Careassonne. Pand. Period.
88. 2. 195.—Cea mai bună dovadă va consista necontestat
în scrisorile emanate de la seducător. Trib. Vendâme, 1 mai
1887. Pand. Ptriod., 81. 2. 214.
Oper. 'Trib. regional Aix-la-Chapelle (Aachen), C. Angers și
Douai. D. P., 93. 2. 42. D. P., 69. 2. 241. Pand. Period,
81. 2. 362 şi 91. 2. 931. D. P., 82. 2. 117 şi 244. Trib.
Lyon, Dreptul din 1895, No. 26.Repert. Dalloz, Supplement,
Responsabilite, 201. Vegi și p. 466, nota +.
C. Bucureşti. Dreptul din 1891, No. 57. Cpr. C. Rennes.D.
P., 66. 2. 184.—Dar dacă paternitatea este mărturisită de
barbat, sau dacă el a luat o obligaţie cătră mama copilului, atuncea aceasta din urmă are drept la daune în baza
art. 998. Cpr. D.P., 82. 2. 244. D.P., 97. 2. 453. Vegi şi
supră, p. 138, nota 2. Laurent, IV, 93 şi XVI, 154, 155. Vedi
şi t. La lucrărei noastre, partea II, p. 311, text şi nota 2.
C. Bucureşti. Dreptul din 1890, No. 17. C. laşi şi Cas. rom.

Dreptul din 1881, No..49.

Bulet. Cas. 1887, consid. de la

p. 968, 969. Cas. fr. Pand. Ptriod.,
91. 1. 446. Vedi Demolombe, XXXI, 464, 665. Laurent, XX, 401 urm. Mareade,
V, p. 274, No. 2. Giorgio Giorgi, V, 163 urm. Arntz, III,
415. 'Phiry, III, 204. Vigiă, II, 1700 şi autorii citați supră,
p. 390, nota 3. Faptul ilicit consistă în atingerea, nedreaptă
a dreptului altuia. „Damnum injuria datum, guod non jare
factum est, id est contra jus...“ L. 5, $ 1, Dig., 9, 2, Ad legem Agquiliain.
Curtea din laşi a decis că faptul care "şi-ar avea soigintea, în credințele sau în luptele religioase dintre împricinaţi nu întrunesc elementele cerute de lege spre a da
naștere unei acţiuni în daune. Eată considerentele temei„nice pe care se întemeiază Curtea: „Considerând că din
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comis era oprit
firească că acel

de lege;
care cau-

zează altuia o pagubă prin exercițiul unui drept ce'i aparține, nu este obligat a o repara (art. 1734 C. Calimach, 1305 C. austriac). Vedi supră, p. 401.
50 * Imputabilitatea faptului autorului seu.
In fine, ultima condițiune cerută pentru ca să existe
delict sau quasi-delict, şi prin urmare,
responsabilitate,
depbateri

resultă

că apelantul

citează în judecată

pe inti-

maţi pentru a respunde de prejudiciul ce a suferit prin păvăsirea

exereitărei

dreptului de

antrepriză

conferit de pri-

măria, oraşului Botoşani pentru tăerea vitelor; că faptele
ce impută intimaţilor şi care la silit a părăsi antrepriza se
resumă

în acestea:

că dânşii, profitând

de credinţele

reli-

gioase ale multora din coreligionarii lor, prin cărţi de excomunicaţie mijlocite de la rabini din ţară şi străinătate,
au

făcut

ca aceştia

să

nu

voească

a accepta

carnea

tăeată

de hahami aduşi de el din străinătate, şi astfel, încercând
daune

enorme,

a fost silit a părăsi

antreprisa

ce i se con-

cedase de Primărie. Având în vedere că, pentru
neva obligat prin faptul său, se cere : 10 ca să fie un
cit, adecă ca partea căreia faptul se impută să nu
dreptul de a'l face; 20 ca faptul să fie imputabil
lui; şi 30 ca el să fie daunator.
„Având

în vedere că,

a fi cifapt ilifi avut
autoru-

în specie, nu se poate susține

cum

că faptul direct al intimaţilor ar fi adus dauna de care se
plânge apelantul, căci aceea ce a determinat pe coreligionarii sei din Botoşani să refuse carnea tăiată de cătră hahamii

săi au fost

credinţele

lor religioase,

şi excomunica-

țiunele pretinse mijlocite de cătră
cât să contribue a excita luptele

intimaţi n'au făcut de
lor religioase între o

parte

cu reformele

din israeliți, care

se asociase

ce voea a

întroduce apelantul, şi cealaltă parte, care ţinea mult la
obiceiurile vechi, adecă a nu accepta carne de cât de la
hahamii lor; că, fiind astfel, faptul daunator nu este o consecință a acţiunei intimaţilor, care an mijlocit cărţile de
excomunicațiune, fiind liberi israeliţii şi în urma acestor cărţi

a accepta

carnea

tăeată

adusă

de cătră apelant,

şi dacă nu au acceptat-o, causa a fost credinţele lor religioase ; că nu s'ar putea apoi susține că faptul ar fi ilicit,
de oare ce, fiind vorba de lupte religioase, era natural ca
intimaţii, care aveau aceiaş credinţă ca mulţi alţii din coreligionarii lor, să recurgă la mijloacele prin care ar face
să triumfe credinţa lor; că nefiind dar un fapt ilicit, nu
poate să fie vorba de o acţiune în daune, ete.“ Dreptul din
1881, No. 49.
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998, 999,

este ca taptul să fie imputabil autorului s€u 1), adecă să
poată fi considerat ca resultatul unei voinți libere, căci
de câte ori nu există libertate, de atâte ori nu există
nici
Nerespons.
smintitului,
copilului,
ete.

responsabilitate.

Astfel, smintitul 2),
pere (cpr.

D)

Cpr. C. Bucureşti. Dreptul din 1884, No. 49 şi din
No. 77. C. Iaşi. Dreptul din 1881, No. 49. Cas. rom.
S-a I, anul 1987, consid. de la. p. 969. Vedi Pothier,
II, 118 urm. Vigi6, II, 1700. Alex. Degre, Dreptul din

No. 21, p. 164.

Casurile

copilul care nu are nici o price-

art. 62 C. pen.)3) sunt în imposibilitate

'Thiry, III,

de a
1890,
Bulei.
0dlig.,
19984,

204. Amtz, III, 475. Acollas,

TI, p. 9178. Laurent, XX, 445 urm. Demolombe, XXXI,
485 urm. Aubry et Rau, IV, $ 444, p. 747. Giorgio Giorgi, V, 145. 7. Huc, VIII, 401. Demante, V, 364 bis III.
Larombitre, V, art. 1382 urm. No. 20, 21. Marcade, V,
art. 1382 umm., p. 215, No. 1. Sonrdat, I, 16, 416, 644,
653. Favard de Langlade, Repert. vo Del, No. I. FuzierHerman, loco cit., 743 urm. tarraud, Pr. de dr. crininel,
112 urm. Cpr. D. P., 72. 2. 133. D. P., 67. 1.29%.D.P.
55. 9. 111.—Coatră. Merlin, Râpert., v? Demence, $ 2, No. 3
şi 4 și vo Bless6, $ 3, No. 4. Legraverend, Iustr. crimin,,
I, p. 402.
2) Smintitul nu este deci, în genere, personal responsabil de
delictele sau quasi-delietele sale. Cpr. Cas. fr., C. Caen şi
Lyon. D. P., 67. 1. 29%. D. PP, 55.92. 111.D.P.72.2.
133. Idem. Laurent, XX, 446 şi autorii citați în nota precedentă. „Furiosi... nulla voluntas est“. Ii. 40, Dig., 50, 17.
Vedi şi L. 5, $ 2, Dig., 9, 9, Ad legem Aguiliam. — Contră.
C. Montpellier. D. P., 07. 2. 3. Smintitul ar respunde însă
de actele sale, atunci când starea în care el se găseşte este

în

care sminti-

tul poate fi
declarat responsabil.

resultatul desfrânărilor sale şi a beţiei, pentru că, în asemene caz, starea în care el se găseşte se datoreşte culpei

Dreptul ger-

mane

%)

sale.
490.
După
plinit
sate
care

Cpr. C. Caen. D. P., 82. 2. 23. Demolombe, XXXI,
Fuzier-Herman, III, loco cit., No. 746.
art. 828 din noul cod german, copilul care n'a îmîncă vrâsta de 7 ani nu respunde de daunele caualtuia. Acel care a trecut vrâsta de 7 ani, dar
n'a împlinit încă vrâsta de 18 ani, este de ase-

menea iresponsabil, dacă nu are destulă pricepere pentim a avea conştiinţă de responsabilitatea sa. Aceiaş
soluţie este admisă şi în privinţa surdo-muţilor. După Land-

vecht prusac (1, 6, S$ 41—43), aplicabil până la 1900, se
poate, din contra, urmări dauna. causată de un smintit sau
de un copil în vrâstă cel puţin de 7 ani, şi aceasta asupra bunurilor sale personale, după ce se vor discuta mai întăi bunurile părinţilor și ale epitropului sâu, sub condițiunea însă de a lasa atât smintiţilor cât și copiilor, ceea ce
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comite un delict sau guasi-delict, şi nu pot fi trași la respundere pentru dauna adusă prin
înţeles, de responsabilitatea acelora

găsesc (art. 1000) 1).

„Acel

lipsiţi de

nebuni,

minte,

art. Lr37

sau

din codul

faptul lor, afară,
sub a căror pază

bine
ei se

ce sau păgubit de cătră acei
sau

Calimach

de

cătră

(1505,

1309

prunci,

dice

C. austriac),

poate cere împlinirea pagubei sale de la acei ce exvau datori să aibă purtare de grijă asupra acest felii de per-

soană, ear dacă însuș a dat pricină la acest fel de persoană, nu are drit să ceară ceva“.
Minoxul ajuns la o viâsta în care poate să'şi deie Resp. mino-

samă de faptele sale (cpr.
pus

sub

art.

63

un consiliu judiciar pentru

C.

pen.) şi individului ia in:

răsipire (art. 458 urm. sub un eon-

C. C.), sunt însă responsabili de delictele şi qnasi-delictelesiliujudiciar.
comise de dânșii 2).
De

asemene,

smintitul

este

responsabil

de faptul

co-

mis întrun interval lucid, n suis induciis (L. 9, Cod., 6,
22),

sau per

Justinian
în urmă

perfectissima

intervalla,

după

cum

(L. 6, Cod., 5, 70), chiar dacă el ar fi fost mai
interdis,

art.

+48,

$2 nefiind aplicabil în specie 5).

pă de a se înbăta întru atâta până a nu mai fi stăpân
pe acţiunele sale 1). „Dacă cineva cu vrerea sa, dice art.

1736 din codul Calimach (1307 C. austriac), şi au pricinuit lui o trecetoare întunecare a minţei, remâne respunpentru

paguba

ce a pricinuit altuia,

aflânduse

în a-

este necesar pentru întreţinerea şi educaţiunea lor. Vedi
Alex. Braun, Pr. pratigue de droit civil allemand, 1343,p. 291.
)

Vedi

autoritățile

citate în notele

precedenţe.

:) Cpr. Pothier, Ohlig. IL 120. Larombiere, loco cit., No. 2,
23. Aubry

et Rau,

$ 444,

p.T.

Demolombe,

XXI,

497, 498. Sourdat, I, 16 şi 417. F. Herman, loco cit., “No. 752,
3) Arutz, III, 475. "Aubry et Rău Tv, $ 144, p. 741, nota5,
en fine,

*)

Cpe. L. 11, $2,

i

ide:

se exprimă

Aceiaş soluție este aplicabilă și individului care ar fi
causat o daună altuia în stare de ebrietate, pentru că beţia nu scutește de responsabilitate, de vreme ce este o cul-

detor

întervale

Dig. 48, 19,

II, 19. Thiry, III, 204.

De penis.

Maread6,

Vedi Pothier,

0-

V, p. 2174. Arntz,

TIT, 475. Larombitre, V, art. 1382 1383, Xa 93. Sonrdat,
I, 19 şi 418. Demolombe, XĂNI, 491. Aubry et Rau, IV,
$ 444, p. î4. Al. Degre, Dreptul din 1884, SA 21, p. "164.
Go
Giorg i, Teoria delle obbligazioni, V, 141. Masse- Verge,
$ 625, p. 16, nota 3.

Beţie.
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CIVIL.—CARTEA

III.—TIT. UI.--CAP.

prevede că acel care va comite o crimă în stare de ebrietate, va fi pedepsit cu pedeapsa prevădută pentru acea cri-

)

„Acel

care prin

greşala saa perdut

faptul beţiei, cu pepentru un moment

con-

ştiinţa actelor sale, dice art. 57 din codul sviţeran asupra
obligaţiilor, este obligat a repara dauna causată în această stare“, Noul cod german de la 1896 are o disposiţie identică (art. 827). Acest text adaogă însă, în partea sa finală, că persoana care a causato daună

Pedepsirea
eţiei. Dreptul străin.

998, 999.

cest fel de stare; asemene cade în respundere acela ce a
dat prilej ca păgubitorul să vie într”o asemene stare“ 1).
O ordonanţă a lui Francisc I, din 31 august 1536,
mă, judecătorii pedepsindu'l și pentru
deapsa ce vor crede de cuviință ?).

Dreptul
străin.

V.—ART.

în stare

de ebrietate

nu este respundătoare atunci când starea de beţie nu se datoreşte greşelei sale, soluţiune care ar putea fi admisă şi la noi,
cu toată lipsa unui asemene text. Cpr. Giorgio Giorgi, V,
1417, in fine, Vedi şi art. 1136 din codul Calimach mai sus citat.
Este bine poate ca beţia să fie pedepsită, după cum este
în mai multe State, precum în Belgia (L. din 16 aug. 1987),
în Austria (L. din 19 iulie 1877), în Italia (L. din 1889),
în Germania (L. din 15 mai 1811), în Olanda (L. din 1881).
în Francia (L. din 23 ianuar 1813), în Anglia, etc., şi asemene
lege s'a cerut şi la noi (vedi 1. T. Bastachi, Despre aleoolism, Discurs pronunțat înaintea Curţei din Galatz cu ocasiunea deschiderei anului judecătoresc 1894—1895, Curierul judiciar din 1894, No. 38; şi D. C. Popescu, Dreptul
din 1889, No. 4. A. C. Cuza, Ce e alcoolismul, etc.); nici întun

caz însă

pedeapsa

nu

poate

fi lasată

la

arbitrarul

judecătorilor, pentru că aceasta ar putea da loc la abusuri.—
La noi, nu numai că nu s'a luat pănă acum nici 0 disposiţie în contra beţiei, dar încă s'a făcut tot ce se poate
spre a se înlesni şi a se lăți această plagă a societăţilor
moderne. Astfel, legea asupra repausului domenical aplicabilă cu începere de la i april 1897, despre care am vorbit supră, p. 149, nota 1, ordonând în timpul duminicelor
şi serbătorilor încetarea ori cărei lucrări, ear cărciumele
fiind deschise de la 12 oare în jos (art. 2). se înţălege că
locuitorul

de la ţară, neavând

ce face,

de a lucra, va fi silit să meargă

şi fiind

chiar

oprit

la cârciumă, şi a bea pe

datorie, dacă nu are bani. In unele State s'au luat măsuri
foarte aspre în contra beţiei; înfiinţânduse monopolul
al-

coolului. Astfel, în Rusia, de ex., această idee a fost pusă
la încercare în anul 1895 în patru gubernii de o cam dată.
Acest sistem dând resultate satisfăcătoare, a fost aplicat
şi la alte gubernii in anul 1896. Rachiul se vinde în sticle pecetluite de cătră agenţii guvernului, şi nu poate fi

ELEMENTELE

DELICTELOR SAU

QUASI—DELICTELOR.

In fine, femeea măritată este responsabilă de delictele şi quasi-delictele sale, și
să opue lipsa de autorisare,

n'ar putea, în asemene caz,
pentru că, după cum foarte

vilegiul de a'și însuși averea
gube fără nici o respundere.

altuia, şi de a produce paCeea ce art. 1162 dice în
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Responsab.
femei măritate. :

bine observă 'Toullier (VI, partea I, 39, p. 32), dacă prin
excepție, regula generală înscrisă în art. 998, 999 n'arfi
aplicabilă femeilor măritate, le s'ar conferi dreptul și priprivinţa minorilor, este deci aplicabil prin analogie și femeilor măritate 1).
femeei
In privința acestor obligaţiuni, femeea măritată sub Resp.
în privinţa,
regimul

dotal

este

responsabilă

chiar

asupra

bunurilor

bunurilor

Consale dotale. „Considerând dice, cu drept. cuvânt, Curtea dotale.
troversă,
alienărei
din Iaşi, că legiuitorul, restrângând posibilitatea
fondului dotal la anume casuri, a voit să garanteze pe
femee contra pericolului angajamentelo» contractuale, putând
aceste contractări să vatăme viitorul ei și al familiei, n'a
înţăles însă şi nici a putut înțelege să creeze femeei dotale o posițiune exorDitantă în societate, punând-o mai presus chiar de cât minorii, pentru a o declara neresponsa-

bilă civilmente, chiar când
lict ori guasi-delict ; în așa
îndămână un privilegiu, de
mu se bucură, ar deveni un
țiune, şi astfel ar constitui

ar causa cuiva daune din decaz, femeea dotală având la
care nimene altul în societate
instrument de daune și vexaun periîn mijlocul societăţei

col permanent pentru însuș ordinea publică, neresponsabilitatea sa pecuniară fiind tot așa de revoltătoare din punctul
„de vedere al raţiunei, după cum ar fi injurioasă din punctul

de vedere al moralei ; Considerând

că dacă, în ipoteza an-

consumat în localul de debit. Vedi A. C. Cuza, op. cit.,
(broşură de 50 pagine, 1897, Biblioteca ligei române în contra alcoolismului Laşi, tip. Naţională).
1) Vedi t. I, partea II a lucrărei noastre, p. 103. Cpr. Pothier, VII, Puissance du mari, 52. Duranton, II, 493. Mowlon, Î, 790. Laurent, III, 100. Demolombe, IV, 118. Demante, I, 300 bis V. Aubry et Rau, V,$ 472, p. 143. Baudry, 1, 633. Thiry, 1, 332. F. Herman, I, art. 216, No.5
urm.şi III, art. 1382, 1383, No. 150. Femeea nu poate însă,
fără autorisarea barbatului, să fixeze prin o transacţie suma ce 'urmează a plăti persoanei daunate prin delictele
sau quasi-delictele sale. Aubry et Rau, loco cit., nota 24.
Larombisre, IV, art, 1310, No. 8. Cas. fr. D. P., 10. 1. 198.

.
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gajamentelor contractuale se poate reproşa celui ce contractează cu o femee măritată, că a trebuit să cerceteze și să cunoască condițiunea dotală a averei 1), așa că, în privirea unui
asemene contract, să se poată invoca cu succes

limitative ale art.
însă

mai puţin

1250,

adevarat

1253,
că

1254

ar fi

şi 1265

neechitabil

disposiţiunele

C. C., nue
şi nelogic

a

se invoca aceleași texte de lege şi atunci când e vorba
de un delict comis de femee, în asemene casuri neputânduse reproşa nimic celor de al treile prejudiciați fără de
voința lor, prin fără de legea femeei măritate ; responsabilitatea femeei și, prin urmare, dreptul celor de al treile,
pentru a fi despăgubiți, se poate urmâvi chiar și asupra
imobilului dotal, aceasta în temeiul art. 998, care conţine,
în adever, un principiu de ordine publică, combinat și cu

art. 1718 0.0.2),

pentru
aceste considerente,
anume
transcris
Am
că ele fac, în termeni clari și preciși, o adevarată aplide altmintrecațiune a principiilor de drept, principii

admise

le

și

cât
1)

în

altă
dreptul

dată

atât

roman,

în vechiul drept francez ?),
unde

zestrea

femeei

con-

„Qui cum alio contrahit, vel est, vel debet esse non iguarus
conditionis ejus“. (1. 19, Dig., 50, 17, De diversis regulis
Juris antigui).
2) Vegi Dreptul din 1892, No. 62, considerente redactate de
DI. consilier G. Roiu. Cpr. în acelaş sens, Cas. fr. şi C.
Amiens. Pand. Pâriod., 93. 1. 527 şi anul 1895. 2. 145.
Vedi şi Sirey, 88. 2. 134 și 89. 1. 212. D.P., 90.2. 72.0.
P., 86. 1. 11 și 440. D. P., 84. 2. 119. D. P., 88. 2. 142.
D. P. 82. 1.305. D. P. 81. 1. 296. D. P.,80.1.418.D.
P., 79. 2. 49 şi 55. D. P., 18 1. 55. Tot în acelaşsensse
pronunţă şi doctrina. Vedi Guillouard, Contr. de mariage,
1V,1937 şi 2096. 7. Huc, VIII, 421. Bauduw, III, 355.
Rodicre et Pont, Contr. de mariuge, III, 1822 urm. Sonr-:
dat, I, 112 bis. Demante et Colmet de Santerre, VI,
226 bis VIII. Aubry
et Rau, V, $ 538, pagina 614.
Touitou, Du râgime
dotal, 149. Râpert.
Dalloz, Supplem., Contrat de mariage, 1354. 'Proplong, Contr. de mariage,
IV, 3327 urm. Fuzier-Herman, III, art. 1554, No. 57. Pand.
fr., Mariage, 1L, 9649 şi 11920 urm. Maread6, VI, art. 1555,
1596, No. 2, p. 65. Vigie, III, 565. Laurent, XXI, 107.
—Contră. 'Tessier, Tv. de la dot, I,p. 454. Odier, Conte. de
mariage, IUL, 1951. Cpr. C. Agen, 25 dechembrie 1833 şi C.
Montpellier, 4 fevr. 1842 (decisie casată). D. P., 45. 1. 185.
3) Cpr. art. 544 Court. de Normandie. Vedi şi autorităţile citate de Vigi6, III, p. 315, nota 1. 'Proplong, op. eit., IV, 3319.
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o crimă de lăse-majestate,

de violenţă pu-

plică, de părintucidere, de otrăvire și de asasinat, era
confiscată 1). Morala publică se opune, în adever, ca delictul femeei să remâe nepedepsit atât penalicește cât şi
civilmente, şi nepedepsit ar remânea, dacă ea sar putea a-

dăposti

în

dosul

inalienabilităței

fondului

dotal.

care ar nesocoti această noţiune elementară
şi de echitate, ar fi absurdă, şi nu se poate

O lege

de dreptate
crede că le-

giuitorul ar fi sancționat asemene absurditate. „Xeo
dendus est, dice Grotius, velle absurda“ ?).

cre-

Aceiaș soluţie este admisă, pentru aceleaşi motive, și
a fontiori, în privinţa delictelor penale și crimelor comise

Crime și
delicte pe" nale.

de o femee măritată 5).
Remâne însă bine înţeles că, şi întrun caz şi în altul,

Venitul fon-

în

fiind al bar-

timpul

căsătoriei,

delictele

şi quasi-delictele

vor putea fi urmărite

de cât asupra

fondului

că,

dotal,

pentru

în tot

turile fiind ale barbatului
pot

cădea

asupra lui,

nudei

timpul

femeei

proprietăți
căsătoriei,

nu

a batului este

veni-

(art. 1243), greșelele femeei nu

de oare

ce nui se poate

o culpă 4).

|

imputa

dului dotal
la adăpost
de ori ce
urmărire.

nici

!

In urma desfacerei căsătoriei însă 5), sau a separaţiu-

—

ww

1)

3)
_%)

2

„Quingue legibus danmate mulieris dos publicatur: majestatis, cis publice, parricidii, venefieii, de sicariis“. L. 3, Dig.,
45, 20, De bonis damnatorum.
De jure pacis et belli, II, 16, 22. Cpr. Troplong, Contr. de
mariage,

IV,

3324.

.

Vegi autorii citați în nota precedentă şi in Repert lui Dalloz, Supplem., Contrat de mariuge, 1353. 'Troplong, Contr. de
mariage, IV, 3319 urm.
„Cârm negue maritim pro uzoris obligatione conveniri posse constat, nisi ipse pro ea se obnoxiun fecit. Certissimatm enim est,
ex alterius contractu neminem obligari*. L. 3, in fine, Cod., 4,
19, Ne uzor pro marito, ete. Vedi şi L. 36, Dig., 24, 3,
Soluto matrimonio, unde se dice că barbatul nu poate suferi nici o daună din causa delictelor femeei,.. ne în perpiciein mariti mulier punita sit.
Chestiunea de a se şti dacă imobilul dotal păstrează carac-

Imobilul

este
terul de inalienabilitate în tot timpul căsătoriei, chiar în dotal
inalienabil
urma, separaţiunei de patrimonii, este foarte controversată și în urma
în dreptul nostru; însă afirmativa, cu toate aceste, nu Su- separaţiunei

fere,

după

noi,

nici

o

îndoeală,

pentru

că separaţia

de de patrimo-

patrimonii nu este un nou regim matrimonial care se sub-Dii- versă.
Controstitue regimului dotal, ci un corolar şi un suplement a
acestui regim, fiind că regimul dotal adoptat de soţi îna-
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nei de patrimoniii, urmărirea se poate exercita atât asupra fondului cât și asupra venitului imobilului dotal Î).
inte

de celebrarea căsătoriei, nu

poate, în timpul căsătoriei,

să fie nici modificat, nici înlocuit prin altul (art. 1928,
1229, 1910, $ ultim). Cât pentru art. 1265 (1449 C. fr ),
pe care legiuitorul român, din nebagare de samă, l'a transportat de la titlul comnnităţei legale la titlul regimului
dotal, el nu are de scop desființarea inalienabilităței imobilului dotal,

ci numai

de a regula

capacitatea

a femeei separate

de bunuri. Şi dovada

acesta

ce trebue

este sensul

să dăm

cea mai

acestui

text

personală

bună

că

este

că,

el existând şi în codul francez, nimene, afară de 'Toullier
(VII, partea II, 953), nu l'a invocat spre a susținea că
fondul dotal devine alienabil în urma separaţiunei de
bunuri.

Acest, sistem,

după

care

imobilulul

dotal

continuă

a fi inalienabil şi în urma separaţiunei

de patrimonii,

în perfectă

atât

armonie

cu sistemul

admis

în dreptul

este
ro-

man (L. 29, Cod., 5, 12, De jure dotiun), cât şi în dreptul
nostru anterior (art. 1621 C. Calimach şi art. 37, cap. 16,
partea III, C. Caragea), după care, la caz de scăpătăciune
“a barbatului, femeea avea facultatea de a opri, cu titlu

de amanet,

averea lui în loc de zestre, de daruri nunteşti

şi de exopricale, fără a o putea instrăina în timpul căsă- toriei: „ita tamen, ut eadein mulier nullam habeat licentiam
eas res alienandi vivente inarito, et matrimonio inter e0s constituto“. (L. 29, Cod., loco cit.). Vedi în acest sens, C. Bu-

Dreptul
vechii francez.

:)

cureşti, 26 sept. 1897. Dreptul din 1891, No. 67. Cas.rom.,,
C. Focşani şi Bucureşti. Bulet. S-a I], anul 1884, p. 519.
Bulet. anul 1885, p. 727. Bulet. anul 1891, p. 300. Dreptul
din 1882, No. 74 şi din 1885, No. 14. Dreptul din 1984,
No. 61. Trib. Putna. Dreptul din 1896, No. 11. Idem. D.
Cuculi, Dreptul din 18172, No. 16. B.M. Missir, Dreptul din
1816, No. 9 şi 10. Dim. Tazlaoanu, Dreptul din 1896, No.
5, p. 38.—Contră. Cas rom., C. Bucureşti, Trib. Brăila, ete.
Bulet. Cas. S-a II, anul 1878, p. 7. Dreptul din 1876, No.
1 şi din 1984, No. "43, p, 340 Şi 343. Trib. Ilfov, 28 fevr.
1891 (G. A. Mavrus făcând fancţiunea de preşed., sentinţă
infirmată de Curte). Dreptul din 30 octombrie 1897, No. 67.
Vedi în acest din urmă sens, N. Stănescu, Dreptul din 1881,
No. 16. Cpr. asupra acestei controverse, tratatul nostru în
limba franceză, p. 101 urm.
Aubry et Rau, V, $ 538, p. 6l1. Troplong, Contrat de mariage, IV, 3291, 3326.— Principiile dreptului actual erau
admise şi în vechiul drept francez, în provinciile de drept
seris (Troplong, op. cit, 3321). Unele cutume, precum cut.
de Normandie (art. 544) admiteau din contra ca creditorii femeei dotale să poată urmări delictele şi quasi-delictele sale
asupra deplinei proprietăţi a bunurilor sale dotale, fără a
respecta usufructul barbatului. Vedi 'Troplong, op. cif., 3321.

CARE
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EXERCITA

POT

Usufructul fondului dotal

fi urmărit în Casurileîn

nu va putea

timpul căsătoriei, de cât atunci când barbatul
complicele:

femeei, sau ar fi tras un

477

ÎN DAUNE.

ACŢIUNEA

ar fi fost gare venitul
dintalpoatefiur-"

oare-care

folos

delictele sau quasi-delictele ei, sau în fine, s'ar fi obligat per- i-ai
sonal pentru

dânsa, nisi îpse pro ea se obnozium fecit. (L. 3,

Cod., 4, 12, Ne uzor pro marito, ete. 1).
Despre
Persoanele

Acţiunea

acţiunea în daune.

cave pot

în daune

exercita

aparţine

această

ori

cărei

acfiune.

persoane

care,

fie în mod direct, fie în mod indirect, a suferit o pagubă
din causa delictului san quasi-delictului comis de pârit.

(Cpr. art. 4, în fine, Pr. pen.)?).
Ea nu
public 5).
Dauna

aparține
sau

paguba

însă nici

întrun

caz

ministerului
|

putând

fi adusă

unei

persoane

a-

tât în mod direct cât și în mod indirect Î), cu drept cuvânt s'a decis că compania de asigurare care a fost obligată să despăgubească pe proprietarul imobilului asigurat,
din causa arderei acestui imobil, poate să exercite acțiunea în daune contra autorului sinistrului sau persoanelor
chemate a respunde civilmente pentru dânsul în baza art.

1000 5).
De asemenea, societatea de asigurare care, în urma 0-morîrei persoanei asigurate, a fost pusă în posiţiune de a
plăti moștenitorilor acestei persoane suma stipulată pentru
caz de deces, poate cere daune de la asasin, din causa prejudiciului suferit prin această plată anticipată €).

Acţiunea în despăgubire a prejudiciului causat prin 0
crimă sau un delict (în specie un accident urmat de moar1) Cpr. 'Troplong, op. şi loco cit., IV, 3298, 3326.
5 Demolombe, XXXI, 673 urm. Laurent, SX, 534. Peucescu,
II, 454. Giorgio Giorgi, V, 188. T. Huc, VIII, 420. Larombiere, V, art. 1382 urm, No. 36. Aubry et Rau, IV, $
445, p. 148. F. Herman, loco cit, 686 urm. Sourdat, I, 26.
3) Sourdat, I, 27. Fuzier-Herman, III, loco cit., No. 687.
4) Vegqi supră, p. 450.
5) Demolombe, XXXI, 674. Larombiere, V, art. 1382, 1363,
No. 36. F. Herman, loco cit., 686 ter. Cas. fr. D.P., 53.1.

93 şi Sirey, 53. 1. 109:—Veqi însă Păucescu, II, 456, 457.

6) Fuzier-Hevman, III, loco cit., 686 dis. C. cu juraţi din Jura,
28 iunie 1884. Sirey, 85. 2. 219.

toriei.
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te), nu aparţine deci numai moștenitorilor victimei, ci ori
cărei alte persoane care, de și nu e moștenitoare, totuși
se găseşte direct sau indirect lovită prin consecinţele ac-

cidentului 1).
Astfel,

acțiunea

aparține

timei, tatălui și mamei

barbatului

sau

văduvei vic-

unui copil legitim sau natural,
fie el

recunoscut sau nerecunoscut, fraților și surorilor sale, etc.2).
Acţiunea aparține chiar rudelor care n'ar fi avut drep-

tul de a cere alimente de la
tul este ca ele să fi suferit o
rală, şi ca această daună să fie
p. 495, 496, 449, 450), ceea

victima accidentului 3), desdaună fie materială fie mocertă și actuală (vedi supră,
ce se apreciază în mod su-

veran
Dreptul barbatului de a
cere daune
-peutru ofensa adusă femeei sale.

de judecătorii fondului.
Prin aplicarea acestor principii, se decide cu drept
cuvânt că barbatul poate să ceară daune pentru o oten-

să adusă

Justinian, suntem
rect

nouă,

dar

atinși nu numai

și prin acea

ţiei noastre *).
adevarat.

Femeea

n'ar

adusă

prin

copiilor

exprimă

di-

adusă

ofensa
noștri

so-

san

|
putea

însă să ceară

daune

pentru

o

o-

fensă adusă: barbatului, dacă ea nu are un anume mandat
in această privință, căci dacă barbatul este dator să apere pe soția sa, aceiaș obligaţie nu incumbă femeei $).
„Contra autem, si viro injuria facta sit, uxor înjuriarum
2) Cpr. C. Alger. D. P., 94. 2. 47. C. Dijon, 12 mai 1891.D.
P., 91. 2. 414. Vedi şi Cas. fr. D.P., 72. 5. 386, No.1.
C. Bourges. D. P., 173. 2. 197. P. Huc, VIII, 420. FuzierHerman, LII, loco cit., 688.
Vedi . Huc, VIII, 420 şi decisiile citate de acest autor.
Fuzier-Herman, loco cit., 689 urm. Laurent, XX, 534.
3 Demolombe, XXXI, 675. Larombiăre, V, art. 1382, 1383,
No. 36. F. Herman, III, loco cit., 695. Cas. fr. D. P., 64.1. 99.
3) Sourdat, I, 38. F. Herman, loco cit., 108. Aubry et Rau,
IV, $445, p. 749. k. Helie, Jnstr. crimin., IL, 555. Larombiere, V, art. 1382, 1383, No.36. Mangin et Sorel, 1. de
Puction publique. |, 194. Rauter, 7. fhtor. et pratigue du
doit eriminel, |, 686.
5) „Patitur autem quis înjuriam non solum per semetipstm, sed
etiam pe» liberos suos, quos in potestate habet ; item per _uxovem stam, îd enim magis precaluite. Instit. IV, 4, $ 2, De
injurii.
6) Sonrdat, I, 38. Fuzier-Herman, III, loco cit., 110. Degravevend, Ty. de legislation criminelle, Î, Îi.
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ageve non potest : defendi enim uxores d viris, non viros ab
uoribus, ceguuim est“. (lustit., IV, 4, Ş 2, De înjuriis).
Stăpânul

ar putea

de asemene

mele seu personal repararea

să urmărească

în nu-

Stăpânul

prejudiciului adus servitorilorăoate
umăr

săi, dacă dauna causată lor se restrânge şi asupra lui Î). servitorului,
In cât priveşte dreptul creditorilor de a exercita ac- Ax, 974.

ţiunea în daune
delict îndreptat

care ar resulta din un delict sau un quasicontra debitorului lor, am vedut că ei nu

pot exercita de cât acţiunea pentru daunele aduse bunurilor acestui debitor, nu însă și acea care ar naşte din o
crimă sau un delict îndreptat contra persoanei sale, pentru că tăcerea debitorului lasă a se presupune o renunțare

din partea sa 2).

Acţiunea civilă care resultă din un delict sau quasi- Casurile în
delict îndreptat contra bunurilor defunctului trece la moș-care acțiunea
tenitorii sei, pentru că această acţiune face parte din buctrece la moșnurile sale și nu este alipită de persoana defunctului. „tenitori.

qiilive actionem heres habet*3).
tă nici o îndoială 4).

Asupra acestui punct nu exis.
_

Cât pentru delictele penale îndreptate contra persoanei defunctului, acțiunea civilă la care aceste delicte dau
naștere nu va trece la moştenitorii sti, de cât dacă faptele

penale
In

i-au adus o daună materială 5).
cât

priveşte

delictele îndreptate

contra

persoanei Deliete în-

defunctului, carei a adus numai o daună morală (uctio în
juriu),
nu trece la

acţiunea

moştenitorii

să de defunct.

eaee

civilă care resultă din asemene delicte defunctului.
sei

Moştenitorii,

de cât

dacă ea

cu alte cuvinte,

continue acțiunea întrodusă de
poată întroduce în numele lor.

autorul

lor,

a fost întrodu-

vor putea să
fără

ca ei s'o

1) Sourdat, 1, 39. Carnot, De Pinstruction cviminelle, 1, 31 (e"diția a 2-a).
) Vegi supră, p. 201, text şi nota 4 și p. 209. Cpr. şi Pâucescu, 1], 491.
3) D. 1, $1, Dig., 47, 1, De privatis delictis. Vedi şi Instit,,
IV, 12, $ 1, De perpetuis et temporalibus actionibus, etc.
+) Sourdat, I, 53. Laurent, XX, 535. FT. Huc, VIII, 420. Aubry et Rau, IV, $ 445, p. 7150, T51.—Aceiaş soluţie se
aplică şi la delictele de drept penal comise contra proprietăţei detunctului. Aubry et Rau, loco cit. Cpr. C. Angers,
D. P., 72. 5. 386, No. 3.
*) Anbry et Rau, IV, 7oco supră cit.

480

CODUL CIVIL.—GARTEA ILI.—TIT. IIL.—CAP; V.—ART, 998, 999.
universali

Moștenitorii

Delicte se-

pot

ei să exercite o acţiune în

a ei par daune pentru un delict sevârșit contra persoanei autorusoane în ur- lui lor în urma morţei sale, de ex., pentru o insultă sau
sal, DzitaJ0fensă adusă memoriei sale? Afirmativa este generalminte
moștenito- admisă, pentru că este greu de a refusa unui fiu consojaţiunea de a putea apara memoria părintelui seu ultrarilor.
giat. „Este oare cu putinţă, dice un autor, ca legea să nu
fi înțăles

cu protecțiunea

a apara

mormântului?

Numele

ce lăsăm

sa, țărina

noi,

după

copiilor noștri, radelor noastre,
el oare să fie târât în noroiu

hărăzim
pute-va

încă caldă

şi pe care

a

îl

prietenilor noștri
fără temerea vre

unei respunderi ? Nu există oare în casul de faţă interese de
ocrotit, speranțe de aparat, o comunitate de amintiri, a-

devarată

proprietate

de familie,

care

trebue

să fie apara-

tă contra răutăței“? 1).
Am vădut însă, cu toată controversa ce există în aInjurii aduse
ut
ua
=
=
tată
memoriei dăonorijuj ceastă privință, că, după părerea generală, injuriile grave
Controversă.aduse

de donatar

memoriei

dăruitorului sevârșit

din

via-

ţă, nu dau drept moștenitorilor acestuia să ceară revocarea
donaţiunei, art. 931 fiind aplicabil numai la legate, ear
nu şi la donaţiuni ?).
Acţiunea în daune care aparţine aceluia ce a fost
Cedarea ac-

țiunei în da” jezat, fie în averea sa, fie în persoana sa fisică,
vezsă.

cedată altuia,

constitue parte

şi în asemene caz,

cesionarul poate

poate fi
să se

civilă 3).

1) Chassan, Zr. des delits et contraventions de la parole, de Le
enituve et de da presse. Cpr. Sourdat, I, 62, din care am extras această citaţie. Peucescu, II, 462. Cas. fi. D. P., 67.
1. 129 şi D. P., 60. 1. 201 urm. (afacerea Dupanloup). A
se vedea, în această afacere celebră, conclusiile însemnate
ale proc. general Dupin, Dalloz, P., loco cit., p. 211 urm.
Vedi şi Demolombe, XXXI, 682.—Legea romană impunea
moștenitorilor ca o datorie resbunarea morţei defunctului:
„Omnes hevedes, vel eos qui loco heredis sunt, officiosă agere
circa defuneti vindictam convenit“. (IL. 21, Dig., 34, 9, De his
que ut indignis auferuntur).
2) Vedi t. IV a lucrărei noastre p. 253, text şi nota 5.
3) S'a dis că, la caz de cesiune, trib. nu vor putea acorda
cesionarului, cu titlu de daune, o despăgubire superioară
preţului cesiunej. Larombitre, V, art. 1382, 1383, No. 46.
Această părere este însă inadmisibilă o dată ce se admite
validitatea, cesiunei. Tot ce se poate dice numai, este că pâritul
ar putea să nu plătească decât prețul cesiunei, exercitând
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Acţiunea care ar aparținea unei persoane pentru dauneleImposibilitade a ceda
morale suferite de la altul nu poate însă fi cesionată ni-;_teaacţiunea
p.
mărui,

pentru

patrimoniul

că reparațiunea

persoanei

onoarei

ofensate,

nu

face

parte

din

daune

morale.

non est în bonis 1).

Persoanele contra cărora acțiunea în daune poate fi întrodusă.
Acţiunea în daune se îndreptează contra aceluia care
a pricinuit paguba 2), sau contra moștenitorilor sei univer-

sali, dacă autorul lor a murit înainte de introducerea acțiunei sau în cursul instanței 5). „Indatorirea spre cererea,
pagubei şi a deplinei satisfacţie, dice art. 1766 din codul
Calimach

(1337

tului, ca una

O. austriac),

trece

la moştenitorii vinova-

ce este lipită de averea lui“.

Este, în ade-

ver, de principiu că numai acțiunea publică se stânge prin
moartea prevenitului. Cât pentru acțiunea civilă, ea poate
fi exercitată atât în contra autorului daunei cât și a re-

presentanţilor săi (art. 12 Pr. pen.).
retractul litigios,
invoacă

această

în baza art. 1402 C. C. Dacă el însă nu
disposiţiune,

cesionarul

va fi tratat

ca în-

9

—

suș partea civilă. Cpr. Demolombe, XXXI, 677. Sourdat, 1,
14, Peucescu, II, 490. T. Huc, VIII, 420, în fine.

) T. Hue, VIII, 420 şi Zr. de lu cession, I, 164 urm.
de mai multe persoane,

) Dacă dauna a fost pricinuită
va, putea

fi întrodusă

contra

tuturora

sau

numai

ea Casul în ca-

contra u- Le daunaa

nora din ele (art. 1003), remănând ca acestea, să pue pe ceilalţi în causă, sau să exercite recursul lor în contra celorlalţi,

tost pricinuită de mai

după ce se va plăti pentru toţi. Acţiunea însă ar putea Î
respinsă pentru că nu s'au chemat în judecată pe toţi au-

persoane,

multe

torii daunei. Curtea din Paris hotărise contrariul,.
însă această decisie a fost cu drept cuvânt casată. Cas. fr., 93
aug. 1869. D. P., 69. 1. 464.
Dacă dauna este causată de funcţionarii Statului, judeţului sau comunei, ea se va întroduce contra Statului, comunei sau judeţului respectiv. Vedi înfră, explic. art. 1000.
Se poate întâmpla ca representanţii unui Stat străin să Statele strănu rescomită: în România
greşeli prejudiciabile
intereselor româ- ine
und de grene, şi cu toate aceste, Statul străin nu va putea fi tras labele ceea
respundere, pentru că principiul de independență reciprocă a de represen-

:)

tuturor Siatelor se opune la asemene acţiune. Cas. fr., 21 tanţii lor în
april 1886. D. P., 86. 1. 393. Sirey, 89. 1. 459. 'P. Huc, România.
VIII, 422,
Aubry et Rau, IV, $ 445, p. 750. Laurent, XX, 540. Demolombe, XXXI, 679. Sourdat, I, 76 urm. Fuzier-Herman,
III, loco cit., 121. 'P. Huc, VIII, 421. Păucescu, II, 464.
Thiry, III, 204.
31
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IIL.—I£, IIL.—CAPIT,

V.—ART.

998, 999.

Ea poate: de asemenea fi exercitată contra persoanelor
civilmente responsabile pentra autorul daunei (art. 1000).

Nici întrun caz însă, ea nu poate fi exercitată contra representanţilor (les ayant cause) cu titlu particular ai
autorului daunei, chiar dacă
ai bunului a cărui exploatare

fost. causa

ei ar fi devenit proprietari
sau lipsă de întreţinere a

daunei 1).

T'pibunulele competente «de a judeca acțiunea
Acţiunea

în

daune

în daune.

fiind o acțiune personală mobiliară,

se ya adresa, conform dreptului comun, la judecătorul de
ocol sau la tribunalul civil al domiciliului pâritalui 2), sau
în lipsă
lul
Delict penal.
Art. 8 Pr.

Competinţa
trib. comer-

de

domicil

reședinței

sale

cunoscut,
(art.

58

la judecătorul
Pr.

civ.

şi art.

sau

tribuna-

11.

asupra

judecătorielor de pace din 1 iunie 1596).
nea

Dacă faptul constitue un delict în sensul penal, acţiucivilă va putea fi exercitată odată cu acea publică îna-

intea tribunalelor represive (art. 8 Pr. pen.).
TPribunalele

judeca

acțiunele

quasi-delict
5)

comerciale

sunt

în despăgubire

de câte

ori

dauna

și

ele

competente

dea

isvorite din un delict. sau
produsă

este

urmarea

unui

Laurent,
XX, 540. Peucescu, I[, 464. F. Herman, III, No. 798.
Cas. ti. D. p,, 11. 1. 934. n Laurent, această decisie este
din eroare citată ca fiind publicată la p. 281 din D.P,
aceiaş greşală se vede reprodusă şi de Peucescu, ceea ce ie
vedeşte că acest autor nu controlează citaţiile pe care le face.
Prin aplicarea acestor principii s'a decis că proprietarul

care înalţă un zid contra zidului unui vecin, fără a lua precauţiunele necesare, comite o greşală exclusiv personală şi
aduce o daună vecinului, care nu poate fi urmărită contra
achisitorului posterior al imobilului, dacă acest achisitor n'a
comis

şi el nici o culpă personală

în această

privinţă.

Cpr.

C. Besancon. D. P., 91. 2. 95. Vedi asupra acestei chestiuni controversate, D. P., 59. 1. 321 urm. şi nota lui Br&sillion.
De

asemene,

concesionarul unei mine nu respunde de dau-

nele causate suprafeţei pământului prin lucrări de exploatare anterioare concesiunei sale. Vedi Fuzier-Herman, III,
art. 1382, 1383, No. 730 urm.
>
) Această soluţie a fost admisă de Curtea de casaţie din
Francia în materie de abordagiu. Pand. Piriod., 1893. 1. 239.
Cp. Păucescu, II, 49%.| Sourdat, I, 530 urm., 545.
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DAUNELOR.

neleală 1).

daunelor.

de delicte și de quasi-delicte, ca și în ma-

terie de inexecutare de obligaţiuni, daunele-interese cuprind
în genere atât perderea reală suferită de partea lezată
(luerum cessans), cât și beneticiul de care ea a fost lipsită

(danunum emergens)

(art.

1034) ?). Judecătorii fondului

Art. 1084
re

a-

Plenitudinea
de juridicţiplenitudinea de juridicţiu- une a trib.

D) Veqi supră,p. 458, ud notam. Cpr. Peucescu, II, 496. Sourdat,
1, 380.

'Tribunalele

civile având

ne, vor judeca acţiunele în despăgubire

chiar

când ele ar

isvori din un fapt de comerţ, dacă părţile wau declinat
competinţa tribun. excepţional, sau dacă judecătorii consti-

civile.

tuiţi în comercial nu s'au desezisat, ei nefiind obligaţi, ci având numai facultatea de a'și declina competința din oficiu,
de şi incompetenţa în specie este ratione matevia (art. 895

C. com.). Cpr. Păucescu, II, 493. Sourdat, I, 531. In urma
legei org. judecătoreşti din 1 sept. 1890 (art. 21), distineţiunea unei cause în civilă sau comercială ne mai putând da
loc la 0 excepţiune de incompetință rafione materia, de a-

ici resultă că, dacă o afacere comercială s'a judecat de o
secţie civilă a unui tribunal care are o secțiune specială
comercială, fără ca părţile să fi rădicat excepţiunea de incompetință,

”

o

asemene

excepţie

nu

mai

poate

fi propusă

pentru prima oară în casaţie. (as. rom. S-a 1, 30 sept. 1897,
Dreptul din 23 oct. 189, No. 65.
Sourdat, op. cât., L, 104, 456, 619. Peucescu,.
II, 417.—Judecătorii nu vor socoti însă preţul de afecţiune ce lucrul
sustras sau deteriorat prin delict san quasi-delict avea pen-

tru partea lezată. Sourdat, 1, 619.—Veqi însă art. 1758 C.
Calimach, citat textual spră, p. $50, nota 3.
La Romani, se făcea însă, în unele casuri, excepţiune la această regulă, căci de câte ori reclamantul nn putea să'şi iee

lucrul său. înapoi din causa dolului adversarului; acesta era
condamnat

să plătească

reclamantului

suma

pe care

el o

fixa prin jurâmânt (juvamentun uffectionis) (Li. 64, Dig. 5,
1, De judiciis), chiar peste valoarea intrensecă a lucrului.
LI. 1 şi 2, $1, Dig, 12,3, Dein item juranudo. Cu toate
acestea, chiarîn asemene caz, judecătorul putea să fixeze limitele, tazationem, în care reclamantul era credut în baza
jur&mântului său: „Jurave autem în infinitum licet. Sed an
judez modum jitrijurando statuere possit, ut intra certam
guantitatem juretur, ne arrepta ocearione, in immensum juretur, gucero? Et quidem in avbitrio esse judicis, defevre jusjurandum, neene constat. dn igitur, qui possit jusju-

Dreptul ro-

man.
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după

cum
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III.— CAP. V.—ART.

vădut,

în mod

998, 999.

suveran dacă există

sau nu culpă şi. prejudiciu şi care este quantumul daunelor
suferite, fără ca această apreciare de fapt să fie supusă
controlului Curţei de casaţie |).

Art. 1081, 1085 și 1088, relative la evaluarea dauart. 1081, nelor-interese în materie de culpă contractuală, nu sunt
1085 şi 1088.
însă aplicabile în specie ; de unde resultă următoarele conInaplicarea

secinţi :

!

10 In materie de delicte sau de quasi-delicte, daunele
vor fi datorite independent de ori ce punere în întărdiere,
pentru că, după cum foarte bine dice Curtea de casaţie
din Francia, omul este în tot-deauna în întărdiere de a nu
aduce altuia o pagubă ?);
20 Autorul unui delict sau quasi-delict, fie el chiar
de bună credinţă, va plăti nu numai daunele prevădute
sau care au putut fi prevădute, dar chiar și acele nepre-

vedute, pentru că art. 1085, care statorniceşte o regală contrară în materie de culpă contractuală, presupune o convenţie tacităa părților, convenţiune care este cu neputinţă
în materie de delicte sau de quasi-delicte 3);
30 „Autorul unui delict. sau quasi-delict poate fi con-

damnat la o sumă mai mare de cât dobânda legală a sumei datorite din causa delictului sau gquasi-delictului, și
dobânda la această sumă va putea fi datorită de dânsul,
randun non defevre, idem possit et tazationem jurijuraulo ardjicere, queritur? drbitrio tamen. bone fidei judicis etica. hoc
congruit*. L. 4, $ 2, Dig., 12, 3, De în item jurundo. Cpr.
Sourdat, |, loco cit.
1) Vegi supră, p. 396, nota 1 şi p. 426, text şi nota5. Sourdat,
I, 164, 464 bis. Aubry et Rau, IV, $ 445, p. 750.
2 Cas. fi. D. P., 59. 1. 30. Cas. rom. S-a 1, Bulet. 1885, p.
424, ultimul considerent. Laurent, XX, 523. Demolombe,
XXXI,

685.

Sourdat,

IL, 109,

459 şi 400.

Aubry

et Rau,

IV, $ 445,p. 750. Fuzier-Herman, III, foco cit., 1067 um. T.
Huc, VII, 95, p. 144. Baudry, II, 869.
3) 'Phiry, IEI, 204. 'T. Huc, VII, 95. Laurent, XX, 523. Mourlon, II, 1698. Baudry, II, 869. Vigie, II, 1701. Demolombe,
XXXI, 6836. Aubry et Rau, IV, $445, p. 750. Fuzier-Her-

man, loco cit., 1065 urm. Cpr. 'Trib. şi (î. Nimes. Pand. Pt-

riod,, 94. 2. 905.— Vedi insă
tradicânduse

cu cele spuse

T. Huc, VII, 151,
câteva

pagine

mai

care, coninainte

(Xo.

95, p. 144) aplică art. 1085 urm. și la culpa delictuală.
Cpr. și C. Paris. ID). P., 97. 2. 250, 251, text şi nota |.
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cu titlu de daune, nu numai din diua cererei în judecată,
conform art. 1058, dar încă ante moram, din giua sevâr-

şirei faptului daunator 1).
El
dauna

nu va datori însă, după părerea noastră, de cât Aplicarea
care este o urmare directă, imediată şi necesară a, ant. 1086 Ia

delictului

sau

quasi-delictului

de

care

el s'a făcut

bil. Motivele care justifică restricția admisă de
în materie de contracte

culpa-quasi-delicte.

art.

1086COntroversă,

îşi au, în adever, ființă și în ma-

terie de culpă delictuală 2).
Repararea
duce
după

daunelor,

fie materiale,

fie morale,

se tra-

în genere prin o indemnitate bănească 5), pe care,
cum am v&dut, judecătorii fondului o apreciază în

mod suveran. (Vedi supră, p. 484),
Cu toate acestea,

există și alte mijloace de reparare,

pe care legea nu le interzice, și care
duce o satisfacție părței lezate.

Astfel, judecătorii
sabilă

a restitui

pot să condamne

posesorului

sau

1
—

3

3)

de

natură aa-

pe partea respon-

proprietarului spoliat

crul care face obiectul delictului sau
ordone
produs

sunt

gquasi-delictului;

lu-

să

destrucţiunea sau desființarea lucrărilor care au
dauna vremelnică sau permanentă î), și câte o dată

Cpr. Gas. rom., S-a I. Bulet. 1892, consid. de la p. 355.
Bulet. S-a 1, 1976, p. 19. Bulet. 1871, p. 142. Cas. fr. D.
P., 89. 1. 141. Pand. Ptriod., 88. 1. 34. Veqi T. Huc, VII,
95, p. 144. Baudry, 11,809. Laurent, XX, 523. Sourdat, |,
109, 459. Demolombe, XXXI, 685.
Vedi supră, p. 425, 496. Cpr. C. Bucureşti. Dreptul din 1890,
No. 11. Mourlon, II, 1141, 16098, în fine. Thiry, III, 204. Sourdat, I, 457. Demolombe, XXXI, 687. Larombitre, V, art.
1382, 1383, No. 20 şi 1, art. 1151, No. 4. T. Huc, VII,
151.—Contră. Laurent, XX, 523. Aubry et Rau, IV, $ 445,
p. 150. C. Nimes, D. P.,9%. 2.5.
'Phiry, LI, 204. Demolombe, XXXI, 690. Larombiere, I,
art. 1142, No. 3 şi V, art. 1382, 1383, No. 27. Sourdat, |,
134, 468. Laurent, XVI, 191. Aubry et Rau, IV, $ 30,p.
108 şi $ 445, p. 149. Fuzier-Herman, III, loco cit., 100.
Daunele

pot să consiste

na numai

în plata unei.

fixe, care se plăteşte imediat, dar şi în plata
unei sumi care se va plăti cât timp prejudiciul
de exemplu, în tot timpul cât o casă de toleranță
a fi exploatată. Cpr. C. Aix, D.P., 61. 5. 375, No.
Herman, III, loco cit, 1094.
*) Demolombe, XXXI, 690. Fuzier-Herman, III,
1383, No. 10î1 urm.

sume

periodică a
va subsista,
va continua
31. Fuzierart. 1382,
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III.—
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chiar să ordoane aducerea hotărirei

998, 999.

lor la cunoștință publică

prin publicitate, de și nici o lege nu există în această prvinţă.
Constrânge-

rea femeei

măritate de
domiciliul.
conjugal,
Controversă.

În cât priveşte

mâsurile

ce justiţia

ordonă

câte

o dată

pentru a consti'ânge pe femeea măritată a reintra în domi-

ciliul barbatului, vedi t. I a lucrărei noastre, partea II,p.

94 urm. şi Puzier -Herman, |, art. 214, No. 14 urm. Pand.
fr., Mariage, IL, 1568 urm..—Intun sistem se susține că temeea, care ar fi părăsit, domiciliul conjugal, fără nici o causă bine cuvântată, ar putea fi condamnată la daune în folosul barbatului (Demolombe, IV, 106. Duranton, II, 439.
G. Nimes, specia a 2-a, Cas. fr. Prib. Gray şi C. Besancon. D.
P., 63.9. 194. D. P., 79. 1.80. Pand. Period., 91. 2. 141), obligând- -0, de ex., să plătească o sumă

oare

care

de bani pentru

fie care di de întărgiere (C. Bruxelles, 1 april 1924. Repert,
Dalloz, Mariage, p. 380, No. 159, nota '9), —Contră. 'T. Hue, II,
231, in fine. Aubry et "Rau, VȘ dl p. 135, nota 5. Mour.
lon, Î, 758. Laurent, II, 92.
Pau. D. 'p,, 03. 2. 193.
—Tnta”o altă părere, se susține că femeea care refusă de a
locui cu barbatul seu, poate fi constrânsă la această obligaţie prin urmărirea de cătră barbat a tuturor bunurilor

şi veniturilor sale personale (Demolombe, IV, 105. Aubry
et Rau, loco cit, text şi nota 6. Demante, I, 297 bis III.
Maread6, |, 196. Masst-Vergt I, Sl, p. 229, nota 1.
Prib, Lyon. D. P., 11. „958, No, 2.—Coutră. Duranton,
II, 439. Laurent, III, 9 “Dueaurroy, Bonnier et Roustain,
1, 30%. — In fine, ultimul mijloe de constrângere care s'a
propus este reintegrarea domiciliului conjugal prin forța publică (manu militari), mesură pe care tribunalele ar putea s'o
autorise, după

împrejurări, de câte

ori ele vor crede de cu-

viință (Demolombe, ID, 107. Marcade, Ipco cit. Demante, |,
297 bis INI. Mourlon, Î, 758. Aubry et Rau, V, $ 471, p.
135. Valette, Cours de i C., p. 396; aplic. sommaire du
lire Ir du C. Napolton, 21. Valette sur Proudhon, I, p.
453, nota a. Proplong, Contr. par corps, 258. Pand. fr., Mariage, |, 1584. C. Bastia, D. P., 57. 2. 14. Trib. Die, 14
april 1890, Gaz. Palais, 99. 2. 358). Şi această părere. este
însă inadmisibilă, pentru că, pe lângă că asemene mesură
ar jigni libertatea individuală a femeei, apâi ea nu poate
să conducă la nici un resultat practic, de oare ce nimic nu
împedică

pe femee

de a părăsi

din

nou

casa

barbatului.

Suntem deci siliți a conchide că obligaţia impusă femeei de
a locui împreună cu barbatul sâu prin art. 196 C. C. este
şi remâne

o obligaţie

pur

morală.

Vedi în acest sens, Lau-

rent, III, 89. Cpr. Trib. Olt, Dreptul din 1883, No. 31.
„Singura sancțiune juridică care poate să resulte din acest
text este, pe de o parte, dreptul barbatului de a cere despărţenia, considerând părăsirea domiciliului conjugal ca, o
insultă gravă (v. Pand. fr., Mariage, I, 1569), ear pe de
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întrun caz

să Confisarea.

ordoane confiscarea1), nici să condamne pe o parte la executavea unui act care nu este impus de lege sau de convenţia părților, şi pe care ea refusă de a'l îndeplini ?).
Quantumul

daunelor

va

varia

după

judiciului adus, şi judecătorii

vor -avea

tea

delictului

culpei

comisă

de

autorul

-

însemnătatea pre-

în vedere gravitasan

quasi-delictu-

Imi 3), fără a se ţinea însă samă de starea sa de scăpătă-

_ciune sau de bogăţie ?).
In caz de daună materială, quantumul daunelor tre- Daune mabue în principiu să fie egal cu paguba snferită 5), fâră însă texiale.
altă parte, vefusul barbatului de a servi o pensie alimentară
femeei cât timp ea S'ar opune, fără nici o causă binecuvân-

tată, a relua viața comună. Pand. fe., Mariage, loco cit.,
Laurent, III, 90. Cpr. Trib. Angulâme, 26 fevr. 1872 şi
'Prib. Lille, 10 nov. 1887, Pand. fe., Aliments, 26 urm. Vedi
şi Prib. civ. Lyon, Il martie 1891. Pand. Period., 92. 2.91.
j
Femeea va avea însă drept la alimente, de şi ea-na Dreptul ie
cerut despărțenia, de câte ori se va dovedi în fapt că bar- ta A
batul a gonit-o din domiciliul conjugal şi refusă de ai pro- timpul căsăcura mijloace de existenţă. Trib. Ilfov. Dreptul din 1893,
toriei.
No. 33. Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1891, p. 1237. Bulet.
S-a 1,

1884,

p. 104.

C. Focşani,

Bucureşti

și

Cas.

rom.

Drephul din 1881, No. 84. Dreptul din 1874, No. 25 şi 41.
Laurent, III, 54, 56. Vedi Pand. fr. t. VI, Aliments, 25 și
ţ. 1, partea II a lucrărei noastre, p. 83, text şi nota 2.
Confisearea este, în adevăr,

o pedeapsă care nu

poate fi ov- Casurile în

donată de cât de tribunalele represive, în casurile, anume

care judecă-

determinate de lege. (V. de exemplu, art. 386, 391, 394 C. „aere on
pen.; art. 17 L. asupra poliţiei vânatului din 2 novembrie
1891; art. 167 urm. L. vamală din 15 iunie 1874; art. 75
urm. L. monop. tutunurilor din 28 fevr. 1888; art. 18. L.
monopolului

chibriturilor

şi cărţilor

de joe din

31

martie

1886, ete. Cpr. Sourdat, I, 468 bis.
Cpr. Cas. fi. D. P., 89. 1. 156.
Laurent, XX, 530, Fuzier-Herman, III, loco cit., 1107.
Fuzier-Herman, III, No. 1108.—Contră, C. Nancy (D. P., 79. 2.
41), care declară aplicabil,în specie, prin anolugie, art. 190
C. C. ânpă care alimentele se dau în proporțiune cu trebuințele aceluia ce le reclamă şi cu starea aceluia care e dator să le intimpine. Nu vedem însă nici o rațiune dea se
aplica în specie acest, text edictat pentru o materie cu to—

o»

tul specială.

Vegi aplicațiunea acestui principiu
nota.

supră, p. 402, 403,

ad

fisearea.
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ca daunele să fie pentru acel care le dobândește
Daune mo-

rale.

998, 999.

o sorginte de

câştig. Asupra acestui punct toţi autorii sunt de acord î).
In caz de daună morală, judecătorii, într'o măsură
prudentă

şi moderată,

vor

aprecia

care

este

„bilă şi verisimilă ce a suferit partea lezată ?).

dauna

proba-

Cu toate că judecătorii sunt, în privința aprecierei
quantumului daunelor, suverani apreciatori, totuși, prin ex-

cepție, în unele casuri speciale,
dauna
Avt. 501

C.

com.

tribunalele

pe care

legiuitorul a

Astfel, art. 501. din codul
proprietarul

unui

vas

a celorlalte persoane

comercial,

responsabil

ale

fixat el insuş

admită.

so

trebue

care declară

pe

de faptele căpitanului

echipagiului,

pentru tot

ce

şi

pri-

veşte vasul și expedițiunea, îi permite de a se libera de
respundere prin abandonul vasului sau a navlului (du fret)

L. telegraf!

0-

ce
i se datorește sau este a ise datori, ceea ce va fi foarte
avantajos de câte ori dauna causată de căpitan va fi mare,
ear valoarea vasului sau navlului de mică însămnătate 3).
Statul nu plătește, la caz de perderea sau stricăciu-

poștală din mea obiectelor
prevedute

de

trimese prin poştă,

de cât sumele

legea telegrafo-poștală

iulie 1892), etc.
Coustrâăgerea
corporală,

(art.

91

anume

L. din

19

In Francia, înainte de legea de la 22 iulie 1867, care,
după

propunerea

lui

Rouher,

a

desființat

corporală în materie civilă și comercială,

constrângerea

această institu-

țiune de alte timpuri născută din robie, condamnarea pronunțată pentru daune resultând din delicte sau quasi-delicte era executorie prin constrângerea corporală a acelui

condamnat 1). La noi, asemene anomalie

n'a existat

nici o

) Cpr. Fuzier-Herman, III, loco cit., 1110 urm.
II) Vedi Fuzier-Herman, loco cit., 1109. Cpr. Laurent, XX,
3)

395, 5925.
Vedi asupra acestei disposiţiuni derogatorie de la dreptul
comun, Lyon-Caen et Renault, Dioit comun. V, 116 urm. şi

infră, explic. art. 1000.

Dreptul

belgian.

4) Constrengerea corporală poate şi astăzi fi pronunţată în Belgia, în materie

civilă,

cheltueli resultând
de rea

pentru

restituţiuni,

daune-interese şi

din acte ilicite sevârşite

credinţă, >adecă

pentru delicte, ear nu

cu răutate şi
pentru

quasi-

delicte. L. din 27 iulie 1871. Legiuitorul belgian n'a avut
curajul de a rupe de o dată cu trecutul; el s'a oprit în
dram. Constrângerea corporală trebue însă cu timpul să dispară din toate legislațiunele moderne, pentru că, după cum

DESPRE

dată,

pentru

şi ma

fost
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corporale

constrângerei

ma fost abrogată prin altă lege, totuşi ea s'a născut moartă
Acesta

aplicată.

nici o dată

este unul

din ra-

o lege

rele casuri de desuetudine, căci, în regulă generală,

votată și prmulgată nu poate fi abrogată de cât prin o altă
disposiție legislativă, și deci, nu poate cădea prin neuz în

desuetudine î). (Cpr. art. 5.0. italian, art. 9 C. austriac, etc.)
Casul când delictul sau quasi-delietul este imputabil
mai multor persoane.— Solidaritate.

Art. 1003.—Când delictul sau quasi-delictul este imputail mai multor persoane, aceste persoane sunt ţinute solidar pentru despăgubire. (Art. 918, 1039 urm., 1543, 1551 O. C. Art, 142
Pr. civ. Art. 393, $ 92 C. com. Art. 196 L. vămilor din 15 iunie
1874. Art. 840, 1833 C. german din 1895. Art. 60 C. federal al
oblig. din Elveţia. Art. 55 C. pen. fr. Art. 1733 C. Calimach, etc.
Art. 1156 C. italian).
Art. 55 din codul penal francez prevedând că toţi acei condamnaţi pentru aceiaș crimă sau pentru acelaș delict sunt ţinuţi solidar, adecăunul pentru altul, pentru totalitatea amendelor, restituțiunelor, daunelor și cheltuelelor la

care au fost condamnaţi 2), jurisprudenţa și o parte îns&mnată

din

doctrină

aplică

această

disposițiune și în

materie

foarte bine dice Titus-Livius (st. rom., VIII, 28), datoriele
obligă bunurile, ear nu persoana debitorului : „Pecunie credit, bona debitoris, non corpus obnozium esse“..
1) Cpr. Trib. Ilfov (0. Niculescu preşed.) Dreptul din 1891,
No. 5. Vegi şi Demolombe, I, 130. Aubry et Rau, I, $ 29,
p. 56, text şi nota 2. Vedişi t. I, parte I, a lucrărei noastre, p. Îl, și supră, p. 136, nota 5.—Sub legea veche, deSuetudinea era, din contra, la noi, un mod de abrogare îacită a legilor. Cas. rom. Bulet. 1863, p. 405. Astfel, regula
dreptului

canonice

care

oprea

pe doi

fraţi de a lua

în că-

sătorie dou€ surori, picase în desuețudine. Cpr. C. laşi, Dreptul dim 1819, No. 25.— Tot astfel, formalităţile prevedute de
codul

Ipsilant

în privinţa

foilor dotale,

nu

s'au

aplicat

nici o dată. Vedi Bărbătescu, Cursul dreptului civil român
(1849, Bucureşti); p. 47.
19 L.
2) Acest text n'a fost reprodus de legiuitorui nostru, însă art. Art.
din
196 din legea vămilor de la 15 iunie 1814 prevede că con-" rămilor
1874.
damnaţiunele civile contra mai multor persoane pentru unul
şi acelaş fapt de fraudă, vor fi solidare, atât pentru restituţiunea mărfurilor confiscate, care vor fi fost restituite
provisor în casurile prevâdute de lege, cât şi pentru amendă şi cheltueli de judecată. Vedi înfră, p. 492.

-
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la delicte și la quasi-delicte 1).

V.—ARȚ.

1003.

Legiuitorul

nostru,

din fericire, ne a scutit însă de această controversă, căci
art. 1003 reproducând art. 1156 din codul italian 2), admite,
în caz de deiicte sau quasi-delicte, solidaritatea în termeni
expreși.

Şi trebue

să observăm

că este vorba

o adevarată solidaritale legală, căreia,

în specie

prin urmare,

de

vom

1) Vedi în acest sens, Demolombe, XXXI, 692, 693 şi XXVI,
219 urm. Larombitre, V, art. 1382, 1383, No. 34, 35. Somdat, I, 473 urm. 704. Aubry et Rau, IV, $ 445, p. 749,
text şi nota 6. Demante, V, 135 bis III. Cpr. Cas. fr. D.
P., 9%. 1. 2. D.P., 94. 1. 439. D. P., 99. 1. 335 și 348,
ete.—Contră. Baudry, II, 989 şi 1350. Marcade, V, art. 1382,
1383, No. 4, p. 271 şi IV,p.488, No. 604. Laurent, XVII,
518 urm. şi XX, 619. Vedi asupra acestei contoverse, de
care legiuitorul nostru ne a ferit prin art. 1003, Pand. fi,
Oblig., L, 306 urni.
9) Bată, în adevăr, cum se exprimă art. 1156 din codul italian, pe

care legiuitorul

nostra

la tradus

ad litera:

„Se

il delitto o quasi-delitto € imputabile a piii persone, queste sono
tenute in solido al visarcimente

del danno

cagionato“.

Codul

austriac are o disposiţie aproape identică: „enn de» Schaden rorsătalich zugefiigt acorden ist, dice art. 1302 din acest
cod, oder, sceun die Antheile der Binzelnen an der Beschădiguug sich nicht bestimmen lassen, so hafteu Alle fiir einen und
Biner fiir Alle; doch bleibt demjenigen, «celcher den Schaden
evsetat hat, der Riickersate gegen die Lebrigen vorbehalten“.
Fată cum codul Calimach traduce aceşt text, în $ 1733:
„Dacă mulţi tot odată an vătămat pe cineva, să osândese
a-i face despăgubire (damuum emergens) san deplină satisfacţie (damn emergens et lucrum cessans), toţi dimpreună
sau unul pentru toţi, căruia remâne drit să ceară pe urmă,

de la ceilalţi împreună vinovaţi analogisita lor sumă pentru
pricinuita vatamare“. Solidaritatea există deci, în privinţa
delictelor şi quasi-delictelor, în vechea legislațiune a Moldovei, şi legiuitorul

actual

a reprodus

cu drept

cuvânt ve-

chia tradiţiune a ţărei, care, de altmintrele, era consacrată
şi în dreptul roman prin texte positive. Vedi,de exemplu, L.
2, Pr., Dig, 9, 4, De nozalibus actionibus, unde se dice:
„Si servus sciente domino oecidit, in solidum dominau obligat: ipse

enim videtur dominus oceidisse“. L. 1, $ 4, Dig, 2, 10, De eo per
item faetiuu evit, dice de asemene: „Si plures dolo fecerint,

om-

nes tenentur; sed si unus prestiterit penai, cceteri liberantur: cum
nălul intersit“. Disposiţiuni analoge există şi în alte legislaţiuni străine. Vedi, de exemplu, art. 60 din codul federal al obligaţiilor din Elveţia ; art. 840, 1843 C. german din 189%,
ete. Eată cum se exprimă art. 940 din acest din urmă cod:
„Sind fir den aus einer unerlaubten Handlung entstehenden

DESPRE SOLIDARITATE. —ART. 1003,
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aplica toate efectele solidarităței în genere (art. 1042—
1046), ear nu de o pretinsă solidaritate imperfectă, așa
precum susțin unii în Francia (cpr. Colmet de Santerre,
V, 135 bis II şi III); căci vom vedea că solidaritatea așa,
disă imperfectă, iscodită de unii autori, este necunoscută de
legiuitor.
De câte ori deci dauna a fost causată de mai multe
persoane, fie care din aceste persoane va putea fi urmă-

vită pentru despăgubirea întreagă (art. 1042)1), remănând ca
acel care a plătit pentru toţi să exercite recursul său contra
celorlalţi co-faptaşi prin acțiunea negotioraum gestorum, după
cum prevede anume art. 1859 din codul cantonului Zurich.

(Art.
să

1052, 1053 C. C.).
Pentru ca solidaritatea legală prevedută

poată

avea loc,

trebueşte

neaparat

ca

de art. 1003

paguba

să resulte

din unul şi acelaș fapt,
căci dacă ea ar resulta
care va respunde numai
Când un proprietar
.
A
a
se ţine în el o casă de

sevârşit de mai multe persoane,
din mai multe fapte deosebite, fie
de fapta sa”).
îşi închiriează imobilul seu spre a Iehirierea,
,
UNUL MOI
toleranţă (bordel) unui antrepre- spre
a se ţi-

nor

comerţ

care

lege 3),

exercită

acest

nu există dou€ fapte

necinstit,

de

şi

tolerat;

de nea în el o

deosebite, ci unul şi acelaș, casă de

Schaden Alehvere nebeu einander ceranticortlich, so haften sie,
als Gesammtschuldner. 'Textul nostru este, după cum am
vădut, reproducerea ad litteram a art. 1156 din codul italan.

Vedi

asupra

acestui

255, 409.— Regretatul
duise

în

prefața

text, Giorgio

Giorgi,

V, 193, 195,

nostru amic, “Ge. G. Peneesen, făgă-

vol. II dea avata tot ce legiuitorul nostru

a împrumutat de la acel italian, şi cu toate aceste,
mentariul foarte succint a art. 1003 (UI, 465). nu

la cogăsim

nici o amintire

că, nu

pentru prima
sa

despre

oară,

codul

eruditul

italian.

Am

observat

comentator al obligaţiilor nu

ţinut de cuvânt.

1) Opr. Cas. rom, S-a, 15 nov. 1894. Curierul judiciar din 1895,
No. 5 şi Bulet. Cas. anul 1894, p. 1056.
2) Laurent, XX, 541. Păucescu, IT, 465. Cpr. C. Paris. D.P,,
13. 5. 402, No. 5 şi C. Bucureşti, Dreptul din 1885, No. 33,
5)

S'a dis, în adevăr, că, prostituţia este un r&n necesar. Fată
cum se “exprimă, în această privinţă, un autor englez, Lecky,

în Furopean

mmorals : „La prostituse, type supreme "au vice,

est en meme țemps la "gavdienne la plus efficace
Sans elle, la parete inattaquâe dinnombrables

mestiqnes serait souillâe,
de sa chastete preserv6e

de la vertu,
foyers do-

et plus dune qui, dans orgueil
des

tentations,

ne pense

ă cette

tole-
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1003.

care este causa unică a daunei pricinuite. De aceea, atât
proprietarul cât şi antreprenorul casei de prostituție pot,
în specie, fi condamnați solidar la daune cătră proprieta-

rii caselor vecine, din causa depreciărei aduse imobilelor
lor prin acest fapt, și aceasta chiar dacă imobilele în chestiune

ur fi fost

clădite

sau dobândite

de proprietarii

actu-

ali în urma deschiderei casei de toleranță !).
Admiterea
Solidaritatea legală prevedută de art. 1003 se va asoi darităței plica, în privinţa daunelor civile, şi la faptele ilicite care
tele penale. ar întruni elementele unei crime, unui delict, san unei con-

travențiuni ?).

Legea_vaAstfel, toţi co-autorii. unei fraude vamale sunt respunmală.
a&tori solidari cătră Stat de daunele causate prin acest fapt 3).
Deliete silDe asemenea, despăgubirele civile resultând dintr'un
vice.
delict silvic, trebuese acordate în mod solidar, când de-

|

lictul este comis de mai multe persoane 4).
Tăinuire.

Tăinairea

constituind

Ant.55C.pPen-ficate de art. 53 O. pen.,
miserable
aurait

femme

connu

que dans un dâgoât

les tortures

sur cette crâature
les passions

qui

însă, în diferitele

peut-âtre

rempli

un delict

mâl€ d'indignation,

du remorâs et du

dâgradee et ignoble

eussent

casuri speci-

un fapt independent,

que

dâsespoir. C'est

s'assouvissent

le monde

d'igno-

N
—

minie. 'Tandis que les croyances et les civilistions naissent,
passent et. disparaissent, elle demeure, prâtresse 6ternelle
de Vhumanit, fistrie pour les pechâs du penple“. Vedi Yves
Guyot, La prostitution (Paris, 1883), p. 3.
1) Vedi supră, p. 405. Cpr. C. Aix. D. P., 79. 2. 219, 920 şi
D. P., 62. 2. 156.—Contră. C. din Besancon. D. P., 60.2. 4.
Cas. rom.
Bulet. S-a II-a, 1874, p. 69. Cpr. Bulet. 1873,
S-a 2-a, consid. de la p. 142. Bulet. S-a II, 1881, p. 422.
Solidaritatea nu va avea însă loc, de şi mai mulţi inculpaţi ar fi fost urmăriţi la un loc şi condamnaţi prin
una şi aceiaș hotărire, dacă crimele sau delictele comise de

dânşii ar fi deosebite. Cpr. Cas. fr. D. P., 46. 1.80. Fuzier-Herman, III, art. 1202, No. 263.
3) Cas. rom. S-a I, Bulet. 1886, p. 695. Vedi art. 196 dinlegea vămilor citat supă, p. 489, nota 2.
*) Cas. rom. S-a II, Bulet. 1889, p. 353.—Ca element constitutiv a obligațiunei solidare pentru despăgubirele ce nasc
din delicte sau quasi-delicte, se cere însă existenţa unei
înțălegeri comune între diferiţii delincuenţi. In lipsă de o
asemene înţelegere, responsabilitatea se împarte, îu delictul
silvic de introducere de vite spre pășune în pădurele Statului, în raport cu numărul de vite ce fie care din ei a întrodus şi păşunat. Cas. rom. S-a II. Bulet. 1890, p. 841.

DOVEDIREA

sui-generis,

deapsă,

pentru

DELICTULUI

care

tăinuitorul nu

iegea
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SAU QUASI-DELICTULUI.

penală prevede

se consideră

ca cum

o anume

pe-

ar fi cooperat

la sevârşirea faptului principal, nici ca complice. Prin urmare, el nu poate fi declarat respundetor solidar pentru
întregul prejudiciu causat de autorii furtului; el respunde
numai pentru prejudiciul causat prin propriul s6u fapt

de tăinuire, adecă numai pentru obiectele ascunse
sul, ear nu pentru toate obiectele furate 1)
Aceste

sunt

adevaratele

principii.

Curtea

de dân-

de Casaţie

le tăgăduise prin o decisie anterioară?), însă n'a trecut mult
și ea s'a reîntorsla adevaratele principii, recunoscând însuş eroarea în care căduse.
Tăinuitorii numai atunci ar
putea fi declaraţi respundetori solidari de daunele civile
dimpreună cu autorul principal, când sar dovedi că între

acest autor și între dânşii a existat o legătură atât de
intimă, în cât există o unitate de delict 5); şi încă și în
asemene caz, sar putea susține, nu fără succes poate, că
tăinuirea constitue un fapt, independent de furt.
Tot ce se poate dice este numai că responsabilitatea
tăinuitorilor” este solidară cu acea a autorilor principali, în
privința cheltuelelor de judecâtă la care a fost expusă partea civilă prin urmărirea delictului 4). (Cpr. art. 142 Pr. civ.).
Dovedirea delictului sau quasi-delietului.
Acel care cere daune din cauza unui delict sau quasidelict trebue, ca ori ce reclamant, să 'şi dovedească pre-

tențiunele sale (art. 1169),

adecă, pe de o paute, existenţa

din partea pâritului a unei culpe comise fie cu intențiune, fie
din negligenţă sau imprudenţă 5), ear pe de altă parte, quan-

tumul

daunelor

aduse prin faptul ilicit al adversarului.

1) Cas. rom. S-a II. Bulet. 1874,p. 69. Cp. C. Paris, 18 fevr.
1837. Râ&pert. Dalloz, 0blig., 193, nota 2;
) Cas. rom. S-a II. Bulet. 1813, p. 141.
3) Cas. rom. S-a II. Bulet. 189%, p. 617. Cpr. și Bult. Cas.
S-a II, anul 1893, p. 6602.
1) Cas. rom. S-a II. Bulet. anul 1881, p. 49.
5) Vedi T. Huc, VII, 95 şi VIII, 424. Awntz, III, 416. Baudry, IL, 1349, Laurent, XĂă, 547. Alex. Degre, Dreptul din
1984,

No.

Rau, IV,
1166 urm.
C. Bastia.
anul 198,

41, p. 892.

Sourdat,

8 446, p. 155.
Cpr. Cas. fr.
D. P., 91. 2.
p. 748. Bulet.

1, 333,

605

urm.

Aubry

et

Puzier-Herman, III, loco cit., No.
D. P., 10.1. 361. D. p., 90.1. 129,
324. Cas. rom. S-a L. Bulet. Cas.
Cas. anul 1883, p. 801.

Presumpţiunea culpei
contractuale.
Controversă.

JIL.—CAP. V.—ART.

CODUL CIVIL.—0A BTEA IL—DIT.

494

Culpa

dată,

delictuală

nu

se presupune,

998, 999.

în adever,

nici

o

ci numai acea contractuală (art. 1082, 1160)).
Fiind vorba, în specie, de fapte materiale pentr ucare

care a suferit paguba a fost în imposibilitate de a'și
procura o dovadă scrisă, se înțelege că ori ce dovadă este

acel

admisibilă în această privinţă,

precum, marturi,”

ţiuni, mărturisire, juremânt, etc. *).

Aşa dar, culpa delictuală nu se presupune

Ba trebue să fie

presump-

nici o dată 5).

stabilită de acel care o invoacă.

Aceste principii au dat însă loc la dificaltăţi în privinţa transportului de persoane, din causa că textele care

Abordagii.

Astfel,

căpitanul

vas war

unui

putea fi declarat respon-

sabil de lovirea unui alt vas (abordagin), de şi pe un timp
de ceaţă şi în contra regulamentelor internaţionale, ar fi
se stabileşte îu
oare care. Cpr.

dat o prea mare vitesă vasului, dacă nu
fapt că colusiunea se datorește unei culpe

Cas. ti. D. P., 88. 1. 391. Vegi şi supră, p. 426, text şi nota 3.
Vegi supră p. 3891, nota 4 și înfră, p. 504.—Cu toate acestea,
sunt. autori care susțin că, în materie de culpă contractu-

ală, ca şi în materie de culpă extra-contractuală, nu există
nici o presumpţiune de culpă, presumpțiunea legală fiind o

«dispensă «de dovadă. Oreditorul care cere executarea unei 0bligațiuni din partea debitorului nefiind obligat a dovedi
din urmă,

va stabili

culpa

acestui

atâte

ori el este în culpă.

că o prestaţiune

numai

îi era, datorită în baza unui contract, şi atâta tot. Prin
urmare, die aceşti autori, de câte ori debitorul nu'şi îndeplineşte obligaţia sa, atunci când aceasta era cu putință, de
Culpa,

în acest

sistem,

nu este

deci numai presumată, ci chiar realisată. Vedi Saleilles, op.
eit., 333, p. 394 şi p. 390, nota 1. M. Planiol, nota în D.
P., 96. 2. 459, colona

1. Vedi

şi T. Huc,

p. 569.

VIII, 424,

Sourdat, 1, 607. Cas.
:) P. Huc, VIII, 494. Laurent, XX, 548. Cpr.
Cas. rom. Bulet.
471.
1.
90.
Sirey,
1887.
nov.
fr., 15
S-a 1, anul 1881, p. 12 şi Dreptul din 1981, No. 34. Vedi
şi supră, p. 897, nota 4. “Judecătorii vor putea de asemene să defere jurământul supletor mai cu samă pentru

Art. 1435
C. C.

N)

quantumul daunelor. (pr. Sourdat, |, 618,
Astfel, proprietarul lezat prin un incendiu

un vecin,

nu poate

dobândi

daune

a hotări

provenit

de la

de la acest vecin de cât

dacă va stabili că focul a avut de causă greşala sau inprudenţa lui, art. 1439 care stabileşte o presumpţiune legală de culpă în favoarea proprietarului și în contra chiriaşului fiind relativ numai la raporturile dintre chiriaş şi
proprietar şi neputând fi aplicat la alte casuri. C. Bucureşti.
Dreptul din 1886, No. 69. Cas. fr. şi C. Bastia. D. P., 9%.
1. 192 şi D. P., 91. 2. 824.
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stabilesc responsabilitatea cărâuşilor se ocupă numai
de
lucruri, și chestiunea este de a se ști dacă aceleași disposițiuni sunt aplicabile și la persoane.
Despre transportul de persoane.
Art. 1475 C. C.—Cărăuşii sunt respundători de perderea
şi stricăciunea lucrurilor încredințate lor când ei nu probă că
sau perdut ori s'au stricat din causă de forţă majoră sau casuri
fortuite. (Art. 1080, 1083, 1156 C. C. Art. 495, 506 C. com.
Art. 1784 C. fi).
Art. 425 C. Com.—Cărăușul este respundător de perderea
sau

stricăciunea

lucrurilor

ce'i au fost incredințate

spre

trans-

port, din momentul în care le primește până la acela al predă-rei lor destinatarului, afară dacă nu probează că perderea sau
stricăciunea au provenit. din caz fortuit sau din forță majoră,
din

chiar

viţiul

propriu

al

lucrurilor

sau

din

natura

lor, din

faptul expeditorului sau din acel al destinatarului. (Art. 1475
C. C. Art. 400 C. ital. Art. 103, 104 C. fe. Art. 4 L. belgiană
din 25 aug. 1891, asupra contractului de transport, etc.).

Precum vedem, în privința Iucrurilov, cărăuşii !) sunt

responsabili

de perderea

și stricăciunea lor,

probează casul fortuit sau forța majoră,
lucyalui, faptul expeditorului, etc. 2).
Această, disposiţie,

aplicabilă

fără

de câte ori nu

viciul propriu
îndoială

al

şi la ba-

') Prin cărâuş (toiturier), se înțelege ori ce agent de transport (art. 413, $ 2 C. com.), individ sau companie, ori care
ar fi modul prin care transportul s'ar opera, pe apă, pe uscat, prin calea ferată (epr. Cas. fi. D. PP, 58.1. 421), şi
prin ori ce alte mijloace pe care le ar descoperi geniul omului. Lyon-Caen et Renault, Dr. con, III, 553. Cpr.
Trib. Ilfov, 14 octombrie 1897. Curierul judicia” din 9 novembrie 1897, No. 40. Acei care au profesiunea de a stră-

Ce se înţelege prin cărăuși.

muta mobilele persoanelor dinti”un loc în altul cu trăsurile lor (les entrepreneurs de dementagements) sunt adevaraţi

cărăuşi. Baudry et Wabhl, Louage, IL, 1638.—Coutră. 'Trib.
şi C. Paris. Gaz. Palais, 96. 1. 245 şi 1180.—Cât pentru a-

—

Lică

cei care strămută obicinuit mobilele
oraş în altul. prin intermediul căilor

persoanelor dintrun
ferate, sau prin alte

mijloace de transport, ei nu sunt cărăuşi, ci închirietori
de servicii. Baudry et Wahl, op. şi loco cit. C. Lyon. D.
P., 9. 2.294.
Și la Romani, cărăuşul respundea de lucrurile încredințate Dreptul rolui, afară de imprejurarea când perderea se datorea unui
Man,
caz neprevedut, nisi si guid damno fatali contingit. (L. 3, Ş
Î, în fine, Dig., 4, 9, Naute, Caupones, Stabularii, etc.).—Proprietarul vasului avea, în ori ce caz, dreptul să ceară prețul chiriei. L. 61, $ 1, Dig., 19, 2, Locari Condueti.
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gajele călătorilor 1), care nu este de cât o consacrațiunea
de contracte (art. 1050,
principiilor generale în materie
1082, 1083, 1156), este ea aplicabilă la transportul de
persoane, la caz de accident întâmplat unui călător, sau
reclamantul trebue el să stabilească culpa cărăuşului?
Se susține că regulele responsabilităței civile, în materie de transport de persoane, sunt cârmuite numai de art.

998 urm. și că art.

1475

C. C. şi 425

C. com.

se aplică

Pentru
exclusiv la transportul lucrurilor sau mărfurilor.
a se ajunge la acest resultat cu totul straniu, care pune
mai presus conservarea obiectelor neînsufleţite de cât siguranţa călătorilor, s'a dis că marfa sau bagajul încredin- ţat cărăuşului fiind un obiect cert şi determinat, depositarul ei nu poate fi scutit de obligaţia de restituire de cât

dovedind cazul fortuit sau forța majoră (ant. 1156), pe
când călătorul nu este un corp cert, această calitate pre-

supunând

neaparat

un

lucru

neînsufleţit *).

Astfel, în această teorie, dacă mam suit în tren spre
a mevge la Bucureşti, înregistrând şi un cufăr ca bagaj,

la caz de un accident care ar aduce atât moartea mea cât
şi perderea cufărului, moștenitorii mei nu vor avea nicio
probă de făcut, pentru a fi despăgubiţi de perderea cufă-

rului (art. 1475

C. C., 425

C. com.), pe când

ei vor tre-

hui să dovedească o culpă sau cel puţin o negligenţă din
partea administrațiunei căilor ferate pentru a dobândi daunele materiale și morale causate prin moartea mea. Or,
tocmai aceasta ne se pare cu desevârşire inadmisibil, si:) Cpr. Lyon-Caen et Renault, op. cit, III, 109. Baudry et
Wahl, Longe, II, 1669.
2) Vedi în acest sens, C. Amiens, D. P., 82. 2. 163. Cas. fe.
D. P., 85. 1. 433. Pand. Chron., V. (anii 1878-1886), 1,
p. 999. C. Poitiexs, Pau. Pâriod., 88. 2. 45. Trib. şi C. Paris.
D. P., 94. 2. 214. D. P., 99. 2. 125. Pund. Prriod., %. 2.
209 urm. şi nota lui F. Chesney. Pand. Period. 1896. 2.
16 şi 18. 'Trib. Annecy, 3 mai 1893 şi Trib. Niort, Il iulie 1893. La Loi din 30 oct. 1893 şi Gaz. Tribun., din |
novembrie 1893. In acelaş sens, Guillouard, 7. du contrat

de louage, II, 165. Feraud-Giraud,

Code des transports,

III,

No. 120. Guillemain, Des transports suecessifs, p. 123 urm.
Jacgmin, Erploitation des cheminus de fer, 199. Mesdach de
ter Kiele, Conelus. sub Cas. belg. 5 oct. 1593.Sirey, 94. 4. 5.
Curtea din Paris (16 dechem. 1873) a declarat pe o companie
de drum de fer neresponsabilă de tentativa de asasinat cumisă în drum de fer contra unui călător. D. P., 14. 2. 126.
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cel puţin

încredințate cărăuşului.

Nu

este exact de a se dice, așa precum dice Curtea de casaţie
din Francia, că responsabilitatea cărăuşului este cârmuită

de art. 998 și 999, căci, atât în privinţa transportului
lucrurilor cât şi a persoanelor, responsabilitatea cărăuşu-

lui resultă

din

contract,

lict. EL se obligă,
și pe

călător

ear

nu

în adevăr,

întrun

termen

din

delict

sau

quasi-de-

a transporta

atât marfa

hotărît

loc anume

la un

cât
des-

tinat prin un contract (contractul de transport), şi de câte
ori este vorba de o responsabilitate contractuală, casul fortuit este în sarcina debitorului care'! aleagă (art.1156, 1169).
Călătorul trebuind să ajungă teafăr la destinație, sain et

sauf, de câte ori se întâmplă un accident, cărăușul nu'și-a
îndeplinit obligaţia, și ca atare, el poate fi tras la respundere, dacă nu stabileşte că întărdierea sau accidentul se
datorește unui fapt care nu'i poate fi imputat (art. 1082).
Art, 1475 C. C. şi 425 C. com. nu fac de cât a aplica
dreptul comun la transportul lucrurilor, și soluţiunea ar fi
acelaș chiar dacă aceste texte n'ar avea ființă. 'Textele

suscitate sunt deci afară din

causă

și responsabilitatea că-

răușului, atât în privinţa transportului lucrarilor cât şi a
persoanelor,
resultă din principiile generale ale dreptului.

O decisie care, la caz de accident,

nici n'ar. pomeni

de art. 1475 C. C. şi 425 C. com., ci ar face pe cărăuş
responsabil numai pe baza principiilor generale ale drep-

tului, dicând, de exemplu, că, din causa accidentului survenit, cărăușul nu și-a îndeplinit obligaţia sa, și că, în
baza art. 1082, el trebue să repare dauna adusă prin această inexecutare, dacă nu dovedeşte că accidentul se datorește unui caz fortuit, ar fi destul de motivată şi ar remânea

în picioare.

Aceasta

dovedește

pănă

la evidenţă că

responsabilitatea cărăușului este contractuală, și că art. 998,
999

n'au

ce

căuta

în specie.

Aceste

cipii, și ele au fost consacrate

sunt adevaratele prin-

de curând

lul cât și de curtea din Paris 1).

atăt de tribuna-

1) Vedi Pand. Period. 1892. 2. 129 și nota lui M. Chauvean,

profesor la facultatea din Rennes. D. P., 92. 2. 557. Gaz. Palais, 94. 1. 720. Idem.C. Aix. Pand. Ptried., 88. 2. 45. C. Paris,
21 nov. 1886 şi C. de justiţie din Luxemburg, 2 aug. 1877. D.
P., 85. 1. 434, nota a şi b. Această din urmă decisie se mai găseşte încă publicată și în Pand. Chron., VI, 1, p. 299, nota a.
32
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Câteva, legislaţiuni străine au admis în mod expres această soluţiune care, din toate punctele de vedere, se im-

pune.

„Cărăușul,

august

1891,

dice art. 4 din legea

asupra contractului

gă și înlocuește în mod
mercial,

respunde

precum și de
probează

că

de

belgiană

de la 25.

de transport, care abroa-

fericit art. 96—108

stricăciunea

sau

accidentele

întâmplate

stricăciunea,

perderea

din codul co-

perderea

călătorilor,
sau

lucrurilor,

dacă

accidentele

nu
pro-

vin din o causă ștrăină care nw'i poate fi imputată“. Legea
germană din 7 iunie IS71 şi legea ungurească din 1
iulie

18714 conţin disposițiuni redactate în acelaș sens !).
Raporturile. între patroni şi lucrători.
Chestiunea ce am discutat mai sus presintă o mare
analogie cu altă chestiune nu mai puţin controversată, și

anume, cu acea de a se ști dacă Jucrătorul care a fost victima unui accident industrial trebue, pentru a putea cere
daune de la patronul său, să dovedeascăo culpă din partea
acestuia, san dacă patronul trebuesă dovedească casul fortuit.
Unii raționând în acelaş mod, decid și de astă dată

că patronul nu respunde de drept de accidentele întâmplate
lucrătorilor sti. El nefiind responsabil de cât conform art.
998, 999, nu datorește nimic de câte ori nu se dovedeşte

că el este în culpă

2).

2

Pot acolo, nota 5, semai găseşte încă publicată în acelaş sens
o decisiea C. din Bruxelles, cu data din 28 nov. 1881. Vedi
în acelaş sens, nota lui Sarrut, în D. P., 85. 1. 433 arm.
PT. Huc, VIII, 425. Lyon-Caen et Renault, Dr. comn., INI,
109, 709 bis. Sainctelette, De ju responsabilite et de lu garantie, p. 81 urm. Sourdat, II, 1058. Baudry, II, 891, în fine
şi III, 725. Emion, Manuel pratigue ou trait de Pexploitation
des chemins de fer, 150, p. 139 urm. Bedarride, Transport
par chemins de fer, IL, 439, 440. Palaa, Dictionnaire legislatif
et veglementaire des chemius de fer, ete., I, p. 82. Baudry et
Wabhl, Lonage, II, 1687 urm. Verne de Bachelard, Resp. des
ch. de fer en mat. de transport, p. 144 um. Vedi în acelaş
sens, nota lui L.yon-Caen în Sirey, 85. 1. 129 şi nota în Pand.
Chron., (anii 1878-—1886), 1, p. 299 urm. Vedi asupra acestei
controverse, Fuzier-Herman, III, art. 1392, 1383, No. 1281
urm. Pand. fe. Râpert., t. 16, v” Chemins de fer, 5010 urm.
Vedi şi F. Chesney, nota în Paad. Period., 97. 1. 516, colona 2.
:) Codul civil italian reproduce fără nici o schimbare, în art.
1631 0. C., art. 1784 din C. fr. reprodus şi de legiuitorul nostru. Acest text se vede reprodus de Laurent, fără nici un
_
eomentar, în Ante-proiectul de vevisuire (art. 18148).
:) „Considerând, qice Curtea din Rennes, 20 martie 1893, că

RAPORTURILE

ÎNTRE

PATRONI

ȘI LUCRĂTORI.

La aceasta se respunde însă cu drept cuvânt că contractul încheiat între lucrător şi patron obligă pe acest din
urmă, nu numai a'i plăti salariul promis, dar încă a veghea la siguranţa vieţei lucrătorului și al apara contra

consecinţelor pericolelor inerente lucrărei sale !).
art. 1412 (1710 C. fe.), care cârmueşte materia locaţiunei de
luerări şi de industrie, nu impune patronului altă obligaţie
de cât acea de a plăti lucrătorului preţul convenit. D. P,,
93. 2. 526.0 altă decisiea Curţei din Bordeaux, din9 nov.
1892, dice că contractul de locaţiune de servicii nu implică
din partea patronului o obligaţie contractuală de a gavanta siguranţa lucrătorului, şi că patronul nu este responsabil de cât în caz dea fi comis o culpă. $., 93. 2. 148.
Idem. Cas fi., D. P., 94. 1. 419 şi Pand. Ptriod., 95. 1. 90.
D. P. 97. 1.511. 9.,97. 1.17
şi 299. Cas. belg. $.,90. 4. 17.D
P., 8. 92.153. c€. "Orleans şi Nancy. Pand. Piriod., 94. Ş
217. D. P., 97. 2. 110. Guillonard, Louage, IL, 860.
Alte hotărâri lasă sarcina. pr obei culpei patronului tot în
sarcina, lucrătorului, punând însă în principiu că patronul

este obligat să iee oare care măsuri de protecţiune în favoarea lucrătorilor săi, el fiind în culpă de câte ori nu le
a luat; însă, şi în acest caz, după cum am spus, patronul
nu poate fi obliggat a plăti daune de cât în casul când se
stabileşte o culpă din parta lui. Vedi în acest sens, Cas.

belg., 8 ian. 1886. D. P., 86. 2. 153. Idem.D. P., 84. 2.
89. D. P., 81. 2. 19.—In puterea acestor principii, "sa decis că lipsa de soliditate a schelei pusă de patron la disposiția lucrătorilor, constitue din partea acestuia o infracţiune la
obligațiunele sale şi o culpă care

poate să'l facă

responsabil,

la caz de accidente. C. Douai, 27 mai 1895. D. P.,91. 2. 132.
Mai

mult

încă,

patronul

este obligat

să apere

pe lucrăto-

ral său în contra propriei sale inexperiențe şi imprudenţe
(epr. C. Caen și Orlâans. D. P., 81. 2. 19. D.P., 8.2.19);
de Ed vesultă că el este în culpă de câte ori a neglijat
de a lua, în interesul lucrătorilor sti, precauţiunele pe care
le cerea atât inexperiența

profesională

a acestora cât şi na-

tura, delicată a lucrului care le fusese impus în afară de atribuțiunele lor obicinuite. Astfel, o companie de drum de
fer a fost cu drept cuvânt declarată responsabilă de accidentul prin care unul din lucrătorii sei perduse un ochii,
din causă că acest. Inerător fusese întrebuințat la un servicii neobicinuit, şi anume la sfarmarea unor petre resistente,

fără

ca compania

să fi îngrijit ai pune

la disposiţie

ochelari. Cas. fe. D. P., 93. 1. 208. Vedi şi C. Dijon. D.P,,
18. 1. 297, In acelaş sens, C. Bruxelles, 3 april 1996. Beanedu Tiacail, publice par Voice du Tr acail de Belgique, din
mai 1897, No. 5,p. 449. Cpr. D. P., 94. 2. 304 D. P., %
2. 394. Vedi şi Baudry et Wahl, Louage, II, 1294, 1297.
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principiilor

înscrise

în art.

1082,

1083,

1156 și 1169 din C. C., patronul nu poate deci fi liberat
de obligațiunea sa de cât dovedind că accidentul sa întâmplat din culpa lucrătorului sau din caz fortuit ori forță

majoră).
Art. 998, 999 trebuesc deci scoase din desbateri în
casul de faţă, ca și în casul precedent, neputând fi vorba
de respunderea

delictuală,

ci de

acea

contractuală,

de vre-

me ce între patron și lucrător s'a încheiat un contract,
prin care cel de al doile își închiriează serviciile sale celui dintăi.
Patronul, prin natura însuș a contractului și
prin puterea lucrurilor, se obligă a garanta lucrătorilor şi
muncitorilor săi siguranța vieţei lor şi a lua toate m&surile neaparate pentru a preîntimpina ori ce pericol inerent

lucrărei

sau muncei

lor, ear lucrătorul,

obligă a nn face ilusorii precauțiunele
„dine luate în acest scop de patron?).

„Or,
tract,

la rândul

fiind vorba de obligaţii reciproce
se vor

aplica

principiile

său, se

sau măsurile de o-

de la culpa

luate prin concontractuală,

Prin aplicarea acestor principii, Curtea din Grenoble (6
fevr. 1994) a declarat responsabil pe un patron de accidentul întâmplat

lucrătorului

său, pentru

că nu luase

precau-

țiunele excepţionale pe care le cerea lucrarea la care acest
lucrător fusese întrebuințat. D. P., 94. 2. 304.
Patronii sunt mai cu samă obligaţi a veghia la siguranţa
lucrătorilor lor, când între dânşii se găsesc copii minori
care

nu au

experiența

necesară.

Cpr.

C. Lyon,

Aix,

Paris,

ete. D. P., 55. 5. 391, No. 23 şi 2. 8. D.P., 11.2. 41.
D. P., 16. 2. 9%. D. P., 77. 2. 204. D. P., 19. 2. 4. Vedi.
și Fuzier-Herman, III, loco cit., No. 1254 urm.
1) Vedi în acest sens, nota Ini Demangeat asupra închirierei
de servicii, presentată Academiei de ştiinţi morale şi politice. Revue pratique de droit francais, t. 35, anul 1884, p. 556
urm. Dabb6, nota sub Cas. belg. Sirey, 80. 4. 29. 7. Huc,
VIII, 427 urm. Sainctelette, vp cit., p. 140. Marc Sauzet,
Responsabilit; des patrons,ete. Revue critigue, t. 12, anul 1893,
No. 26 urm. M. Gerard și M. Planiol, Revue critique, t. 17
(1888), p. 426 urm. şi 279 urm. Baudry et Wahl, Louage,
II, 1330. In acet sens s'a pronunțat de mai mute ori trib.
din Bruxelles (25 şi 28 april 1885) şi C. sup. de justiţie

din Luxemburg, 27 nov.

2

1884.

D. P., 86. 2. 153, nota a.

Vedi şi Fuzier-Herman, ITI, foco cit., No. 1183 urm.
Aceştia sunt chiar termenii unei hotăriri a trib. civil

din

Liege, din 31 dechembrie 1885, hotărire citată de i. Delaeroix în D. P., 1886, 2, 154, ad notam, colona 1.
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ear nu de la acea delictuală ; de unde resultă că, la caz
de a se întâmpla un accident lucrătorului în timpul și cu
ocasiunea lucrului său, acţiunea
în contra patronului stu se va

în despăgubire ce el are
prescrie prin 30 de ani,

conform art. 1890 C. C., aplicabil la contracte, şi aceasta
chiar în casul în care culpa patronului ar întruni elementele unui delict prevădut şi pedepsit de legea penală (omor
fără voe întâmplat din nebagare de samă a patronului,

din neîngrijirea

sa sau din nepăzirea regulamentelor 1).

Eminentul

și fostul

nostru

profesor

de la Paris,

Er-

nest Glasson, întrun memoriu presentat Academiei de ştiinţi morale și politice, Le Code cizil et la guestion ouvridre,
se, exprimă

în termenii următori:

„O

doctrină nouă

substi-

tue noţiunei delictului civil acea a unei culpe contractuale, punând dovada în sarcina patronului, prin faptul că!l
obligă a stabili că el a făcut tot ce putea și trebuea să
facă

pentru

ca accidentul

să. fie înlăturat.

Acest sistem nu

este atât de folositor pe cât s'ar crede lucrătorului ; căci,
o dată admisă culpa contractuală, patronul nu va avea de

cât

să

întroducă

în contractul

de

locaţiune

o clausă

de

neresponsabilitate, care îl va sustrage astfel.de mai înainte
de la ori ce respundere“ ?).
Dar oare adevarat să fie aceasta ? Mai întăi, de câte
ori va

fi vorba

de dol

sau

de

o greșală

gravă

care

este

din

dolul

sau |

pusă pe aceiaș treaptă cu dolul, dolo proxima (L. 47, $ 5,
Dig., 30, De legatis 1), asemene clausă nu va avea nici
o valoare, pentru că toată lumea recunoaşte că nimene nu

se poate

reaua

scuti

de respunderea

care

resultă

sa credință 5): „Illud non probabis, dolum

non esse

1) Labbe, nota în Sirey, 87. 1. 169. Baudry et Wahl, Louage,
II, 1339.—Contră. Cas. fr., decisie citată. Sirey, loco cit. şi D.
P. 88. 1. 411. Soluţia admisă de Curtea de casaţie din Francia şi combătută cu drept cuvânt de regretatul nostru profesor, Labb6, nu este de cât consecinţa logică a culpei delictnale (art. 998, 999), pe care jurisprudența o impută,
după cum

am

v&dut,

pe nedrept

patronului.

2) Vegi şi R. Saleilles, nota în D. P., 97, 1,p. 439, colona 1.
3) „Magna negligentia, culpa est; magna culpa, dolus esti. (1.
226, Dig., 50,16, De verb. significatione). Vedi şi L. 1, $ 5,
Dig., 44, 1, De oblig. et actionibus, unde se dice: „Magnam
negligentiam placuit în doli crimine cadere“. Vegi supră, p.
328, text și nota, 447, n.2 și infră (tom. VI), Teoria culpelor,

COD. CIV.—CARTEA

III.—TIT.II.—CAP. V.—ART.

1475 C. C., 425 0.00.

'prăestandum, si convenerit ; nam hc conventio contra bona
fidem, contrague bonos mores est; et îdeo necseguenda est“ 1).
In cât priveşte culpa lesis, care singură a mai remas
în discuție, căci, după cum am vădut sapră, p. 396 şi după
cum

vom

stabili

mai

tărdiu când

ne

vom ocupa

despre te-

oria culpelor, culpa levissima, despre care vorbește un text
din Digeste (L. 44, Dig., 9, 2), nicio dată n'a avut ființă
nici în dreptul roman, nici în dreptul actual, se decide, în
adever,

că părţile s'ar putea

desărcina

de respundere prin

0 clausă expresă a contractului (arg. din art. 1600, $ 4) 2);
“însă această teorie nu este aplicabilă în specie, pentru că,
de căte ori se va întâmpla un accident lucrătorului în timpul
lucrului său, din causa negligenţei sau imprudenței patro“nului, acest fapt va constitui neaparat un delict prevedut
şi pedepsit de legea penală, adecă un omor sau macar o

rănire fără voe (art. 248, 249 C. pen.). Or, tocmai, chestiunea este de a se ști dacă, în asemene caz, patronul ar

[3
—

) L. 1, $ 7, Dig., 16, 3, Depositi, cel contra şi L. 23, în medio,
Dig., 50, 17, De regulis juris antigui. Vedi şi legile citate
supră, p. 135, nota 3. Cpr. Pothier, V, Mandat, 50. Sourdat,
1, 662, VI. Giorgio Giorgi, III, 316. Larombiăre, I, art.
1137, No. 13. 'Troplong, Depât, 65. Molitor, Oblig. ex droit
vomain, |, 191. Baudry, II, 895. Baudry et Wahl, Lovage,
II, 1734. Lyon-Caen, Recue critigue, î. 12, anul 1883, p. 648.
Laurent, XVI, 296. Demante, V, 66 bis 1. Toullier D. 111,
partea II, 296. Alex. Degre, Dreptul din 1884, No. 30, p.
234. Pand. fr., Oblig., I, 1161, 2085.
Larombitre, I, art. 1137, No. 12. P. Pont, Petits contrats,
T, 996. Sourdat, I, 662 VI. Troplong, Depât, 65, 67. Saictelette, op. cit., 5. F. Herman, loco cit., 1383 urm. Gandouin,
Les accidenis du travail, p. 3. 'Thivy, II, 623, în fine. Pană.
fr., Oblig., I, 1761. Laurent, XXVII, 98. Al. Degre, Dreptul
din 1884, No. 30, p. 234— Principiul că culpa contractuală
poate să fie mărită sau micşorată prin convenţia părţilor

era admis şi la Romani...

cel
tur
23,
să

„nisi si guid nomitatim convenit,

plus vel minus in singulis contractibus: nam hoc servabiguod înitio convenit; legem enim
contractus dedit“. (L.
Dig., 50, 17, De regulis juvis). Astfel, mandatarul poate
convie că nu va respunde de greşelele comise în gestiu-

nea mandatulni

s&u, după

cum

poate

să iee asupraş

riscurile. Aceiaş soluţie este admisă şi în privința
tarului (art. 1600, $ 4). L. 39, Dig., 17, 1, Mandat,

tra. Cpr. Pothier, V, Mandat, 50 şi Depât, 25.

Pandectas, tit. Manduti, 36.

toate

deposivel con-

Idem.
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fi declarat neresponsabil în baza clausei din

Negativa

ni

5

contract.

se pare în afară de ori ce discuţiune, pentru

că, în opinia

contrară,

contractul

ar autorisa

pe

patron

a

comite un delict, adecă o infracțiune la legea penală, fără
nici o respundere, şi nu se poate admite ca, cineva să se poată
de mai înainte descarca de responsabilitatea care ar naşte

din un delict viitor. Art.
adever,

1707

din

codul

de a se face o transacţiune

civil permite, în

asupra

care ar naște din un delict, însă aceasta se

acţiunei civile

referă la delic-

tele sevârșite, ear nu și la acele viitoare !).

Cu

alte cu-

vinte, dacă mi sa furat ceasornicul meu, pot să mă împac cu autorul furtului în privința despăgubivelor civile,
fără a jigni întru. nimic prin aceasta acţiunea. publică;
însă

naș

putea

să convin

de

mai înainte cu dânsul

că

'mi

va plăti atâta, dacă 'mi va fura ceasornicul.
Dacă

responsabilitatea

(art. 998, 999),

ear nu

patronului

din contract,

resultă

așa

din

delict

precum

stărue

a se pronunţa jurisprudenţa, cu toate că această teorie învechită nu are nici o bază juridică, patronul nu va putea

nici odată să se descarce de vespundere, pentru că, de și,
in această privință, chestia, este controversată, totuşi vom
vedea că, după majoritatea autorilor, nn se poate stipula
imunitatea

înfră,

culpei

delictuale

sau

quasi-delictuale.

(Vedi

p. 514).
Va

să dică,

şi întrun

caz

și în

altul,

patronul remâ-

ne responsabil cătră lucrătorul care, fără a fi în culpă, şi-a
găsit moartea sau care a fost rănit în atelierul seu, și clausa prin care el ar fi stipulat neresponsabilitatea sa nui ar
servi la nimic. Eată deci că aserţiunea D-lui Glasson nu
este exactă, ear temerea sa că sistemul ce apărăm se în-

toarce în contra lucrătorului, este neintemiată 2).
Unii autori recunosc că patronul este, prin natura lucrurilor, obligat a garanta siguranţa vieţei lucrătorilor ce întrebuințează, susținând însă că el şi-a îndeplinit obligaţia
de

câte

bune

ori

a pus la

disposiţia

lucrătorului

și sănătoase, așa în cât- acestuia

instrumente

ar incumba,

în ori

1) Vedi şi infră, p. 514.
2) Cpr. Ch. Demangeat, Le louage de services, notă presentată
Academiei de știinţi morale și politice, Recue pratique, t.
55, anul 1884, p. 558.

03

504

COD. CIV.—CARTEA III.—TIT. II.—CAP. V.—ART. 1475 C. C., 423 C. CON.

ce caz, sarcina de a dovedi că patronul este în culpă, pentru că

culpa

delictuală

sau

aquiliană nu

se presupune 1).

Această doctrină este însă cu desevârșire falșă, după
cum foarte bine obiectează Labbe 2), pentru că, dacă este
de principiu că culpa delictuală sau aquiliană nu se presupune; din contra, de câte ori o obligaţie naște din con-

tract, precum este în specie, debitorul trebue să justifice liberaţiunea sa, ceea ce, la caz de neexecutarea obligațiunei,
lasă

a se presupune

fortuit, dovadă

o culpă,

ce trebue

la dovedirea

casului

să se facă de debitorul

care se

pretinde liberat (art. 1082,
Patronul

va

fi deci

stabili că accidentul
crătorului

său, se

pănă

1165, $ 3 și 1169)3).

responsabil

de câte

care a adus moartea

datorește

greșelei sau

ori

el nu va

sau rănirea

imprudenţei

luaces-

tuia, ori unui caz fortuit (art. 1082, 1156 $ 3, 1169)%).
Prin

aplicațiunea

acestor

principii,

Consiliul

de

Stat

din Francia a decis (21 iunie 1895), că lucrătorul unui arsenal a Statului, carea fost victima unui accident în tim1)

Glasson, Le Code civil et la question ouvritre, memoriu presentat Academiei de ştiinți morale şi politice. Cotelle, Patrous et oueriers, Responsabilite dans les accidents du travail,

>
3)

Labbe, nota în Sirey, 86, 4. 91,
„Acel ce pretinde că, fără vicleşugul

Revue critigue, anul 1893, t. 22, p. 310 urm.

oprit la împlinirea

datoriei

şi lenivirea lui, s'au

sale dintr'un

contract sau "după

legi, dice art. 1730 din codul Calimach (1298 C. austriac),
dator este să dovedească disa sa“
Presumpţiunea

culpei

contractuale

resultă din

art.

1082

şi 1169. Art. 1315, $ 2 din codul fe. (art. nostru 1169),
prevede anume că debitorul care se pretinde liberat, trebue
să stabilească

liberaţiunea

sa, adecă

executarea,

obligaţiu-

nei luate de dânsul, sau absenţa unei culpe în această executare.

Acelaș

principiu

este

admis

şi la noi,

de şi$2?

din art. 1315 C. fr. a fost eliminat de legiuitorul nostru.
De câte ori creditorul a dovedit obligaţia debitorului, acestuia îi incumbă

dea

dovedi

plata, dacă

el pretinde

că a

făcut-o. Reus în excipiendo fit actor. (L. 1, Cod., 4, 19, De
probationibus). Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1891, p. 1326.
Vedi înfră, explic. art. 1092 şi 1169, şi supră, p. 39,
nota 4, 494, text şi nota 1.
1) Patronul care va stabili că accidentul se datoreşte exclusiv unui caz fortuit, sau imprudenţei lucrătoralui, va fi neaparat scutit de ori

ce vespundere, Cp. C. Grenoble, Aix şi

Nancy. D. P., 93.2. 534. D. P., 92.92. 299. D.P., %. '2. 450,
Vedi și Sourdat,
S
II, 912. Baudry i Wabhl, op. cit. II, 1307.
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pul lucrului și care, în urma acestui accident ce nu se dovedeşte a fi imputabil negligenței sau imprudenței sale, se
găsește în imposibilitate de a'și agonisi hrana de toate dilele, are drept la o despăgubire, și Statul nu poate să susţie

că

nu

are

Chestiunea,

nici

o respundere

în această

privință 1).

de faţă, în momentele actuale, când indus-

tria a luat o desvoltare atât de însemnată și în țara noasimă, esteo chestie socială și e de datoria legiuitorului cu
o oară mai înainte, de a lua mesuri grabnice pentru a asigura, soarta și viața muncitorilor, care au și ei dreptul
la protecţiunea legei. Această materie ar trebui să fie reglementată prin o lege specială, așa cum va fi de curând
în alte țări?).
De o cam dată însă, fiind că politica pe
care o facem mici şi mari ne împedică de a ne ocupa de
interesele vitale ale naţiunei, să se adaoge macar la art.

1471

C. C. următorul alineat:

serviciile

altuia, este

„Acel

care întrebuințează

obligat să'l garanteze

contra acciden-

telor resultând din munca și lucrul stu, afară de casul
când se va dovedi că accidentul întâmplat se datorește culpei, negligenţei

sau

imprudenţei

victimei“.

Asemene

lege

mar fi singura reformă ce dorim în această privinţă, dar
totuşi ea ar constitui de o cam dată un progres asupra
1)

Vedi D. P., 9. 3.65 şi Pand.
unde

se găsesc

Ptriod., anul 1897, 4, p. 41,

şi conclusiile însâmnate

ale comisarului gu-

vernului Romieu. Cpr. F. Herman, III, loco cit., 1280.
2) Această chestiune este, în adevăr, la ordinea dilei mai în
toate ţările civilisate. Astfel, în momentul când scrim aceste rânduri, proiecte de lege menite a asigura pe muncitori

contra "accidentelor întâmplate

în timpul

lucrului

se

discută în parlamentul francez (Camera deputaţilor, şedinţa
din 1 iulie 1897, depunerea raportului deput. Marujouls
asupra proiectului de lege adoptat în această privință de
Senat), în parlamentul englez (WPorkmew's compensation for
accidents, Bill No. 913) şi în acel italian (proiect de lege
asupra asigurărei obligatorie contra accidentelor întâmplate

în timpul

lucrului,

presentat de

guvern

Senatului,

la

13 april 1891). Vedi acest proiect în Revue du Tracail, publite par Voffice du Travail de Belgique, Bruxelles, auul II, No.
6, p. 533. Un proiect de asemene natură a fost presentat
de guvern Camerelor, în Olanda, la 15 fevr. 1897. Vedi o
dare de samă a acestui proiect în aceiaş revistă, anul TI,
No. 5, p. 446 urm. Vedi diversele proiecte care Sau succedat, în această privinţă, în Francia, în Trait€ pratigue des

aceidents de J. Fournier (Paris, 1898), p. 173 urm. şi în
Baudry et Wabl, Louage, II, 1340, text şi nota 1.

Dreptul
străin.
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stărei de lucruri actuale și un pas înainte.
Această lege
0 cerem în numele dreptăţei și a umanităţei, nădăjduind
că slabul nostru glas va ajunge la urechele cârmuitorilor
şi nu va remânea vox clamantis în deserto.

Prescrierea
Codul

După

Cali-

mach.

codul

acţiunei în daune.

Calimach, acţiunea în daune resultând din

delicte sau quasi-delicte, se prescriea prin fre ani socotiți
din diua de când paguba a fost cunoscută părţei1). „Toată
jalba de despăgubire se stânge după trecerea de tre ani,

socotindu-se din vremea de când paguba s'au făcut cunoscută păgubașului, dice art. 1960 din codul Calimach (1489
C. austriac2);
) ear dacă nu-i s'au făcut cunoscut, sau dacă

paguba i
Dreptul
actual.

ID)
Dreptul
străin.

sau

pricinuit

dintro

faptă

criminalicească

a

altui cuiva, se stânge dreptul jalbei lui numai în 30 ani“.
Astăzi, în lipsa unui text special, acţiunea în daune
se prescrie prin 30 de ani, conform dreptului comun (art.
1890 c. C.)3).

”

Cpr. C. lași, 4 dechem. 1884, Al. Teodoreanu făcând faneţiunea de președ. Dreptul din 1885, No. 92.
„Cererea în despăgubire pentru dauna resultând din un
fapt ilicit, se prescrie prin trei ani, dice art. 852 din noul

cod

german,

din

momentul

de când

persoana

lezată

a do-

den

Vov-

bândit cunoştinţă de dauna şi de persoana ţinută a o repara, şi prin 30 de ani, dacă faptul ilicit n'a ajuns la
cunoştinţa părței lezate“. Şi acest text mai adaogă încă:
„Dacă priu actul ilicit, persoana îndatorită la despăgubire
a dobândit ceva în detrimentul părţei lezate, ea este obligată la restituţie chiar în urma îndeplinirei prescripţiunei,
după disposiţiile relative la înavuţire fără causă“. „Hat
der Ersatapflichtige durch. die unerlaubte Handlung auf Kosten des Verletaten etwas evlangt, so ist er auch nach der
Vollendung der

Verjăhrung

de când

lezată

eur

Herausgabe

nach

schriften îiber die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung cerpflichtet.*
După art. 69 din codul federal asupra obligaţiilor din
Elveţia, acţiunea în daune se prescrie printr'un an din diua

Art. 69 Cod.
federal oblig.
(Sviţera).

:)

partea

a avut

ennoștință

de

daună

şi

de

persoana carea causat-o, şi în ori ce caz, prin dece ani
din diua sevârşirei faptului daunator. Dacă daunele derivă
din un fapt penal care e supus unei prescripţiuni mai
lungi, aceiaș prescripţie se aplică şi acţiunei civile.
Larombiere, V, art. 1382, 1383, No. 48. 7. Huc, VIII,
407. Aubry et Rau, IV, $ 445, p. 151. Laurent, XX, 544.
Vigi6, II, 1701. Păucescu, II 484. Demante et Colmet de
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998, 999.

In ceea ce privește însă responsabilitatea architecţilor
şi a întreprindătorilor de lucrări fie publice, fie particulare,

lex non distinguit 1), art. 1483

!)

şi

1902

din

codul

civil

Santerre, V, 364 bis V şi VI. Demolombe, XXI,
697.
Baudry, II, 1350. Sourdat, 1, 636 urm. Garraud, Tr. thcovique et pratique de dv. penal francais, IV, 416. F. Herman,
loco cit., 1298 urm. Cas. fi., 15 april 1889. D. P.,90. 1. 136.
Sourdat, I, 743. Peucescu, II, 481. — Aceste disposiţiuni
fiind aplicabile la ori-care întreprindători de construcţiuni,
se aplică şi la întreprindătorii unor lucrări de drum de fer,
de şi drumurile de fer nu existau încă la redacţiunea co-

dului civil. C. Bucureşti, Dreptul din 1881, No. '15.— Vedi
însă Cas. rom., S-a I, în aceiaş afacere, 23 fevr. 1881.
Bulet. 1881, consid de la p. 110.— Prescripţia de 10 ani se
aplică fără nici o îndoeală de câte ori edificiul sau lucrarea nu S'a dărâmat în acest interval. Ce trebue să decidem
însă în ceasul când edificiul sau lucrarea dărămânduse în
termen de 10 ani, persoana vatamată n'ar fi veclamat de cât,
în urma expirărei acestui termen? Acţiunea ei fi-va ea
primită,

sau

fi-va

ea

respinsă

ca

preserisă ?

Chestiunea

este foarte controversată, şi mai multe sisteme sunt în
presenţă: 10 In părerea admisă de majoritatea autorilor,
acţiunea proprietarului se prescrie, în asemene caz, prin
30 de ani, conform dreptului comun, din qiua dărâmărei
întâmplate în cursul celor 10) ani, pentru că intențiunea
legiuitorului n'a fost de a înfiinţa în favoarea architecţilor
o prescripţie

mai

scurtă,

lăuntrul căruia faptele

ci numai

de a hotări

care dau loc

la

termenul în

responsabilitatea

lor, trebue să se producă. Acţiunea
care
favoarea proprietarului prin manifestarea

se deschide în
daunei în lăun-

trul termenului de 10 ani, nefiind mărginită prin nici o
disposiție particulară, trebue neaparat să fie regulată conform

dreptului comun ;

alt-fel

proprietarul

ar fi în impo-

sibilitate de a'şi exercita dreptul stu, dacă edificiul sar
dărâma în ultima qi a celor dece ani. Vedi în acest sens,
Laurent, XXVI, 55 urm. Duranton, XVII, 255. 'Troplong,
Louage, II, 1007 urm. Mareade, VI, art. 1792, p. 543 urm,
No. Î. Aubry et Rau, IV, $ 314, p. 533. Demante, VII,
245 bis VIII şi IX. Cas. fr. D. P., 80. 1. 17 şi observaţiile avoc. general Desjardins.—20 Inti”o altă părere, se susţine că acţiunea
-în despăgubire se prescrie prin 10 ani din
diua dărâmărei edificiului. Duvergier, Louage, II, 360. In
acelaş sens, C. Caen. D. P. 50. 2. 116.—30 In fine, în ultimul sistem, consacrat de Curtea din Paris şi de Casaţia fr.
in seeţiuni-unite, se susţine că architecţii şi antreprenorii
de lucrări

nu

mai pot fi suparaţi

după dece

ani de la pri-

mirea lucrărilor, chiar când viciul de construcțiune s'ar
fi manifestat înaintea expirărei acestui termen, dacă acțiu-

Art. 1488,
1902,
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că

ei sunt

desărcinați

de

respunderea

la

care

sunt supuși pentru stricăciunea în totul sau în parte a
construcțiunei din causa unui viciu de construcție sau de

teren. (Vegi supră, p. 434, 435). Scopul acestei disposiţiuni,care regulează numai raporturile dintre proprietar și architect
sau

antreprenor,

cini 1), nu

ear

este

nu

însă

favoarea architecţilor,
căruia

faptele

raporturile

de a

care

stabili

aceştia

ci de a hotărî termenul
dau loc la

trebue

sau antreprenorului,

dintre

o prescripţie

respunderea

și ve-

scurtă

în

în lăuntrul
architectului

să se manifeste 2).

unei
Dar dacă acţiunea în daune care naște din un delict
în privința pur civil se prescrie după dreptul comun, acţinnea care
delietelor
i
civile
eage Năște din un delict civil care ar fi în acelaş timp
şii penal,
sunt în se prescrie prin timpul prin care se prescrie şi acțiunea

aeglas „timp publică, adecă prin 10 ani, 5 ani sau 1 an (art.
penale. Con- 595 Pr. pen.), după cum este vorba de o crimă,
toversă.

delict

sau

de o contravenţie

polițienească,

593—
de un

și aceasta chiar

atunci când acţiunea civilă, exercitată deosebit de acea
publică, ar fi fost adusă înaintea judecătorilor civili (art. 8
Pr. pen.) sau înaintea tribunalelor militare3). Ar fi straniu,
în adevăr,

ca

un

delict

să fi putut

motiva

o

acţiune

în

daune, atunci când, înaintea tribunalelor represive, acest
delict n'ar mai fi putut să fie constatat, fiind că era prescris 4).
nea n'a, fost întrodusă înlăuntrul lui. Cpr. C. Paris şi Bourges.

DP
216.

53. 2. 133.
C. Amiens.

D. P,58. 2. 88

D.

P., 80. 2. 997.

şi
Cas.

3.46.D.P, 84. 2.
fe.

secţiuni- -unite.

D. Fa “83. 1.5 şi conclusiile proc. general Barbier. Sourdat, Î, 144. Peucescu, II, 481. Vedi asupra acestei controe

_

*)
2)
5%
1)

"pe

lângă

autorii

mai

sus

citați,

Râpert.

Dalloz,

Supplrn., Louage Moncrage et d'industrie, 129 urm. Baudr y et
'Tissier, Prescription, 106 urm. Din toate aceste sisteme, cel
înțâi ni se pare cel mai juridic.
Cpr. Guillouard, Contrat de louage, II, 814. Baudry et Wahl,
Louage, LI, 1916.
Chestiunea, în această privinţă, este însă controversată.
Vedi supră, p. 507, nota î.
Cpr. C. Aiz. D. P., 94. 1. 566.
Vedi în acest sens, Cas. rom. și C. din Bucureşti. Bulet.
Cas., S-a II, 1874, p. 151 şi 246. Dreptul din 1875, No, 14.
Dreptul din 1895, No. 18. Cpr. Cas. fr. C. Poitiers şi Aix.
D..P., 49. 1.14. D.P., 66.2. 152 D.P,
1. 197. D.
P., 88. 1. 11. D.P.; 90. 1. 136. D. P. 97 2. 163. D: P.
94. 2. poe Doctrina este în acelaş sens. Vedi Aubry et
Rau,
1V, $ 445, p. 151 şi $ 447, p. 767. Vigie, IL, 1700.
Atlas, II, p. 971, 978. 'T.. Huc, VIII, 407. Faustin- Hslie,
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Acest sistem nu este însă la adăpost de critică, pen-Inconvenien-

tru că dă loc la următoarea anomalie : acel care, de exemplu, (eleg piere

a pus foc cu intențiune la bunul altuia, nu este supus
acţiunei în despăgubire de cât timp de 10 ani (art. 357

urm. C. pen. şi 593 Pr. pen.), pe când

dacă focul s'a

pus

din negligență sau imprudenţă, acțiunea, durează
30 de
ani (art. 1890 C. C.). Cu toate acestea, el este aproape
generalmente admis atât în doctrină cât şi în jurispru-

dență, și art.
sacră

1416,

în termeni

Astfel,

expreși1).

acțiunea
.

$ 2 din codul civil neerlandez îl concivilă ce am

.

în contra

aceluia care, Distrugerea

.

.

de

lucruri

cu rea credinţă, ar fi distrus un lucru al meu mobil sau
uobie
imobil, se va prescrie prin ciuci ani, pentru că faptul dis- sau imobile.
,
o.
,
.
,
220
A
Art, 392 C.
tvugerei este la noi un delict penal (art. 352 C. penal,
pen.
care reproduce art. 281 din codul penal prusac, L. din

14 april 1851)2).
Instr. criminelle, I],1113. Gavraud, Pr. de dr. criminel, 411.
Baudry et Tissier, Prescription, 630 urm. Larombitre, V,
art. 1382, 1383, No. 48. Laurent, XX, 544. Peucescu, II,
484. Sourdat, 1,373 urm. şi II, 1450. Demante, V, 364 bis VI.
Baudry, II, 1350. Armntz, III, 479. Mourlon, II, 1700. Maxcad6, V, art. 1385, No. 3. Demolombe, XXXI, 103. Duranton,
XXI, 102. Ortolan, Bem. de dr. penal, TI, 1318. Haus, Pr.
gentrauz de dr. penal belge, II, 1531. F. Herman, loco cif.,

1300 urm., Vedi şi tratatul

nostru în limba

franceză, p.

250, nota 1.— Vegi însă Bertauld, Couns de Code penal, p.
625 urm., după care acţiunea civilă nu S'ar prescrie conform legei penale de câte ori ea ar fi întrodusă înaintea
judecătorilor civili, independent de acţiunea publică. In acelaş sens Bourguignon, Jurisprudence des codes criminels,
II, p. 539. Grellet-Dumazeau, De lu difamation, 298 urm.
) Art. 1960 din codul Calimach (1489 C. austriac) voeşte
din contra că, la caz de crimă, acțiunea să se prescrie
prin 30 de ani. Vedi supră, p. 500.

2) Elementele delictului de distrugere sunt următoarele: 10 dis- Elementele

tragerea uuui lucru mobil sau imobil; 2” lucrul să fieaaltnia;delictuluide
3% distrugerea să fi fost făcută fără drept şi cu rea voinţă, (sPzere:
adecă cu

intenținnea

de a vatama. Trib. Brăila,

Dreptul

pen.

din 1884, No. 22. Cpr. Berner, Lehrbuch des Deutschen Strafrechtes, $ 153, p. 285, 286 (ed. din 1863). Acest delict se
judecă astăzi în prima instanţă de judecătorul de ocol, după
legea, din 1 iunie 1896 (art. 71).
Dacă autorul distrugerei susţine că el este proprietarul Chestiune,
imobilului distrus, şi dacă această alegaţiune este înteme- Prejudicială,
iată pe acte de proprietate sau pe o posesiune constantă,
existând în specie o chestie prejudicială, instanţele represive

CODUL
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Axt. 1863
urm., 154
m. CU.

De

CIVIL.—CARTEA

câte

IUIL—TIT,

ori acelaș

fapt

IIL.— CAP.

constitue

V.—ART.

în acelaş

998, 999,

timp

un

delict sau quasi-delict civil şi un delict penal, solidaritatea între acţiunea publică și acea privată produce oare
care consecinţi relative la causele de
trerupere ale acțiunei civile. Această

suspensie sau de indin urmă acţiune nu

admite, în adever, de câte ori faptul este prevă&dut și pedepsit de legea penală, de cât causele de suspensie și de

Delicte silvice,

vor pune
imobiliare
le criminel
Aceiaş

causa în suspensie pănă la judecarea proprietăţei
pe cale civilă, conform principiului: Le civil fient
en ctat (argum. prin analogie din ar. 299, 300 C. C.),
soluţie este admisibilă şi în privinţa delictelor

silvice, de câte ori se va susținea de autorul pretinsului
delict, cu o probabilitate oare care, că pădurea din care s'au
tăiat lemne este proprietatea sa, şi aceasta cu toate că art.

182 din codul forestier fe. care admite în termeni expreşi
această

soluţiune,

n'a fost” reprodus

de

legiuitorul

Vedi în acest sens, C. Iaşi şi Bucureşti. Dr
No. 14 şi din 1899, No. 64. Este adevarat
presentânduse de curând înaintea Curţei din
(31 octom. 1895), majoritatea acestei Curți
Juţia

contrară,

refusând

de a pune

causa

nostru.

eptul din 1891,
că chestiunea
Iaşi, S-a a II-a
a consacrat s0-

în suspensie,

pe

temeiul eliminărei din codul nostrua art. 182 C. forestier fe.
şi a principiului

că judecătorul acţiunei este

şi judecătorul

excepţiunei ; însă această soluţie, nouă în jurisprudenţa
noastră, ni se pare inadmisibilă pe temeiul motivelor şi argumentelor

date

de minoritatea

acestei Curți „compusă

din

D-uii 1. Vrânceanu şi D. Porfiriu. Eată cum se exprimă această minoritate care, după noi, face o adevarată aplicațiune a principiilor de drept: „Considerând că inculpaţii,
fără a tăgădui faptul tăerei arborilor, opun totuşi în apararea lor eeă pădurea în care s'a făcut tăerea este în po-

sesiunea lor

juridică de timp

tul de. proprietate

asupra

imemorial şi chiar au drep-

ei;

„Considerând că chestiunea de a se şti cui aparţine proprietatea imobilului în litigiu, fiind strâns legată cu însuş
existenţa

delictului

împutat

inculpaţilor,

de oare

ce de la

resolvirea ei atârnă culpabilitatea sau neculpabilitatea lor,
constitue o chestiune prejudicială acţiunei publice şi deci
neaparat trebue a fi tranşată mai înainte de a se decide
asupra acţiunei publice;
„Considerând că, de şi în regulă generală, judecătorul
acţiunei este de asemene şi al excepţiunei, totuşi, în specie,
fiind că, din însăş natura acţiunei intentate de agenţii Statului
naşte chestiunea. prejudicială bazată pe un drept
real imobiliar, care era de competinţa tribanalului civil

pentru a] judeca, urmează că jurisdicțiunea
bue

să suspende

acţiunea

nitivă a contestaţiunei

publică

pănă

represivă tre-

la curmarea

defi-

civile de cătră instanţele civile;

PRESCRIEREA ACȚIUNEI ÎN DAUNE.—ART. 998, 999.
intrerupere care pot să aibă o înriîurire asupra
publice. Astfel, actele de urmărire îndreptate de
rul public contra
prevenitului sau acusatului,
prescripția acţiunei civile, ca şi acelei publice, așa
exercițiul acestei din urmă acţiunia dat loc la o

5ll

acţiunei
ministeîntrerup
că dacă
condam-

nare, prescripția acțiunei civile nu va reîncepe a curge
de cât din momentul pronunțărei acestei hotăriri, termenul prescripției

fiind

tot acel

al acțiunei

publice,

ear nu

acel de 30 de ani, pentru casui când acţiunea civilă n'ar
fi fost judecată odată cu acea publică 1).
„Considerând
un

text

care

că de şi, în legislația română, nu există vre

să considere

dreptul

real

de proprietate imo-

biliară ca o chestiune prejudicială, şi prin urmare, să autorize expres suspendarea acţiunei publice, precum s'a făcut
în casurile relative la starea civilă (art. 299, 300 C. C.),
totuși, această soluţiune, consacrată de altmintrele prin o

sumă

de

decisiuni,

se impune

nu există nici un text care
nea că dificultăţile

de la sine pentru

s'o prohibe,

ce se întâmplă

și

motivul că

pentru

în rezolvirea

rațiu-

drepturi-

lor reale imobiliare, pot necesita instrucţiuni laborioase
şi îndelungate, care găsesc o mai mare garanție in procedura urmată înaintea jurisdieţiunei civile. .. etc.“. Dreptul
din 1896, No. 2.
Tribunalele corecţionale mai trebue încă să suspende
causa

şi să trimeată

pe părţi înaintea

judecătorilor

în ceasurile in care o persoană, fiind prevenită
de bigamie, propune ca mijloc

de aparare

Bigamie.

civili

de delictul

nulitatea

primei

căsătorii, dacă, bine înțeles, instanţele civile au fost sezisate de această nulitate (ast. 171 C. C.). Opr. Cas. rom.

S-a II. Balet. 1390, p. 925 şi Pand. fr. Râpert.

Bigamie,

102 şi 110 urm.—'Pribunalele represive vor fi însă competente de a judeca validitatea sau nulitatea căsătoriei de
a doua, pentru că delictul consistă tocmai în sevârşirea acestei căsătorii. Cpr. Faustin-Helie, 7h. du C. penal, IV, 1678.
Chestia este însă controversată. Vedi î. I, partea Ia lucrărei noastre, p. 58, text şi nota 1. Vedi şi tr. nostau în
limba franceză, p. 246, nota 2.
In ori ce caz, nici căsătoria dintăi, nici cea de a doua
war fi nulă numai pentru lipsa benedicțiunei religioase. V.
decisiile citate în tr. nostru în limba franceză, p. 72, nota
1 şi în t. I, partea II (ed. rom.), p 2,şi la decisiile citate
acolo, adde o sentinţă recentă a trib. Iaşi, S-a II (93 mai
1897, M. Vidrașcu prim. preşed.), Dreptul din 1897, No. 64.
— Contră. C. Disescu, Drept constit., p. 439 urm.
Aubry et Rau, LV, $ 440, p.152. Vazeille, Prescription, LI,
595. C. Lyon. D. P., 52. 2. 34.—Pe baza acestor principii
incontestabile, s'a decis că prescripţia acţiunei civile şi a-

Casătorie.
Benedicţia
religioasă.
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Invocarea,
In fine, trebue să observam că, după o doctrină și
prescripţiei jurisprudenţă constantă, prescripţia, în materie penală, pudin oficii. 4ând şi trebuind chiar să fie invocată de judecători din
oficiu, şi chiar de Curtea de casaţie, pentru că ea se întemeiază pe interesul societăţei, ear nu pe acelal inculpatului

sau a condamnatului !), de aici resultă că, de câte ori acțiunea civilă a fost adusă o dată cu acea publică înaintea
instanțelor represive, prescrierea acțiunei publice invocată
din oficiu sau de partea interesată, va aduce neaparat și
prescrierea acţiunei civile, această din urmă neputând să

subsiste singură înaintea instanţeloi criminale ?).

Caaurile
în care ac-

-

Se poate însă
întâmplaŞ ca . faptul care
dă loc la acţiu-:

țiunea
ei

nea în daune să fie prevedut și pedepsit de legea penală
ca, crimă, delict sau contravenţiune, şi cu toate acestea,

ordinarede
ad rani
care da loc
la acțiunea

acţiunea care resultă din asemene fapt să nu fie supusă
prescripțiunei acțiunei publice, ci prescripțiunei ordinare
de 30 ani. Aceasta se va întâmpla de câte ori acțiunea
civilă, întrodusă cu ocasiunea unui fapt prevedut şi pedep-

în daune e

.

Ș

.

prevădut şi Sit: de legea penală, nu-și va avea causa
pedepsit fracțiunea penală, ci își va trage origina

de legea penală.

“

a.

exclusivă în indin un contract

_

celei publice nu se suspendă prin minoritatea sau interdicţia victimei delictului sau quasi-delictului (art. 1576 C. C.)
(Sourdat, I, 403. C. Dijon. D. P., 66. 2. 152. C. Bourges.
D. P., 88. 1. 411), nici prin demenţa sa (C. Bordeaux, 9
nov. 1892. Sirey, 93. 2. 148. Sourdat, IL, 403 urm.). Cpr.
„
Fuzier-Herman, III, loco cit., 1343 urm.
) Cpr. Cas. fr. C. Nancy, Amiens, ete. D. P., 8.1.4.D.
P., 84. 2. 54. D. P., 35.2. 103 şi 150. Pand. Period., 1393.
1. 30. F. Hâlie, Inst. criminelle, II, 1051. Garraud, Pr. de
dr. criminel, No. 399. G, Filiti, discurs de deschidere 'pronunţat înaintea Inaltei Curți de Cas. Dreptul din 1881, No.
„60. Vedi şi tr. nostru în limba franceză, p. 260, an notam.
) Sourdat, I, 406. Cpr. Cas. fr. D. P., 7î. 1.45.—Dacă însă
acţiunea civilă a fost întrodusă deosebit de acea publică,
înaintea instanţelor civile, prescripția nu va mai putea de.
astă dată fi opusă de judecători din oficiu, pentru că, de
şi ea este cârmuită, în privința termenului, tot prin acelaş
laps de timp ca şi acţiunea publică, totuși, în casul de faţă,
ea este independentă şi urmează a fi judecată după regulele dreptului civil (art. 1841 C. C. şi 1971 C. Calimach).
Acţiunea civilă va subsista. deci în casul de faţă, de şi ea
ar fi fost stânsă, dacă ar fi fost introdusă o dată cu.
acea publică înaintea instanțelor represive. Cpr. Sourdat,
], 401, şi autorităţile citate de acest autor.
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DE

NEPRIMIRE
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sau quasi-contract şi va avea principiul în o disposiţie a
codului civil. Ast-fel, acţiunea în restituire a unui obiect încredinţat

cuiva

cu

titlu

de

timp de 30 de ani contra

deposit

va

putea

depositarului

fi întrodusă

necredincios, care

lar fi pus la o parte în mod fraudulos, pentru că asemene acţiune își are sorgintea sa în contractul de deposit, ear

nu în delictul depositarului 1).
De

asemenea,

de câte

ori

faptul

delictuos

era comis

de un minor, și acest minor a fost achitat, pentru că a
lucrat fără pricepere (art. 62 C. pen.), criminalitatea încetează

și o dată

cu dânsa

și prescriptibilitatea

art. 593 urm. Pr. pen.2).

admisă de

|

Alte fine de neprimire care se pot opune acfiunei în daune.

Acţiunea în daune
ori partea

lezată

henunţările
și simplă

făcută

nu mai poate să aibă loc de câte

a renunţat

fiind

însă

de partea

la dânsa

(art.

de drept strict,
lezată

1707).

iertarea

pură

ucigașului su, înainte de

a muri, fără a determina efectele sale, nu cuprinde renunțarea la daunele datorite moștenirei din această causă 3).
Amnistia,

nate, ca şi cum

care

șterge

cu desevârșire

faptele

incrimi-

ele nu ar fi avut ființă 4), nu produce nici

un efect în privinţa

acţiunei

în despăgubire

care s'a născut

') Baudry, II, 1350, in fine. 'T. Huc, VIII, 407. Demolombe,
XXXI, 106 urm. Aubry et Rau, IV, $ 445, p. 759,153.F.
Herman, loco cit., 1325 urm. Sourdat, 1, 316. Demante, V,
364 bis VII. Larombitre, V, art. 1382, 1383, No. 49. Cas.
îr., 5 aug. 189%. D. P.,96. 1. 157.D. P., 94. 1. 89.—Coniră. Cas. belg. D. P., 95. 2. 306. Vegi şi Păucescu, II, 485.:
*) Cpr. Cas. fr., 13 ianuar 1890. Pand. Ptriod., 90. 1. 345.—
Mai mult încă, de câte ori faptul ar întruni caracterele unei
intracţiuni penale, însă a, intervenit o hotărîre achitătoare
remasă definitivă, fără ca o dată cu acţiunea publică să se fi
urmărit şi acea civilă, această din urmă acţiune se va
prescrie, în asemene caz, prin 30 de ani, pentru că eriminalitatea a încetat 6 dată cu achitarea prevenitalui sau
acusatului. Cpr. Aubryet Rau, IV, $ 445, p. 752.
3) Aubry et Rau, IV, $ 445, in fine, pag. 154. Laurent, XX,
545. Sourdat, Î, 310 şi 625 urm. Larombiăre, V, art. 1382,
1383, No. 44. Fuzier-Herman, III, loco cit., 1356 urm.
4) Cpr. Cas. fr, 2 ianuar 1896. D. P., 96. 1. 367 şi Pand. Prviod., 1891. 1. 300.
33
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din faptul

cându-și
Stipularea
unei clause

de neres-

Prin

amnistiat,

ficțiunea

clemenţei

regale

998, 999.

neprodu-

efectele sale de cât în privinţa faptelor penale 1).

Acţiunea în daune n'a putea de asemenea
fi respinsă
opunerea unei clause de neresponsabilitate, stipulată

ponsabilitaîn favoarea autorului
te. Controversă.

V.—ART.

delictului

sau

quasi-delictului:.

10

pentru că este greu dacă nu imposibil de a concepe asemene clausă între niște persoane care nu sunt legate
prin nici un raport juridic şi care poate nici nu se cunosc; şi 2% pentru că asemene clausă, chiar dacă ar fi cu

putinţă și ar avea

loc, ar fi nulă,

cel

puţin în

cât

pri-

vește greșălele grave, în baza art.5 C.C. Art. 1707 care
permite transacţiunea asupra acţiunei civile ce naște din un
delict (textul se exprimă inexact când dice din o infrac-

țiune), se referă cu bună

samă

la un

delict

sevârșit, ear

nu la un delict viitor 2). Vedi supră, p. 503.

')

:

Culpă contractuală.

Cpr. Cas. fr., 24 mai 1895 şi C. cu juraţi din Haute Garonne,
25 martie 1895. Pand. Ptriod., 96. 1. 149 şi 2. 132. Mai vedi
încă Sirey, 95. 1. 317. D. P., 80. 1985. D.P., 82. 1. 939.
D. P., 83. 2. 189. Faustin-Hâlie, Instr. criminelle, II, 109.
Garraud, op. cit., II, 8%. Fuzier-Herman, loco eit., No. 1351.
Pand. fr. Reâpert., t. VI, vo Amunistie, 164 urm.
Sourdat, I, 662 VI. P. Pont, Petits contrats, II, 583. 'Troplong, Transactions, 60. Mass6-Verge, V, $ 167, p. 87, nota
1. Pand. fe. Repert, t. VIII, Armateur, 161 urm. şi t. 14, vo
Capit. de navire, 1310. L. Sarrut, nota în D. P., 9%, 1, p.
209 urm. Sainetelette, op. cit, 2, 5. F. Herman, loco cit,
1365 urm. Cpr. Cas. fr. D. P., 16. 1. 449 şi Sirey, 16.1.
331.—Contră. Lyon-Caen et Renault, Dr. commn., V, 147.
Labb6, nota sub Cas. fr., 15 martie 1876. Sirey, 76. 1. 337.
»Trebue să respectăm, dice savantul profesor, în nota suscitată, libertatea convenţiunelor ; ori ce elausă de neresponsabilitate ar fi, după noi, validă, afară de casul când
asemene clausă ar fi relativă Ja dol“.—Vedi însă Demangeat, care, în nota supră citată, presentată Academiei de
ştiinți morale şi politice (Revue pratique, tom. 55, anul
1884, p. 558), critică cu drept cuvânt părerea lui Labb6,
nădăjduind că, după o mai matură chibzuinţă, savantul
profesor se va ralia la părerea comună. Perue pratique, loco
cit., nota 2.
Intru cât priveşte clausele de neresponsabilitate în materie
de culpă contractuală, ele sunt din contra permise, cu o restricție numai în privinţa dolului şi a greșelelor grave. Vedi
supră, p. 5OL urm. Clausele de neresponsabilitate fiind însă
derogatorii la dreptul comun, trebue să fie strict aplicate
după litera convenției şi restrânse la casurile anume pre-
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prin

o clausă expresă, de responsabilitatea care ar resulta din
greşălele sale grave şi din dolul sâu, stăpânii și comitenţii
pot une-ori, de şi chestiunea este controversată, să se
descarce de respunderea care apasă asupra lor pentru fap-

tele

comise

de servitorii

și prepușii

lor 1).

Despre responsabilitatea civilă care poate să incumbe unei
persoane din causa faptului altuia, sau din causa lueru-

rilor care sunt sub paza sa (art. 1000—1002).

In principiu, omul nu respunde de cât de fapta sa 2).
„Pentru lucruri străine ce sunt în protiva legilor, la care
nu s'au făcut cineva partaş, dice art. 1740 din codul Cavedute de ea. Cas. fr, 6 ian. 1592. D. P., 92.1. 356. F.
Herman, loco cit., 1390 urm. —Ast-fel, sa decis cu drept cuvânt că o companie de navigaţiune care încarcă pe un vas
mărfuri inflamabile, în specie damigene (des dammes-jeaunes) conținând alcool concentrat, fără a semnala căpitanului
natura, primejdioasăa acestor mărfuri, trebue să fie declarată

r&spundetoare

cătra

călători de accidentele

pricinuite

prin aprinderea acestor mărfuri, cu toate că biletele lor
cuprindeau clausa, licită de altmintrele (Cpr. D. P., 84. 1.
121. D. P., 82. 2. 213. D. P., 78.1. 349 și 479), că ea nu

respunde

de perderea

bagajelor pricinuită

prin

culpa

căpi-

tanului sau a oamenilor echipagiului. Cas. fr., D. P., 9. 1.
590. Pand. Period, 95. 1. 95. Pand Ptriod., 90. 1. 39,
Vedi şi supră, pe 398, 399, ud notar,
1) Vedi infră, explic. art. 1000, p. 537, 538.
*) Astfel, minorul nu respunde de delictele san quasi-delictele Minorul nu
comise de epitropul seu cu ocasiunea administraţiunei tu- respunde de
telei, de cât dacă

i-au folosit personal. Cpr.

Cas. fr. D.P.

94. 1. 505. C. Bastia. D. P.,59. 2. 149. Aubry et Rau, 1, >
$ 115, p. 469. Demolombe, VIII, 127 şi XXIV, 187. Lavombiere, I, art. 1116, No. 10. Cpr. L. 3, Dig., %,9;L.
3, $ 1, Dig., 14, 4;L. 198, Dig., 50, 17; L. 15, Pr.şiş2,
Dig., 4, 3, De dolo malo. Vedi şi supră, p. 16, nota 1. Pe
baza acestor principii, Curtea din Galatz a decis că minorul respunde

de dolul părintelui său

de câte

ori

faptele ilicitealeepitropului.

el s'a fo-

losit de dânsul. Dreptul din 1899, No. 45. Cpr. C. Bucuvești, Dreptul din 1884, No. 38.
Tot în puterea acestor principii, se decide că barbatul Barbatul nu

nu respunde, în genere, de delictele san quasi-delictele co- respunde de

mise de femeea sa, afară de casul când ea ar fi fost prepusa
lui (art. 1000.— Vei infră, explic. acestui text). Cpr.
Pothier, Pp..de la puissance du mari, VII, 32. Baudry, II,
1353. F. Hâlie, Pntorie du C. pen, 1, 892. Giorgio Giorgi,

faptele ilicite ale femeei
sale.
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limach (1313

C. austriac),

țeşte ; ear

acele

la

împrotivă, remâne
cerea pagubei“.

după regulă

întâmplări

unde

nici
legile

se

1000, $ 1.

învinovă-

hotărese

din

lui drit de a cere dela vinovat întoar|

Prin excepţie însă, art. 1000 declară că suntem responsabili nu numai de dauna causată prin faptul nostru,
ci şi de acea causată prin faptul persoanelor pentru care

suntem

obligați

a

respunde 1),

sau de lucrurile

ce sunt

sub paza noastră 2).
Art. 1000, $ 1.— Suntem asemene responsabili de prejudiciul
causat prin fapta persoanelor pentru care suntem obligaţia respunde,

sau

de lucrurile

2 urm., 1001, 1002, 1434

Legea

ce sunt

sub

paza

noastră.

C. C. Art. 1384, $S1C.

(Art.

1000, $

fr)

ne declară, iîn asemene casuri, responsabili, pen-

tru că dauna adusă de persoanele de care suntem obligaţi a respunde (de ex. de copiii noștri minori şi servitorii

noștri), sau de lucrurile ce sunt sub paza noastră (de ex.
prin dărâmarea unui edificiu), este consecinţa unei greșeli
cel puțin indirecte din partea noastră, culpa în vigilando
sau în eligendo, pe care legea o presupune. Și, în adever,
aceasta se întâmplă cele mai dese ori, căci cu o supraveghere mai de aproape, cu o alegere mai scrupuloasă, cu
întrebuințarea unor mâsari mai potrivite şi prudente, dauna

Femeea nu
respunde de
faptele ilicite comise de
barbatul stu.

V, 268. Acollas, II, p. 980. Sonrdat, II, 847 urm, 857.
Mareadă, V, art. 1384, No. 2. Mase- Verge, IV, $ 68, p.
26, text şi nota 13. Aubry et. Rau, IV, $ 441, p. 61 Laurent, XX, 607. 608. T. Huc, VIII, 445. 'Demolombe, XSXI,
597 urin. 'Demante, V, 365 bis V. Lar ombiăre, V, art. 1384,
No. 1. Fuzier- Herman, II, art. 1394, No. 10 urm. Ch.
Muteau, De la rcsponsabilitd civile (Paris. 1898), p. 185 urm.
Cpr. Cas. fr. şi C. de just. civilă din Geneva. D. P., 73.
1. 33. D. P:, 99. 1. 5. Sirey, 94. 4 31.
Şi vice-versa, femeea nu respunde de dauna causată de
cătră barbatul seu smintit, dacă nu i se poate imputa nici
o culpă personală. Faptul de a nu fi provocat interdicţia

lui nu constitue nici o culpă din partea ei. Larombitre,
loco cit. Demolombe, XXXI, 597, 002. Sourdat, II, 8%,
867. Laurent, XX, 611. Aubry et Rau, IV, $ 446, p. 768,
textşi nota 50. Fuzier-Herman, art. 1384, No. 22. Merlin, R&pert., VO Femme, t. VI, p. 658, No. 11. Muteau, op. cit, p. 156,
1) at 1434, $ 2 enprinde 0 aplicare a acestui principiu. ( Cpr.
5, $ 3, Dig., 9,
De his qui efuderint, vel dejicerint.

2 Gr. 1. 1, şi si 7 ; DL. 5, Dig., 9, 1, Si guadrupes, etc.;
LI. 6,7, 3, 9, Dig., 39, 2, De “damno in fecio, etc. :
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ar fi putut să fie înlăturată 1). „Considerând, qice cu drept
cuvânt Curtea din Paris (24 iunie 1893), că art. 1384
(art. nostru 1000) dispune întrun mod general că omul

este

responsabil

nu

numai

de

prejudiciul ce a causat prin

fapta sa, dar și de acela ce a fost causat prin fapta persoanelor pentru care el este responsabil, și în special, că

comitenţii sunt

responsabili

de

prejudiciul pricinuit de pre-

pușii lor în funcțiunele ce le sunt încredințate;

că, dacă câu-

tăm motivul acestei responsabilităţi, găsim că ea, este întemeiată pe o presumpțiune de greșală şi de negligență personală din partea comitenţilor în alegerea şi supravegherea 2)
persoanelor de

care

ei se

Există deci în specie
puțin, de negligență din

servesc,

etc...“ 3),

o presumţiune de culpă, sau cel
partea noastră, și prin urmare,

un quasi-delict, în puterea cărnia

declaraţi responsabili 4),

cu drept cuvânt

suntem

Vom vedea însă că, în unele casuri, această presumpțiune de culpă este mai severă de cât în altele, căci nu
tot-deauna pâritul are facultatea de a se scuti de respun-

dere, dovedind

că nw'i a fost cu putinţă să împedece faptul

daunator (art. 1000, $ ultim)?).

1) De aceea, art. 831 din codul german prevede că comiten- Art. 831 C.

*)
5)
„.%)

*)

tul nu respunde de faptul prepusului s6u, de câte ori ela £erman.
luat. precauţiunele ce se iau în de obşte în viața ordinară,
sau de câte ori dauna sar fi întâmplat cu toate precauțiunele luate. „Die Ersatapflicht tritt nicht ein, wenn der Geschăfisherr bei der Auswahl der besteliten Person und, sofern
er Vovrichtungen oder Gerăthschaften zu beschajen oder die
Ausfăihrung der Vervichtung zu leiten hat, bei der Beschajfung oder der Leitung die im Verkehv erforderliche Sorgfalt
beobachtet oder senn der Schaden auch bei Anwendung dieser
Sorgfalt entstanden sein awviirde“.
Vedi în privința acestui de al doilea motiv, cele dise în/ră,
p. 529, nota 1:
Curierul judiciar din 1893, No, 63, p. 7 şi D. P., 96.2. 349.
Opr. Baudry, II, 1351. Thiry, III, 205. Vigi6, II, 1703.
Laurent, XX, 550. Armntz, III, 480. Giorgio Giorgi, V, 247
urm. Fuzier-Herman, art. 1384, No. 1 urm. Aubry et Rau,
IV, $ 446, în fine, p, 156. Larombiere, V,art. 1384, No. 1.
Mareadg, V, art. 1384, No.1, p. 279.
Art. 1903, $ ultim din codul spaniol de la 1889 prevede, cosul spadin

contra,

că

toate persoanele

mencionate

de acest

încetează de a fi responsabile pentru faptul altuia,

text

îndată

niol. Art.
1903.
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I. Casuvile în care o persoană

vespunde de faptul altuia.

Art. 1000, $ 2, 3 şi4.—Tatăl şi mama, după moartea barbatului, sunt responsabili de prejudiciul causat de copiii lor minori ce locuesc cu dânşii. (Art. 93, 124, 826, 342, 1102, 1434
C. C. Art. 1384 C. fe).
Stăpânii și comitenţii, de prejudiciul causat de servitorii şi
prepuşii lor în funeţiunele ce li s'au încredințat. (Art, 423, 501
C. com. Art. 1434, 1487, 1624 C. C. Art. 197 L. vămilor din 15
iunie 1814. Art. 1384, $ 3 C. fr.).
Tnstitutorii şi artisanii, de prejudiciul' causat de elevii și
ucenicii lor, în tot timpul cât se găsesc sub a lor privighere.
(Art. 1384, Ş40. fr).
Tatăl şi mama, institutorii şi artisanii sunt aparaţi de responsabilitatea aratată mai sus, dacă probează că w'au putut împedeca faptul prejudiciabil. (Art. 1000, $ 2 şi 4, 12020.00. Art.
1384, 35 0.f.).
1*

Responsabilitatea

mise

de

copii!

tatalui

lor minori

şi

a

mamei

celocuese

"pentru

faptele

cu dânşii (art. 1000,

co-

$2).

In timpul căsătoriei, tatăl exercitând singur puterea
părintească asupra copiilor sti minori (art. 327), se înţelege

că numai el respunde de prejudiciul causat prin fapta
lor, pentru că responsabilitatea civilă nu este, în casul de
față, de cât. consecința autorităţei părintești.
Mama

nu

devine

deci

responsabilă

de

delictele

sau

quasi-delictele copiilor săi de cât atunci când paza lor îi
este legalmente încredințată ei.
Casurile în .
Legea vorbind de casul cel mai ordinar, de eo guod

esterespon. plerumgiure fit, o declară civilmente
sabilă.

urma,

morţei

barbatului,

insă

responsabilă numai în

se înțelege

sabilitate va exista pentru

dânsa

prejurare

fi învestită

oare

care,

ea va

că aceiaș respon-

de câte ori,

prin 0 îm-

cu autoritatea

pă-

rintească. Astfel ar fi, de exemplu, casurile în care barbatul ar fi smintit, declarat sau presumat absent !), interdis
ce ele

Cod. Cant,
Zurich, Art,
1872.

Cui aparţine
calitatea de
absent.

vor dovedi

că au

avut,

pentru

a impedica

dauna,

îngrijirea unui bun părinte de familie.
După alte legislaţiuni, mai puţin riguroase de cât codul
fr. şi al nostru, persoanele declarate civilmente responsabile nu sunt nici odată presupuse
cere daune trebue să dovedească

în culpă,
că există

ci
o

acel care
culpă din

partea lor, culpa în vigilaudo. Ast-tel este, de exemplu, codul Cant. Zurich de la 1851, opera lui Bluntschli (art 1872).
1) Calitatea de absent nu aparţine în mod juridice de cât aceluia care, după îndeplinirea formalităţilor prescrise de
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judecătoreşte sau legalmente (argument din art. 124 şi
132) 1). Mama va respunde deci de delictele şi quasi-delictele copiilor sti, de câte ori tatăl va fi pus
bilitate de a exercita autoritatea părintească,

prevede anume
O absenţă

art. 1153 din codul italian ?).
momentană a tatălui, precum

exemplu, o călătorie, nu Par descarca
art. 101—105

în imposidupă cum

ar fi,

de

însă de respundere 3).

Absența
momentană

a tatălui.
Controversă,

C. C., a fost declarat ca atare prin o hotă-

rîre definitivă. 'Trebue însă considerat ca presupus absent
pe acela care, de fapt, a dispărut de la domiciliul sau reşedinţa sa de un timp destul de îndelungat pentru a se

putea pune lu îndoeală existenţa sa. În ori ce caz, art.
120 şi 121, relative la drepturile eventuale care sar cuveni unui absent, se aplică și la casul de simplă presumpţiune de absenţă. C. Alger, 4 mai 96. D.P.,.97. 2. 364. Cpr.
Laurent, II, 253. T. Huc, 1, p. 486. Aubry et Rau, I,$
158, p. 629, text şi nota 1. Vedi şi ediţia a 5-a din aceiaşi autori, I, $ 158, p. 950.
Baudry, II, 1352. 'T. Huc, VIII, 440. Thiry, III, 206. Aubry et Rau, IV, $ 447, p. 756, nota 1. Sourdat. II, 830.
Maread6, V, art. 1384, No. 2. Larombitre, V, art. 1384,
No. 3. Berriat St. Prix, II, 5483. Demolombe, XXXI, 566,
561. Laurent, XX, 554. Mourlon, II, 1692. Demante, V,
—

[ic

365 bis III. Fuzier-Herman,

III, art.

1384,

No.

31 urm.

Cpr. Giorgio Giorgi, V,263.—Codul Caragea nu are nici o
disposiţie în această privinţă. Art. 1737 din codul Calimach
(1308, 1309 C. austriac) prevede însă că „acel ce s'au păgubit de cătră acei lipsiţi de minte, sau nebuni, sau de
câtră prunci,

poate

cere împlinirea

pagubei sale de la acei

ce erau datori să aibă purtare de grijă asupra acest fel
de persoane, ear dacă însuş au dat pricină la acest felde
persoană, nu are drit să ceară ceva“. Şi art. 11738 dinacelaş cod (1310 C. austriac), adaogă: „Dacă nu va fi cu putinţă după acest chip ca păgubașului să se facă despăgubire, se cuvine judecătorului ca să cerceteze împrejurările,
dacă adecă trebue să se imputeze păgubitorului, şi atunce
când nu se află el în obicinuita înfrânare pentru pastravea întregimei minţei

sale ; sau

tivire nu s'au aparat pe sineș;

dacă

păgubaşul

din milos-

ori să iee aminte averele

amândurora, şi așa săi iînbie spre învoeală, sau să hotăvască pentru despăgubire după echitate, adecă plecându-se

5)

mai mult cătră iubirea de omenire“. In art. corespundător
din codul austriac (1310, în fine), se dice anume că judecătorul va lua în consideraţie averea părței lezate şi aceaa
autorului daunei.
T. Huc, VIII, 440. Aubry et Rau, IV, $ 447, p. 157, nota
1, în fine. FE. Herman, loco cit., 29. — Contră, Mareadă, V,

Dreptul
vechii.

520

CODUL

CIVIL.—CARTEA

III.—TIT.

IIL.—CAP.

V.—ART.

1000, $ 2.

Responsab.
Mama naturală având puterea părintească asupra conatu.,
,
,
.
“ale.
piilor s&i naturali legalmente recunoscuţi (art. 331), va

mamei

respunde cu bună samă
Desfacerea
prin divorţ caz

de delictele și quasi-delictele lor î).

Dacă căsătoria nu s'a desfăcut prin moarte (singurul
pe care îl prevede legea), ci prin despărţenie, responsabi-

litatea va privi pe soţul căruia copilul a fost încredințat?).
EmancipaLegea prevede că tatăl, și în lipsa lui, mama respunde
Gea Pesez de delictele copiilor lor minori, fără a distinge dacă ei
sunt emaucipați sau nu; de unde resultă că ei vor respunde şi de delictele sau quasi-delictele copiilor lor emancipaţi, pentru că, de şi emanciparea face să înceteze puterea, părintească, totuși autoritatea morală a tatălui și a
mamei subsistă și în urma ei, ear părintele a comis o culpă
emancipând un copil care nu era vrednic de această Dbi-

nefacere 5).
Emanciparea

tacită

Cât pentru emanciparea tacită care resultă din căsă:
9
a
1:
N
torie (art. 421), ea face să înceteze responsabilitatea părinților, pentru că, pe de o parte, prin căsătorie, copilul
devine capul unei noi familii sau trece sub autoritatea

maritală,

ear pe de alta, copilul căsătorit

sește

paza

sub

și privigherea

părinţilor

nu se mai găsti 4).

art. 1384, No. 2. Larombiere, V, art. 1384, No. 3. Toullier
D. VI, partea I, 278, 281.
) Dacă copilul a fost recunoscut numai de tată, sau dacă
eopilul

a dovedit

vădut de art.
ponsabil. Vegi
ar fi însă mai
de tată cât şi
2 Laurent, XX,
cad6,

paternitatea sa în casul

excepţional

pre-

307, tatăl va putea fi declarat civilmente rest. ÎI a Incrărei noastre, p. 21. Chestiunea
grea când copilul ar fi fost recunoscut atât
de mamă. Vegi t. II, oco cit., nota 2.
554. Aubry et Rau, IV, $441,p. 158. Mar-

loco cit.—In

cât priveşte

chestiunea

de a se şti care

din soţi exercită puterea părintească asupra copiilor la caz
de divorţ, v. t. I, partea II p. 227, text şi nota 2, unde
se

arată

controvessa.

3) Bandry, II, 1352. Thiry, LII, 206. Demolombe, XXXI, 578.
Sourdat, II, 827. Demante, V, 365 bis. II. Muteau, p. 116.
Aubry et Rau, IV, $ 441, p. 751, text şi nota 4, şi autorii
citați în nota următoare.—Contră. Laurent, XX, 558. 'Toullier D. VI, partea I, 27%. T. Huc, VIII, 440, p. 584, 5%.
5) Aubry et Rau, IV, $ 447, p. 151, text şi nota 3. Laurent,
XX, 558. Thiry, LII, 206. Demante, V, 365 bis II. Larombisre, V, art. 1384, No.4 Maread, V, aut. 1384, No. 2. 71.
Huc, VIII, 440. Demolombe, XXXI, 577. Sourdat, II, 827.
Fuzier-Herman, III, art. 1384, No. 40. Muteau, op. cf, p.
116, 1171. Baudery, loco cit.
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Responsabilitatea civilă a tatălui și a mamei prevt- Caaul în cadută de textul mai sus citat subsistă, după unii, chiar Când minor. este

copilul lor minor, ce locuește cu dânşii, ar fi fost pentru, Înoredințat
moment ' încredințat supravegherei unei alte persoane, re- a ui alt
mânându-le însă recurs în contra acestei persoane, dacă Persoane.
7
po
1
,
ea, sar fi făcut culpabilă de o imprudenţă N sau de o negli-„ Controversă,

genţă oare care î).
tor

Acest recurs, păsinţii îl au și în contra copilului, au- Recursul

al daunei,

de

câte

ori ei au

el are o avere personală ?).
câte

plătit

pentru

dânsul

|

responsabili

ori,în momentul

sau

tului, copilul lor
credințat

unei

delictului

minor a fost
persoane

cote i

copilului.

Părinții nu mai sunt însă în genere
comiterei

ie

de cere în

quasi-delic-nu mai res.

întrun mod permanent în- apund de

fie ca servitor 3) spre

a'l învaţa sate de co-

un meșteșug, sau a fost aședat într'o casă de educațiune,riii „or mi| de ex., într'un pension, într'o scoală publică sau privată,
”
“ete.,fie ca intern sau ca extern, trecând astfel sub privigherea și paza unei alte persoane (art. +1000, $4)4), sau

când el a intrat în armată, fie chiar ca angajat

voluntar 5).

1) Aubry et Rau, IV, $ 447, p. 151. Mass6-Verg6, 1V, $ 628,
p. 23, n. 3.—Contră. Larombiăre, V, art. 1384, No. 17. 7.
Huc, VIII, 441. Demol., XXXI, 582. Laurent, XX, 562, 567.
*) Cpr. Cas. fr. D.P., Sr. 1. 31. Pand. Ptriod, 88. 1. 351.

Muteau,

op. cit, p. 29

urm.

Vedi şi infră, p. 528, text

şi nota 2. Cpr. art. 63 C. federal al oblig. din 1881 (Sviţera) şi art. 1904 C. spaniol, care sunt formali în această
privință.

Unele

legislaţiuni

străine permit judecătorilor

de

& pune o parte din daune în sarcina minorului sau a ori
cărei alte persoane iresponsabile. Vedi de ex., art. 1310 C.
austriac, corespundător cu art. 1738 din codul Calimach
(supră, p. 519, nota 2, în fine), art. 1835 C. cant. Zurich, ete.
Cpr. Sourdat, II, 711. Larombitre, V, art. 1384, No. 45.
*
3) Opr. C. Paris, 17 ianuar 1895. Pand. Piriod., 95. 2. 352.
î) Laurent, XX, 560, 562. Larombiăre, V, art. 1384, No. 2 şi
17. Aubry et Rau, IV, $ 447, p. 158. Baudry, [I, 1352.
Thiry, LL, 206. F. Herman, art. 1384,No0.50 urm. Demolombe,
XXXI, 581. Sourdat, II, 817 urm. Cp. C. Agen şi Montpellier. D. P., 10. 2. 223. D. P., 88. 2. 19. Vedi şi D.P., 90.
1. 145.—Aceiaş soluţie este admisibilă de câte ori copilul
este servitor la altul, şi ne mai stând la părinții sei, scapă
cu desevârşire

de controlul

şi

privigherea

D. P., 95. 2. 381. Demolombe, XXXI, 581.
820. Vedi şi nota precedentă.
*) Laurent, XX, 563. Aubry et Rau, loco cit.

lor.

C. Douai.

Sourdat, II,

Sourdat,

II,
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Străin-
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V—ART.
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Pentru ca tatăl sau mama să fie civilmente responde faptele comise de copiii lor, se cer done condițiuni:

10 Copiii trebue să fie minori!);

ponsabilitatea tatălui

20 Ri

sau a mamei

trebue

să locuească

împreună cu dânșii, pentru

să aibă loc. că numai ast-fel li se poate imputa o lipsă de privighere.
Aceste cuvinte nu trebuesc însă luate «d li?feram, căci tatăl, și
în lipsa lui, mama ar respunde de daunele causate de copiii lor,
dacă i-ar lasa să ducă o viaţă destrabalată şi vagabondă, sau

dacă trimițându'i la studiu în alt oraș, i-ar lăsa de capul lor ?).
De câte ori aceste
ponsabilitatea părinților

dou condițiuni sunt întrunite, resse întinde la toate actele dauna-

toare comise de copiii

lor, pe

de

să le împedice.

aproape

ar fi putut

care

o supraveghere

mai

821. Demolombe, XXXI, 585. Larombiere, V, art. 1384, No.
Fuzier-Herman,
Părinţii nu
xespund
de daunele
comise de
copiii lor
majori.

9)

Joco cit., 60. Cpr. C. Colmar. D.P. „63. 2, ar

Părinții nu sunt deci, în principiu, responsabili de daunele
comise de copiii lor majori, care ar fi smintiţi, chiar dacă,

aceştia ar sta cu dânşii la un loc şi părinții mar fi cerut
interdicțiunea. sau internarea lor într'o casă de sănătate (L.
din 15 decembre 1894). T. Huc, VIII, 440. F. Herman, loco
cit, No. 39 urm Baudry, II, 1352. Demolombe, XXXI, 575.
Laurent, XX, 559. Sourdat, II, 828. Aubry et Rau, IV,
$ 447, p. 168.— Părinţii n'ar puteafi declaraţi responsabili,
în asemenea caz, de cât dacă sar dovedi din partea lor
existența unei culpe, căci ei nu sunt presupuşi în culpă de

)

cât atunci când copiii sunt minori. Cpr. C. Chambery, D.
P., 90. 2. 302. Giorgio Giorsi V, 260, şi autorii sapră citați.
F. Herman, art. 1384, No. “61 tm In puterea acestor
principii,

SA

decis cu ar ept cuvânt

că părintele

este

res-

ponsabil de accidentul causat de copilul său minor unui
alt copil, cu oeasiunea unui joe periculos, de ex. prin
aruncarea unei petre sau unui alt projectil. Cpr. C. Lyon şi
Nimes. D. P., 99. 2. 207. D.P.55 2. 1 şi 101.—Dacăcopilul, autorul quasi-delictului se găsea înti'o şcoală, el va.
putea. fi declarat

solidar

responsabii pentru

dauna

causată

prin imprudenţa sa dimpreună cu şeful acelei şcoli, culpabil
de lipsă de privighere (art. 1003). Părintele, în asemenea
caz, W'are nici o respundere. Trib. şi C. Besancon, 30 iulie
1884. Repert. Dalloz, Supplem., Oblig., 590, nota 9. Cpr. şi
Cas. fi. D. P., 90. î. 145. —S'a decis de asemenea că părintele care a permis fului stu minor de a merge la vânat,
vespunde de accidentul ce acesta a pricinnit altuia prin

imprudența sa. C. Caen şi Cas. fr. Reâpert. Dalloz, Responsabilite, 580, notele3 şi 4. Cpr. Larombire, V, art. 1384,
No. 24. Anbry et. Rau, IV, $ 447, p. 159. Laurent, XX,
551, 561. Fuzier -Herman, loco cit. "No. 64. Sourdat, II, 833,
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1000, $ 2.

Tatăl şi mama pot să se descarce de responsabilitatea
care apasă asupra lor, stabilind că, în momentul sevârşirei delictului sau quasi- delictului, copilul lor minor era
încredinţat supravegherei unei alte persoane, de ex., unui
meșter (artisan), care era însărcinat al învăța un meşte-

||
|+

șug, sau unui institutor (art. 1000, $4).
Ei mai pot încă să se descarce de respundere,

Casurile în
care

părin-

ţii pot fi
descareaţi
de respundere.

dove-

dind că au fost în imposibilitate de a împedeca faptul
! daunator ?).
Aceiaș facultate o au atât artisanii cât și institu- Art. 1000, $
ultim.
torii cărora li s'a încredinţat un copil pentru învăţarea unui
meșteșug sau educaţiunea lui (art. 1000, $ altim). Presump-

țiunea de culpă care apasă asupra lor nu este deci juris
et de jure (art. 1202), ci juris tantum, de vreme ce ea
admite proba contrară.
Trebue însă să observăm

că

imposibilitatea

de

a

împedeca faptul daunator n'ar resulta în genere din simpla.
împrejurare că actul prejudiciabil a avut loc în afară de
presenţa, lor.
Astfel, sa decis cu drept cuvânt că părintele poatefi
declarat civilmente responsabil de faptele ilicite comise de

copilul s6u minor
momentul

străină,

comiterei

ce

locuește cu

într'o altă comnnă,

de vacanțe *).
Această

soluţie

dânsul,

cu toate că, în

faptului, copilul se găsea

la o persoană

pentru a petrece câteva

este juridică,

pentru că

dile

părinții nu

încetează de a fi responsabili de faptele copiilor lor minori
prin simplul fapt că ei n'au putut să împedice faptul daunâtor. Ei sunt în culpă, şi prin urmare, responsabili de

câte ori faptul copiilor se poate imputa unei lipse de disciplină domestică, sau rălelor exemple ce au primit de la
părinții lor 3).
i)

Cpr. €. Douai. D. P. 94.29.1539. —,Nullum crimen patitu is,
qui nou prohibet. cum prohibere non potest“. L. 100, Dig., 50,
11, De regulis juris antiqui. Vedi şi L. 50, Dig. eod, tit.,
unde se dice: „Cilpa caret, gui scit sed pr ahibere uon potest“.
2 Cpr. C. Dijon, AIX şi Limoges, D. P., 76. 2. 10. D.P., 94.
2, 159. Pand Piriod., 95. 9. 203. 7. "Huc, VIII, 445. "Demolombe, XXXI, 586, Laurent, XX, 564. Aubry et Rau,
IV, 8 447, p. 159. Mass6- -Vergs, IV, $ 028, p. 23, nota, 3,
Muteau, De la Responsabilite civile (Paris, 1898), p. 169. Larombiăre, V, art. 1384, No. 24. F. Herman, loco cit., 65 urm.
3) Cpr. C, Limoges, 10 ianuar 1994. Pand. Ptriod , 95. 2. 203,
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In ori ce caz, tribunalele apreciază

în mod

eausele

de

scuze

Dovada

invocate

de

părinţi

în

1000, Ş 2.

suveran

apararea

că părintelea fost în imposibilitate

lor D,

dea îm-

ipedeca faptul copilului său minor, va putea fi făcută prin
/marturi, presumpțiuni, etc. 2). Tribunalele sunt însă în drept,
ca în ori ce materie, a respinge probele invocate de pă-

| rinţi, dacă faptele propuse

de ei nu sunt

pertinente

sau

concludente în causă 5).
ResponsabiDe și legea nu vorbește, în art. 1000 Ş 2, de cât
litatea, epi“1:
sui
as
:
:
ag
a
tropuluip. de vesponsabilitatea tatălui și a mamei, se decide însă în
damneleco- genere, că aceia responsabilitate apasă și asupra epitro-

mise de mi- pului, după cum prevede anume art. 1153 din
sub tutelă. Jian 4), pentru

Controversă.

că

el are

asupra

minorului

codul ita-

âproape

aceiaș

F. Herman, art. 1384, No. 67 urm. Sourdat, II, 833, 834.
Demante, V, 365 bis VI. Muteau, op. cit., p. 169, 170. Marcade, V. art "1834, No. 2. Larombitre, Demolombe, Laurent,
loco cit. Faustin- Hâlie, Thtorie du C. penal, ], 389, în fine.
Cpr. T. Huc, VIII, 449.
1) Cpr. Trib. Teleorman, Dreptul din 1890, No. 14.
5 Cpr. C. Douai. D. P,, "94. 2. 159, Ţ, Huc, VIII, 443.
2 Sourdat, II, 831. Fuzier -Herman, loco cit., 17. Cas. fr. Sirey,
43. 1. 330. Judecătorii fondului Sunt, în "adevăr, suverani
apreciatori a probelor ce se produc de părți. Cas. rom., 16
sept. 1897. Cuvierul judiciar din 1891, No. 37. Vegi şi Dreptul din 1 dechembre 1891, No. 18,
Dreptul

străin,

4)

„tutori

sono obbligati pei danni

cagionati

dai loro

amminis-

frati abitanti con essit.—V eqi şi art. 1903, $ 3 C. spaniol
din 1889.—Art. 832 din noul cod german prevede de asemenea că „acel care, în virtutea legei, este obligat a exercita o supraveghere asupra unei persoane, din causa minovităței, sau stărei sale intelectuale ori trupeşti, este
obligat a repara dauna ce această persoană a adus pe ne-

drept unui al treilea. Asemene obligaţiune nu are loc, dacă
acel obligat 'şi a îndeplinit datoria sa de supraveghere,
sau dacă

dauna

s'ar fi întâmplat

cu

toată

supravegherea

cerută. Aceiaş responsabilitate loveşte pe acela care s'a
însărcinat prin contract a exercita supravegherea“. „Je
kraft Gesetees eur Fiihrung der
Aufsicht îiber eine Person
verpflichtet ist, die segen XMinderjăhrigkeit oder cegen ihres
geistigen oder hărperlichen Zaustandes der Beaufsichtigung bedarf, ist zum Evsulze des Schadens verpflichtet, den diese
Person einen Dritten uiderrechilich zufigt. Die Ersatepflicht
tritt nicht ein, wenn es seiner Aufsichtspflicht geniigt oder aten
der Sehaden auch bei gehăriger Aufsichtsfiihrung entstanden
sein atiirde, Die gleiche
Verantirortlichkeit. trift denjenigen,
acelecher die Fihrung der Aufsicht durch Vertrag_ăibernimant*. Cpr. avt. 61 din codul federal al obligaţiilor (Sviţera).
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autoritate ca și părinţii (art. 390, 414)1). Această părere,
de și admisă de Pothier (0blig., II, 121), trebue să fie respinsă, pentru că disposiţia art. 1000 fiind întemeiată pe
o presumpțiune de culpă, ca. atare, este de strictă interpretare. 'Tutorul va putea fi declarat responsabil, de câte

ori faptul minorului aflat sub administrațiunea sa va fi datorit culpei sale,

adecă

unei

lipse

de supraveghere.

tutorului va trebui însă, în asemenea

cas, să fie

ea nefiind

de

nici întrun

caz presupusă

lege,

este pentru tată și mamă 2).
Pentru aceleași motive, responsabilitatea
prevădută

de

art.

1000. nu

se întinde

Culpa

dovedită,
după

cum

|
excepţională

la alți membri

ai

familiei, precum ascendenţii, fraţii sau surorile, chiar dacă
aceste rude ar fi de fapt capii și administratorii casei 3).
Ea nu

emancipat,

se întinde de asemene

la curatorul

minorului

la consiliul judiciar, etc. 4).

20 Responsabilitatea
judiciul causat ae

institutorilor şi artisanilor pentru preelevii şi ucenicii lor (art. 1000, $ 4).

Institutorii, adecă persoanele însărcinate înti”'un mod
permanent cu educațiunea sau supravegherea tinerilor?),
ear nu acele însărcinate cu una sau mai
tr'un timp anumit al dilei$), precum și

acei

care

exercită

o

artă

sau

multe lecţii, înartisanii, adecă

meșteșug!),

sunt

civil-

1) Pothier, Oblig., II, 121. Aubry et"Rau, IV, $ 447, p. 738,
text şi nota Î1. 'Thiry, III, 206. Sourdat, II], 843. Duranton,
XIII, 719. Mourlon, II, 1693. Mareads, V, ast. 1384, No 2.
Larombitre, V, art. 1394, No. 6. Muteau, p. 177.
*) Baudry, II, 1353. Demante, V, 365 bis IV. Laurent, XX,
955. Acollas, II, p. 979, nota 1. Demolombe, XSXI, 588
urm. T. Huc, VIII, 440, p. 585.
3) Larombitre, V, art. 1384, No. 5. Giorgio Giorgi, V, 268.
Muteau, op. şi loco cit.
4) Giorgio Giorgi, V, loco cit. Larombiăre, loco cit., No. 6.
5) Persoanele care primesc copii în gazdă spre a merge la
şcoală, nu sunt asemănate institutorilor. Ele nu vor fi responsabile de cât dacă se va dovedi o culpă invigilando din
partea lor.— Vedi însă Cas. fr., 22 iulie 1891. Pand. Ptriod.,
92. 1. 14.
% 'Thiry, III, 206. Aubry et Rau, IV, $ 447, p. 762. Cpr. Larombiere, V. art. 1384, No. 17.
î) "E. Huc, VIII, 442.— Prin calfe sau ucenici se înțăleg toți
acei care, sub direețiunea unni patron sau meşter, învaţă o
artă san un meșteșug. T. Huc, /oco cit. Raporturile care
există între şeful unei usini şi tinerii săi lucrători nu pot
în genere fi asimilate raporturilor dintre artisani şi uceni-

Responsab.
tatălui sau
mamei nu se
întinde la
alţi membri
ai familiei.
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de

prejudiciul

causat

100,

de elevii

Ş 3.

și uce-

nicii lor, fie ei majori sau minori, legea nu distinge 1), în
tot timpul cât se găsesc sub privigherea lor, legiuitorul
presupunând

şi

de

astă

dată

că

dauna

causată

de

elevi,

calfe sau ucenici, este resultatul unei lipse de supraveghere
din partea institutorilor sau a artisanilor, care, dacă ar
fi fost mai activi şi mai diligenţi, ar fi putut înlătura reul.
Această presumpțiune de culpă, ca şi acea pe care

legea o admite în contra părinţilor (art. 1000, $ 2), fiind
furis tantum, poate fi combătută prin dovada contrară, şi
atât institutorii cât și artisanii sau patronii vor înceta
de a fi responsabili când vor putea proba că, cu toate
precauţiunele ce au luat, nau putut împedeca faptul dau-

nator, judecătorii apreciând, în această

=

privință,

împreju-

rările în mod suveran 2).
3'

Responsabilitatea stapânilor pentru prejudiciul causat de
servitorii şi prepuşil lor în funcțiunile ce li s'au
încredinţat (art. 1000,$ 3).

Dreptul ro-

La

man,

daunele

Romani,

stăpânii şi comitenții erau

causate

de

cătră

servitorii

şi

responsabili
prepușii

lor

de
în

funcţiunele ce li se încredințase, dacă ei fusese negligenți
în alegerea

servitorilor

sau

a prepușilor...

ss

negligens

în

eligendis ministeriis fut *).
cii lor; cu toate acestea, patronul comite o culpă şi este
supus responsabilităţei prevădute de art. 998, de câte ori
_el nu exercită, în stabilimentul său, o supraveghere pe care
n'o pot exercita părinţii, contra răutăţei și atentatelor lu-

:

crătorilor sti. P. Huc, loco cif.
Baudry, II, 1352. Laurent, XĂ, 566. 1. Huc, VIII, 441.
Duranton, XIII, 721. Larombitre, V, art. 1384, No. 16.
'Thiry, 11], 206. Giorgio Giorgi, V, 272. Muteau, op. cit., p.
231, 932.—Contră. Demolombe, XXXI, 607. Sourdat, II, 811.
Mass&-Vergă, IV, $ 698, p. 25, nota 9.
Nu este de asemene nevoe ca elevii să şadă la un loc
cu institutorii, nici ucenicii cu patronii lor; ceea ce se cere
este ca ei să se găsească sub supravegherea lor în momentul
comiterei faptului. Demol. XXXI, 608. &. Giorgi, V, 210.
Cpr. Cas. fr. Pand. Ptriod., 90. 1. 344. D. P., 90. 1. 145.
Sirey, 91. 1. 49. D. P., 97. 1. 196. Mai multe propuneri
pentru

:)

modificarea

paragrafului relativ la institutori an fost

depuse in parlamentul francez (928 mai 1896). Vedi Muteau,
op. cit., p. 236, 237.
L. 96, $ 9, Dig. 9., 2, Ad legem Aquiliam. Veqi şi L. 14, Pr.,

Dig., 48, 3, De custodia et exhibitione veorum, unde se gice că

nu trebue să se încredinţeze prisonierii cu uşurinţă unui re-

RESPONSABILITATEA STĂPÂNILOR.-—ART. 1000, $ 3.
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Codul Caragea necuprindând nici o disposiţie în această Codul Caraprivinţă, sa decis că sub această leginire, stăpânul nu
8%
era

responsabil

de

dauna

causată

prin

un

fapt ilicit

al

servitorului sau însărcinatului stu !).
Codul Calimach are însă, în această privinţă, două Codul Calidisposițiuni, care sună în modul următor: „Dacă cineva
Mah
va năimi o slugă ce n'are atestat de la cel de mai înainte al
s&u stăpân, sau fără chizășie, dice art. 1741 din acest
cod (1314, 1315 C. austriac), și apoi sluga aceea
va pricinui altuia pagubă, dator este să dese pe slugă în mâna păgubaşului 2), ori dacă se va dovedi că însuș au înlesnit
fugirea, se osândește spre plata pagubei.
Asemene
dacă
va ținea în slujba sa o persoană ce este primejdioasă din
pricina, stărei trupului, sau a minţei sale, sau dacă va găz-

dui pre vre-un cunoscut făcător de răle, san dacă știind
au rânduit într'o slujbă o asemene persoană primejdioasă,
ori nevrednică, să învinovăţește a plăti paguba“. Şi art.
1442 din acelaș cod (1316 C. austriac), adaogă: „Crâciumarii, capitanii de corăbii și cărăușii remân respundători pentru

paguba

pricinuită

din

vicleșugul

sau

lenivirea

însuș a

lor, sau a slugelor lor, ear nu din întâmplătoarele încunjurări“ 5).
In codul actual, stăpânii şi comitenţii, adecă acei care Codul
au însărcinat pe cineva de a face un lucru în socoteala
lor, sunt civilmente responsabili de prejudiciul causat de
servitorii 4) şi prepușii lor, adecă de acei însărcinaţi a face

ac-

tual:

cerut, căci la caz de evadarea lor, culpa va fi imputată
aceluia, care 'şi a pus încrederea întrun asemenea soldat:
„Non est facile tironi custodia credenda; nam ca prodita, is
culpee reus est, qui eam ei comintisit“.
1) Cas. rom. S-a I, decisia, No. 207 din 1813, mepublicată, citată de Christescu la art. 1000, No. 1.
>) Aceste cuvinte lipsesc în textul cor espuudător austriac (1314),
şi sunt adause de legiuitorul Moldovei.
3 Cpr. art. 1624 C.C. “actual. Vedi infră, p. 533.
1)

Sereitor se numeşte,

dice art. 1 din legea, asupra servitori-Ce se înţă-

lor, de la 16 iunie 1892, acela care, pentruo plata (sinbrie),
sau indemnisare

oare- care,

se îndatorează

lege prin ser-

a pune serviciile

sale personale la disposiţiunea unei case, unei familii, unei
autorităţi,

unui stabiliment

de binefacere

sau

de utilitate

publică, unei persoane, unui hotel, ori averei acestora,
diua,

cu septămâna

cu luna,

cu anul şi pe mai

mult

cu

timp.

Cpr. Pothier, Oblig., IL, 897. Larombitre, V, art. 1384. No.

vitori.
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ceva în socoteala altuia 1), în funcţiunele ce li s'au încredințat,
servitori

remănându- -le,
și prepuşi 2);

bine înțeles, recurs în
şi această

contra

acestor

responsabilitate

există

cu toate că servitorii san prepuşii ar fi lucrat din propria
lor iniţiativă, fără nici un ordin sau instrucțiune din partea stăpânului sau comitentului ; destul este ca faptui dau-

nator să fi fost comis cu ocasiunea

sau funcţiunei lor 3).
Legea

nu distinge,

exerciţiului serviciului

|
de asemene, dacă servitorii sau pre-

pușii sunt majori sau minori, dacă locuese împreună cu stăpânul sau comitentul lor, dacă sunt salariați sau nu, ete. 4).

Ce se înţălege prin
prepuşi.

8. Demolombe, XXXI, 619. Giorgio Giorgi, V, 327. Muteau, op. cit., p. 191, 192.—In art. 74 Pr. civ., prin servitor, se înțelege ori ce persoană care se află în serviciul
cuiva. Prin urmare, este valabilă citaţiunea lasată în primirea unui amploiat aflat în serviciul persoanei citate. C.
Bucureşti. Dreptul din 1887, No. 14.
1) Prepuși sunt toţi acei care Increază sub ordinele, ascultarea, ori privigherea cuiva, fâră a se distinge dacă Iuerează,
ca diua, cu bucata, ori cu ghiotura. Cas. rom. S-a I. Bulet.
1874, p. 322. Opr. 'Cas. fe. D. P., 89. 1.39%. 7, Huc. VIII,
444, "Demolombe, XXXI, 619. Giorgio Giorgi, V, 9321. Mu:
teau, op. cit, p. 191. Vedi şi art, 392 din codul de comerţ
(367 C. ital.), unde

se dice

că

„prepus

este acela

care este

însărcinat cu comereiul patronului său, fie în localul
acesta îl exercită, fie în alt loc“. In
nu este de cât un mandatar general.
Art. 393 C.
com.

acest

sens,

unde

prepusul

„Patronul, dice art. 393 din acest cod, respunde de faptele prepusului, şi de obligaţiunele contractate de el în limitele însărcinărei ce “i-a dat. Dacă sunt mai mulţi patroni,
fie care din ei este solidar responsabil. Dacă patronul este
o societate comercială, responsabilitatea societarilor se regulează după natura societăţei“.
2) Cas. fr., 14 fevr. 1886. D. P., 87. 1. 31. Pand. Period, 88.
1. 351. Cpr. Baudry, ÎI, 1352. Laurent, XX, 622. Sourdat,
II, 169, 710. Larombiere, V, art. 1381, No. 43 urm. FuzierHerman, loco cit., 319. 'P. Huc. VIII, 449. Vedi supră, p.
521, text şi nota 2.—Acest recurs nu mai este însă cu putinţă dacă stăpânul sau comitentul a participat
rea faptului daunator. Cas. fr. Zoco cut.

3)

Aubry et Rau, IV,
XX, 512. Cas, rom.
S-a 1, anul 1887, p.
4) Demolombe, XXXI,
țiile

la severşi-

8447, p. 759. Thiry, LIT, 206. Laurent,
Dreptul din 1981, No. 66 şi Bulet. Cas.
549.
620.—Comitentul respunde față cu ter-

persoane de greşălele sevârşite de prepus în executarea

lucrărilor ce'i-au fost încredințate, chiar când acele lucrări
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RESPONSABILITATEA STĂPÂNILOR.—
ART. 1000, $ 3.
Responsabilitatea de care vorbim atinge nu numai pe
particulari, dar și pe Stat, pe comună și judeţ, și în ge-

nere, pe ori-ce administrație publică pentru dauna adusă
altuia prin faptul agenţilor, prepușilor sau funcţionarilor sti.
Această responsabilitate se întemeiează, ca şi acea
despre care am vorbit mai sus, tot pe o presumpţiune le-

gală de culpă,
de

privighere,

însă culpa de astă dată

ci în alegerea

Presumpţie
>
de culpă,

nu consistă în lipsa

greșită

din

partea

stăpânu-

îndeplini

asemene

lui sau comitentului (culpa în eligendo) 1).
Astfel, dacă vezeteul meu, conducând reu trăsura, a
lovit sau calcat pe un trecetor, voi plăti dauna pricinuită
prin acest fapt, fiind în culpă că am ales un servitor care
nu

avea

calităţile

necesare

pentru

a

i-au fost date prin licitaţiune publică, ţinerea unei licitaţiuni
neschimbând întru nimic obligaţiunea care resultă din lege
(art. 1000). Cas. rom. Curierul judiciar din 1895, No. 5 şi
Bulet. Cas. S-a 1, 1894, p. 1053.
') Cpr. Trib. Brăila, Ilfov şi Paris. Dreptul in 1884, No.
49; din 1886, No. 10 şi din 1890, No.1. Dreptul din 1893,
No. 5. Cpr. şi C. Paris, Curier. judiciar (1893), No. 63, considerente citate supră, p. 517. Vedi și Cas. rom. S-a 1, anul
1817, consid. de la p. 157, 158. Pothier, Odlig., II, 121. Demolombe, XXXI, 610. Laurent, XX, 570 urm. Demante, V,
560 bis VII. 'Thiry, III, 206. 7. Huc, VIII, 444. Baudry,
II, 18352.—Mai mulţi autori întemeiează însă responsabilitatea stăpânului şi a comitentului nu numai pe alegerea, făcută în persoana servitorului sau a prepusului, ci şi pe
faptul direcţiunei şi lipsei de priveghere a acestora. Vedi
„ Fuzier-Herman, III, art. 1384, 78 urm. Larombiere, V, art.
1384, No. 8 şi 11. Sourdat, II, 885. Aubry et Rau, IV, $

441, p. 161, 162. Râpert. Dalloz, Supplâm., Nesponsabilits,
153 urm. Michoud, Fesponsabilite de PLtat, p. 23, No. 16.

Cpr. şi C. Aix. Pand.
81. 1. 225.—0ri cum
mă este greșită când
(Bulet. S-a 1, 1876, p.
negligenţă în persoana

Period., 94. 9. 244. Cas. fr. D. P.,
ar fi însă, Curtea noastră supredice, prin una din decisiile sale
20), că art. 1000 nu presupune o
stăpânilor sau comitenţilor, ci nu-

mai faptul materialal prejudiciului. Credem de asemene că
este greșită părerea acelora care atribue această respon-

sabilitate lipsei de supraveghere din partea stăpânului sau
comitentului, pentru că, de câte ori'se va constata o asemene culpă din partea lor, ei vor fi responsabili în baza
art. 998, 999, ear nu în baza art. 1000. Demolombe, foco cit.
34

|
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funcțiune 1). De asemenea, proprietarul unei cafenele a fost,
cu drept cuvânt, declarat responsabil pentru faptul unui
chelner care dispăruse cu un bilet de bancă primit de la
un consumator pentru plata consumațiunei sale. In specie,

culpa în eligendo a patronului
tribunalul constatând în fapt
primise în serviciu pe acest
numele seu, adresa sau locurile
Compania wagoanelor de

rată responsabilă

nici o îndoeală,

nu suferea

că patronui
servitor, fără
unde el servise
dormit a fost de

stabilimentului
ai fi cercetat
mai înainte =,
asemene decla-

de culpa împiegatului seu care, din eroare,

a dat bagajele ce'i fusese

încredințate, unei

alte persoane de

cât proprietarului lor 3),
ot

astfel, stăpânul este responsabil

de incendiul cau-

sat de servitorii săi în timpul şi cu ocasiunea serviciului lor4).
In privinţa prepuşilor, jurisprudenţa a făcut nenuma-

rate

aplicaţiuni
Astfel,

Art. 501 C.
Com.

a. responsabilităţei comitentului.

accidentul

întâmplat

pe

un

vas

din causa

ne-

Cpr, C. Aix, D. P., 71. 2.45. Laurent, XX, 5Tî. Sourdat, Il,
918. 'Phiry, LIT, 206. Baudry, II, 1352.— Faptul unui vezeteu de a se sui într”o birjă goală ce se întoarce la deposit,
spre a merge mai comod a casă, şi faptul conducătorului
acestei birji de a lasa pe cineva să se sue din complesenţă
în trăsură, şi fără nici o plată, nu modifică întru nimic regulele responsabilităţei civilela care poate fi supus proprietarul birjei în caz de accident. Prin aceasta, vezeteul n'a încetat de a fi în exerciţiul funcţiunei sale, nici proprietarul de
a'şi imputa că n'a ales un servitor mai vigilent, mai ascultător înstrucțiunelor ce a putut să'i dea. C. Paris, 24 iunie
1893. D. P., 9%. 9. 342. Curierul judiciar din 1893, No. 63.
Proprietarul unei trăsuri este de asemene responsabil de
faptul vezeteului s6u, care'şi a însuşit un lucru uitat în
tvăsura ce era însărcinat a conduce. Faptul că păgubașul
a uitat obiectul în trăsură nu'i poate fi oposabil şi nici poate
mieşora responsabilitatea patronului, de oare ce acţiunea

nu residă înti”o culpă comună, ci întrun delict străin de ace-

la care a fost jăfuit. Prib. Paris. Dreptul din 1882, No. 44.
'Prib. Paris. Dreptul din 1886, No. 10, p. 79. Cpr. art. 1741
C. Calimach (1314 C. austriac). Vedi supră p. 521.
3) 'Irib. Nice, 9 fevr. 1892. D. P., 93. 2. 179.
3) Merlin, Repert., î. VII, Incendiz, No. 8, p. 181. Molitor,
- Oblig., 1, 9, p. 18. Muteau, p. 206, 207.— Aceiaş responsabilitate incumbă unui antreprenor de lucrări pentru incendiul causat de lucrătorii săi (F. Herman, art. 1384, No.
113. C. Paris. D.P., 47. 4. 423), proprietarului sau arendaşului unei moșii pentru focul comunicat recoltelor vecinilor
prin imprudenţa oamenilor întrebuinţaţi de dânsul (F. Herman, loco cit., 114. Cas. fr. D. P., 57. 1. 19), ete.
>
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gligenței mașinistului sau a căpitanului, obligă pe proprietarul vasului 1). Art. 501 din codul comercial, prin apli-

caţiunea principiului inscris în art. 1000 C. C., declară
în adever,
pe proprietarul vasului responsabil de faptele
căpitanului şi ale celorlalte persoane ale echipagiului ?).
Proprietarul unui imobil respunde de daunele aduse Respund.
chiriaşilor și chiar celor de al treile, a căror presență în Popietatu

casă
sau

se poate explica

quasi-delictele

funcţiunei sale 3).
Gerantul

într'un

mod

legitim,

prin

delictele

portar.

portarului (concierge) comise în exercițiul

unei societăţi poate fi considerat ca prepu- Unul din a-

sul su, și ca atare, să oblige pe societate. Sa decis chiar”

că o societate

respunde

de faptele

ar fi lucrat întrun interes social,
cu calitatea de prepus 1).
Intreprindetorii

de

lucrări

unuia

dacă

respund

soanelor ce au întrebuințat (art. 1487)5).

din

asociaţi care

el a fost învestit
de lucrările

de Iuerini,

No. 142 urm. Respunderea prevedută de lege nu va înceta
de cât dovedinduse existenţa unei forţe majore, sau a unui caz

fortuit (damnum fatale). Cpr. C. Paris. D. P., 97. 2. 249. Vegi
şi supră, p. 397. Im privinţa chestiunei de a se şti ce se înţelege prin caz fortuit sau forță majoră, vedi supră, p. 186,
„829, 380 şi p. 415 urm.
5) F. Herman, loco. eit., 244 urm. T. Huc, VIII, 445. Baudry,
II, 1352. Agnel, (ode manuel des proprict. et des locatuires
(ed.
a 5-a), 932 urm. Muteau, op. cit., p. 196, 204, 206. Cpr.
Cas. fi. D. P., 9. 1. 339. C. Paris şi Lyon. D.P, 87.
2. 81. Sirey, 89. 3. 31.—Pe baza acestor principii, s'a decis
respunde de greşala portarului care

n'a pre-

venit, pe chiriașii casei de existența unei gaure şi care sa
mulțămit

a o

acoperi

fanar sau alt semn.

cu

scânduri,

fără a

C. Paris, 8 fevr. 1896.

|

per- Intrepring.

1) Cpr. Laurent, XX, 576. Fuzier-Herman, ÎMI, art. 1384, No.
142 şi 254. Cas. tr. D. P., 54. 1.935.
2) Cpr. C. Galatz, Dreptul din 1892, No. 63. Lyon-Caen et
Renault, op. cit, V, 116 urm. Fuzier-Herman, art. 1384,

că proprietarul

pre eeae

societăţei.

pune

acolo

un

D. P., 9%.29.

458 urm. — Responsabilitatea portarului, și prin urmare,
şi a proprietarului este însă micşorată prin culpa victimei

accidentului care, fără nici o necesitate, a dat la o parte
scândurile ce acopereau sus disa gaură. /lceias decisie. Veqi
în cât privește împărţirea responsabilităţei la caz de culpă
comună din partea autorului daunei şi a victimei accidentului, sapă, p. 492.
4) Cpr. Cas. fr. D. P., 89. 1. 469. Pund. Period., 89. 1. 965.
T. Huc, VIII, 445. Laurent, XX, 575. Muteau, p. 215 urm.
*) Vedi asupra acestei responsabilitaţi, Pothier, Louage, IV,
425. Baudey et Wahl, Louage, II, 1907 urm.
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unei linii
ferate.

Resp. comercianţilor p.
prepuşii lor.
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Astfel, un antreprenor

de ex., acela
linii ferate,
causate de
linii, pentru

de lucrări publice, precum este,

care ar fi luat în întreprindere construirea unei
este civilmente responsabil de toate daunele
lucrătorii săi, cu ocasiunea construirei acelei
că aceștia nu sunt de cât prepușii lui!).

Comercianții sunt responsabili de delictele sau quasidelictele comise de prepușii lor, de ex. de un commis vo-

yageur, cu ocasiunea distribuirei obiectelor ce aceștia sunt
însărcinați a vinde, fără a se putea apara de respundere,

susținând că ei ar fi întrecut
Societate financiară.

1000, $ 3.

limitele

mandatului lor 2).

O societate financiară este responsabilă
sată prin un falș comis de cătră
căte ori se constată că asemenea

prudenței

Art, 1434,$ 2,

și lipsei de privighere

Locatarul

!)

respunde

de dauna cau-

un funcționar al ei, de
fapte se datorese im-

a susdisei societăţi 2).

de stricăciunele

și perderele cășu-

Cas. rom. S-a I. Bulet. 1882, p. 45.— Proprietarul unei clădiri care a însărcinat pe un antreprenor de a'i face oare
câre reparaţiuni, nu respunde însă de daunele aduse celor
de al treile, de ex. chiriaşilor, prin un incendiu causat din
culpa lucrătorilor acestui antreprenor, nici de daunele ce unul

din acești lucrători ar fi causat altui lucrător. Aubry et Rau,
IV, $ 447, p. 168. Laurent, XX, 581. 'P. Huc, VIII, 445. Baudry, II, 1352, în fine. Sourdat, II, 890. Demolombe, XXXI,
622. Cpr. Cas. fr. C. Bourges şi Lyon. D. P., 65. 1. 373.
D. P., 67. 2. 197. D. P., 68. 2. 109. Vedi şi Trib. Ilfov.
Dreptul din 1883, No. 83.
— Contră. Larombiăre, V, art.
1384, No. 10. — Pentru ca proprietarul să fie, în asemene

=—

Li]

caz, responsabil,

duloase

Iv)

el trebue

să'şi fi reservat

direcţiunea sau

supravegherea lucrărilor, sau să fie culpabil de o greşală
ori de violarea unui regulament. Cpr. Sirey, 84. 2.161. D.
P., 85. 2. 135. D. P., 97. 1. 612. Baudry, F. Huc, Joco cit.
Fuzier-Herman, III, loco cit., No. 175 şi autorităţile citate
acolo.— Astfel, Curtea de casaţie din Francia, cu drept cuvânt, a decis (6 fevr. 1890) că şeful unei case de comerţ
poate fi declarat civilmente responsabil de manoperele frauale representanţilor

săi, atunci

mai cu samă când el

le a tolerat, încurajat şi ratificat. Pand. Ptriod., 90. 1. 498.
Cas. fr. D. P., 87. 1. 37. F. Herman, loco cit., 117. — In
puterea acestor principii, s'a decis de tribunul Ilfov, că societatea Creditului funciar este obligată să despăgubească
pe detentorul unui scris fanciar eșit la sorţi, de valoarea
acestui scris încredinţat casierului acelei societăţi spre achitare şi sustras de acest funcţionar. Dreptul din 1886,
No. '72.—Contră. C. Bucureşti şi Cas. rom. Bulet. 1890, S-a

I, p. 1125 urm.
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nate imobilului închiriat de persoanele families sale1), sau
de sub-locatarul sâu (art. 1434, $ 2) și, în genere, de toţi
acei pe care el i-a autorisat să intre în casa închirieată,

etiam eorum quos înduzit 2).
Ospătătorii
nea

lucrurilor

și hangiii

călătorului,

respund

de furtul

în caz când furtul

sau stricăciu-

sau

strică-

ciunea s'a comis de servitori sau de cei însărcinaţi cu direcțiunea ospătăriei, ori de străinii ce o frequentează (art.

1624) 5). Adagiul

1)

din dreptul roman

„Caupo non prestat

Cpr. C. Paris. D. P., 81. 2. 7 urm.— Textul corespundător
francez (1135) face responsabil pe locatar de degvădările
şi perderele cășunate de persoanele casei sale (de sa maison),
expresiune care cuprinde femeea locatarului, copiii, slugile
sale, şi chiar persoanele care lucrează la dânsul. Pothier,

Louage, IV, 193. Guillouard, Louage, 1, 491. Pand. fi., Bail

”

i)

en gentral, 1156. Baudry et Wahi, Louage, 1, 717.
L. 11, Pr, Dig., 19, 2.—Cpr. Pothier, Louage, IV, 193.
Proprietarul nu respunde insă de daunele causate celor
de al treile de cătră chiriaşul s&u, acest din urmă nefiind
un prepus în sensul art. 1000 C. C. Cpr. Laurent, XX, 612.
Demolombe, XXXI, 626. Aubry et Rau, IV, $ 447, p.768.
Fuzier-Herman, ITI, loco cit. No. 147. Sourdat, 1, 895. Cas.
fr. D. P., 55. 1. 422. Vedi şi D. P., 66. 2. 1%.
Cpr. art. 1742 C. Calimach (1316 C. austriac), supră, p.
521. Responsabilitatea hangiilor începe îndată ce lucrurile
călătorului au fost aduse în otel, chiar fără ştirea lor şi
încredințate oamenilor lor. Sourdat, II, 941. Cpr. art. 101,
$ 2 C. german şi L. 1, $ 8, Dig.,4,9, Naute, Caupones, ete.

Ei nu se pot

apara

este

furtului

de această

responsabilitate

de cât Pro-

bând că furtul se datorește unei forțe majore, când, de
exemplu, el s'a comis cu mâna înarmată (art. 1625) (cpr.
Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1883, p 161), sau când el se datoreşte culpei ori negligenţei călătorului. Troplong, Depât,
238, 239. Giorgio Giorgi, V, 282. O simplă efracțiune nu
asimilată

cu mâna

înarmată.

Troplong, op. cit.,

230.—Responsabilitatea hangiilor mai încetează încă de
câte ori ei au declarat că nu ieu asupra lor riscurile lucerurilor călătorului şi călătorul

nerespundere.

a primit

asemene clausă de

Această soluție era admisă şi în dreptul ro-

man:
„Ifen si predizerit, ut Uhusquisque vectorum res suas
servet, negue damnum se prostatuvum, et consenserint vectores

prădictioni, non convenituri. L. 1, Pr., în fine, Dig, 4, 9,
Naute, Caupones, etc. Cpr. Troplong, op. cit., 940. Giorgio
Giorgi, V, 284. Sourdat, II, 935. Pentru aceasta trebue să
existe consimțâmânt de o parte şi de alta. Un simplu avis
alipit in camerele

otelului, care

indică mesurile de precauţi-

une ce urmează a lua călătorul şi condiţiile

în care

han:

Art. 1624,
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factumi viatoris“ 1), este deci respins în dreptul actual atât
prin art. 1434, cât și prin art. 16242). „Din han sau din
crâciumă, perind lucrul cuiva, se învinovăţește hangiul şi
crâciumarul, dice Andr. Donici ($ 28, cap. 41 3).*
Direcția generală a drumurilor de fer respunde de
greşălele comise de un șef de gară, sau de un alt funcţionar

al drumului

Proprietarii

Delicte silvice

de fer, în exercițiul

funcţiunei

sale 4).

vitelor întroduse într'o pădure supusă re-

giul înţelege a fi responsabil, nn ar fi in genere suficient,
după cum prevede anume art. 701, in fine, din noul cod
german şi art. 487 din codul federal al obligaţiilor. Cpr.
Laurent, XXVII, 145. Sourdat, I[, 935. Fată textul german
sus-citat: „Ein Anschlag, durch den de» Gastirirth die Haftiuug
ablehut, ist ohne Wirlung“. Sunt asimilați birtaşilor şi hangiilor, persoanele care ţin restaurante, cafenele sau băi publice.
Sourdat, II, 939. TProplong, op. cif., 228, 929. Laurent, XXVII,

147. 'Prib. Rouen. D. P. 84. 3. 8. „Semper

guusi hoc legibus

inesse credi oportet, ut ad eas qioque personas, et ad eas res
pertinerent, que guandoque similes erunt“. (L. 21, Dig., 1,
Giorgio Giorgi, V, 283. 3, De legibus).—Contră. Aubry et Rau,
TV, $ 406, p.628, text șinota 1. G. Giorpi, V, 283. P. Pont,
Petits contrats, 1, 528. Baudry, LII, 8173. Muteau, De la Respousabilite civile (Paris, 1898), p. 226,227. C. Caen. D. P., 16.
2. 190. Cpr. şi Cas. fr. D. P., 75. 1. 219. — Aceiaş soluție
este admisă în privinţa persoanelor (stabulavi:) care, pentru
o plată oare care, primesc în grajdurile sau şurile lor cai
sau alte animale: „Et tamen custodice nomine ex locato tenente'“. L. 5, în fine, Dig, 4, 9, Naute, Caupones, ete. Sourdat, II, 940. Conform: art. 488 C. federal al obligaţiilor.
Sunt de asemene

asimilați hangiilor, particularii

care

obici-

nuit închiriează apartamente mobilate (des chambres garuies) (Aubry et Rau, 1V $ 400, p. 628, text şi nota 1. Muteau, p. 294. Arntz, IV, 1422), nu însă şi acei care nuşi
închiriează apartamentele lor în mod obicinuit, ci numai
câte o dată, la caz de earmaroace sau de o afluenţă extraordinară. Sourdat, II, 937. P. Pont, op. cit., 529.— Contră.
Thiry, LV, 197. Laurent, XXVII, 149.—In ori ce caz, compania internaţională a wagoanelor de dormit (rragons-lits)
nu este asimilată unui hangiu, cu toate că călătorii pe care
ea, îi primeşte

)

în wagoanele

sale se găsesc,

sub

unele

ra-

porturi, ca întrun han. 'Trib. Nice şi Paris. D. P., 93. 2.179.
L. 1, $ 6, Dig., 47, 5, FPurti adversus nautas.
Troplong, Louage, Î, 397. Sourdat. 1, 942. Mareadă, VI,
art. 1135, No. 1.—Contră. Pothier, Louage, 194 şi V, Depot, 19.
Art. 73 din C. pen. fr. mai prevede încă o respundere civilă
a birtaşilor şi hangiilor, pe care însă codul nostru n'a admis-o.

*) Cpr. Cas. fr., 20 april 1896. Pand. Pfriod., 91. 1. 304. Muteau, op. cit., p. 210 urm. Vedi şi p. 549, text şi nota 6.
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gimului silvic, sunt responsabili atât civilmente cât și penalicește, cel puţin după ultima stare a jurisprudenţei,
chiar dacă întroducerea vitelor în acea pădure
sa făcut

de oamenii lor (art. 23 C. silvic; [. din 24 iunie 1581) )).
1)

„Considerând, dice Curtea noastră supremă (16 ianuur 1896)
că, din prescripţiile art. 23 C. silvic, reesă că legiuitorul
pedepsind cn amendă pe ori-cine va întroduce vite într'o
pădure snpusă regimului silvic, înțălege a impune la pedeapsă pe proprietarii vitelor întroduse, independent dacă
întroducerea s'a tăcut de proprietarul acelor vite sau de oamenii sti ; că altfel,

aplicarea disposiţiunelor

codului

silvic,

în această privinţă, ar fi ilusorie şi fără efect“. Dreptul
din 1896, No. 29 şi Bulet. Caz. 1896, p. 99. Cpr. Trib. Dolj.
Dreptul âin 1995, No. 59. Codul forestier francez (art. 199,906)
este formal în această privinţă. Cpr. Trib. şi C. Paris Pand.
Period. 93.92.9299. Sourdat, II, 782 bis,921. F. Herman, Zoco cit.,
352 urm. Textul nostra (art. 23 din C. silvic) nefiind atât de
formal, şi prevădând numai că „ori cine va întroduce vite într'o
pădure de etate mai mare de 10 ani, se va pedepsi,

etc.“, s'a

decis de mai multe ori că delictul civil de întroducere de
vite in pădurile Statului, prevedut de art. 23 din codul silvie, nu poate

fi imputat

proprietarului

lor, de cât dacă este

constatat că dânsul este acela care lea introdus: „Considevând, dice

Curtea noastră

supremă

că,

în ceea

ce priveşte

găsirea carului intimaţilor în pădurea Statului, încareat cu
nuele şi condus de servitorii lor, delictul imputat delineuenților» nefiind personal al lor, după cum constată în fapt
tribunalul, şi intru cât nu există nici o derogaţiune la dreptul comun

în această

privinţă,

stăpânii

nu

pot fi respon-

sabili de faptul servitorilor lor, ete“. Bulet. S-a II, 189,
p. 822. In acelaş sens, Cas. rom. S-a II. Bulet. 1893, p.
58 şi 274. Bulet. S-a, II, 1986, p. 132. Cpr. și C. Galatz (E.
(ă. Econom preşed.) Dreptul din 1893, No. 56. Această din
urmă părere ni se pare

mai juridică,

pentru că amenda

fiind

o pedeapsă, ştiut este că pwnalia non sunt extendenda.
Și fiind că vorbim de delictele silvice, trebue să adăo- In ce consisgăm că trebueşte considerat ca delict silvic, extragerea orită comiterea
cărei Rite
substanțe din pădurile Statului,
precum argil,
nisipuri, delictului
:
AB
silvice.

lut, şi ori ce alte

produse

minerale

(art. 24

C. silvic).

Cas.

rom, S-a II, Dreptul din 1591, No. 18.—S'a decis de asemene, cu drept cuvânt, că simpla introducere a vitelor în
pădurile Statului, constitue un delict silvic, fără a fi trebuință

de

a se constata

intențiunea

doloasă din partea de-

lincuentului (art. 23 C. silvic). Cas. rom. şi Trib. Dolj. Dreprul din 1884, No. 62 și din 1891, No. 5. Bulet. Cas. S-a
II-a, 1890, p. 540 şi anul 1891, p. 999. Dreptul din 1891,
No. 59.—Numai forţa majoră face ca delictul să fie inexis-
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Farmaciști.

Farmaciștii

Mijlocit. de
schimb. țele

Mijlocitorii de schimb sau de mărfuri respund de fapoamenilor ce'și au alipit în exercițiul funcţiunei lor

respund

(art. 25 L. asupra
Responsab.

Comitenţii

sunt

comitonților agenţii lor direcți,
prepuşi.

de erorile

burselor,

ete. din 4 iulie 18381).

responsabili

dar şi de

comise de elevii lor1).

nu

numai

sub-prepușii

de

prepuşii

și

sub-agenţii

și

care au fost aleși de cătră agenţii principali, în virtutea
delegaţiunei generale a comitenţilor. (Cpr. art. 1542)2).
Art. 423 0.
Prin aplicaţiunea acestui principiu, art. 423 din co-

com

dul de comerţ (398

C. italian), prevede că cărăușul este

respundețor de faptele sub-ordonaţilor sti, de ale tuturor
cărăușilor succesivi și de ale ori cărei alte persoane căreia
dânsul i-a încredințat facerea transportului. Acest principiu se aplică la drumuri de fer, corăbii şi la ori-ce mijloc

de transport 5).

Responsabilitatea care apasă asupra stăpânilor şi a comitenţilor, în privinţa faptelor ilicite sevârşite de servito-

rii şi prepușii
cu ocasiunea
tent.

lor, în funcţiunele

exercifiului

ce li s'a încredinţat sau

acestei funcțiuni %), nu încetează

Cas. rom. şi Trb.

Dolj

(sentinţe mai

în

sus citate). Bulet.

Cas. S-a II, 1890, p. 372 şi anul 1888, p. 262. Vedi asupra
acestor chestiuni și tratatul nostru în limba franceză, p.
249, 249, nota 6.
') Vedi supră, p. 445, text şi nota 1. Muteau, De /a Pesponsabilite civile (Paris, 1898), p. 229, 230, 606, 607.
Farimnaciştii fiind consideraţi de lege ca comercianţi (cpr.
Cas. rom. şi C. Bucureşti. Dreptul din 1819, No. 46 şi din
1880, No. 4), sunt obligaţi a ţine registrele prevedute de codul
comercial, întru cât nici un text de lege nu'i scuteşte de
această obligaţiune. In caz de neconformare, ei sunt pasibili
de amenda prevădută de legea timbrului. Imprejurarea că
art. 11 din Regul. pentru organisarea farmacielor prevede
anume ce registre trebue să ţină farmaciştii, nu exclude obligațiunea impusă prin legea comercială comercianților, prin
urmare

şi farmaciştilor,

ci ins&mnează

că, pe lângă

regis-

trele mencionate în art. 22 şi 23 C. comercial, farmaciștii
trebue să mai ţină şi altele ce profesiunea lor le impune.
Cas. rom., 3 iunie 1897. Dreptul din 1897, No. 56.
*) Laurent, XX, 514. Fuzier-Herman, loco cit., 141. Lavombiere,
V, art. 1384, No. 8. Cas. fr. D, P., 56. 1. 353.
3) Cpr. A. Braun, Droit cizil allemaud, 1361.
3) Cpr. PD. Huc, VIII, 449. Baudey, II. 1352. Laurent, XĂ,
583, 984. Aubry et Rau, IV, $ 447, p. 761. Sourdat, 1],
884. C. Rouen. D. P., 94. 2. 98 şi Sirey, 93. 2. 215.—Vegi
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că au fost în

daunator.

Legea,

în

adevăr, nu mai admite de astă dată dovada contrară, pe
care o admite în privința tatălui și a mamei, institutorilor și artisanilor, pentru că aceștia nu sunt responsa-

bili de cât de lipsă
comitenţii

având

de

privighere,

dreptul

pe

când

stăpânii

de a alege pe servitorii

și

şi pre-

pușii lor, sunt în culpă că'şi au pus încrederea în niște
oameni răutăcioșşi, neghibaci sau imprudenţi 1). „Aliguatenăs
culpee reus est, quod opera malorum hominum uteretu»“. (|.
5, $ 6, în fine, Dig., 44, 1, De obligationibus et actionibus).
Această

sar dovedi

responsabilitate

ar înceta

însă

de

câte

ori

existenţa unui caz fortuit (art. 1625) sau unei

culpe

imputabile aceluia care a suferit prejudiciul ?).
Ea nu va avea de asemenea loc în privinţa persoa- Validitatea
de nenelor cătră care comitentul ar fi fost descarcat de respun- clausei
respundere.
dere, prin o clausă expresă, de faptele comise de prepusul
său.
Asemene clause se obicinuesc mai cu samă în ma-

terie de transport maritim. Proprietarul vasului stipulează,
în

adevăr,

adese-ori

că

nu

respunde

de faptele căpitanului

şi ale celorlalte persoane ale echipagiului (art. 501 C.
com.), și asemene clausă de nerespundere nefiind contrară
însă Mourlon, II, 1694.
stăpânul

sau comitentul

Demolombe,
va fi scutit

XXXI,
de ori

615.—Astfel,
ce

respundere,

de câte ori faptul daunator comis de servitorul sau prepusul seu a fost sevârșit în afară de fancţiunea sa. Cpr. Cas.
fr. D. P., 85. 1. 63. Pand. Period,, 97. 1.425. C. Douai. D.
P., 9%. 2. 381 şi Sirey, 94. 2. 161. Baudry, II, 1352. 7.
Huc, VIII, 449. Aubry et Rau, IV, $ 441, p.761.— Curtea
din Paris a decis (9 martie 1893), că servitorul este totdeauna presupus în exercițiul fancţiunei sale cât timp el se
găseşte în casa stăpânului său şi chiar în odaea destinată
locuinţei sale personale. D. P., 93. 2. 296. Muteau, p. 206.
1) Cpr. Baudry, II, 1352. Laurent, XX, 510. Demante, V, 365
bis VII. Sourdat, II, 903, 918. Demolombe, XXXI, GIl.
Aubry et Rau, IV, $ 447, p. 161. Larombiăre, V, art. 1384,

No. 8. Faustin-Helie, Zh. du C. pen., L, 390. Mourlon, II,

1695. Giorgio Giorgi, Teoria delle obbligazioni, V, 336.
2) Cpr. 'Trib. Brăila şi Ilfov. Dreptul din 1884, No. 49; din
1890, No. 1; din 1892, No. 78 şi din 1893, No. 5. Vedi şi
Cas. rom, S-a 1, Bulet. 1886, p. 27, ultimul considerent.
Demolombe, XXXI, 611. Sourdat, II, 905. Giorgio Giorgi,
op. cit., V, 336. Aubry et Rau, IV, $ 406, p. 630.
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nici legei, nici ordinei publice, se consideră
validă 1). In cât privește transporturile pe
vedi

art.

441

din

1000.

în genere ca
calea ferată,

codul comercial.

Nimene nu
Dar dacă comitentul poate une ori, cel puţin
se poate des părere, să se descarce de respunderea civilă care

într'o
apasă

lul sâu sau asupra lui din causa faptelor prepuşilor săi, se admite însă
sale grave, ÎN genere că autorul unui delict sau quasi- delict n'ar putea,
prin o clausă expresă, să fie declarat iresponsabil de greșălele sale personale cele grave (culpa lata) ?).

de greșăleleș

Despre acţiunea de eftusis et dejeetis (Dig. Lib. 9, tit. 3).
Dreptul ro-

ma.

La Romani, de câte ori o persoană era lovită prin căderea

unui obiect aruncat
tea să ceară

sau picat din o casă, acea persoană pu-

despăgubire

de

la toţi acei care locueau în acea

casă, fie ca proprietari, fie ca chiriași, şi aceştia erau condamnaţi la despăgubire în solidum 5), fără ca persoana lovită

să aibă

a dovedi

că

obiectul

prietar sau de cutare chiriaş,
fiind

că

era

cu

neputinţă

fusese

aruncat

de pro-

ori de unul din oamenii lor,

de a se cunoaşte

autorul acestui

1) Vedi supră, p. 5t4,n.2; 515. Cpr. P. Huc, VIII, 449. LyonCaen et Renault, Dr. comm., V, 744. De 'Valroger, Dr. mavitime, I, 246. Sourdat, TI, 1017. Sainctelette, De la vesponsabilite et de la garantie, p. 54 urm. L. Sarrut, nota în
D. P., 90, 1, p. 211 urm. Râpert. Dalloz, Supplem.,
Dr. mavitime, 314. Pand. fr. Râpert. t. 14. Vo Capitaine de navire,
1369.

'Pot: în acest

sens

este și jurisprudenţa franceză. Vei

D. P., 95. 1. 145. D.P., 94.
2. 135. D.P., 9%.1.204 D.P,
92. 1. 94 şi 463. D. P, 90. 1. 191 şi 2. '916. D. P., 89. 1.
305, ete.—Coutră. Ar. Desjardins, Ty. de dr. comm. maritime,
II, p. 276. Boistel, Pr. de dr. comm., 1184. Curtea din Bordeaux

s'a pronunțat

mult timp

în acest din urmă sens, însă,

in timpurile din urmă, s'a raliat la opinia comună Vegi
Lyon-Caen et Renault, op. ŞI loco cit., p. 505, nota2 şi D.
P., 94. 1. 502, nota lui Levillain, profesor "la Bordeaux.
Tot în acest sens este şi jurisprudența străină, afară de
acea americană. Vedi numeroasele decizii citate de I.. Sar-

rut, în D. P. 90. 1. p. 216, ad notam.
3)
5)

Vedi supră, p. 514, text şi
„E quidem in solidum. Sed
liberabuntur“, L. 3, Dig, 9,
jeceriut. Cpr. Tnstit., IV, 5,
delicto naseuntur.

nota 2.
si cum uno fuerit achun, ceteri
3, De his qui efpuderint, vel de$1, De oblig. que quasi ex

ACȚIUNEA

DE

EFFUSIS

fapt ... cum sand impossibile

disset (L.2,

ET
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DEJECTIS.

est scive, quis dejecisset vel effu-

Dig., 9, 3, De his qui effudevint, etc.) |).

Proiectul codului francez cuprindea o asemene disposițiune derogatorie la dreptul comun, prin care se statornicea o presumţiune de culpă în contra tuturor acelora ce

locueau în casa din care

venise projectilul,

Dreptul
tual,

ac-

însă asemene

disposiţiune fiind înlăturată, persoana lovită sau murdărită
prin corpurile picate sau aruncate din o casă va avea astăzi acţiune numai în contra aceluia care se va dovedică

a aruncat lucrul, sau în contra acelora care, în baza art.
1000, sunt responsabili de faptele lui ?).
Despre

responsabilitatea persoanelor morale.

Responsabilitatea

persoanelor

morale

a dat

ficultăţi din causa personalităţei culpei, care

loc la di-

este baza ori

cărei responsabilităţi. In adevăr, cu toate că autorii culpei
pot fi representanţii unei persoane juridice, sar putea dice
1)

„Capul familiei, dice art. 1910 din codul spaniol de la 1889,
care locueşte în o casă întreagă sau numai în o parte din
ea, este responsabil de dauna adusă prin lucrurile asvârlite sau cădute

din

casa

în care

locueşte“.

Tot

cam

în a-

semene termeni se exprimă și codul Calimach : „Dacă cineva, din picarea unui lucru spânzurat, dice art. 1143 din acest cod (1318 C. austriac), ori pus cu primejdie, sau prin
varsarea ori aruncarea unui lucru din casă se va vatama,
ori se va păgubi, dator este să'] îndestuleze locuitorul casei, de unde

au

picat

lucrul, ori s'au varsat

ceva“. Şi art.

1144 din acelaş cod (1319 C. austriac), adaugă:

„Dacă

semn

(firmă) ori

spre aratarea

meşteşugului sau

a meseriei

un

un vas sau alt lucru va spenzura întrun loc, pe subt care
trec oamenii

şi va

fi de

credut

mejdie picând şi vătămând
să facă aratare

pentru

că

poate

să urmeze

pri-

pre cineva, are drit ori şi cine

aceasta

cătră

poliţie,

pentru

sigu-

vanța publică“. Cpr. Instit., 4, 5, $ 1, în medio, „De oblig.
que guasi ex delicto uaseuntuy Vegi şi art. 385, $ 41 C. penal actual.
5

Cpr.

Aubry

et -Rau, IV,

$ 447, p. 168, text şi nota

15. La-

vombiere, V, art. 1984, No. 30. AL. Degre, Dreptul din 1884,
No. 4], p. 328.— Pe lângă respunderea civilă, acei care, cu
nesocotinţă, vor atuncea asupra eniva lucruri puturoase, sunt
“pasibili de amendă, acest fapt constituind o eontravenţie
polițienească (art. 385, $ 8 C. pen.). La aceiaş pedeapsă
sunt supuşi acei ce vor arunca înaintea locuinţei lor luceruri de natură

a vătăma sănătatea,

toarea lor (art. 385, $ 6 C. pen.).

prin

căderea

sau

pu-

Dreptul străin si Codul
Calimach.
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și s'a dis chiar că asemene
stracte
Persoanele
morale nu
pot fi create de cât
prin lege.

și fictive 1), n'au

IIL—CAP.

V.—ART.

representanți a unei

avut

mandat de a aduce

1000,

fiinţi abcelor de

1) Prin persoană morală, juridică sau civilă, se înţelege, în adevâr, o fiinţă abstractă, intelectuală, creată prin ficţiunea
legei, întrun interes social şi întrun scop de utilitate publică, avend un patrimoniu deosebit, capabilă de a avea drepturi și datorii. Numai legiuitorul are dreptul de a crea,
asemene

persoane,

pentru

că nici o

ficțiune

nu

poate

să

existe fără lege; prin urmare, nu se violează nici legea, nici
principiile de drept, când judecătorii fondului resping reclamațiunea unei comunităţi, care n'a fost recunoscută persoană
morală prin lege, de şi de fapt ea ar avea o atare existenţă ; căci perşoana morală nu poate dobândi o fiinţă cu
drepturi în societate, de cât numai prin voinţa putevei su-

verane, care singură prin legi, stabileşte instituţiuni şi
prescrie regule pentru păzirea ordinei publice, apararea bu-

nelor

moravuri

şi a intereselor generale ale societăţei.

Cpr.

Cas. rom. şi C. Craiova. Dreptul din 1881, No. 50. „Considerând, dice foarte bine, Curtea noastră supremă, în secțiuni-unite (9 nov. 1895), că persoanele fisice, existând independent de ori ce intervenţiune a legiuitorului, legea nu
le dă existență, ea nu face de cât a le reglementa dreptuvile şi datoriele ce decurg pentru dânsele din acest fapt ;
că, din contra, persoanele morale, neavând o realitate fisică,
personalitatea

lor nu este

asemene

nu'l poate

decât o ficţiune, de unde urmează

necesitatea unei intervenţiuni care să creeze acele fiinţe fictive.
„Considerând că individul nu poate crea ficțiuni ; că un
drept

avea

de cât acela

a cărui voinţă

se poate opune tuturor, adecă Statul; că, afară de aceasta,

creaţiunea

unci

asemene persoane neavând

drept

rațiune de

cât interesul general, urmează invederat că Statul, căruia'i
este încredinţată apararea acestor interese, să aibă puterea,
prin representanţii sâi legali, a crea aceste persoane, ete.“
Dreptul din 1895, No. 78 şi Bulet. 1895, p. 129. Cpr.C.

Poitiers.

Pand.

Ptriod.,

95.9. 84.

şi Dr. international, IV, 84. Al.
No.
Persoanele
morale în
Dobrogea.

Recunoşte.
rea persoanelor morale
străine. Controversă.

83. Aubry

et Rau,

Vedi Laurent, I, 988 urm.

Degre, Dreptul

din 1885,

1, $ 54, ab înitio, şi toți

autorii.—

In Dobrogea însă, sub dominaţia otomană, comunităţile creş-

tine puteau

să se constitue

şi să funcţioneze fără nici o in-

tervenţie din partea puterei publice (Faty Hunayun din 16
fevr. 1856). Aceste persoane au continuat a avea aceleaşi
caractere şi după anexarea Dobrogei, întru cât au existat
legalmente sub dominaţiunea otomană. C. Galatz. Dreptul
din 1895, No. 49.
Legiuitorul care înfiinţează o persoană juridică nu
poate însă să'i deie o existenţă absolută şi universală,
căci puterea sa expiră la limitele teritorului asupra căruia el îşi exercită imperiul seu; de unde resultă că o
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al treile o daună ilicită şi că, prin urmare, consecinţele
acestei daune trebue să'i privească personal pe dânșii, ear
nu persoana juridică pe care ei o represintă.
comunitate străină nu poate avea
turi în România,

existenţă şi exercita drep-

dacă nu este recunoscută

ca persoană mo-

rală de autoritatea competentă a Statului român:

„Consi-

derând, dice decisia sus-citată a Curţei noastre supreme,
pronunțată în secţiuni unite, între Ministeriul de domenii
şi Comunitatea elină din Janine, că dreptul unui Stat de

a crea,

poate

în interesul

său general,

da şi pe acela

o persoană fictivă

de a impune

şi în alte

a sa voinţă;

State

nui

această,

că interesul general a unui Stat şi dar pute-

rea sa suverană

de a recunoaşte

şi proclama acest interes,

nu se poate întinde peste hotarele teritorului său; că acest
drept al fie-cărui Stat trebue să înceteze acolo unde începe
a lua naștere

dreptul

altui

Stat;

că a se recunoaşte

pex-

soanei morale create de un Stat, existenţa sa şi în celelalte State, independent de ori ce intervenţiune a acestui
«

Stat, este a recunoaşte fie-cărni Stat dreptul de a, crea ficțiuni universale, ceea ce este inadmisibil“. Cpr. în acelaș

sens, o altă decisie a Curţei de casaţie din 1878. Bulet.
S-a I, 18178, p. 331. dem. Bulet. S-a I, 1880, p. 344. 'Trib.
Ilfov şi Bacău; C. din București, ete. Dreptul din 1886, No.
50. Dreptul din 1889, No. 28. Dreptul din 1892, No. 76.
Dreptul din 1895, No. 43 şi 178. Dreptul din 1896, No. 22.
Opr. Cas. fi. şi C. Paris. D. P., 60. 1. 444. D.P,63.2.
84. Laurent, 1, 306 şi XXX, 254. Laurent, Dr. international,
IV, 119. C. Disescu, Dreptul din 1895, No. 82 şi 83. G.
Petrescu, Studiu asupra persoanelor civile, juridice sau morale
(1894), p. 66 urm.—Contră. Al. Degre, Dreptul din 1894,
No. 28 şi din 1896, No. 36.
Principiul de drept public, admis şi în dreptul roman (LL. Codul Cara1, Pr., Dig, 3, 4, Quod cujuscuumque universitati, ete.;L. 3
Sea.

Pr. şi $ 1, Dig., 41, 22, De collegiis. Cpr. Savigny,

System

des heut. râmischen Pechts, IL, $ 89), că persoanele morale
nu pot fi înfiinţate de cât prin o anume lege, era formal
consacrat dincolo de Milcov prin art. 364, $ 5 din Regul.
Organic. „Considerând, dice decisia sus-citată a Curţei noastre supreme din 3 nov. 1895, că Regulamentul organic ocupânduse

de aşeqămintele

pioase,

după

ce

reglementează,

modul de administraţiune al averei lor, dispune în $ 5 de
sub art. 364: „nici un schit sau monăstire sau vre un alt
chinovion nu se poate întocmi în Valachia, fără a se da
de știre mai întăi marelui logofăt al bisericelor, ca prin-

tr'ensul

să

ia voea şi slobozenia

ședămiute fiind singurele care,

un drept

de proprietate

sau de

Domnului“ ; că

aceste

a-

la acea epocă, puteau avea

că legea n'a voit a lasa în mâna

creanță, urmează

invederat

particularilor şi fără nici

CODUL CIVIL.—0ARTEA IIL.--TIT. IIL.—CAP. V.—ART.

Bazat

ne natură,
prin

pe

aceste

Merlin

excelență

considerațiuni

și pe

susține că comunele,

care,

după

Savisny,

au

1000.

altele de aseme-

persoane
o existență

morale
natu-

o intervențiune a autorităţilor publice, crearea acestor persoane morale, şi dar este inexact a se pretinde că, sub im-

periul -acestei leginiri, particularii
nea

drept, ete.*

Aşa

dar, nu mai

puteau avea
încape

un aseme-

îndoială că, în le-

gislaţia ţărei româneşti, persoana juridică nu putea fi creată
de cât de puterea publică. Monăstirile şi bisericele nu puteau chiar fi zidite de cât cu voea arhiereului (Pravila lui
Matei Basarab, glava 116). Este deci de mirat cum Curtea
din Bucureşti şi chiar Curtea de Casaţie, S-a Î, au putut
să decidă că, în Muntenia, înainte de punerea în aplicare
a codului actual, persoanele juridice îşi luau naştere din
voința

individuală,

fără a fi consacrate prin o recunoaştere

a puterei publice. Vedi Dreptul din 1893, No. 79 şi Dreptul din 1895, No. 51. Se sperăm că, în urma decisiunei Inaltei Curți, pronunţată în secţiuni unite, în afacerea comunităţei
Codul

Cali-

mach.

Controvessă.

Ianina,

ori ce

controversă

va înceta

în această

privinţă.
Venim în fine la codul Calimaeh, sub eare chestiunea este
earăş

tul
pe

controversată,

de formale.
de o parte,

de şi textele

respective

par a

fi des-

In adevăr, art. 15 din acest cod prevede,
că

„aşedările

ce se fac între bresle,

sau în-

tre alte obștimi, spre a lor bună orândueală şi folos, vor avea între ele putere legiuită, dacă cereânduse şi găsinduse cu cale,se vor întări de cătră Stăpânire“, ear art. 43,
şi mai formal, prevede că „în cât obștimele pentru însuşi
ale lor drituri, se cuvine a fi subpt purtarea de grijă a
Ocărmuirei, se hotărește prin deosebite legi făcute pentru dânsele,
adecă prin hrisoave“. Interpretând aceste texte şi altele
din codul Calimach, Curtea supremă a decis că, sub acest cod,
numai puterea publică avea cădere de a înființa o persoană morală: „Considerând, dice această decisie, care, după
noi, face o adevarată aplicațiune a principiilor de drept,
că, în principiu, persoanele morale deosebinduse prin natura
lor de persoanele

fisice, de oare ce persoanele

morale sunt

niște ficțiuni, ele nwşi dobândesc personalitatea şi existenţa
de cât numai prin o recunoaştere specială a Statului în
care au se funcționeze ; că acest principiu a fost cunoscut și
de codul Calimach pin art. 15, 43, ete. şi de alte legiuiri, de
ouve ce ori ce instituțiune niwși putea lua naştere de cât prin
un hrisov domnesc, prin cure urma a î se recunoaște perso-

nalitatea sa juridică ca persoană morală“. Bulet. S-a LI, anul
1880, p. 243, 244. In acelaş sens, Trib. Covurlui, C. Galatz
şi Iaşi (aceiaş afacere,

în care

am

luat şi noi parteca ad-

vocat ; M. Gr. Bonachi contra comunităţei eline din Galatz).
Dreptul din 1994, No. 25. Dreptul din 1895, No. 6 şi din 1896,

MORALE.

=

PERSOANELOR

rală şi chiar anterioară însuș Statului 1), sunt incapabile
de a comite o culpă?).
După această teorie, persoanele morale n'ar respunde
de culpa extra-contractuală comisă de representanţii lor,
fiind supuse numai acțiunei de în vrem verso şi datoare a
restitui folosul personal pe care ele lar fi tras din culpa
personală a acestor representanţi.
Teoria lui Savigny a fost însă combătută cu sueces,
în Germania, de mai mulți autori moderni, și între alţii,
No. 4. În cât priveşte codul austriac, vedi Schuster, 7eoretischpraltischev Kommentar îiber das allgemeine biirgevliche
Gesetebuch țiir die gesamimten deutschen Evblânder der dsterveichischen Monarchie, (Prag, 1918), I, asupra $ 26, p. 341
urm. Stubenrauch, Conzmentar zum Osterveichischen allgemeineu
biirgerlichen. Gesetebuche, I, p. 15 urm. Zeiller, Commentar
iiber das allg. biirgerliche Gesetzbuch, I, p. 130 urm., ete.
Luger, System des osterreichischen allgemeinen Privatrechtes,
I, p. 339 urm.—Contră. Cas. rom. S-a I, 15 martie 1895.
Dreptul din 1895, No. 32 şi Bulet. 1895, p.302 uwm. dem.
Cas. rom., secţiuni unite, 20, 27 nov. şi 21 dechembrie 1897, Curierul judiciar din 1898, No. 1. Dreptul din 1998, No. 2.
Al. Degre, Dreptul din 1896, No. 24. Veqi, în privinţa persoanelor morale, t. I, partea II-a alucrărei noastre, p. 126
urm. şi tratatul nostra în limba franceză, art. Corpora-

tions, p. 60 urm.

1) Savigny, System des hentigen rămischeu Rechts, TI,$ 86, ab
initio. Vedi şi t. I a lucrărei noastre, partea 1, p. Î31.
) Merlin, Quest. de droit, î. 1, Responsabilite des communes, $
3, p. 243 urm. In acelaş sens, Savigny, op. cit, LI, $ 9%,
ah initio.— Acest din urmă autor admite însă că persoanele
juridice sunt obligate prin dolul san culpa comise întrun
contract de vepresentanţii lor. —Contre. Lining, Die Haftungy
des

Staats

aus

rechtswidrigen

Handlungen

seiner

Beamten

(F'ranefort, 1819), p. 33 urm. „De câte ori representantul unei
persoane morale, dice acest autor, a comis o culpă cu ocasiunea încheierei unui contract, de atâte ori ela întrecut
limitele mandatului seu (cpr. art. 1546, $ 2 0.C.) şi, în asemene caz, persoana juridică fiind liberă de a respinge obligaţia care resultă din contract, această obligaţie nu poate să producă nici un efect în contra ei, terţiul care a fost victima
culpei ne având de cât o acţiune personală în despăgubire
contra antorului ei“. Curtea din Iaşi a decis, de asemene,
la 1875, că persoanele juridice fiind asemănate cu minorii
nu pot fi declarate responsabile, pentru că nu se poate dice
de ele că lucrează cu pricepere (9). Dreptul din 18175, No.
20. Această decisie face însă o greşită aplicaţie a principiilor de drept.

Et
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CIVIL—CARTEA

III.—TIT. III.—CAP. V.—ART.

1000,

de Otto Gierke, profesor la Berlin. „Persoana morală nu
este o ficțiune a legei, dice, între altele, acest autor, așa
cum o concep romaniștii şi majoritatea autorilor moderni,
ci o ființă colectivă reală, eine reale Gesammtperson, capabilă, ca și persoana fisică, de voință și de acţiune. Legea
n'o creează, ci se mărginește

numai

și numai

ai recunoaşte

existenţa, a'i legalisa așa dicând actul de naştere“. In această
teorie, diametralmente opusă acelei a lui Savigny, capatitatea persoanei morale de a comite un delict, fie civil fie
penal, şi responsabilitatea care resultă din acest fapt, nu
sufăr nici o îndoeală. Persoana morală este deci direct
responsabilă de actele vepresentanţilor s6i, nu pentru câ
aceștia ar fi prepușii ei, ci pentru că ei suni organul prin
care ea însăș voeşte și lucrează.
Fără a împărtăși în totul ideea că persoana morală
este o ființă reală capabilă de voinţă şi de acţiune, pentru

că, în realitate,

asemenea

facultate

nu

aparține

de

cât

omului, totuși vom recunoaşte, dimpreună cu jurisprudența
și cu majoritatea autorilor moderni,
că persoana morală

având

o voinţă

legală, fără de care personalitatea juridică

nu se poate concepe, este direct
vepresentanților sti, care ar avea
numele

ei 1),

dispare

înaintea

pentru că

ființei

responsabilă
calitatea de

personalitatea acestor

abstracte,

care

de

actele
a lucra în

representanţi

singură devine pro-

prietară, creditoare sau debitoare în raporturile cu cei de
al treile. Actul sevârșit de representantul legal a unei
persoane

vorba,

juridice

fiind

actul

ei propriu,

în specie, de responsabilitatea

de art. 1000, ci de acea prevădută
Persoana
mulți prepuși

morală

de art.

poate

să

fie

prevădută

998,

9992).

va putea însă să aibă unul sau mai

și, în asemenea

sabilă în baza art.

nu

indirectă

caz,

să fie declarată respon-

1000, ca și persoanele fisice, din causa

1) Ast-fel, primarul sau consiliul comunal, care represintă comuna, fie care în limitele competinţei sale, obligă pe această
din virmă. Vedi infră, p. 556, text şi nota 3. Administra=
torii unei societăţi anonime, obligă societatea (art. 123 C.
com.), ete. Cpr. Michoud, op. cit, p. 21, No. 14.
2) Vedi Michoud, De la vesponsabilite de Wlitat ă raison des
fautes des ses agents, studiu extras din Revue du Droit public
et de la Science politique en France et ă Vttranger, anul 1895,
No. 3 nrm., p. 17 urm. Muteau, p. 262. Cpr.Cas.f.D.P,,
12. 1. 165. D. P., 11. 1.66. D. P., 85. 1. 10.D.P., 92. 1. 449.

faptului

prepușşilor

îndoeală îndată

si.

PERSOANELOR

Această

soluție

ce se recunoaște

MORALE.

nu

sufere

tenţa

acestei

presumpțiuni

morale,

adecă

vor

de

nici

o

persoanei juridice capaci-

tatea de a comite o culpă. Culpa va putea
de câte ori condiţiile de fapt cerute de lege
persoanei

o
he
gi

RESPONSABILITATEA

fi

câte

fi presupusă,
pentru exis-

compatibile

ori va

fi vorba

cu

natura

de rapor-

turile care există între comitent și prepus 1).
Cele dise -mai sus se referă, bine înțăles, numai la res- Responsabiponsabilitatea civilă, ear nici de cum la responsabilitatea jitatea pe”
penală,

care

remâne

în sarcina

autorului

real al faptului, "toane

adecă a persoanei. fisice. „Dreptul penal, dice Savigny =), morale. Couse referă la persoana fisică a omului, adecă la o fiinţă li”
beră,

inteligentă

și simţitoare.

sită de acest caracter,
capabilă

de

Persoana

ea nefiind

a poseda, pe care

juridică

este

lip-

de cât o ființă abstractă,

dreptul

penal

nu

poate însă

nici o dată s'o atingă..... Delictele care obicinuit se impută unei persoane juridice sunt în tot-deauna comise de
membrii care o compun, adecă de nişte persoane fisice..
A pedepsi o persoană juridică, ca culpabilă de un delict, ar
însemna a calca, în pieioare marele principiu de drept penal

care cere imperios identitatea deliquentului cu acea acondamnatului. In fine, persoana juridică nn poate să comită un
delict,

pentru

că atunci

ea n'ar mai

lucra ca persoană

i
i

i
:

juri-

|

mod

?

de activitate ar fi ilicit, cs pentru câ el este cu totul străin
esenfei și destinafiunei speciale a persoanei morale“.
În cât priveşte responsabilitatea civilă a persoanelor
morale, despre care ne am ocupat mai sus, mai multe le-

Dreptul
shâin-

dică.

Aceasta

gislațiuni
E)

este

strâine

adevarat

o prevăd

nu

pentru

că

asemene

anume.

Michoud, oop. cit. p. 21, No. 14.—Acest autor observă (loco
cit. nota 2) că sar putea, foarte bine întâmpla ca o „persoană morală să îndeplinească rolul
atare, să aibă a respunde de daunele

de institutor, şi ca
causate de cătră ele-

vul său. Ceea ce este însă afară de ori ce îndoială, e căo
persoană morală p'ar putea nici odată
fir leclarată responsabilă în baza art. 1000, $ 1, calitatea de părinte şi de
fin neputând să aparţie de cât omului.

2)

Sacigny, System des heutigen râmischen

PBechis, 11, Ş 94, care

citează

Haubold,

în acest

sens

pe

Zacharia,

"Feuerbach

(C'riminalrecht, $ 28, ed. a 19-a), ete. "1den. Michoud, op. cit.
p. 25 uim, No. 11, 18, — Contră. 0. Gierke, op. și loco
supră cit. Stieber apud Haubold, Milenbruch şi alți autori
citați de Savieny, $ 94, nota b.
35
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Codul

ger-

man.

Asttel,

iectului),

art.

31

prevede

din

că

noul

cod

V.—ART.

german

(art.

(de

Verein)

„asociațiunea

1000.

46

al pro-

este res-

pundetoare de dauna pe care direcțiunea, un membru al
ei sau un alt representant rânduit în virtutea statutelor, a
adus unei a treia persoane prin ui act ilicit sevârşit în

exerciţiul fancțiunei

Cod. federal
a Elveţiei.

sale“ Î); și art. 89

din acelaş

cod

a-

daugă că această disposiție se-aplică prin analogie atât
fiscului cât şi corporaţiunelor, precum și fundaţiunelor sau
institațiunelor de drept public ?).
Art. 62 din codul federal al obligaţiilor, după ce prevede responsabilitatea stăpânului sau patronului pentru

prejudiciul causat de lucrătorii sau împiegaţii sei, în funcțiunele ce li sau încredinţat, afară de casul când ei ar
justifica că au luat toate precauţiunele necesare pentru a
împedeca dauna, adaugă de asemene în $ 2, cd persoanele
morale care exercită o industrie sunt supuse aceleiaș respon-

sabilități 5).
Despre

responsabilitatea Statului pentru greşălele funeţionarilor, agenţilor, sau prepuşilor săi.

Statui,
formează

adecă

şi compun

colectivitatea
o naţiune,

tuturor locuitorilor
este

necontestat

care

o persoa-

nă morală, și o persoană morală wecesard, după expresia
lui Savigny, de şi nici o lege n'o spune, la noi, în termeni
expreşi, și de şi art. 2 din codulitalian, care clasifică persoanele juridice, uită a face mențiune despre el 4).

Personalitatea Statu-

lui. Drep-

tul

străin.

1) „Der: Verein ist fiir den Sehaden verantieortlich, den der Vorstand, ein Mitglied des Vorstandes oder ein anilerer verfassungsinăssig berufener Vevtreter durch cine în Ausfiihrung
dev ihm zustehenden Verrichtungen beganyene, zum Schadensevsatze verpflichtende Iandhung cinem Dritten zufiigt“.
2 „Die Vorschrift des $ 31 findet auf den Yiskus soatie auf die
kâi perschaften, Stiftungen und Anstulten des Orfenttichen Rechtes entsprechende Amvendang“.
5 Acelaş lucru se mai spune încă o dată în art. 115 din acelaş Cod: „Persoanele morale care exercită o industrie,
(ice acest text, respund de greşălele comise de câtră representanţii, împiegaţii şi lucrătorii lor în exerciţiul funcțiunelor ce li sau încredinţat“.
4) Codul civil olandez recunoaşte, din contra, în termeni €expreşi,

personalitatea

juridică

a Statului

când dice,

în

art.

1690 că, „independent de societatea propriu disă, legea atribue
caracterul personalităţei unor aglomeraţiuni de individi, ins-

DESPRE

Statul

este
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publice

tru a garanta fie-căruia libertatea și proprietatea

pen-

sa.

trebue deci să aibă un patrimoniu deosebit, să poată
tracta împrumuturi, etc.
Statul are însă astăzi o îndoită personalitate:

EI
conSub Indoita per-

unele raporturi, el este o persoană morală de drept privat, Soălitatea
având un patrimoniu deosebit, exercitând oare care industrii și contractând cu particularii.
Sub alte raporturi, el
constitue o persoană juridică superioară, având drepturi

de care nimine nu se poate atinge şi care îşi au sorgintea lor în suveranitatea naţiunei. Ca atare, el este în drept
de a porunci particularilor și de a face legi la care toţi
datoresc supunere şi ascultare.
Chestiunea de a se ști dacă

Statul considerat

ca Gu- Responsab.

vern, ca putere publică și executivă, trebue sau nu să fie Ce pe
declarat responsabil,

este viu desbătută

atât

în doctrină cât putere pu-

și în jurisprudenţă, însă am vedut, cu toate acestea, că a- Pică: Confirmativa a tost cu drept

cuvânt

admisă de instanţele noas-

tre judecătorești, și în sprijinirea acestui sistem, admis în
mare parte în (ăermania, în Italia, etc., am tras argument

din

art. 4 a legei

viale de la 2 mai 18791).
In

cât privește

asupra

responsabilităţei

însă responsabilitatea

Statului,

ministeconsi- Statul consi-

derat ca persoană juridică de drept privat, în raporturile derat ca percu cei de al treile, ea este și trebue să fie admisă con-drept privat.
form dreptului comun, în lipsa unui text derogator de la
tituite
rate

ca

sau recunoscute ca atare
licite,

nu fie însă

sau

formate

de puterea publică sau tole-

întrun

contrar legilor sau

scop

bunelor

determinat,

care să

moravuri“. "Art.

89

din codul german, citat supră, p. 546, nota2, mencionează
de asemene fiscul! între persoanele jur jdice de "drept public.
Legile romane admiteau de asemene personalitatea fiscului (cerarium, fiscus). Cpr. Savigny, op. cit., IL, $ 88, No. 4.
In America, Statul nu este, din contra, o persoană morală,
cel puţin în ceea ce priveşte capacitatea de a primi cu titlu
gratuit. In Anglia, îisuş capul Statului este considerat ca o

persoană morală, în puterea vechiului vegim, după care
Regele era representantul Statului. IPEtat; “est moi (Statul, sunt eu), dicea Ludovical XIV-le. Cpr. Laurent, Droit
international, IV, 13. Vedi și t. 1, partea La Ierărei noastre, p. 130, nota 2.
ID) Vedi supră, p. 436 um. Cpr. P&ncescu, TI, 507. — Gutriă:
Muteaa, Da ia responsabilite civile (Paris, 1898), p. 266,
- autorii "citați supră, p. 436, nota 1.
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principiile generale, atât în materie de obligaţiuni contractuale, cât şi în materie de quasi-contracte, delicte și quasidelicte. El nu va înceta de a fi responsabil confom dreptului comun,

de

cât în baza unei

tacite a legiuitorului.
Statul nu f
Vorbim, bine înțeles,

poate îi res
ponsabil p d

de responsabilitate

disposițiuni exprese

de respânsabilitatea

penală

nici

nu poate

să

sau

civilă, căci

fie vorba,

de

cale penală: oare ce el având sarcina de a asigura ordinea publică, nu se
: poate concepe o condamnaţiune penală pronunţată
; tra însuș Statului. Chestia se discută, ce e dreptul,

în conîn pri-

! vina celorlalte persoane morale (v.supră,p. 545); în privinţa
i Statului, ea n'a suferit însă nici o dată vre-o îndoeală!).
Regulele dreptului comun fiind aplicabile Statului, el
va putea fi declarat responsabil atât în baza art. 998, 999,
cât şi în baza art. 1000 şi urm. (Vedi supră, p. 435, 529).

Art. 1002.

Astfel, Statul ar putea fi declarat responsabil de dauna causată prin ruina unui edificiu, care ar face parte din

domeniul s€u privat2), dacă vaina este o consecință a lipsei
de întreţinere sau a unui viciu de construcție
Art. 1001.

Statul

form

a fost

de

asemene

dreptului comun,

declarat

de daunele

malele selbatice a unei

(art. 1002) 5).

responsabil,

aduse

holdelor

păduri domeniale

con-

de ani-

(art. 1001) 4).

1) Vedi Sourdat, II, 1300. Michoud, op. cit., p. 60, No. 35.
Muteau, p. 268. Cpr. Cas. fr. D. P., 48. 1. 186.
2) Curtea din Iaşi a decis cu drept cuvânt că chiliele monăstirelor fac parte din domeniul privat a Statului. Dreptul din
1898, No. 3.—In cât priveşte lucrurile care fac parte din
domeniul public al Statului, vedi T. I1, p. 416 urm. şi sapră,
p. LI8.—Art. 1 din L. de la 26 martie 1970 prevede că
drumurile de fer concedate sau construite de Stat fac şi ele
parte din domeniul seu public.
_
3) Cpr. Prib. Conflits. D. P., 85. 3. 110. Michoud, op. cif., 2,
p. 148. F. Herman, III, art. 1386, No. 12.— Prin aplicarea,
acestui principiu, Statul a fost declarat responsabil de nenorocirea

întâmplată, acum

câţi-va ani, laopera

comică din

Paris. Statul era, în adever, proprietarul teatrului şi o mare
parte

din

spectatorii

care

se găseau

la

representaţie

în

momentul când focul a isbucnit, a fost în imposibilitate de
a eşi din causa viciilor.de construcţie a acestui teatru.
Trib, Paris, 21 ianuar 1889. Gaz. Pal, 89. 1. 463.
4) 'Trib. Espalion (consid. citate p.435).D. P., 84. 1.301. Aceasta lasă însă a se presupune că Statul a lăsat animalele
să se înmulțească şi n'a luat unici o măsură pentru distrugerea lor, fiind că nnmai

sabil

de daunele causate

infră, p. 561, nota 1.

atunci

prin.

proprietarul

animalele

este

sălbatice.

respon-
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Casurile însă în care Statul a fost mai dese-ori
mat

la respundere înaintea

acele

în care el joacă

narii,

agenţii

sau

instanțelor

che-

Art. 1000.

judecătorești, ' sunt

rolul de comitent

faţă cu funcţio-

prepușşii sti.

Este, în adever,

generalmente admis,

fără nici
o con-

testație, de și Curtea din Iași a decis contrariul 1), că Sta-

tul, representat prin diferitele Ministere și ramuri de administrațiune publică, este ca ori .ce comitent, responsabil pe cale civilă de daunele aduse particularilor de cătră
împiegaţii,

agenţii,

funcţionarii

sau

prepușii

sti 2),

nendu-i, bine înţeles, recurs în contra lor. 3)
Astfel, ordinul dat de Ministrul din lăuntru
mării

de

a

opri

pe

un

antreprenor

să

unei Pri-

percepă

rile valabil cedate lui, care ordin s'a executat,

r&mâ-

venitu-

cu toată o-

punerea autorităţei comunale, atrage respunderea Statului
pentru pagubele aduse acelui antreprenor €).
Statul, în calitate de comitent, respunde de greșăleleSocietatea de

comise

de societatea de constr ucţiuni sau de alt antrepre- Construcţie.

nor în lucrările carei au fost încredințate de câtră Ministeriul lucrărilor publice, fie în urma unei
înțelegeri
private, fie în urma unei licitațiuni publice, ținerea unei
licitaţiuni neschimbând întru nimic obligațiunele care de-

curg din lege *).

"Statul respunde de daunele causate celor de al treile prin Funcţionarii

agenţii ce el întrebuințează în exploatarea căilor ferate 6). d: de ter.
1) Vedi Dreptul din 1875, No. 20 şi supră, p. 543, nota 2.
2, Jonsiderând, dice Curtea noastră supremă, 21i ianuar 1876
(Bulet. S-a I, 18176, p. 20)că, din combinaţiunea art. 998—
1002
resultă că Statul, ca fiinţă juridică, nu poate fi
scutit de obligaţiunea prevâqută
prin ele, spre a respunde ca ori-care individ, de prejudiciul causat altuia prin
prepuşii săi în funcțiunea ce li s'a încredințat“.
Vedi şi

Bulet. S-a 1, 1877, p. 156 urm. Cpr. Aubry et Rau, IV, Ş
4417, p. 159. Demolombe, XXXI, 131. Laurent, XX, 590
urm. T. Huc, VIII, 447. Sourdat, II, 1302, 1303. Larombiere,.
V, art. 1384, No. 13 urm. Giorgio Giorgi, V, 357 urm.
5 Cpr. Muteau, op. cit, p. 311 urm.
%) Cas. rom. S-a |. Dreptul din 1885, No. 75 şi Bulet. S-a 1,
anul 1885, p. 671.
5) Cas. rom, S-a 1. Curierul judiciar din 1895, No. 5 şi Bulet.
S-a I, anul 1894, p. 1053 urm.
6) Thiry, III, 206. "Laurent, XX, 591. — Astfel, Curtea din
Bucureşti, cu drept cuvânt, a decis de curând (7 iunie
18917, Se. Popescu făcenă funcțiunea de președ.), că delic-

CODUL

"550
Grefier.

CIVIL.—CARTIEA

IIIL.—TIT. III.—CAP.

V.—ART.

1000.

Statul (representat în specie prin Ministeriul de justiție) este respundetor de sustracțiunele comise de un grefier sau de alt funcționar al tribunalului, mai cu samă dacă,
banii au fost depuși la autoritatea competentă (casa de
consemnație) sau în mânele persoanei în drept de a'i primi (în

specie, preşedintele tribunalului)1), remânându'i bine înţeles,
în asemene
Casieri genevali.

Statul

comise

de

recurs

aceştia

nefiind

de

în contra autorului

asemenea

administratorii
de

cât

respundător

financiari

nişte

prepuși

nanțe, singurul

carei numește

Statul

respundâtor

Portărei.

cătră
Judecăt. de
instrucţie.

caz,
este

este

sustracţiunei.
de

delapidările

(casierii

de judeţe),

a Ministeriului

de fi-

în funcţie 2).
de

sustracțiunele

comise

de

portărei în exercițiul funcţiunei lor 5).

Judecătorul de instrucţie a fost de asemene consideca prepus al Statului, în privinţa valorilor încredințate, din causa calităţei lui, și Statul a fost declarat responsabil de pagubele suferite de particulari pentru dispariţia unui corp de delict. 4).
rat

tele sau quasi-delictele comise, în exercițiul funcţiunei sale,
de cătră directorul general al căilor ferate, care nu este
de cât un agent -al Minist. Incrărilor publice, obligă pe
acest, Minister, adecă pe Stat. Dreptul din 14 sept. 1897,
No. 54. Vedi şi supră, p. 534, text şi nota d.
|
Cas. rom. Bulet. S-a 1,1877, p. 343 și 1984, pag. 10 şi
243.—S'a decis că Statul este responsabil chiar dacă banii

Responsab.
casierilor
şi controlorilor.

—

.

Sau depus

:)

direct în mânele

grefierului, pentru

cuvântul

că

acest funcționar, după legea org. judecătoreşti, poate fi depositar de valori (epr. art. 448 şi 542 urm. Pr.civ., 45 L.
org. jud.), in care scop el depune şi o garanţie de 6000 lei
(art. 47 1. org. jud. din 1890). Cas. rom. şi C. Bucureşti.
Bulet. S-a I, anul 1885, p. 82 urm. Dreptul din 1884, No.
10.—Contră. Cas. rom. S-a I. Bulet, anul 1882, consid. de
la p. 1183.
Cas. rom. S-aI. Bulet, anul 1882, p. 31.
Casierii generali şi controlorii respund şi ei, la rândul lor,
de sustragerile şi delapidăriie comise de perceptori (art. 64
L. din 10 martie 1882 p. constat. şi pereeperea contribuțiunelor și art. 88 L. din 29 mai 1893). Cpr. Cas. rom., S-a
I, Bulet. 1890, p. 525. Bulet. 1888, p. 1081. Dreptul din
1588, No. 23, 924 şi 60. Dreptul din 1890, No. 11, ete.
Cpr. C. Bucureşti, Dreptul din 1986, No. 49. V. însă G. Giorgi, V, 366. Vedi asupra responsabilităţei portăreilor, supră,
p. 432 urm. și C. București, Dreptul din 1879, No. 35.

*) Cas. rom., S-a 1. Dreptul din 1886, No. 59.— Magistraţii şi
profesorii

nu se consideră

însă în genere ca prepuşi ai Sta-

DESPRE

Statul

tracţiunea

RESPONSABILITATEA

respunde,

STATULUI,

în virtutea dreptului

scrisorilor comisă

de

exerciţiul funcţiunei lor 1).
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comun,

funcționarii

de

sus-

Poştă şi

poștelor în

teleeat-

EL respunde de accidentele întâmplate unui trecător
pe un pod, atunci când acest accident se datorește lipsei

de privighere și de precauţiune imputabilă agenților sei 2).
Statul respunde de daunele aduse unui particular prin Daune aduse
manevrele militare executate pe proprietatea sa 3), pentau (e Militari.

Ț|

că, de și militarii nu se consideră în genere ca prepușii
Statului 4), totuși dauna resultă în specie din ordinul dat de
autoritatea militară care represintă direct pe Stat. Statul

este deci responsabil,

în baza art. 1000 2).

în specie, în baza art. 998, ear nu

Pentru ca Statul să poată fi declarat responsabil în Casurile în
baza art. '1000, trehue ca militarul să fi fost însărcinat rii se consi-

de

autoritatea

superioară

cu

o gestiune

exemplu, cu paza unei magazii a Statului.
a Statului

ducerea

va

fi considerat

și militarul

particulară,

dederă ca pre-

'Tot ca prepus!

însărcinat cu con-

unui cal sau unei trăsuri a Statului,

dacă

el era

tului, în sensul art. 1000 C€. C€., pentru că ei odată numiţi,
îşi exercită

o misiune

specială

independentă,

suveranităței naționale. Cas. rom.
p. 80.—Dreptul

german

actual

Bulet. S-a

proclamă,

ca organe

a

I, anul 1880,

din contra,

res-

ponsabilitatea Statului pentru faptele daunatoare comise de
magistrați în caz când ei ar putea fi declaraţi personal responsabili. Vedi Braun, Dr. cieil allemand, No. 1361, care
citează pe Zachariă, Roth, Windscheid, Stobbe, Gerber, ete.
Cas. fr. D. P., 51. 1. 140. D. P., 49. 1. 39. Muteau, op.
cit. p. 2172 urm. Vedi în privința administraţiunei poştelor,
supră, p. 416.— Cât pentru erorile care se pot strecura in

—

expeduirea unei telegrame, ele nu supun în genere pe Stat
la nici o respundere. Muteau, p.273 urm. In asemene caz,

%)

se restitue numai taxa telegramei (art. 97 L. telegrafo-poştală din 19 iulie 1899),
Cons. WEtat. D. P., 86. 3. 113.
Cons. d'Etat. D. P., 86. 3. 5.—Astfel, Consiliul de Stat din
Francia a decis, cu drept cuvânt, că un proprietar este în
drept să ceară despăgubiri de la Stat din causa tulburărilor aduse folosinţei şi exploatărei proprietăţei sale prin
căderea unui projectil provenit de la un poligon de artilerie. D P., 91. 3. 72. D. P., 94. 3. 30. Pand. Period., 9%.
4. 9. Cpr. Sourdat, II, 1331 er.
Giorgio Giorgi, V, 374. Sourdat, II, 1331 zer.
Cpr. L. Michoud, op. cit., p. 9, No. 28. Sourdat, II, 1331 er.
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1000.

însărcinat
cu o misiune care denotă legătura dintre conitent și prepus 1).
Art. 998,999.
Statul, ca ori ce persoană morală în genere, poate deci
fi declarat responsabil nu numai în baza art. 1000, dar
și în baza art. 998, 999. Aceste din urmă texte vor fi
aplicabile de câte ori actul daunator nu va emana de la
un prepus al s6u, ci de la unele din organele sale, adecă
de la funcționarii învestiţi cu dreptul dea lua o decisiune

în numele s&u,
fecţii, etc.
Art. 1000.

Art. 1001,
1002.

precum

sunt miniștrii,

prefecții,

sub-pre-

In cât privește auxiliarii pe care Statul îi întrebuințează în gestiunea serviciilor sale și care sunt chemaţi a
executa ordinele sale, precum sunt împiegaţii diferitelor

biurouri, lucrătorii de manufacturi (tutun, pulbere, chibrituri, etc.), funcționarii poștelor și telegrafelor, etc., aceştia fiind prepușii sei, obligă pe Stat în limitele şi termenii art. 1000.
Am vedut, de asemenea, că Statul respunde, ca ori
și care persoană, în condiţiunele fixate de art. 1001, 1002
de

daunele

aduse

prin

animalele

ruina edificiilor sale ?).

ce'i

aparțin

sau

prin

In fine, de câte ori va fi vorba de culpa contractuală,
Statul va fi responsabil
cărui conțract.

după

Fie care responsabilitate

regulele

particulare

a

fie

|

va fi cârmuită

de

regulele

sale speciale.
Astfel, de câte ori culpa va emana
de la
un organ direct a Statului, ea va atrage responsabilita-

tea lui civilă, când ea va constitui
țiunei sale, chiar dacă funcţionarul n'a

un
act a funcremas credincios

spiritului funcţiunei cu care era învestit.
Dacă culpa este opera unui prepus a Statului, ea nu
va atrage responsabilitatea acestuia din urmă de cât sub

condiţiunea
siunea

de a fi fost comisă

funcţiunei

responsabilitatea

ce

Statului

de dreptul comun 5).
1)
*)

i s'a

în funeţiunea

încredințat.

Ca

sau cu ocaalte

cuvinte,

este, în toate casnrile,

cârmuită

Cpr. Michoud, op. și loco cit.
Vedi supră, p. 549, text şi n. 2, 3.

5) Opr. Michoud,

vp. cif., No. 28, p. 48 urm.

Mutean,

Responsabilite civile (Paris, 1893), p. 258 urm.
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ŞI JUDEŢELOR.

Despre responsabilitatea comunelor şi judeţelor pentru
sveşălele funcţionarilor, agenţilor sau prepuşilor lor.

Comunele

fiind persoane

morale 1), trebue să

fie

su-

puse

regulelor generale a responsabilităţei civile.
Jurisprudenţa admite această responsabilităte nu numai în privinţa actelor de gestiune care privesc interesul
patrimoniului privat a comunei, dar și în privința actelor sevârşite în vederea serviciilor publice comunale, adecă
în casurile în care comuna ar fi lucrat ca putere publică 2).

Astfel, comuna

oraşului

Mâcon

Responsab.
comunelor
ca putere

publică.

a fost declarată res-

ponsabilă de greşala comisă de primarul seu, care a lăsat
pe un bancher să emită un împrumut în așa condițiuni în
)

Art, Î. L. comunală din 7 mai 1887 şi din 31 iulie 1894.
Proiectul de lege asupra învățemântului secundar şi superior (art. 55),

pendent

înaintea

Camerelor, proclamă

perso-

nalitatea juridică a
85 din L. de la 1
minarelor, proclamă
sonalitatea juridică
jurisprudenţă chiar

ambelor Universităţi. De asemenea, art.
iunie 1893, asupra clerului mirean şi sebisericele de mir persoane morale. Pera acestor biserici era recunoscută de
înaintea acestei legi. Cpr. C. Galatz şi

Cas.

din

rom.

Dreptul

1894,

No. 30 şi 67.—Mai

mult

încă,

decisia secţinnei [ a Curţei de Casaţie din 21 sept. 1894 mai
sus citată pune în principiu că monăstirele închinate n'au în-

cetat de a fi persoane juridice nici în urma legei secularisărei din 1863. In acelaş sens, Alex. Degre, Dreptul din
1874, No. 8. Asupra acestui punct nu ne: putem însă uni
cu soluțiunea dată de Inalta Curte, pentru că sunt motive
de înaltă consideraţiune şi de ordine publică care au sșilit

pe legiuitor, de şi cam tărdiu, să nu mai îngăduească ca
monăstirele şi schiturile să se mai bucure pe viitor de un
patrimoniu atât de însemnat, căci un cler străin ţărei având
o avuţie

atât de însâmnată, putea

să devie un

pericol

pen-

tr Statul român, făcând un stat în stat şi întrebuinţând venitarile

sale în contra

din urmă sens, Cas
I, anul 1878, p 356
partea | a lucrărei
2) Vedi supră, p. 431.

însăş ţărei

rom S-a
şi Bulet.
noastre,
Laurent,

româneşti.

Cpr.

în acest

I şi-secţiuni unite. Bulet S-a
1873, p. 265. Vedi şi T.I,
p 133.
XX, 439 urm. Michoud, De

la vesponsabilite des communes, ă raison des faits de leurs agents ;

Revue du Dvoit public et de la Science politique, anul 1891, No. 1,
p. 42 urm. P&ucescu, II. 509. Chestiunea, in această din urmă
privinţă, este controversată, ca şi în privinţa responsabilităţei Statului (vegi supră, p. 436, 547 urm.), şi mai multe
decisiuni proclamă neresponsabilitatea comunelor în privinţa
actelor de autoritate publică. Vedi Michoud, op.cit.,p.45,N0. 3.

Universităţi, Biserici,
Monăstiri.
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cât publicul să creadă că împrumutul era emis de comună1).
De

asemenea,

s'a decis că comuna

este

responsabilă, în

tragerea !- limitele dreptului comun, de greșala comisă de persoana
nui focde însărcinată cu tragerea unui foc de artificii într'o serbare
artificii,

publică

2),

Aceiaș

responsabilitate

incumbă

comunei

și

în casul

când focul de artificii ar fi fost organisat de un particular, dacă ea n'a luat măsurile de poliție necesare (culpa

in omittendo). 3),

Jurisprudenţa a mers și mai departe, supunând pe
comună responsabilităței dreptului comun, făcând-o, de exemplu, responsabilă de rănirea causată de cătră un agent de
poliție care, în exercițiul funcţiunei sale, trăsese mai multe
focuri de revolver asupra cetăţenilor?).

Salubritatea
In fine, mai multe comune au fost declarate responsapublică. bile de accidentele ocasionate prin negligența agenţilor
însărcinaţi cu salubritatea publică.
Astfel,

a fost

o comună

tul veterinavului,
să se distribue

declarată responsabită de tap-

care a. lăsat să se

cavmea lor

în public 5);

tae vite bolave
ear

altă

și

comună

a

fost declarată responsabilă de faptul inspectorului comestibilelor, care a lăsat să se vîndă ciuperci otrăvitoare $).
Comuna poate de asemene fi declarată responsabilă
Pompierii.
de degrădările comise de pompieri cu ocasiunea stângerei
unni foc.

M&surile

tru stângerea

luate

de administraţiunea comunală pen-

unui incendiu,

în baza art. 5 din legea co-

1)

C. Dijon şi Cas. fr. D. P., 93. 2. 19%. D. P., 94. 1. 340.
Michoud, sp. cit., p. 42.
:) Cpr. D. P., 97. 2. 246. D. P., 95. 2. 333. D. P.,93.2.414.
Pand. Period., 81. 2. 189 şi 86. 2. 187 şi 388. Vegi şi R&pert. Dalloz, Supplement, Responsab., 810.
3) Cpr. C. Lyon şi C. Paris. D. P., 95. 2. 333 şi Dreptul din
1889, No. 15. Miehoud, op. cit., p. 44, text şi nota 2.
*)

3)

C. Rouen,

16 ian.

1891.

Gaz.

Pul,, 91. 2.

644.

C. Aix și Cas. fr. D. P., 80. 2. 24. D. P., 81. 1. 194.—
Tot în puterea acestor principii, comuna oraşului Marsilia,
a fost declarată responsabilă de dărâmarea unui amfiteatru
(«râne) destinat la curse de tauri, din causă că autoritatea comunală, care autorisase construirea unui asemene
amfiteatru, nu controlase soliditatea lui. Cas. fe. D. P., 84.
1. 365. D.P., 8. 1, 397.
*) 'Trib. Careassonne, 27 octom. 1890. Gaz. Pal, 90. 2. 607,

decisie citată de Michoud, op. cit., p. 44, nota 3.
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de la 31 iulie 15944, care obligă pe fie care comună

urbană de a se îngriji și de a procura mijloacele necesare
pentru prevenirea sau înlăturarea flagelelor calamitoase,
atrag în adever, responsabilitatea comunei față cu particu-

larii a căror proprietăţi, prin situaţiunea lor, erau la adăpost de ori ce primejdie, pentru daunele aduse acestor
proprietăţi prin executarea unor asemene mâsuri. Pentru
ca acest principiu să fie aplicabil, se cere însă ca imobilul
degradat, să fi fost la adăpost de primejdia focului, căci
nici o despăgubire nu sar datori pentru degradaţiunele
comise de agenţii adlministrațiunei comunale (in specie, pom-

pierii) unui imobil care ar fi fost incendiat sau care ar
fi fost amenințat în mod serios de a fi prada flăcărilor.
Comuna lucrând, în adever, în privința acestui imobil, ca
un segofiorum estor a proprietarului, acest din urmă trebue să sufere consecințele măsurilor luate în interesul seu,
mâsuri cărora el datorește salvarea proprietăţei sale.
Această distincţiune între casurile când degradaţiunele

comise de pompieri, cu ocasiunea potolirei unui incendiu,
sau produs la un imobil incendiat sau în pericol de a fi
incendiat, şi între acele când pagubele sau
imobil care, prin situațiunea sa, nu era supus

adus
nici

unui
unui

pericol, este foarte bine făcută de Curtea de Casaţie din
Francia, prin o decisie din 1 iunie 1856. „Considerând,
dice Curtea, că de şi în casul când autoritatea comunală
prin mesurile ordonate de dânsa sau luate de agenţii sti
în caz de incendiu, au causat vre o pagubă unor proprietăţi care nu puteau fi atinse de foc, comuna este respon-

sabilă

de pagubele

suferite de un singur locuitor în inte-

resul asociațiuriei comunale ; această responsabilitate nu
poate însă avea loc când stricăciunele provenite din fapiul
agenţilor administraţiunei,
de - exemplu,
a pompierilor,
au fost causate la un imobil alipit de acela în care a isbucnit, incendiul, care imobil era, din causa situațiunei sale,

atins de flăcări sau numai amenințat de a arde; că, întun asemene caz, măsurile executate având dr ept obiect
preservarea clădirei alipite și prin urmare, apararea ei de
foc, precum şi a celor conținute înta'6nsa, în interesul
proprietarului atins de foc sau numai ameninţat, ear nua
generalităţei locuitorilor, comuna nu poate fi declarată respundetoare de pagubele causate prin degrădările necesare

za
oi

COMUNELOR

Sa
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CODUL

şi de

CIVIL.—CARTEA I11.—TIT. IIL.—CAP.

care

proprietarul

ce le

V.—ART.

a suferit nu se poate

pentru că el s'a folosit de ele, etc.“1).
Comuna

mai

este încă

1000.

responsabilă

de câte

plânge,
ori actul

de autoritate cuprinde violarea unui contract 2).
In fine, comuna poate fi declarată responsabilă de
daunele aduse prin un act de autoritate, de căte ori responsabilitatea ei este prevădută de o lege specială.

Cele mai sus expuse

sunt privitoare .la responsabili-

tatea comunelor pentru actele de autoritate, adecă pentru
acele acte în care representantul lor exercită puterea publică ce le aparține.
Responsab.
comunelor
p. simple

Se poate însă întâmpla ca o comună să lezeze drepturile altuia prin simple acte de gestiune, adecă prin ac-

acte de ges-tele

de

tiune.

administraţie ale patrimoniului

privat comunal,

sau

prin acte care, de și sevârşite în vederea unui serviciu
public, totuşi nu cuprind nici poruncă, nici proibiţiune,
nici o autorisaţie de poliţie.
Ei bine, în asemene casuri, nu mai încape îndoeală
că comuna va fi responsabilă în limitele dreptului comun.
Art. 998, 999.
Ea va fi responsabilă în baza art. 998, 999, de câte
ori actul
tantul
Art. 1000.

nedrept

va

emana

de la

organul

sau

vepresen-

ei direct.

Dacă actul emană de la un prepus al ei, adecă de
la un funcţionar numit de autoritatea comunală și plătit
de dânsa pentru a îndeplini oare-care funcțiuni, sub privi-

gherea

aceleiaș autorităţi,

muită de art. 1000, $ 33).

')
:)
%)

responsabilitatea ei va fi

câr-

Cas. _fr., | iunie 1886. D. P., 37. 1.166 şi Dreptul din 1886,
No. 13, p. 586.
Cpr. Michoud, op. cit, p. 64, No. 13.
Astfel, s'a decis că primarul sau ajutorul de primar fiind considerat ca un prepusal ei, actele arbitrare sevârşite de
aceşti prepuşi, în exerciţiul funcţiunei lor, supun la despăgubire pe comuna comitentă, fie că ei au lucrat cu sau
fără autorisaţia consiliului comunal. Aubry et Rau, IV, $
441, p. 160. Demolombe, XXXI. 637. Laurent, XX, 5%.
Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a I, 1880, p, 282. C. Galatz. Drejtul din 1890, No. 45. Vegi şi supră, p. 544, nota 1.-—Vegi
însă Michoud, op. cit., p. 66, după care primarul w'ar fi numai

de cât prepusul

comunei.

Această din urmă teorie

este

mai cu samă adevarată în privința primarilor din Dobrogea,
care sunt numiţi de Ministeriul din lăunteu, în privinţa comunelor urbane, şi de prefect, în privinţa comunelor rurale
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Dacă actul daunator a fost pricinuit de un animal Art. 1001.
ce'i aparţinea, se vor aplica principiile înscrise în art. 1001.
In fine, comuna va putea fi declarată responsabilă de Art. 1002,
prejudiciul causat prin ruina edificiilor sale, în termenii şi

în limitele art. 1002 C. C.1)
Cu

alte cuvinte,

comunele

sunt, ca și Statul,

supuse

responsabilităței dreptului comun 2).
Responsabilitatea comunei nu face să înceteze respon- Dreptul părsabilitatea personală a agentului; de unde resultă că par- tei zate e
tea lezată ar putea să acţioneze "direct pe agent, de câte direetpe a-

ori ar fi pericol ca comuna să fie insolvabilă,

ceea ce ar Won! în-

fi cu putință, pentru că comunele nu se bucură în genere de
presumpțiunea de solvabilitate de care se bucură Statul 3).

Judeţele

fiind și ele proclamate

persoane juridice 1), Responsab.

sunt, ca şi comunele, responsabile de greşălele comise de pre- Îutetelorpușii lor, în exerciţiul
Caracterele

funcţiunelor ce li s'au încredinţat 5),

acţiunei în responsabilitate
faptul altuia.

care resultă din

Persoana lezată prin. un delict sau quasi-delict care
obligă atât pe autorul seu direct cât și pe altul, de ex.
pe

tată,

mamă,

respundere

stăpân,

în deosebi

comitent,

etc.,

poate

să

cheme

la

atât pe autorul faptului daunator cât

(art. 41 L. p. org. Dobrogei din 9 martie 1880); Cpr. Merlin, Quest. de droit, Responsab. des communes, Ș 3, t. 7, p.
243 um,
In ori ce caz, comuna nu poate fi declarată responsabilă de faptele vătămătoare comise de agenţii care n'o represintă şi la care acte ea n'a luat parte nici direct nici

indirect, C. Galatz. Dreptul din 1890, No. 45.
) 'T. Huc, VIII, 455. Fuzier- Herman, III, art. 1386, No. 12.
2 Cpr. Michoud, op. cit., p 61, 62, No. 18.
3) Cpr. Michond, op. cit., p. 02 text şi nota Î.— Statul este,
din contra, în tot- dest considerat legalmente ca solvabil ; de aceea, părticularii care ar avea de luat bani de la
dânsul nu pot aplica sechestre pe casele publice, pentu că,

prin asemene

măsuri extreme, s'ar paralisa mer sul afacere-

lor publice.

*) Art. 1. L. din 2 april 1864, modif. prin L. din 31 mai 1894.
2) Demolombe, XXXI, 657. Giorgio Giorgi, V, 381. Aubryet
Rau, IV, $'447, p. 760. Cons. d'Etat. D. P., 03.3. 61. Cas.

Palermo, Circolo giuridico,
ş
anul 1819, 324.
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CODUL

CIVIL.— CARTEA

III.—TIT.

și pe persoana civilimente

UI—CAPIT.

V.—ART.

1000.

responsabilă ?), şi chiar pe amân-

doi de o dată 2). Aceasta nu sufere nici o discuţie.
"Dacă acel lezat se detide a chema în judecată numai
pe partea civilmente responsabilă, acţiunea “va trebui neaparat să fie introdusă înaintea tribunalelor civile, această
persoană neputând"fi acționată înaintea tribunalelor repre-

sive de cât o dată cu autorul

faptului

daunator 5).

Persoana civilmente responsabilă acționată o dată cu
autorul delictului sau quasi-delictului, înaintea tribunalelor
represive, poate fi condamnată nu numai la despăgubiri,
dar și la cheltuelele la care a dat loc acţiunea publică,
asemene cheltueli ne fiind considerate ca o pedeapsă 4).

Ea nu poate însă, în genere,
dă
Art. 197

la altă

Prin

L.

vămilor din

184.

sau

vămilor

pedeapsă

excepție
de

la

15

fi condamnată

la acest principiu,
iunie

154

art.

N

==

cel
poate

Delicte
silvice,

ne

putând

puţin chemat
fi condamnat

fi condamnat.

în regulă,
pentru

197

din legea

prevede să proprietarii măr-

») Cpr. Cas. fr. D. P., 82. 1. 191. Cas.
"1986, p. 34. Fuzier-Herman, ITI, art.
Huc, VIII, 441. Vedi şi supră, p. 591.
Laurent, XX, 621. Demol., XXXI, 634.
Larombiere, V, art. 1384, No. 31, 34.
$ 441, p. 1106, 167. Fuzier-Herman,
III,
Nimene

la amen-

?).

fără

rom. Bulet. S-a,
1384, No. 285.7.
T. Huc, VIII, 441.
Aubry,et Rau, IV,
art. 1384, No. 282.—

a fi fost ascultat sau

se înțelege

că

părintele nu

delictul comis de copilul seu mi-

not, dacă el n'a fost chemat în judecată conform regulelor
de procedură. Cpr. Laurent, Joco cit. Sonrdat, II, 806.—In
cât priveşte efectele lucrului judecat, vedi infră, explic.
art. 1201 şi Fuzier-Herman, III, art. 1351, No. 738 urm.
2) Souvdat, II, 800 urm. Demolombe, XXI, 634. Aubry et
Rau, IV, $ 447, p. 166, nota 43. Larombitre, V, art. 1384,
No. 33. Faust. Helie, /astrare, erimin., II, 612. Fuzier-Herman, art. 1384, No. 292 urm.—Contră. Legraverend, Lâgisi.
criminelle, II, p. 212. Cas. fr. D. P., 48. 5. 84.
1) Sourdat, II, 792. Laurent, XX, 618. Larombiere, V, art.
1354, No. 37. Demolombe, NXXI, 632. Fuzier-Herman, III,
loco cit., No. 298 urm.
>) Sourdat, II, 777. Pand. fr. t. 6, v” Amendes, 338. Laurent,
XX, 615. Demolombe, XX XI, 632. Larombiăre, V, art. 1384,
No. 38. Fuzier-Herman, foco ciț., 307 urm. 310 urm.— Curtea
de Casaţie a decis însă de curând, cu toată controversa ce
există asupra acestui punct (v. Dreptul din 1896, No. 29),
că proprietarii vitelor întroduse într'o pădure supusă regimului

silvic respund

penaliceşte

de amenda

la care

au fost

condamnaţi autorii delictului. Vedi supră, p. 535, text şinota 1.

CARA
ACŢ. CT.
ÎN RESP. CARE

RESULTĂ

DIN

FAPTUL

ALTUIA.
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furilor vor fi responsabili de faptele factorilor, agenţilor și

servitorilor lor, în ce privește confiseațiunele, amendile și
cheltuelele de judecată, chiar când condamnațiunele vor fi fost

pronunțate contra dişilor factori, agenţi sau servitori, fără
ca proprietarii, de și cunoscuţi, să fi fost puși în causă 1).

Amendile pronunțate pentru contravenţiuni la legea
timbrului, ca și acele pronunțate pentru contravenţiuni la
legea vamală au caracterul unei reparațiuni civile 2).
Sa dis de asemene că principiul general care voeşte aut. 339, ş2
ca stăpânul să nu fie responsabil de cât civilmente de C. penal.
faptele servitorului stu, sufere excepţinne în casul prevedut de art 389, $ 2 C. pen. Prin aplicarea acestui prin-

cipiu, s'a decis că represiunea contravenţiunei care resultă
din faptul abandonărei unei trăsuri cu cai pe calea publică,

poate

fi urmărită

trăsuri,

dacă

direct

conducetorul

contra

ei

proprietarului

este necunoscut,

acelei

remânând

însă acelui proprietar dreptul de a se sustrage de la pedeapsă prin aratarea conducătorului trăsurei 3),
Persoana acționată ca responsabilă civilmente pentru
faptul comis de altul, poate să invoace excepțiunele care
aparțin acestei din urmă,
de ex., prescripția pe care ar
putea s'o propue însuș auiorul faptului daunator 4),

1) O disposiţie identică există în legislaţia franceză (art. 35
L. din 1 germinal anul 13, asupra contrib. indirecte şi art.
20, tit. 13, L. din 6—22 aug. 1791). Vedi Fuzier-Herman,
art. 1384, No. 360 urm. şi autorităţile citate acolo. Pand. fr.
Repet, t. 6, vo Amendes, 340 urm.
*) Pand fr. Râpert,, t. VI, Amendes, 346. —Asttel, tatăl respunde

de netimbrarea

unei

chitanţe

subserise

în numele

său de cătră fiul seu (rib. Lyon. D. P., 75. 5. 444, No. 16);
barbatul comerciant, de netimbrarea chitanţei subscrise de
femeea sa (Trib. Boulogne. D. P., 75. 5. 444); stăpânul
sau

comitentul

de netimbrarea

servitorii săi (Trib. Rouen.
vespunde

3)

de

unei

chitanţe

subscrise

de

D. P., 77. 1. 441); mandantele

contravenţiunea

comisă

(Prib. Castres. D. P., 76. 5. 449) etc.

de

mandatarul

stu

Cas. îr. D. P., 46. 4. 539, No. 43 şi 44. Vedi Repert. Dalloz,
Contraventiou, 305. F. Herman, loco cit., No 312. Cpr. Pand. fe.
Râpert,, î. 21, v* Contravention, No. 193 urm. Această derogare la dreptul comun nu se întemeiază însă nici pe un
text de lege.
3) T. Huc, VIII, 449, în fine. Sourdat, 11, 809. Demolombe,
XXXI, 636. Laurent, XX, 624. Aubry et Rau, IV, $ 447,
p.. 16%. Fuzier-Herman, III, art. 1384, No. 378. C. Lyon.
D. P., 89. 2.5.
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CIVIL.—CARTEA

Această

II.—TIT.

prescripţie

este de

III.—CAP.

30

V.—ART.

de ani, dacă

1001.

faptul nu

cade sub aplicațiunea, legei penale (art. 1590 C. C.)1).
Dacă

unui

delict

faptul

sau

întruneşte

insă

10 ani, 5 ani san un an (art.
acțiunea s'a îndreptat
fie în contra persoanei

Persoana
în

elementele

unei: contravențiuni,

593

unei

crime,

else

va

prescrie prin.

urm.

Pr. pen.), fie că

direct contra antorului delictului,
civilmente responsabile *).

declarată de lege civilmente responsabilă are

tot-deauna

recurs

în contra

autorului

daunei

pentru

care a plătit 3).
II. Casurile în care o persoună

vespunde

«de lucrurile ce

sunt sub paza sa.
Legiuitorul nu se mulțămește de a declara pe unele
persoane responsabile de faptele altuia, ci aplică această

responsabilitate la daunele
prin

lucrurile

causate prin animalele

neînsufieţite care sunt sub

posițiuni a căror

origină

paza

şi chiar

noastră, dis-

se găsește în vechiul

drept ger-

manie 4).
1%

Besponsabilitatea

lele

civila

noastre

pentru

sau

dauna

des care

ne

causată

servim.

de

anima-

Art. 1001.— Proprietarul unui animal, sea acela care se
serveşte cu dânsul, în cursul serviciului, este responsabil de prejudiciul causat de animal, sau că animalul se află sub paza sa,
sau că a scapat. (Art. 999 C. C. Art. 385, $ 12; 389,$ 3,4,5;
393, $ 2 C. pen. Art. 14 urm., 17 urm. L. poliției rurale din
1863. Art. 1385 C. fe.).
Proprietarul, sau mai bine dis, detentorul unui ani-

mal fie sălbatic, fie domestic

(Instit., 4, 9, $ 1), fie îndu-

:) Laurent, XX, 624. Demolombe, XNXI, 636. Aubry et Rau,
IV, $ 447, p. 1767. F. Herman, LII, loco cit, No. 814.
2) Laurent, XX, 624. Demolombe, AXNI, 636. Haus, Dr. penal
belge, LL, 1331. Aubry et Ran, IV, $ 447, p. 761. Toullier
D. VI, partea I, 292. F. Herman, Zoco cit., No. 315. Faust.
Hâlie, Thforie du 0. penal, 1, 396. Sourdat, II, 809. Cas. fr.
D.P., 94. 1.486. D. P., 16. 1.400. Vedi şi sură, p. 508 urm.
3) Cas. fr. D. P., 81. 1. 31. Pand Ptriod., 88. 1. 391. Veqi şi
autorităţile citate supră, p. 521, text şi nota 2, 928, text
şi nota 92; 549, 550. Cpr. art. 1904 C. spaniol din 1889;
art. 63 C. federal a obligaţiilor (Sviţera), etc.
î) DL. salică, tit. 13; L. Burgunqilor, tit. 4, capit. 2; L. Sax.
tit. 13, ete. Cpr. Molitor, Oblig. en dr. romain, L, 9,-p. 19.
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mesticit 1), respunde

de dauna
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cusată de acest animal atât

) Giorgio Giorgi, V, 394. Marcad6, V, art. 1385, No. 1. Mass6- Menagerie.
Vergs, IV, $ 620, p. 26, nota 3. Astfel, nu mai încape îndoeală că proprietarul unei menagerii

va fi responsabil

de

paguba adusă de animalele sale care, intrun moment dat,
ar fi scapat din cușca în care erau închise. Aubry et Rau,
IV, 448, p. 169. Demolombe, XXXI, 642.—La Romani, animalele

sălbatice

scapate

de sub

paza

stăpânului

lor Ru pu-

teau fi causa unei acţiuni în responsabilitate exercitate contra acestui stăpân, pentru

că el nu se mai

socotea

proprie-

tarul lor îndată ce ele redobândise. libertatea:
„Denigue,
si ursus fugit a domino, et sie nocuit, non potest guondam dominus conteniri, qui desiit dominus esse, ubi fera evasitt.
Instit,, 4, 9, Pr., Si quadrupes, ete.
Tot astfel, proprietarul unei porumbării (art. 468, 503), Porumbărie.
a unor

stupi cu roi (art. 468),

a unor

iepuri de casă

(art,

468), etc., vor respunde de pagubele aduse de porumbii,
albinele sau iepurii lui. Cpr. art. 713 C. italian. Demolombe,
XXXI, 643 urm. Aubry et Rau, IV, lococit. Laurent, XX,
632 urm. Larombitre, V, art. 1385, No. 12, în fine. Cas. fr.
D. P., 90. 1. 432.
Proprietarul

unei

păduri

în

care

valpi, mistreți, lupi, etc., n'ar fi însă
gubele
făcut

aduse
nimic

de
spre

aceste

animale

a le atrage

sau

pripăşit iepuri,

responsabil

vecinilor,

şi a le

menţine

de

dacă

pa-

el

Animale

sălbatice.

n'a

acolo,

pen-

îvu că ele nu'i aparțin lui, ci sunt es nudlius. (L. 1], $
1 şi L. 3, Dig., 4], 1, De adeguirendo rerum dominio;
Instit. Gaius, îl, $ 66; Instit. Justin. II, 1, $ 19, etc.).
Demolombe, XXXI, 646. Aubry et Rau, IV, $ 448, p. 170.
Baudry, ÎI, 1355. T. Huc, VIII, 453. Laurent, XX, 635.
Sourdat, II, 1495.
Proprietarul par fi responsabil de daunele causate de Casurile în
aceste animale de cât atunci când, pentru plăcerea de acre Broprio-

vena, sau din negligenţă, ar fi înlesnit pe moșia sa înmul- păduri
res.
țirea animalelor
truge

însuş,

proprietatea

vătămătoare

şi ar fi neglijat de a le dis-punde de da-

sau ar fi refusat; altora permisia

sa

(art. 2, $ 2 și 14,

dea

10 L. asupra

vâna pe unele

cau-

poliţiei sate de Tai

vânatului din 2 nov. 1891), pentuu că, în asemene caz, există pi
o culpă din partea lui (art.
formal în această privinţă
XAXI, 646. Aubry et Rau,
art. 1385, No. 12. Lanrent,
453. Sourdat, II, 1425 urm.
art. 1385,

No. 94 urm. Pand.

998, 999). Codul spaniol este
(art. 1906). Cpr. Demolombe,
loco cit., p.710. Larombiere, V,
XX, 636 urm. T. Huc, VIII,
Baudry, II, 1355. F. Herman,
fr. Repert,

t. 16, Chasse,

2671

urm. Cpr. D.P., 78.1.319. D.P., 80. 1. 184. Pand. Ptriod.,
37. 2. 2%. D. P., 90. 1. 432 şi 5. 499, No. 2%. D.P.,91.
Î. 452. Pand. Ptriod., 91. 1. 188. D. P., 99.1. 18.D.P,
93. 1. 416. Pand. Ptriod., 97. 1. 80. V. şi supră, p. 548,n.4.
36
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celor de al treile 1), cât şi oamenilor însărcinaţi cu paza
sau conducerea lui, dacă nu se poate imputa acestor oameni nici o culpă ?), fie că animalul era, în momentul pricinuirei pagubei, sub paza sa sau a oamenilor sti, fie că
el era scapat, 3), fie că ela causat paguba urmând instinctul
său (secundum nataram sui generis), sau depărtânduse de
la obiceiurile naturale ale speciei sale (contra natura
sui generis). Legea, în adevăr, nu distinge 4). „Dacă un
Această soluţie se aplică nu numai la proprietarii de
moşii, dar şi la locatarii sau cesionarii dreptului de a vâna.
Cas. fr. D. P., 9î. 1. 193. Pand. Period, 9%.1.87. 1.
Huc,

Casul când
dauna pro„dusă de

datoreste
culpei sau
imprudenţei
păzitorului.

.1)/

Dacă
viciu

loco

cit, şi toţi autorii.

daunele causate celur de al treile sunt vesultatul unui
sau defect al animalului, fără ca nici o culpă sau

imprudenţă

să poată

fi imputată

persoanei

însărcinate

cu

paza lui, stăpânul animalului este singur responsabil, fără
nici un recurs în contra păzitorului lui. De câte ori însă
dauna va fi resultatul culpei, ? negligenţei sau imprudenţei
V
păzitorului

animalului,

acest păzitor

va putea

fi acţionat

de stăpân, spre a plăti și el, la rândul seu, despăgubirea
pe care stăpânul ar fi fost pus în. posiţiune de a plăti cei de al treile. Larombiere, V, art. 1385, No. 8.
>) Cpr. C. Douai şi Cas. fr. D. P., 9%. 2. 48.D.P. 86. 1.208.
C. Riom şi Paris. Pand. Ptriod., 81. 1. 110. Dreptul din
1884, No. 39. Larombitre, V, art. 1385, No. 8. Giorgio
Giorgi, V, 395. Muteau, Responusabilite, p. 244. Fuzier-Herman, art. 1385, No. 69 urm.—Astfel, Curtea din Paris cu
drept cuvânt a decis (29 april 1897) că proprietarul unui
grajdiii sau a unui deposit de trăsuri, unde domneşte ov
epidemie

însărcinat
tat boala
Pentru
voe ca să

de

răpciugă,

este responsabil cătră

prepusul

cu îngrijirea cailor bolnavi, dacă acesta a
de care erau atinşi acei cai. D. P., 97.
ca această responsabilitate să existe,
se dovedească existența vre-unei culpe

tea proprietarului,

aşa

precum

pe nedrept

său,

contrac2. 911.
nu e nedin par-

hotărise

Curtea

din Paris (vedi D. P., 1897. 2. p. 272, nota a),

căci pro-

prietarul

restoarnă

este

presupus

în culpă,

cât timp

el nu

această “presumpțiune legală. Cpr. Laurent, XX, 625, 629.
Sourdat, II, 1429 urm. Demante, V, 366 bis II. Baudry, II,
1355. Giorgio Giorgi, V, 387, 399. Larombitre, V, art. 1385,
No. 15. Muteau, op. cit., p. 328 urm. Vedi şi infră, p. 510,511.
%) Cpr. C. Orlâans, Pand. Ptriod., 91. 2. 348.
3) Laurent, XX, 628. Toullier D. VI, partea 1, 297. Demolombe, XXXI, 648. Sourdat, 1], 1410. Pand. fe. Râpert., t.
6, Animaux, 61, 62. Masse-Verg6, IV, $ 629, p. 96, nota
1. Giorgio Giorgi, V, 394. Larombiere, V, art. 1385, No.
3 şi 13. Aubry et Rau, IV, $ 448, p. 771. Acollas, II, p.
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animal ucide pe un om, dice art. 833 din noul cod gearman de la 1896, îi aduce o vatamare trupului sau sănă-

tăței sale, sau strică un lucru, detentorul lui este obligat
a repara dauna pricinuită 1).
,
Legea

poliţiei rurale

din: 25

decemb.

1868

face apli- Legea poli-

cațiunea acestui principiu în privinţa animalelor domestice, titi rurale.
obligând la despăgubire pe proprietarul vitei care a făcut
vre o stricăciune *).
981. — Romanii nu acordau, din contra, victimei o acţiu- Deosebire
ne în despăgubire (actio de pauperie) de cât atunci când între drepanimalul se depărtase de la obiceiurile sale naturale: „Hac tul EI
autem

actio în

his,

que

contra

natura

moventur,

locum

și dreptu

habet ; cetevum, si genitalis sit Jeritas, cessat“. Instit., 4, 9,
Pr., Si guadrupes, ete.
1)

„ird durch ein Thier ein Mensch getădtet oder der Kirper
oder die Gesundheit eines Menschen vevletzt ode eine Sache
beschădigt, so ist desjenige, ieelcher das Thier hălt, verpflich--

teț, dem Verleteten den daraus

entstehenden

Schaden

zu

ev-

setzen“.

2) Vegi art. 14 urm. şi
rent, XX, 631.
După art. 1146 şi
C. austriac), acel care
malul altuia nu avea

17 urm. din această

lege.

Cpr. Lau-

|
114 din codul Calimach (1321, 1322 ast. 1746,
suferise vre-o stricăciune de la ani- 1147 C. Cadreptul de a'] ucide, ci putea să] re- limach.

ție ca amanet timp de opt dile dacă, înaintea împlinirei
acestui termen, proprietarul lui nu'l lua înapoi, plătind paguba

pricinuită sau dând, pănă la regularea definitivă, cuvenita
siguranţă.
Art. 66 din

codul

federal

al

obligaţiilor

(Sviţera)

per- Art. 66 Coa.

mite, din contra, posesorului şi proprietarului uvei moşii de federal al
a reţinea animalul străin care i-a adus o pagubă drept ga- vblisățiilor.
ranţie

pentru

plata

despăgubirei

ce i se datoreşte,

putând

chiar une-ori să'l şi omoare, dacă nu se poate apara altfel.
El este însă dator să înştiinţeze fără întărdiere despre
aceasta pe proprietarul animalului, sau să jee mesurile necesare pentru al descoperi, dacă acest proprietar este ne-

canoscut. Cpr. art. 713, $ 2 C. italian. La noi, persoana
daunată prin animalele altuia, nu poate nici să le reţie,
nici să le maltrateze (art. 385, $12, 39%, $ 2 C.pen.). Cpr.
Giorgio Giorgi, Teoria delle obbliguzioni, V, 405.
Eată ce găsim, în această privinţă, în pravila lui Matei Pravila lui

Basarab, glava (capit.) 301, pentru paguba care fac dobitoa- M. Basarab,

cele, vina a patra. Reproducem întregul pasaj din această CAP. 01.
legiuire, ă titre de curiosite: „De va afla neştine un dobitoc în vie sau în țarina cu pâinea, sau într'alt loc, şi va
fi făcând pagubă şi nu va. spune stăpânului al cui iaste
boul de vreame ce are a'şi cere paguba ce'i-au făcut atunci,
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de dobitoace ţarine:
sunt de competința

şi de va ucide acea vită sau îi va frânge picioarele, sauo
va orbi: atuncea să'i dea dobitoc pentru dobitoc.

„Când se va prileji vre un dobitoc sa'i fie a făta şi va
paşte pre locul altuia, iară acela cu locul nui va îngădui, ci
o va goni de grabă de o va osteni, sau deo va lovi cu

ceva, şi dinti'acea osteneală sau lovitură se va, prileji de
va lepăda : atunci neîngăduitorul să plătească vita.
„Când va găsi neştine un dobitoc făcând pagubă undeva
la vre un loc, şi deacă'l va găsi nu'l va mărturisi domnu-

seu, cii va tăia urechile sau coada, sauîl va orbi, atunci
să nul mai ia stăpânu-seu, ci să-i dea alt bou sănătos.
„De va afla, neştine rămătoriii sau dulău, sau şi alt dobitoc, stricând şi făcând pagubă la locul lui, şi de odată
va spune stăpânu-stu, ŞI va slobozi, iară el va face şial
doilea rând iarăş aşa şi de se va pr ileji şi pănă a treia

oară să'i tot facă, pagubă, şi de'i va tăea coada,
va şi ucide:

atunci

sau de'l

să nu aibă nici o nevoe.

„De va întra dobitocul în vie, sau în pomet şi va cădea
în vre o groapă, sau se va înpăra în gard şi va muri, atunci
să n'aibă

nici o nevoe

cela cu via

sau

cu pometul.

„Ori ce fel de dobitoc vrând să sară peste gard la vie
sau la pomet, şi de se va înpăra: atunci să m'aibă nici o
pagubă cela cu gardul.
„De va ucide cineva vre un dobitoc, căci i va fi făcut
vre o pagnbă odată sau şi de două ori, şi nu va fi spus
stăpânu-seu, să plătească paguba : aceluia dăm învăţătură
să plătească

acel dobitoc

cela

ce lan

ucis.

„De se va prileji vre un viiarii să afle
un dobitoc, făcând pagubă, şi nu va merge
bă celuia cu boul, ci vrând să'l scoaţă "]
muri, sau “i va frânge vre un picior, sau
se va înpăra în gard, atunci acela să
deplin“. Acest capit. este extras, fără nici

în viea lui vre
să spue de grava ucide, de va
7] va repezi de
plătească boul
o schimbare, din

pravila

chiar Ja început.

lui Vasile

Lupu,

unde

se găseşte

Se știe, în adever, că Vasile Lupu

a legiferat în Moldova

cu câți-va ani înaintea lui Matei Basarab, căci, pe când
pravila moldovenească e tipărită la Iaşi, în monăstirea Trei-

soetitele (Trei Terarchi),

în anul 1646 de la Hristos,

vila cea mare sau. Indreptarea

Pra-

legei a lui Matei Basarab,

e tipărită la, Pergoviştea (vechia capitală a Munteniei) de
abia la anul 1652. Ambele pravile sunt traduse din greceşte, însă pravila

lui AM. Basarab este mult

mai

complectă

de cât acea a lui Vasile Lupu, Qis şi Albanitul. Vedi asupra acestor două pravile, care se complectează una prin alta,

tratatul nostru în limba franceză, p. 468 urm.
Dreptul
musulman.

In dreptul musulman,

proprietarul

unui

animal este res-

ponsabil de dauna adusă de acest animal ţarinelor sau hol-
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de la

delor, în timpul nopței, chiar dacă valoarea daunei este superioară valorei animalului. In cât priveşte daunele causate

in timpul dilei, proprietarul animalului nu are nici o respundere, dacă acest animal era trimes la păşune, fără păzitor, la o departare oare care de locul unde s'a, produs

dauna. Dacă, din contra, animalul era încredințat unui pă-

zitor, toată

respunderea

apasă asupra acestui păzitor.

Vegi

Cod. musulman a lui Khalil (Expunere concisă a Dreptului,
după interpretarea
Koranului, de cătră imanul Sidi Malek,
sevirşit din viaţă la Medina, la 10 rabiah EI-Uel, 179 al
Egirei), traduc. Seignette (Paris, 1878). Vegişi Meysonasse, Code cizil musulman (Paris, Ch. Marescg, 1898).
In acest Cod, găsim un capit. întreg relativ la guasi-de- Quasi-delic-

licte, din care unele disposiţiuni merită a fi citate. Astfel, tele în drepmedicul este bănește responsabil de dauna adusă bolnavu-

lui prin ignoranţa sau prin mepăzirea regulelor artei
sale. El este responsabil de câte .ori a curarisit pe un bolnav fără autorisarea lui. Dacă este vorba de -curarisirea
unui rob aceiaş responsabilitate există, de câte ori el n'a
avut autorisarea stăpânului su, şi aceasta chiar dacă robul i-ar fi dat voe de a'i lua sânge, de ai pune sbânci sau
de a practica cireoncisiunea. Responsabilitatea medicilor
este deci reglementată în dreptul musulman,
dreptul nostru, am vădut că chestiunea este

troversată. Vedi supră, p. 443, nota 1.
Acest

ar fi
tun
cum
ceea

Cod

pe când, în
foarte con-

mai declară încă responsabil : 10 pe acela care

căşunat o daună altuia prin aprinderea unui foc înmoment pe când vântul era mare, die ventoso, după
se exprimă L. 30, $ 3, Dig.,9, 2, Ad legem Aquiliam,
ce era admis și la Romani (vedi supră, p. 418); 20

pe acela

care

ar fi causat

dauna

aduse

persoanelor

sau lucrurilor întrun

prin

căderea unui

părete

pe care el ar fi neglijat de a'] repara, cu toate că ar fi
fost pus în întărdiere; 30 pe acela care, prin retragerea
prea subită a mânei sale, ar fi făcut să cadă dinţii acelui
cel îmuşea; 4 pe acela care ar fi aruncat o peatră în obrazul vecinului care ar fi comis indiscreţiunea de se uita
pe o fereastră. Dacă însă vecinul a fost atins de peatră
fără ca să fi fost ţintit, autorul acestui fapt nu are nici
o respundere.— In fine, nu dau loc la nici o despăgubire,
daunele

mod

în-

tâmplător, de ex., prin căderea unei scănduri sau unei oăle,
luată de pe acoperemântul casei şi împinsă de vânt....... si
tegula ceciderit (v. supră, p. 416); prin focul care s'ar fi comunicatla lucrul altuia prin o furtună subită, subita vi venti
(L. 30, $ 3, Dig., 9, 2, Ad legem Aquiliam), ceea ce era
admis şi la Romani (vedi supră, p. 418, nota 4) sau, în
fine, prin focul în care ar fi perit persoana care ar fi să-

vit să stîngă. Veqi Codul musulman a lui Kahlil, p. 631, 632.

a
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valoarea de 50 pănă la 200 lei inclusiv, și cu apel până.
la ori ce valoare (art. 58, L. din 1 iunie 1896).
Art, 1003.
Dacă mai multe animale, aparţinând la proprietari
deosebiți, au

causat

unei

persoane

o daună

indivisibilă

în

elementele sale, stăpânul fie-căruia din ele este responsabil
solidar pentru dauna întreagă, remănând ca judecătorii să
împartă

între ei suma

care animal

condamnațiunei,

a luat la perpetrarea

după

partea

ce fie

faptului daunator 1).

Responsab.
Responsabilitatea despre care am vorbit nu apasă în
usufructua- principiu asupra proprietarului animalului, de câte ori amu
iareest animal se găsește în mânele altuia, de ex., în mânele

unui usufructuar, usuar, chiriaş, etc., animalul ne mai fiind, în asemene caz, sub paza proprietarului s&u, ci sub
paza acelui care are usul lui. De aceea, art. 1001 declară
responsabil

servește
Casulîn ca-

ve dauna se

datoreste
unui animal
şi unei per-

soane.

Responsab.
păzitorului

Centreversă
|

5

pe proprietarul

Larombitre,

sau

pe

acel care se

în acelaș timp?).

V, art. 1385, No. 10. Giorgio Giorgi, V, 391.

Dacă dauna pricinuită se "datoreşte in acelaş timp unui animal şi unei persoane, această persoană va fi responsabilă
solidar dimpreună cu stăpânul sau detentorul animalului,

dacă acesta nu dovedeşte că se găseşte în casurile în care
este scutit de ori ce respundere. Larombiăre, loco ciț., No. 11.
> Cpr. Demante, V, 366 bis I. Sonrdat, II, 1409. Demolombe,
XNXXI, 639 bis. Baudry, II, 1355. Aubry et Rau, IV, $
448, p. 111. Laurent, XX, 627. Arntz, III, 483. Muteau,
Responsabilitt, p. 244! Vegi Cas. fi. şi C. Paris. D. P., 13.
l. SD. P., 9.9. 141. D.P, 93. 1. 80. Pand. Period,
94.1

Curtea, din Paris a decis, cu

toate acestea

(10 martie

1892), că proprietarul unui animal nu încetează de a fi res-

ponsabil de câte ori el Pa încredinţat unui al treile, nu
pentru a se servi de el, ci numai pentru al păzi. D. P., 94.
Cos

115. Pand. Ptriod., '94, 1, Îi, nota a. In acelaş sens,
fr. (4 ian. 1893. Sirey, 93.1. 80) şi 'T. Huc, VIII, 480,

— Soluţia

Responsab.

animalului

cu dânsul, ear nu pe amândoi

contrară

este

însă mult mai juridică.

Vedi

Cas.

și C. Paris.D. P., 83.1. 337. D.P., 9.2. 141. Pind.
Ptriod., 92. 2. 395.
Prin aplicaţiunea principiului că acel care are paza ani-

vendâtorului

malului

unui animal.

vul unui animâl respunde de dauna causată de acest animal în intervalulde timp strecurat între vândarea şi tradiţia lui reală. 'Trib. Nivelles, 7 aug. 1867, sentinţă citată
de T. Huc, VIII, 450, p. 6Ul.
Tot prin aplicaţiunea acestui principiu, s'a mai decis încă
că dauna causată de un buhaii al comunei trebue să fie

are şi responsabilitatea

lui,

s'a decis

că vândeto-
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comodatarul

unui

animal, etc., respunde deci, în locul proprietarului, de prejudiciul adus de acest animal, în tot timpul în care se servește cu el, remănându'i însă recurs în contra proprieta-

rului, dacă acest din urmă
“Acţiunea pentru

'i-a ascuns viciile animalului 1).

repararea,

daunei

causate

de

un ani-Cui aparţine

mal nu aparține numai stăpânului lucrului deteriorat sau Acţiunea pr
distrus

de animal,

ci tuturor

părților

interesate:

de

ex. daunei cau-

aceluia căruia lucrul a fost împrumutat sau încredințat și 52% de anicare trebue să'l restitue 2).
Această

acțiune

trece

în mod

activ

şi pasiv

la

moș-

tenitorii părților 3),
[a

se prescrie prin

50

de ani,

conform

dreptului co- Preserierea

mun (art. 1390), afară: de casul în care faptul 'daunator
ar fi calificat delict sau contravenţiune

Cunei-

de codul penal sau

de o lege specială, în care caz acţiunea se va prescrie |
prin timpul cerut pentru prescrierea acţiunei publice 1).
Responsabilitatea pentru daunele causate de un ani- Inaplicarea

mal fiind: cârmuită de ast. 1001, care face parte din capit. 2 108
relativ

la delicte

respunde

de

sau quasi-dilicte,

toată dauna

causată,

proprietarul

ear nu numai

nele prev&dute sau care au putut fi prevedute,
de la contracte nefiind aplicabil în specie ?).
Această responsabilitate încetează:

1% Când se va dovedi
dauna

aa

sa

întâmplat

,

din

de proprietarul

culpa

animalului

A

aceluia care

de dauart.

1085

animalului
Ă

a suferit-o

că Ihcetarea

8

6).

plătită de persoana iusăreinată prin contract; cu furnisarea
şi întreţinerea. lui, ear nu de comună, nici de păstorul co-

munal, căruia nu se poate imputa nici imprudenţă, nici
lipsă de supraveghere.
C. Colmar. Repert, Dalloz, Responsab., 145, nota 1. Mass6-Verge, IV, $ 629, p.96, nota 2.
5 Cpr. Thiry, "TUI, 201. Demolombe, XXI, 640. Larombiere,
V, art. 1385. No. 2, Giorgio Giorgi, V, 392.
2) Repert. Dalloz, Respousabilitt, 141,
3)

„Fane

actioneni nemo

dubitarerit heredi dari,

cceterisqite suc-

cessoribus: item adueisus hevedes, ceterosgue nou
sionis, sed eo jure quo domini sint, compelit“. L.
9, 1, Si guadrupes pauperiem fecisse dicatur. Cpr.
1.449, Repert, Dalloz, Responsabilită, 148.
1) Vedi supră, p. 506 urm. Cpr. Sourdat, 1, 373
1450, Maread6, V, urt. 1385, 1386, No. 3.
>) Vedi supră, p. 484, text şi nota 3,
î) Cpr. C. Orl&ans, Pand. Period. 91. 2. 348.

jure succes1, $ 11, Dig,
Sourdat, II,
urm.

şi II,

vesponsabili-

tăei.
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Așa, de exemplu, nu'ţi datoresc nici o despăgubire, de
Șiy ai fost mușcat de cânele meu, dacă d-ta, singur Lai zădăfaptului păr-rit 1). „6, gui îrritatu suo feram: bestiam, vel quamceumgue
ței lezate.
aliam quadrupedem în se proritaverit, eaque damnum dederit,
negue în €jus dominun, negue in custodem actio datur€. (Pauli
Senten. IL, tit. 17, Ş 3).
De asemenea, dacă ai fost mușcat sau lovit de calul
meu, pe care Lai bătut, n'ai nici o acţiune în contra mea,
Casurile în
care dauna
se datorește

pentru

că

d-ta

singur

ești causa

acestei

întâmplări.

Dar dacă n'ai bătut calul, ci numai lai atins sau netezit, vei avea o acţiune pentru dauna suferită : „47, si egarum
permulsisset quis, vel palpatus est, et calce cum percusserit,

erit actioni locus& 2).

|

Dacă animalul care a causat dauna a fost spăriet sau pro-

vocat de cineva, acest din urmă va fi responsabil, ear nu proprietarul animalului, căruia nu i sepoate imputa nici o culpă 3).
Provoc. din
partea unui
animal.

Culpa
1)

Faptul de a
sări îna-

făcută

de

Cpr. Thiry, III, 207. Arntz, III, 483. Toullier D., VI, patea 1, 316. Demolombe. XXXI, 651, 652. Aubry et Rau,
IV, $ 448, p. 11. Sourdat, II, 1430), 1442. Giorgio Giorgi,
V, 400. T. Huc, VIII, 451. Fuzier-Herman, III, art. 1385,
No. 3 şi 14. Larombitre, V, art. 1385, No 6. Marcad, V,
art. 1385, No. 1. Muteau, Responsab., p. 239. Cpr. D. P. 95.2.
48. D.P., 94. 1. 403. D. P., 93. 1. 489. D. P., 9.1. 501.
Mai vedi încă Cas. fr. şi C. Paris. D. P., 86. 1.201. Dreptul din 1886, No. 4 şi din 1884, No. 39.—Art. 1905 din
codul spaniol este formal în această privinţă.
Nu poate fi considerat ca o culpă şi nici macar ca o
negligenţă

maiutea
unui
animal spre

faptul,

de ăltmintrele,

laudabil

de a fi sărit spre a opri un animal

a unei

furios şi

persoane

a impedeca

0 nenorocire care era iminentă. De câte ori deci autorul unui
asemene fapt a fost rănit sau ucis, proprietarul animalului
nu se poate apara de respundere, dicând că victima aceidentului

a fost în culpă,

şi prin urmare,

va trebui să plă-

tească dauna materială sau morală pricinaită prin acest
accident. Cpr. C. Paris, Metz, Donai, ete. D. P., 94.2. 115,
text şi notele a—d. D.P., 63. 2. 153. D. P, 68.2. 11.7.
Huc, VIII, 451. Demolombe, XXXI, 652. Aubry et Rau,
IV, $448,p. 711, nota 9. Pand. fe., Repert., t. 6, Animauz,
109. Sourdat, II, 1436. Fnzier-Herman, III, art, 1385, No. 23.
Muteau, De la Responsabilite civile, p. 245, 246.
L. 1, $ 7, Dig., 9, 1, Si guadrupes pauperien fecisse dicatur.
LU. 1, $ 6, Dig, 9, 1, Si guadrupes, ete; L. 11, $5, Dig.
9, 2, Ad legem Aquiliauu.

9
—

a împedica
o nenorocire,
nu se consideră ca o
culpă.

poate să consisite în provocațiunea
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un animal altui animal 1). De exemplu: doi berbeci (ar:ietes)
sau

doi

până

boi

aparţinând

ce unul omoară

se va

este

plăti

atare,

proprietari

de proprietarul

acel

omorit,

Dacă

nu

animalului

la

animalului

acţiunea

se poate

omorit

deosebiți,

pe altul. Paguba,

în

ști cine

se consideră

în

se

asemene

agresor.

bat

caz,

Dacă

el

daune nu va avea loc?).
a fost agresorul,

perderea

ca un caz fortuit

care, ca

priveşte pe proprietarul său : Res peri domino.
Această decisiune nu este atât de glumeaţă pe câti

se pare lui Acollas

(II, p. 981, nota

2), pentru

că juris-

consulții romani nu fac în realitate de cât a aplica animalelor ceea ce este aplicabil și omului. De aceea, soluția pe
care o dă Ulpian, după
Quintus Mucius, este admisă și

de jurisconsulții moderni 3).
Tot ast-fel voi avea o acţiune în despăgubire contra
persoanei

care,

prin

dolul

său,

mar

fi făcut să me apropin

de un animal nărăvit care într'un moment dat miar fi lovit?).
1)

Simplul fapt a unui animal de a se apropia de altul, nu se Faptul unui
consideră în genere ca o provocaţiune suficientă pentru a animal de a

w
—

scuti de daune. Ast-fel, dacă conducând harmasarul meu de Re
întrun grajdii în care se găsește o eapă, el s'a atins de,e consideră
dânsa şi, din această causă, eapa m'a lovit, producându'mi 0 cao prorodaună, voi avea 0 acţiune în despăgubire contra propriecaţie.
tarului ei. L. 5, Dig., 9,1, Si quadrupes, ete. Cpr. 'Toullier
D., VI, partea I, 316, p. 260. Giorgio Giorgi, V, 409. Larombiăre, V, art. 1385, No. 6, p. 188.
„Cîm arietes vel boves comimisissent, et alter alterum occidit ;
Quintus Mucius distinzit, ut si quidem îs perisset, qui adgressus erat, cessavet actio: si is qui non provocaverat, competeret actio“. L. |, $ 11, Dig., 9, 1, Si guadrupes, ete.
3) 'Toullier D., VI, partea Î, 316. Sourdat, II, 1448. Larombisre, V, art. 1385, No. 6, p. 788. Giorgio Giorpi, V, 402.—
Vedi însă Er. Lehr, Dr. germanique, 956.
4) 'Toullier D..-Joco cif.—Osebit de aceste casuri, mai sunt; Responsab.
şi altele în care acţiunea, pentru danna causată de un ani-ospătătorilor

mal poate fi îndreptată contra celor de al treile,

ear nu“ hangiilor

contra proprietarului lui, pentru că ei singuri sunt în culpă. Ve le sunt
Astfel, ospetătorii şi hangiii, cu toate că nu au nici pro-îneredințate.
prietatea, nici folosinţa animalelor care se găsesc în pastrarea lor, totuşi pot une-ori fi chemaţi la respundere pentru daunele aduse de aceste animale. Aşa, de exemplu, de
câte ori calul unui călător este rănit în grajdiii de un alt
animal cu care era împreună, hangiul poatefi declarat responsabil, de câte ori se constată că el n'a luat mâsurile
necesare

pentru

a înlătura

ori ce

accident.

Această

res-
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CODUL

Casurile în

CIVIL.—CARTEA

III.—TIT. INL.—CAP. V.—ART.

2% Responsabilitatea

pentru

dauna pricinuită

care dauna Scanimal mai încetează încă de câte ori
unui caz for- proprietarul

“it.

sau detentorul

sultatul unei forţe majore

1001.

animalului,

se

de

un

va dovedi, de

că

dauna

este

re-

sau a unui caz fortuit, pe care

el n'a putut să'l împedice 1).
In asemene

casuri, neexistând, în adevăr,

nici o cul-

pă, este just ca proprietarul sau detentorul animalului
să
fie scutit de respundere.
LesumațiuDin cele mai sus expuse ușor se poate înţălege că
respunderea care apasă asupra detentorului unui animal
pentru daunele pricinuite de acest animal se întemeiază,
ca și respunderea care resultă din art. 1000 pentru fap-

tul altuia, tot. pe o presumpţiune de culpă. Culpa, în asemene caz, consistă în a nu fi supraveghiat animalul spre
ponsabilitate îşi are însă mai mult sorgintea sa în obligațiile ce hangiul

contractează

cătră

călător,

de cât în quasi-

delictul seu. Cpr. Larombiăre, V, art. art. 1385, No. 7.
"Voullier D., foco cit. G. Giorgi, V, 393. Mass6-Vergs, IV,
p. 26, No. 2, in medio.—Hangiul va avea însă recurs contra proprietarului animalului, de câte ori el va dovedi că
a luat toate precauţiunele necesare şi că accidentul se datoreşte numai

1)

naravului

animalului

care

a causat.

paguba.

Sourdat, II, 1430. Demolombe, XXXI, 650. Larombitre,
V, art. 1389, No. 6. T. Huc, VIII, 451. Laurent, XX, 696.
Demante, V, 366 bis II. Aubry et Rau, IV, $ 448, p.T71.
Baudry, II, 1335. Muteau, op. cit., pag. 438. E. Herman,
III, art. 1365, No.2, 5,34. Pand. fr., Râpert. î.6, Animauz,
104. G. Giorgi, V, 400. Cpr. Cas. fr. Dreptul din 1886, No.
4. D. P., 86. 1. 207. D. P., 90. 2. 291. D. P.92. 1.8501.

D. P., 94. 1.403. Vedi şi Cas. Firenze, 17 Foro italiano, 90. 1.
348. D. P., 95. 2. 48. Pand. Ptriod., 97.2. 348. C. Riom şi
Trib. Du Mans, Paud. Period... 81. 2. 176. Pand. Ptriod., 88.
2. 22. Cpr. şi C. Paris, Dreptul din 1884, No. 39.
Dauneproduse prin muş-

gura urbat.
i

Turba de care este atins animalul, în specie un câne,
nefiind însă un caz de forţă majoră. nu scuteşte pe stăpânul

lui de . respunderea edictată de alege; de

de prejudiciul causat prin muşcătura cânelui

greşală sau imprudenţă nu
accident. Pand. fr. Râpert.
Chambery şi Du Mans,
Period., 88. 2. 22. Trib.
Câni de vâ-

nat.

unde

resultă

că.

proprietarul sau detentorul unui câne turbat este responsabil

„citată de Muteau,
In cât priveşte

stu, dacă nici o

poate fi imputată victimei acestui
t. 6, Animauz, 105 bis. Cpr. Trib.
Pand. Ptriod., 87. 2. 343. Pand.
Burgoin, 29 mai 1896, sentință

Responsabiliti,
daunele aduse

Muteau, op. cit., p. 249 urm.

p. 948.
prin cânii de vânat,

vedi
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şi chiar în faptul dea

avea un animal periculos !).
Persoana

care a suferit o pagubă prin faptul anima-Resturnarea

lului altuia, n'are deci nevoe să dovedească că detentorul Le; de culpa
.

.

animalului

.

-

-

_

"es

tiu-

este în culpă, această culpă fiind presupusă 2); din partea

ci proprietarul

sau detentorul

animalului

va trebui,

contra, să restoarne presumpțiunea de culpă care
asupra lui.
Naşte însă întrebarea: cum se va putea resturna

din P'ODetarapasă
aceas-

tă presumpţiune legală? Toţi autorii sunt de acord, după
cum am vă&dut, spre a decide că detentorul animalului se
va putea sustrage de la ori ce respundere, stabilind că
dauna

sa întâmplat

din

culpa

din un caz fortuit care,
putut fi împedecat ?).
Aa

Proprietarul

dânsul

lind
tot

este

că nici
ce

23

A

aceluia

cu toată

animalului
:

sau

care a suferit-o sau

vigilența posibilă,
acel

:

care

.

el însă admis a declina ori ce

o culpă
“p

L-a stat

prin

nui

este imputabilă
)K
-

x

putință

pentru

a

n'a

se serveşte

a

a

cuProprietarul

a

:

animalului

respundere, stabi- sau acel ca-

șiŞ că el a făcut relîntrebu,

impedeca

9

dauna 7

imțeaza poate

E scutit de

Chestiunea este de astă dată controversată, însă afirma- respundere,
tiva ni se pare afară de ori ce îndoeală, pentru următoarele n,
motive: 10 textul art. 1001 nui tăgăduește acest drept; reiculpe.
Controversă.

[i

') Laurent, XX, 625. Demolombe, XNXI, 638. Vigi6, IT, 1105.
F. Hermau, art. 1385, No. 1. T. Huc, VIII, 450. Demante,
V, 366 bis II. Aubry et Rau, IV, $ 415, p. 771. Baudry,
II, 1355. G. Giorgi, V, 387, 399, şi autorii citați sapră,
p.562, nota 2, în fine. Cpr. C. Orleans, Pand. Peviod., 97. 2. 348,
Codul Calimach are un sistem cu totul altul. In adever,Deosebire înacest Cod nu stabileşte nici o presumpţiune de culpă în con- tre dreptul

tra detentorului animalului,
pe acela căruia i se poate

ci declară responsabil

imputa

o culpă:

„Dacă

numai codul Câli-

cineva

se va vatama de o vită, dice art. 1745 din acest cod (1320
C. austriac), trebue să i se facă indestularea de cătră acela
ce au zădărit, ori au

silit vita spre

aceasta, ori man ţinut-o

în bună pază; dacă nu se ca dovedi nimine vinovat la aceasta,
se socotește vatamarea ca din întâmplase (caz fortuit)“. Prin
urmare, dacă nu se dovedeşte nici o culpă, nimene nu este :
responsabil. Sistemul codului actual este însă admis în majoritatea. legislațiunelor străine. Vedi, de ex., art. 1385 C.
tr.; art. 1154 C. italian; art. 1401 C. olandez; art. 833 C.
german, citat supră, p. 563, î. şi nota 1;art. 1560, 1561 C.
saxon; art. 1389 Land. bad., ete.— Coutră. Art. 1320 C.
austriac.
3) Vedi supră, p. 567, 568, text şi nota 1.

maeh.
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CODUL

CIVIL.—CARTEA III.—TIT.

II1.—CAPIT. V.—ART. 1001.

2% lipsa ori. cărei culpe ne liberează de respundere atât în
privința faptelor noastre, cât și în regulă generală, în pri-

vința faptului

altuia.

Este adevarat

că stăpânii şi comi-

tenții nu pot să scape de respundere, stabilind câ ei n'au
putut împedeca faptul daunator (art. 1000, $ 3 și Ş ultim),
însă această regulă excepțională
îşi are rațiunea de a fi
în raporturile particulare care există între stăpân şi subordonaţii sti. Stăpânul şi comitentul, cu alte cuvinte, este
representat de cătră servitorii şi prepușii sti, şi actul daunator este presupus ca emanând de la dânsul; de aceea ei nu
au facultatea pe care o au părinţii, institutorii și artisa-

nii (art. 1000,

$ ultim):

30 această părere

este conformă

nu numai principiilor de justiţie şi de echitate firească expres admise de lege, dar şi dreptului roman, unde proprietarul căruia nu se putea imputa nici o culpă, putea să abandoneze animalul care pricinuise paguba (noxe dare) 1),

Abandon

1) Animalul

noxal.

daunate,

Părăsirea

ție, proprietarului

navlului.
Art. 501
”
”

Facultatea

lor unui vas

străin

Con-

TOYversă.

drept despăgubire
„Noze

autem

persoanei

dedere,

sau

coproprietaralui

unui

vas

est ani-

care

nu

este

a i se datori,

exceptânduse

însă

obligaţiunele

re-

lative la salariele şi emolumentele persoanelor
lui. Vedi asupra acestei facultăţi pe care o are
rul sau coproprietarul unui vas, a cărei origină
in veacul de.mijloe, Lyon-Caen et Renault, Dr.
197 urm. şi supră, p. 488.
Chestiunea abandonului vasului sau navlului

abandonului
sau

să fie viu:

sa obligat personal, de a se descarea de respundere pentru faptul căpitanului şi a oamenilor echipagiului, prin părăsirea vasului sau.a navlului (du fre) ce i se datoreşte
sau

vasului

se abandona

mal tradere vivum“. (L. 1, $ 14, Dig., 9,1, Si guadrupes, etc.)
Abandonul noxal nu mai este cu putinţă astăzi. Merlin,
Râpert., Quasi-dâlit, $ 10. 'Toullier D., VI, partea 1, 298.
Giorgio Giorgi, V, 4104. Sourdat. II, 1408. Pand. fr., R6pert., î. 6, Animauz, 60. Demolombe, XXXI, 655. Arntz,
III, 483. Aubry et Rau, IV, $ 448, p. 771. Mass6-Verge,
IV, $ 629, p. 21. Maread6, V, art. 1385, No. 1.
Art. 501 din codul de comerţ permite însă, prin excep-

vasului sau

navlului este
ea aplicabilă
proprietari-

care
trebuea

deie loc la dificultăţi

|

internaţionale,

dacă

echipagiuproprietase găseşte
comm., V,
poate să

presupunem

că

nu toate legislațiunele admit această facultate pentru proprietarul

vasului,

cel puţin

în aceleaşi

condițiuni. (Vedi în

privinţa legilor străine
care admit, sau care nu „ali
admit fad
La
cultatea abandonului, Lyon-Caen et Renault, op. cit., V. 987).

Curtea de. casaţie din

Francia a decis de curând

91. 1. 585), că proprietarul unui vas

ționat

înaintea

(D. P.,

străin care ar fi ac-

tribunalelor franceze pentru o culpă

a căni-
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fără a fi personal responsabil, și unde această abandonare
nu era obligatorie de cât atunci când animalul se depar-

fase de la obiceiurile sale naturale

(Instit., 4, 9, Pr., Si

quadrupes, etc., supră p. 563, ad notam) ; 49 în tine, această
părere este formal admisă prin discursul tribunului 'ar-

rible înaintea corpului legislativ 1).
tanului, de ex., în materie
ze de facultatea conferită

de abordagiii,
prin art. BOL

ar putea să uzeCod. com., chiar

dacă legea sa personală n'ar admite facultatea abandonului, destul este ca abordagiul să se fi întâmplat în un port
francez sau in apele teritoriale ale ţărei. In acelaş sens se
pronunţă

în mare

parte şi jurisprudenţa străină.

Vegi nota

lui Levillain, profesor la facultatea din Bordeaux, în D.P.,
loco cit., p. 581, colona Î.—-Contră. Asser et Rivier, Bem.
dau dr. international priv, No. 110, p. 214 a traducerei
Șchina. Lyon-Caen et Renault, op. cit., V, 268. Despagnet,
Pr. de dr. international prirâ, 508. Levillain, nota în D.P.,
97, loco cit. Em. Cohendy, profesor la Lyon, nota în D.P,,
89. 2. p. 145. Cpr. şi C. Genua, Revue internat. de droit
maritime, 1894—1895, p. 652. Aceşti autori aplică părăsirei vasului şi navlului legea pavilionului, adecă a ţărei căreia, vasul aparţine,

pentru

că această

lege este cunoscută

proprietarului şi pentru că, în acest sistem, responsabilitatea sa nu va mai varia la infiniţ, după locul în care acci-

dentul s'a produs.—În fine, într'o altă părere, se susține că,
responsabilitatea proprietarului vasului din causa abordagiului imputabil căpitanului, derivând exclusiv din manda-

tal ce proprietarul a conferit căpitanului, întinderea responsabilităţei proprietarului, şi prin urmare, facultatea de a
putea

1)

părăsi

vasul

sau

navlul,

este cârmnită

de legea

sub

imperiul căreia acest mandat a fost conferit. Vedi în acest
din urmă sens, Cas. fr. D. P., 9%. 1. 401. Ar. Desjardins,
Tr. de droit comm. maritime, LI, 282 şi concl. sub Cas., tr., loco
cit. Trib. Rouen, 6 iulie 189. D. P., 97. 1.586. Sentința taibunalului a fost insă infirmată de “Curte (21 iunie 1893),
ear decisia Curţei a. fost şi ea, la rândul ei, casată (D. P.,
97. 1.590), pentru că ea hotărise că, în lipsa unei reciprocități constatate prin tratate internationale, facultatea de
a abandona vasul sau navlul nu este aplicabilă proprietarilor străini, de şi recunoscuse în principiu că legea franceză era aplicabilă în specie, de oare ce abordagiul avusese loc în apele teritoriale ale Franciei.
,
Fată cum se exprimă acest legislator: „Le dommage, poi
gu'il soit sujet d vdparation, doit âtre Peţtet d'une faule ou
d'une imprudence de la part de quelgun : Sil ne peut &tre
ativibut d cette cause, îl mest plus que Vourrage du sont, dont
chacun doit supporter les chances; mais sil y a eu faute ou
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CODUL CIVIL.—CARTEA

III.—TIT.

UIL.—CAP.

V.—ART.

1002.

Astfel, dacă având un cal de o natură blândă și inofensivă, acest cal fiind spăriet de altul, a lovit pe cineva șii

a produs o daună,

de și am

cesare pentru a'] stăpâni,
pentru

că

de vre-o
codul

nu mi se poate

daună

causată

elveţian asupra

luat toate măsurile ne-

nu voi avea

nici o respundere,

imputa

nici o culpă 1).

de

animal,

un

obligaţiilor,

„La caz

dice art. 65 din

detentorul

lui

este

res-

ponsabil, afară de casul când va justifica că Pa păzit și
supraveghiat cu toată îngrijirea cuvenită, remănându-i în ori
ce caz, recurs dacă animalul a fost zădărit de o a treia,
persoană sau de un animal aparţinând altuia“.
Aceste sunt adevaratele principii, și acest, cod recent,
din

14

iunie

1891,

2” Responsatbilitatea
lucru

Art.

le

consacră

civila

în

pentru

neînsufleţit,

1002.
—- Proprietarul

termeni

dauna care

edificiu

unui

expreşi.

sau

edificiu

resulta

dinun

altul.

este

responsabil

de prejudiciul causat prin ruina edificiului, când ruina este urmarea lipsei de întreținere sau a unui viciu de construcțiune. (Art.

1435, 1483, 1902C. C. Art. 385, $ 5, 39, $4 C.pen. Art.
1386 €. fr).
imprudence,_ qnelgue lâgăve que soit leur influence sur le dommagge commis, i en est di vepavation.

que se rattache
tivement

aux

C'est ă

ce principe

la responsabilite du propriâtaire reladommages

causes

par

les

animauxi.

Vedi Loer6, XIII, p. 57, 58. Vedi şi Râpert. Dalloz, Responsabilitt (t. 39), p 296, 297, ad notam, No. 14.
1) Sourdat, IL, 1431, 139, Laurent, XX, 626. Arntz, III, 483.
Baudry, II, 1355. T. Huc, VIII, "451. Acollas, II, p. 981.
Demante, *, 366 bis II. Mourlon, II, 1697. A. 'Giboult,
nota în D. P., 63. 1. p. 337 urm. F, Herman, IN, art. 1385,
No. 28 urm. 'Pribuu roulins şi Chambery. Sirey, 8. 2.
113. Pand. Peviod., ST. 2. 343. Cas. fr. şi ce. Bourges. D.
Demolombe,
XXXI, "654. "Marcade, "v, art. "1385, No, l. “Aubry et Rau,
IV, $ 448, p. 711. Mass6- Vergă, IV, $ 629, p. 21, nota 5.
Larombire, V, art. 1385, No. 9. Giorgio Giorgi, V, 400.
Pand. fr. Rpert., t. 6, Animauz, 11 urm. Cas. fe. D. P.,
86. 1. 206. Pand. Period., 8. 1. '10. Pand. Priod., 81. 1.
82. D. P., 92. 1.501.D. 'p, 94. 1. 403. Trib. Tmper. german, Sirey, 87. 4, 18.C. Dijon. D.P., 95.2. 48. Cpr. Trip.
"Bergerac şi Châlons-sur-Marne. D. P., 15. 2. 61. pPand.
Piriod., 81. 2. 205. C. Orlâans, Pand. Period., 9i.2. 348.
Vedi şi decisiile citate de Fuzier-Herman, III, art. 1385,
No. 37 urm. şi C. Paris. Drephul din 1884, No. 39.

DAUNE

CAUSATE

Proprietarul
fie chiar

a unui

PRIN

RUINA

unui edificiu,
zid

UNUI

EDIFICIU.

ori care ar fi natura

de peatră,

de lemn,

lui,

etc. 1), și în ge-

nere, a ori cărui lucru neînsuflețit, de ex., a unei mașini
cu vapor, dacă acest lueru este incorporat edificiului cu
titlu de imobil prin destinaţie (art. 468) ?), este responsabil de prejudiciul causat vecinilor, trecătorilor, lucrători-

lor sau

oamenilor sti 3), și în genere, ori cărei persoanet),

1) Demolombe, XXXI, 662. Lavombitre, V, art. 1386, No. 3.
2) Cpr. C. Nancy şi Cas. fr. D. P., 9%.2. 518. D.P.,. 88.1.
21. Pand. Period. 81. 1. 158. D. P., 13. 1. 205. Muteau,
op. cît., p. 253.—Jurispiudenţa şi unii autori mergând şi
mai

departe,

aplică

art. 1002

la ori ce lucru

neînsufleţit,

de exemplu, la daunele produse prin explosiunea maşinei
unui vas destinat la tragerea altor vase (remorgueur) (epr.
Cas. fr. D. P., 97. 1. 433), prin căderea unui copac datomită vetustăței sau viciului său, vetustate, vel vitio arbovis (L. 29, $ 9, Dig., 39, 2, De damno infecto) (epr. Demolombe, XASXI, 664. "7. Huc, VIII, 458. Sourdat, II], 1451,
1453 fer. Giorgio Giorgi, V, 413), ete. Adevârul este însă
că daunele produse prin lucruri neînsufiețite altele de cât
un edificiu, nu cad sub aplicaţiunea art. 1002, ci sub acea
a art. 1000, Ş1, care prevede responsabilitatea pentru ori
ce prejudiciu causat de lucrurile ce sunt sub paza noastră.
Interesul de a distinge între aceste două texte este următorul : art. 1000 stabileşte o presumpţiune de culpă
(vedi
săpră, p. 9117), pe când în casul art. 1002, reclamantul trebue să dovedească

de

întreţinere

că ruina

sau a unui

edificiului este urmarea

viciu

de

construcţiune,

aceste împrejurări făcând ca proprietarul

lipsei

numai

să fie responsabil.

Cpr. Laurent, XX, 639. Muteau, cp. cit., p. 162 urm. 959
urm. Vedi îxfră, p. 518, t. şi n. 4. După rigoarea prineipiilor, art. 1002 nu este deci aplicabil de cât daunelor produse prin ruina unui edificiu, sau a unui alt lucru incorporat. acestui edificiu.
Nu se poate deci asimila ceasului prevedut de acest text Stabilimente
acel al daunelor causate priu vecinatatea unor stabilimenteinsalubre, inpeinsalubre, periculoase sau incomode, acest caz fiind preve- comode,
riculoase,
ut de art. 998, 999. Muteau, p.253, 254. Vegi asupra dauete.
nelor aduse prin. astfel de stabilimente, supră, p. 404—407.
Cpr. Sourdat, II, 1470 urm. Giorgio Giorgi, V, 418—49%6.
2) Cpr. Muteau, De lu Responsabilitt civile
(Paris, 1898), p. 254
şi Trib. Paris, 3 iulie 1894, scatință citată de acest autor.

%)

Proprietarul

unui edificiu,

sau unui alt lucru incorporat edi-

ficiului, este responsabil şi față cu locatarii, usufructuarii,
ete., acestui lucru, însă, în asemene caz, responsabilitatea sa
nu se naște din quasi-delict, ci din contract. Cpr. Demolombe, XXXI, 659. Laurent, XX, 644. Larombiere, V, art.

516

CODUL CIVIL.—CARTEA III.— TIT. IIIL.—CAP. V—ART.

de

ruina edificiului

sau stricarea lucrului,

1002.

fără ca să se

dovedeasca vre o culpă personală în contra lui, dacă
dauna produsă este consecința unei lipse de întreținere sau
aunui viciu de construcțiune !).
Proprietarul lucrului care a produs dauna din causa
unui viciu de construcțiune sau a unei lipse de întreţinere
n'ar putea deci să se descarce de respundere stabilind că
dauna se datorește unui viciu ocult a lucrului sau culpei

aceluia de la care el Va dobândit 2), nici dovedind

buna sa

credință sau lipsa ori cărei greşeli din partea sa 3). Responsabilitatea sa nu încetează de cât stabilinduse casul for-

Proprietarul

tuit sau forța majoră 4).
Mai malt încă, după

Curtea

de Casaţie

din Francia,

poale el să proprietarul war putea să scăpe de respunderea care apasă
gsspundere asupra

lui oferind

să dovedească

si o mauri de a împedica

ruina edificiului,

pi

de

poate presumpțiunea

culpă

care

că i-a

apasă

Computată?fi dărâmată prin dovada contrară,
ba, în specie,

de

fost

și aceasta

o respundere

asupra

cu neputinţă

nu pentru
lui

n'ar

că

putea

ci pentru că este vor-

inerentă

însuș

fei sale >).

proprietă-

|

1386, No. 3. Aubryet Rau, 1V,$ 448,p. 772. Vegişi Trib.
Paris. Pand. Period., 90. 2. 117.
1) C. 'Poulouse şi Dounai. D. P. 93. 2. 14 și D. P. 9î. 2. 349.
Astfel,

proprietarul

unui edificiu

ruina produsă prin un
de resboiii, sau prin alt
bilul a fost clădit după
întreţinut. C. Toulouse,

nu

poate

fi responsabil de

cutremur, prin bombardare, în caz
caz fortuit, mai cu samă dacă imotoate regulele artei şi a fost bine
25 mai 1892. D.P., 93. 2. 14. Sirey,

92. 2. 221. Sourdat, II, 1468. Demolombe, XXXI, 664. Fu-

zier-Herman, III, art. 1396, No. 2.
2) Cas.fr., 16 iunie 1896. D. P., 97. 1. 433.
3) C, 'Toulouse. D. P., 93. 2. 14. Sirey. 992. 2. 99].
4) Dovada casului fortuit se consideră însă ca făcută de câte
ori nu se poate stabili nici un viciu de construcţiune, nici
vre o lipsă de întreţinere şi este cu neputinţă de a se determina causa accidentului. Cas. fi. D. P., 97. 1. 433.
5 Cas. fr. D. P., 88. 1. 27. Cpr. T. Hue, VIII, 454. Demolombe, XXXI, 657. Veqi şi R. Saleilles, nota în D. P., 97.
1. 437, colona 2.—Contră. Sourdat, II, 1453 ter.—Art. 836
din noul cod german, prevede, din contra, că obligaţia de
a repara dauna nu are loe de câte ori posesorul (adecă acel
care posedă cu titlu de proprietate, de Eigenbesitzer) a luat
m&surile pe care le iea cineva în viața ordinară: „Die Frsatzpflicht tritt nicht ein, scenn

der Besitzer

zum

Ziceche der

Abieendung der Gefahr die im Verkehr erforderliche Sorgfalt
beobachtet hat,

DAUNE

De

PRIN

aceea, legiuitorul

prieta
chiar

CAUSATE

RUINA

când

EDIFICIU.

declară responsabil

taţă cu cei de al tueile,
în casul

UNUI

NUMAI pe Dro-

şi aceasta,

edificiul ruinat

577

bine

2 lui contra, u-

ar fi fost supus

unui sufeuetuaru-

drept de usufiuct, remânând însă, în asemene caz, proprietarului recurs contra usufi uctuaralui, dacă ruina sa în-

tâmplat

din

lipsa

de reparaţiuni

usufructuare

Recursul

înţeles, proprietaru-

(art.

lui.

545

urm.), sau dacă usufructuarul cunoscând primejdia, n'a înștiințat pe proprietar (analogie din art. 554)!).
La

caz

de ruina

edificiului,

proprietarul

partea lezată, va avea de asemene recurs
d&torului acestui imobil care i-ar fi ascuns
strucțiune ?), sau în contra architectului ori
lui (art. 1483), dacă această acţiune nu

art. 1902) 5).

Respunderea

sa cătră cei de al treile

acţionat de

va

remânea însă

întreagă, pentru că el a trebuit sa cunoască viciile „clădirei sale și este în culpă dacă n'a făcut reparaţiile necesare

sau

n'a

luat

măsuri

pentru

dărâmarea

imobilului.

Dăcă el n'a avut cunoștință despre viciile de construcție,
care cad în sarcina architectului sau antreprenorului, pentru că n'ar fi fost aparente, culpa lui consistă în a fi ales un

architect

sau

un

antreprenor

caz, el este în culpă,

şi legea

câte

lipsa

ori se dovedește

incapabil.

In ori

ce

îl consideră

ca

atare,

de

întreţinere

sau

viciul

de

de

construcţie a edificiului.
1)

'P. Huc, loco cit.
art. 1336, No. 2.
XX, 640. Aubry
partea II, 317.

Demolombe, XXXI, 658.
Proudhon, Usufuit, IV,
et Rau, IV, $ 448, p. 119.
Fuzier- “Herman, III, art.

Larombitre, V,
1724. Laurent,
'Toullier D. VI,
1386,-No. 15,

Dacă dauna ar fi fost resultatul culpei personale a usufructuarului, partea, lezată va avea o acţiune directă contra lui,

nu însă în baza art. 1002,
form

2
3

dreptului

comun.

ci în baza

Laurent,

Recursul

în contra vân- roprietaruviciul de con-vândătorului,
architectului,
antreprenoru-"
ete
este prescrisă

art. 998, 999, con-

loco cit.

Cpr. C. Rouen. D. P., 13.5. 403, No. 1].
'Thiry, III, 207. Anbry et Rau, IV, $ 448, p. 702. 'Toullier D. VI, partea II, 317, p. "963, nota a. Demolombe,
XXXI, 657. 7. Huc, VIII, 454. Larombiăre, V, art. 1386,
No. 2. F. Herman, "1, art. 1386, No. 25 rm. Maread6,
V, art. 138, 1386, No. 2. Laurent, IN, 622, 641, 642.
Sourdat, |, 671 urm şi: II, 1453. Cas. fr. Pand. Pâriod. 88.
1. 351. D. P., 81. 1. 31. Cpr. C. Toulouse şi Rouen. D.P,,

93. 2. 14. D. P, 13. 5. 403, No. 11. Vedi şi supră, p. soi
şi 528, text şi nota2.
31
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Art. 1003.

CODUL

CIVIL.—CARTEA

III.—TIT. III.—CAP.

V.—ART.

1002.

Dacă edificiul care a causat paguba prin ruina lui
aparţinea la mai mulţi coproprietari ... si plurium sint cedes

que damnose imminent (L. 40, Ş 3, Dig., 39, 2, De damno
infecto), sau dacă este vorba de.un zid comun, fie care din
coproprietari

treaga

va

putea

despăgubire

a plătit pentru

toți

fi urmărit

în solidum

pentru

datorită, în baza art.

1003,

având

celorlalți

recurs

contra

în-

acel care
pentru

partea lor contributivă 1).
Dreptul roman și dreptul francez.

La Romani, din contra, fie care proprietar nu plătea,
despăgubirea de cât în proporțiunea părţei sale de pro-

prietate ... pro
pe care

unii

dominicis partibus (Dig., loco cit.), soluțiune
o admit

și in Francia ?), de și acolo, în lipsa

art.

1003, chestiunea este controversată.
Dacă însă mai multe persoane au suferit dauna din
causa ruinei, fie care din ele nu va avea acțiune de cât

pentru partea sa 5).
Art. 1002 nu
se aplică la
edificiile a

Disposiţia art.
a căror

1002

construcție este

nu se aplică de cât la

terminată, nu

edificiile

însă la ipoteza în care

căror clădireruina unui edificiu sar fi întâmplat în cursul clâdirei sau
nu este terreconstruirei sale, pentru că, în asemene caz, proprietarul
minată,
Controversă. nu are imobilul în paza și disposiţia sa 4), afară de casul
în care
5)

el ar fi luat

însuș

direcțiunea

lucrărilor

sau ar fi

Această soluție este admisă şi în codul italian, din causa art, 1156 C. C., pecare leginitorul nostru Pa reprodus
în art. 1003. Vedi supră, p. 490, nota 2. Cpr. Giorgio Giorgi,
Teoria delle obbligazioni, V, 409.— Solidaritatea este adimisă
de unii şi în codul fr., cu toate

că art.

1003

nu există

în

acest cod. Vedi în acest din urmă sens, Demolombe, XĂSI,
661. Larombiere, V, art. 1386, No. 1. C. Toulouse. D. P.
93. 2. 14. Vedi şi supră, p. 490, nota 1.

2) Arntz, III, 484. Sourdat, II, 1461.
3)

„Quotiens ex damni infecti plures ugunt, quia în eadem re
damnun passi sunt, id est în cedibus: non debet unusquisgue
eorui în solidum agere, sed in partem experiri : negque enin
damnum gquod pluvibus datum est, unicuique în solidum datum
est, sed in parteni datum esse videtur. Ed ide unicuique in
partem competeve actionem Iulianus scripsit“. DL. 40, Ş 2, Dig,

39, 2, De damno

infecto.

*) Laurent, XX, 643. Muteau, op. cit., p. 256. Aubry et Rau,
IV, $ 448, p. 12. Demolombe, XXXI, 660. Sourdat, II.
1453 bis. T. Hue, VIII, 457. C. Lyon. D. P., 63. 2. 19%.
Sirey, 64. 2. 1. In asemene caz, respunderea este deci a
architectului sau a antreprenorului. — C'ontră. Larombitre,
V, aut. 1386, No. 5.

DAUNE

in culpă,

în

CAUSATE

care

caz

PRIN

RUINA

el ar putea

UNUI

EDIFICIU.

fi declarat

5719

responsabil

în baza art. 998, 999 sau în baza art. 10001).
De asemene, când prin facerea unor conducte de apă
la o proprietate de cătră un altreile, fără ştirea proprietarului, se aduce o pagubă proprietăței vecine, responsa-

bilitatea, cade în sarcina

aceluia.

care a făcut conductele,

ear nu în acea a proprietarului 2). Prin urmare, în asemene caz, vecinul prejudiciat are drept să se despăgubeas-

că de la constructorul acelor conducte,

ear nu de la pro-

prietarul imobilului 3).
Acel care cere despăgubiri

pentru

daunele causate prince trebue să

dărâmarea unui edificiu, trebue să dovedească că ruina edi- dovedească
ficiului este urmarea

lipsei de întreţinere sau a unui viciu cere daune

de construcțiune, pentru că numai aceste împrejurări

fac PIovenite

pe proprietar să fie responsabil şi pentru că ori ce recla-unuiedificiu?
mant trebue să'și dovedească alegaţiunea sa (art. 1169 4).
Reclamantului nu incumbă însă sarcina de a dovedi că viciul de construcțiune provine din culpa proprietarului 5).

Dacă proprietarul va stabili însă că ruina a fost pri- Caz fortuit
cinuită prin un caz fortuit, de ex. un cutremur, 0 inundaţie, etc., sau prin faptul unui de al treile râu voitor,el
nu va mai fi responsabil, pentru că acolo unde nu există
culpă nu poate să existe nici respundere 6). „Que sine culpa
accidunt, a nullo proestantur“ 7).
1) Aubry et Rau, loco cit.

Sourdat, IÎ, 1453 bis. Vedi şi supră,

p. 932, nota 1. Cpr. Cas. fr. D. P., 97. 1. 612.

2

Cas. rom. Bulet. S-a 1, anul 1991, p.44. Bulet. anul 1884,
p. 978.
.

5) Cas. rom. Bulet. S-a 1, anul 1886, p. 34.

—

%) Aceste împrejurări care constituese culpa proprietarului
sunt deci în sarcina părţei lezate care reclamă daune din
causa ruinei edificiului sau stricărei lucrului. Cpr. Trib.
Moulins, 8 iannar 1887. Sirey, 87. 2. 113. Laurent, XX,
639. Baudry, II, 1356. Fuzier-Herman, LII, art. 1386, No.
3. Giorgio Giorgi, V, 410. Larombiere, V, art. 1386, No.
4. 7. Huc, VIII, 454. Vedi şisupră, p. 515, nota 2.—Vedi
însă Sourdat, LI, 1453 ter.
5 Cas. fr. D. P., 88. 1. 21. Pand. Ptriod., 81. 1. 158.
5 'Thivy, TI, 2071. Berriat St. Prix, II, 5498. Demolombe,
XXXI, 664. Mourlon,IT, 1697. Sourdat, II, 1468 şi toţi autorii. Cpr. Cas. fe. şi C. Poulouse. D.P., 97. 1. 433. D.P,
93. 2. 14. Veqi şi supră, p. 516, text şi nota 1.
Ex lege 93, Dig, 50, 17, De dicersis regulis juris antiqui.

majoră.

- B80

CODUL

Cauţiunea

Dar

CIVIL.—CARTEA

III.—TIF.

dacă proprietarul

III.—CAP. V.—ART.

este responsabil

1002.

de prejudiciul

damn înfec- causat prin ruina edificiului seu, atunci când se dovedește
„bilitatea ei Că această

ruină

este

urmarea

lipsei

de întreţinere

sau

în dreptul unui viciu de construcțiune, adecă a unei culpe a sale, ve29%
ciniinu mai pot cere astăzi nici într'un caz cauțiunea damn;
înfecti, pentru a fi garantaţi de o daună eventuală (damnum înfechim, non factum) 1) ce le ar putea pricinui ruina imobilului, cauțiune care era admisă altă dată atât în
dreptul roman 2) cât și în dreptul nostru anterior 3).
Asupra

dobiunea
fecti.

Unde
.< punctului

punct

de a se ști dacă

Controversă-pui imobil
acestui

acestui

însă chestiunea
amenință

proprietar

ruină,

pentru

toţi autorii

sunt

este controversată
veţinul

are sau
a'l obliga

unui

de

acord 4).

este asupra

proprietar,

nu o acțiune
la reparațiunea

a că-

contra
sau

distrngerea imobilului deteriorat.
De câte ori imobilul în stare de ruină se află pe
calea publică, constituind astfel o primejdie pentru sigurânța trecătorilor, este necontestat că agenţii polițienești
sau administrativi au dreptul de a face ca asemene pericol să dispară și ca imobilul să se repare sau să se dăvâme cât mai curând. Asupra acestui punct earăş nu există nici o discuţiune.

Art. 385,
$ 3;

Vecinii se pot de asemene

adresa la autoritatea

3%, $ 4 C. țienească competentă, spre a cere repararea
PO

poli-

sau dărâma-

ea imobilului, și proprietarul care ar calca ordinele date
în această privință s'ar face pasibil de o penalitate, asemene

fapte constituind

o contravenţie

poliţienească de com-

petinţa, în primul resort, a judecătorului de ocol (art. 385,

$ 3, 393, $ 4 C. pen.).

1) „Damnum infectum_ est damnun nondum factum, guod futuum veremur“. DL. 2. Dig., 39, 2, De damno infecto. Cpr. Ga„ius, Instit,, IV, 31.
2) L. 4,$1
şi L. 6, Dig., 39, 2, De damno infecto.
3) Art. 445, 446 C. Calimach, corespundători cu art. 341, 342
din codul austriac. Cauţiunea dama; infecti este admisă Şi
astăzi prin art. 699 din codul italian. Vedi Giorgio Giorgi,
Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano, V, 416.
*) Baudry, II, 1356. Arntz, III, 484. Laurent, XX, 645, 646.
Aubry et Rau, IV, $ 448, p. 773, text şi nota 18. Demante
et. Colmet de Santerre, V, 367 bis I. Acollas, II, p. 981.
> Vigi6, 11,1705, în fine. T. Huc, VIII, 456. Sourdat, II, 1454.
Mass6-Vergs, IV, $ 629, p. 27, nota 8. Puzier- Herman,
III, Zoco cit., No. 30.
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PRIN

RUINA UNUI
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EDIFICIU.

Dar dacă imobilul deteriorat nu este situat pe calea
publică, sau dacă autorităţile vestite la timp n'au luat nici

o măsură
rectă

de siguranță, vecinul poate el prin o acţiune di-

și personală

(acfio damini înfecti),

să silească pe pro-

prietar la repararea, reconstruirea sau dărâmarea imobilului, dobândind chiar, la nevoe, de la justiție autorisarea
de a procede el însuș, cu cheltueala sa, la repararea sau
dărâmarea

nut altă

imobilului

dată

care

afirmativa Î),

ar amenința

ruină?

de și părerea

Am

contrară

susți-

este

generalmente admisă 2).
ni se

Eată motivele pe care ne întemeiam atunci şi care
par adevarate şi astăzi, după o matură reflexiune.

Evident

este că, faţă cu art. 1002, acţiunea

nu mai

există

astăzi în sensul dreptului

damn

roman.

înfecti

Inţălegem

dar că vecinul să nu mai poată cere astăzi de la justiţie
trimeterea în posesiune a imobilului deteriorat, și să nu
mai poată cere cauțiunea damni înfecti pentru repararea
daunelor eventuale 3). Dar, cu toate acestea, nu vedem pentru ce vecinul ameninţat și tulburat în posesiunea sa, nu
ar avea dreptul de a soma-pe proprietarul negligent să
repare sau să dărâme imobilul și, la caz de nesupunere
din partea'i, să facă reparaţțiunele necesare pe contul şi
socoteala proprietarului, sau să'l dărâme însuș, O asemene acțiune să fie ea, oare în contra spiritului legiuitorului modern ?

Nu este probabil, căci, de și textul legei nu o prevede
anume, totuși ea resultă din principiile generale care cârmuesc materia acţiunelor.
Cu adevarat, un interes pur
eventual nu ar putea da loc la nici o acțiune î). Așa de
exemplu, n'aş putea să fac un proces unei persoane care

de o cam
)

dată n'ar pretinde nici un drept, pentru

a face

Vegi Dreptul din 1882, No. 55. Vedi în acelaş sens. Demo-

lombe, XII, 662. Larombiăre, V, art. 1386, No. 8. Sourdat,

II, 1454 urm. Mass6-Verg6, IV, $ 629, p. 21, nota 8. R&_pert. Dalloz, Supplem., Responsabilire, 961. C. Rennes. R6pert. Dalloz, Responsabilită, 768, nota 1. Muteau, De la Responsabilite civile, p. 115 urm. şi 957.
2) Vegi autorii citați supră, p. 580, nota £.
3) Vedi supră p. 580, text şi nota 4.
1) Vedi supră, p. 449, 450, unde am vedut că, în regulă generală, nu se pot cere despăgubiri pentru o daună necertă, posibilă şi eventuală, adecă care poate să se întâmple
numai în viitor. Cpr. Muteau, op. c:t., p. 113 urm.
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CODUL

CIVIL.--CARTEA

ca nici pe

viitor

acea

II.—TIT.

persoană

I1[.—CAP.

V.—ART.

să nu mai

poată

1002.

reclama.

Acţiunea mea ar fi, în asemene caz, fără interes actual 1). Dar, în ipoteza noastră, lucrurile se petrec cu totul
altfel. Vecinul ameninţat de ruina unui imobil străin are
un interes născut şi actual, căci în fie care moment peri-

colul

este iminent,

actuală

și acest pericol constitue o tulburare

în posesiunea

a o face să înceteze ?).

sa, tulburare

care

el este în drept de

Cum, în adevăr, am putea admitecă, pe fie care moal dilei, vecinul să vadă că pericolul devine mai imi-

ment
nent,

și cu toate

acestea,

să nu poată

face nimic

spre

al

împedica, pentru a'şi conserva proprietatea sa! Vecinul să
sufere, cu braţele încrucișate, o tulburare atât de injustă
și daunatoare, să aștepte ca dauna să fie efectivă pentru
a putea reclama, adecă ca ruina imobilului să aducă poate
insolvabilitatea proprietarului ! Dacă soluţia dreptului voman era puţin echitabilă, apoi, aceasta e și mai puțin, pe
când soluțiunea ce propuneam este în interesul tuturora, a
Statului și a particularilor, a vecinilor și a însuș proprie-

tarilor. De aceea, Curtea din Bordeaux a decis că vecinul
are acţiune pentru a cere dărâmarea unui zid separativ
de lemn care presintă un pericol iminent de foc, înainte
chiar de a se aprinde şi de a causa ori ce pagubă 3). „Persoana

amenințată

prin

ruina

unui

edificiu

sau

unei

alte

lucrări, dice art. 68 din codul federal asupra obligaţiilor
(L. din 14 iunie 1881), este în drept a cere ca proprietarul să iee măsurile necesare pentru a înlătura pericolul,
fără prejudiciul regulamentelor de poliţie privitoare la pro-

tecțiunea

persoanelor și a proprietăților“ 4).

1) C. Liege,
>) Nu este
interesul
bine dis
tâmple,

Râpert. Dalloz, v” -etion, 217, nota 2.
deci vorba în specie de un interes viitor, ci de
actual de a înlătura uu prejudiciu viitor sau mai
eventual, căci ruina fiind iminentă, poate să se în-

după

cum

poate

să nu se întâmple.

Cpr.

Muteau,

op. cit., p. 115. Eată deci un caz în care prejudiciul even3)

tual

poate

man

sunt

servi

de bază

unei

acţiuni

în daune.

0. Bordeaux. D. P., 50. 2. 86. Această decisie este aprobată de Muteau, op. cit, p. 115 urm. Vedi întwun caz analog, decisia camerei reclamațiunelor a Curţei de Casaţie din
Francia. D. P., 61. 1. 329.
1) Ar. 699 din codul civil italian şi art. 908 din noul cod geredactate

în acelaş sens.

Eată

cum

se exprimă

DAUNE

Aceste

multe legiuiri

CAUSATE

sunt,

după

străine le

acest din urmă text:
dass

PRIN

RUINA

UNUI

EDIFICIU.

noi, adevaratele

consacră

în

principii

termeni

5

şi

mai

expreşi ?).

„Droht einem Grundstiicke die Gefahr,

es durch den Liusturz eines Gebândes

oder eines anderen

Verkes, das mit einem Nachbargrundstiicke verbundeu ist, oder durch die Ablosung von. Theilen des Gebândes oder des Werles beschădigt twird, so kan der Fingenthiimer von demjenigen fiir den eintretenden Schaden verantivortlich sein +viivde,
cerlangen,

dass er die zur

Abivendung

liche Vorkehrung trifft“.
1) V. textele citate în nota precedentă.
Finele Volumului

Y.

der

Gefahr

erforder-
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Addenda ei Corigenda
(VOLUMUL
La p. 11, finele

notei,

după

art. 910, a se "adăuga : p. 160.
La
La
La
tăței“, a
La
de : art.
La
înfră, p.

V).

cuvintele:

|

Vedi supră explic.

aceiaş pag. la finele notei 2, a se adăuga: p. 126 şi 167.
p. 19, finele notei 1, a se adăuga: p. 150.
p. 20, rândul 4, după cuvintele „pentru căutarea sânăse adăuga: (epr. art. 348 Cod. federal al obligaţiilor).
p. 23, rândul 18, a se citi: (art. 1167 şi 1190), în loc
1162 şi 1190.
p. 38, la finele rândului 4 din text, ase adăuga: Vedi
401 şi 469.

La p. 39, n. 2, rândul 10, a se ceti:

dIstituzioni, în loe de

Instituzioni.
La p. 52, rândul 12, după cuvintele: „cu care s'a făcut contractul“, a se adăuga : (cpr. Trib. Bacău. Curier. judiciar din 1891,
No. 44).
La p. 82, nota 3, după cuvintele: „Dreptul din 1893, No.
62%, a se adăuga: Trib. Ilfov. Curier. judiciar din 1897, No. 45.
La p.95, n. 1, rândul3, a se ceti: Bogisie, în loc de Bogisi€.
La p. 99, la finele notei 1, a se adăuga: T. Huc, VII, 180.

Veqi şi înfră,p. 194, n. 2.

La p. 10i, la finele rândului 21, a se adăuga: Vedi infră,
p. 194.
La aceiaș pag. (104), rândul 27, după cuvintele: „faţă cu
locator“, a se adăuga: (vedi înfră, p. 195).
La p. 108, finele notei 1, a se adăuga: Cpr. înfră, p. 28,
n. 3.
La p. 118, la finele ultimului rând din text,a se adăuga:
drumurile de fer (art. 1 L. din 20 martie 1870 asupra poliţiei şi
exploatărei căilor ferate din România). Vegi t. II, p. 419.
La p. 122, nota 2, rândul 23, după cuvintele: „Cur. judiciar
din 1897, No. 19, a se adăuga: dem. Cas. rom. secțiuni-unite.
Dreptul din 1891, "No. 42 şi Cur. judiciar din 1891, No. 21. Cur.
judiciar din 1898, No. 5. Vedi şi infră, p. 211, ad nota.
La p. 124, la notă, rândul 18, după cuvintele : „Dreptul din
1897, No. 37, ete.& „ase "adăuga : Prib, Bacău, Cur. "udiciar din
1897, No. 44,
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La p. 125, la finele rândului 25, a se adăuga: Vedi in/ră,
p. 167.
|
La aceiaş pag. (125), la finele notei 1, a se adăuga: Cr.
Cas, rom., Curierul judicia» din 1897, No. 28 şi 42. Dreptul din
1897, No. 48.
La p. 130, la finele rândului 19, a se adăuga: Vedi infră,
p. 214, nota 1.
!
La p. 131, ultimul vând din text, a se adăuga: Vedi
infră, p. 269.
La aceiaș pagină (131), nota 1, rândul 9, după, cuvintele:
„la art. 966, No. 9 urm.“, a 'se adăuga: Vegi infră, p. 386, n. 3.
La p. 133, la finele notei care continuă de la pag. precedentă, a se adăuga: Cpr. C. Alger. D. P., 97. 2. 433.
La p. 134, la finele notei Î, a se adăuga: Cpr. Demolombe,
XXX, 148 și D. P., 80. 2.91.
La p. 135, la finele rândului 8 din text, a se ceti: cause în
loc de chause.
La p. 135, nota 1, după cuvintele „nepublicată încă“, a se
adăuga: Cur, judiciar din 1897, No. 22 şi Dreptul din acelaş an,
No. 45; ear la finele notei a se adăuga: Cpr. C. GQ. Disescu.
Dreptul din 1897, No. 44.
La p. 135, nota 2, după cuvintele : „Giorgio Giorgi, III, 376%,
a se adăuga : Sourdat, I, 662 VI. Larombire, I. art. 1137, No.
13. Vedi şi înfră, p. 501.
La p. 136, finele notei 5, a se adăuga: Vei şi infră, p.
499, 489.
La p. 138, nota 2, începutul rendului 4, după “237%, a se
adăuga : C. Alger. D. P., 97.2. 453.
La aceiaş notă, finele rândului 7, după cuvintele „Laurent“,
a se adăuga: IV, 93.
La aceiaş notă, finele rândului 9, după „No. 11“, a se adăuga: C. Alger. D. P., 97. 2. 453. Vedi şi înfră, p. 468, n. 2.
La p. 141, rândul 1, a se ceti: neţinerea unei asemene
promisiuni, în loc de ruperea unei asemene promisiuni.
La aceiaş pag., rândul 7, să se facă aceiaş îndreptare, cetinduse neţinerea, în loc de ruperea unei promisiuni de căsătorie.
La aceiaş pag. (141), nota 2, rândul 10, după „1894, ete.i, ase adăuga: Aubry et Rau, V, p. 34, nota 96. Sonrdat, I, 446
bis. Veqi şi infră, p. 460.
La aceiaș pag. (141), nota 3, rendul 5, după „Marcadă, 1,
562, 63“, a se adăuga: Lavombitre, III, art. 1227, No. 3. Vedi

și infră,

p. 460.

La p. 142, nota 1, rândul 10, după cuvintele: „No. ll“ a se
adăuga : Trib. St. Gaudens, Curierul judiciar ain 1994, No. 6,
p. 4î. Vegi infră, p. 466, nota 1 și tr. nostru în limba franceză,
p. 494,

La
înfră, p.
La
Vedi şi

n. 2.

aceiaş pag. și notă, la finele notei, ase adăuga: Vedi şi
466, n. 2.
p. 143, ad nota, rendul 30, după „No. 12*, a se adăoga:
infră, p. 850, n. 3.
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La p. 144, nota 1, rândul 5, după cuvintele: „p. 1013,“ a se
adăuga : Cas. rom. Curierul judiciar din 1993, No. 84.
La p. 145, la finele notei 2, a se adăuga: C. Angers, 29
martie 1897. Cur. judiciar din 1897, No. 29
La

aceiaş pag.

(145), n. 4, după:,D.

P., 91. 1. 484,“a

se

adăuga: Sirey, 9]. 1. 319 şi Baudry et Wahl, Louage, II, 1241.
La p. 145, nota 4, finele rândului 2, după: „No. 22,“a se
adăuga : Dreptul ain 1897, No. 45.
La p. 151, n. 1, rândul 5, după cuvintele: „Vedi şisupră,
p. 130,“ ase adăuga: Trib. Ilfov, 28 mai 1997. Curierul judiciar
din 1897, No. 45, p. 355.
La p. 152, finele notei 2, a se adănga: Vedi infră, p. 389
ad, notam.

La p. 153, la finele vândului 3 din text, a se adăuea:
(art. 1562 C. Calimaeh, 1114 C. austriac). Vedi şi infră, p. 385,
nota 5.
La aceiaş pag. (153), finele notei 2, a se adăuga: p. 389.
La p. 155, începutal rândului 16, după cuvitele „de făcut“,
a se adăuga : (Trib. Ilfov. Cur. judiciar din 1897, No. 45, p. 357).
La p. 157, finele rândului 10 din text, a se adăuga: Vedi

infră, p. 289.

pă aceiaş pag. (157), finele n. 3, a se adăuga: Vedi inyră,
p. 288.
La p. 158, n. 5, rândul 3, după cuvintele „pentru osteneiele sale“, a se adăuga: (cpr. art. 386 C. com.).
La p. 159, ad notam, rândul 2, după cuvintele „Jandat,
163*, a se adăuga: Peucescu, II, 135. P. Pont, VIII, 884. Demolombe, XXXI, 174. Pand. fr, Gest. Vaffaires, 218. Veţi şi
infră, p. 350, t. şi nota 3.
La p. 160, finele altimului rând din text, a se adăuga:
Vedi infră, p. 293.
La

p. 160,

la

finele

rândului

4

din text,

a se

adăuga:

(Dreptul din 1893, No. 40 şi 41; din 1885, No.5. Dreptul din
1894, No. 33 şi din 1895, No. 5. Vegi și tr. fr, p.407, t. şin.
Î. Şi căsătoria putea altă dată, după principiile codului Calimach,
să fie dovedită cu marturi. Trib. Suceava. Curier. judicier din
1896, No. 45.
La p. 110, n. 3, rândul 2, după cuvintele „No. 65“, a seadăuga : Trib. Vâlcea. Curier. judiciar din 1897, No. 45.
La p. 171, n. 1, rândul 6, după cuvintele „Pund. Period.
1894, 1. 949“, a se adăuga: Trib. Vâlcea, 4 noembrie 1897. Cur.
judiciar din 1891, No. 45, p. 358.
La p. 183, la finele rândului 20, a se ceti: anterioritatea
notificărei, în loc de: anterioritatea cesiune.
La p. 184, nota 6, după cuvintele „D. P., 14. 2. 140%, a
se adăuga: Baudry et Wahl, Louage, I, 822. Laurent, XXV, 205.
— Contră. Aubry et Rau, IV, $ 339, p. 4%.
La aceiaş pag. (1934), nota 7, la finele rendului 7, a se adăuga: Cas. belgiană,8 fevr. 1894. Pasievisie, 94. 1. 110. C. Lyon.
D. P., 82. 2. 231.
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La aceiaş pag. şi notă, la finele rendului 9, a se adăuga:
Baudry et Wabhl, Louage, I, 20 şi 521 urm. Goillouard, Louage,
I, 28 și 299. Garsonnet, Pr. civ., IV, $ 642, p.28, No. 20.
Demolombe, IX, 492, 493. Demante, VII, 198, 198 bis 13. Aubry et Rau, IV, $ 365, p. 471, t. şin.7.
La p. 193, la începutul rândului $, după cuvintele „culpei
lui“, a se adăuga: (cpr. art. 1601 C. C.).
La p. 195, rândul 11, după cuvintele „faţă cu locatarult,
a se adăuga: (vedi supră, p. 104).
„La p. 201, nota 4, rândul 7, după cuvintele „T. Huc, VII,
202“, a se adăuga: şi VIII, 490.
La aceiaș pag. şi notă, rândul 10, după cuvintele „Duranton,
X, 558“, a se adăuga: Vedi înfră, p. 209 şi 419.
La aceiaş pag. şi notă, rândul 16, după cuvintele „T. Huc,
VII, 201“, a se adăuga: și VIII, 490.
ana p. 202, la finele rândului 21,a se adăuga: Vedi şi infră,

p.

314.

La p. 204, finele rândului 4, a se adăuga: Vegi infră, p. 247,
La p. 207, la finele rândul11 din text, a se ceti: „în locul
debitorului“, în loc de : în locul creditorului.
La aceiaș pag. (207), nota 4, a se adăuga la finele notei:
Giorgio Giorgi, II, 219.
La p. 208, nota 2, începutul rândului 2, după „Baudry, II,
515“, a se adăuga: şi 993.
La rândul următor din aceiaş notă, aceiaş pag. (208), după
cuvintele „Baudry et Barde, 1, 613“, a se adăuga şi 697.
La finele aceleiaş note, de la aceiaș pag. a se adăuga: Vedi
infră, p. 248, 249.
La p. 211, nota 1, n. din margine, a se ceti: Desinteresarea, debitorului, in loc de: achitarea debitorului.
La p. 214, la finele rândului 18, a se ceti: axt. 1488, în
loc de:

art

1448.

Aceiaş

rectificare

urmează

a se

face

şi la

nota din margine. |
La p. 215, rândul 14, după cuvintele „Guillouară, Louage,
1, 339*, a se adăuga: Demolombe, XXV, 148. Maread€. VI, art.
171.1, No. 1. Masse-Vergs, IV, $ 702, p. 3714, nota 90.
La aceiaş pag. şi notă, 16ndul următor (15), după cuvintele „D. P., 83. 1.3054, a se adăuga: D. P., 92. 1. 509.
La aceiaș pag. şi notă, rândul 33, după cuvintele „Baudry,
III, 694“, a se adăuga: Baudry et Wahl, Louage, IL, 851, 858.
La aceiaş pag. şi notă, rândul următor, 34, a se ceti: Cpr.
C. Toulouse, în loc de: C. Lyon.
La p. 216, nota, la finele vendului 23, a se adăuga: Cpr.
Baudry et Wahl, Louage 1, 859. Vedi şi Dupuis, nota în fine, în
D. P., 90. 2. p. %.
La p. 220, la finele. rândului 18, a se ceti: oborirea în loc
de oboririrea.
La p. 222, rândul 5 din text, a se ceti: art. 562 şi 699,
în loc de: 522 şi 699.

*
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La p.
de: 9 fevr.
La p.
519“, a se
La p.

223, n. 3, rândul 10, a se ceti: 9 fevr. 1883, în loc
1873.
230, nota 2, rândul 10, după cuvintele „D. P.;,96.1.
adăuga: şi Pand. Per i0d., 97. 2. 312.
234, nota 1, ia iuceputul rândului 19, după cnvin-

tele

9%, a se adăuga : şi p. 246.

„nota

"La p 231, la finele notei Î, a se adăuga: Vedi şi p. 218.
La, aceiaş pag. (237), nota 9 din margine, a se ceti: ant.
580 din codul Calimach, în loc de: art. 50%.
La pag. 239, la finele notei 1, a se adăuga: p. 260, 262.
La p. 240, nota 1, finele rendului 1, după cuvintele „ Pand.
Ptriod., 96. 1. 92, a se adăuga : Dreptul din 1896, No. 22, p. 203.
La p. 243, finele notei “4 dela p. precedentă, a se adărga.:
Vedi infră, p. 271, 212.
L. p. 265, n. 9, la finele rândului 8, a se ceti: din partea-i,
în loc de din ai
La, DAE 269, la finele rendului 3 din text, a se adăuga:
Vedi supră, p. 131.
La p. 210, nota 2, rendul 10, după envintele „Pand. Ptriod.,
97. 1. 1916, a se adăiiga : D. P. „97. 1. 584şi 'Trib. Brăila, Drep.
tul din 1891, No. 53. Trib. Prahova, Dreptul din 1898, No. 10.
La pag. 215, n. 2,a seadăuga: Cas. fe. Pand. Period. 97. 1.499.
La p. 216, nota 1, la începutul rândului 12, după cuvintele „Mareadă, V, art. 1348, No. IV“, a se adăuga —Contră. C.
din Bucureşti, 15 sept. 1897. Dreptul din 1897, No. 14.
La p. 218, nota, începutul rândului 16, după cuvintele „No.
21“, a se adăuga: Vedi şi Cas. rom. S. unite, 15 ianuar 1898.
Cur, judiciar din 1898, No. 5.
La p. 280, nota 1, rendul 8, după cuvintele „D. P., %.2.
291*, a se adăuga: D. P., 9. 1. 198 şi 201. D. P., 9.29. 246.
La aceiaş notă, acelaş loc, după cuvintele „D. P., 97.1
126%, a se adăuga: şi 582.
La p. 289, finele notei 1, a se adăuga: Vedi supră, p. 157.
La p. 291, n. 3, rândul 3, a se ceti: appaveat, în loc de
appa veat.
La p. 293, nota, vendul 7, după cuvintele „din contra“, a
se adăuga: în art. 13.
La p. 307, la finele notei î, a se adăuga: p. 296, n. 1.
7
La p. 311, la finele notei 2, a se adăuga : Văii in ră, p. 323.

La p „398, la finele notei 1, a se adăuga: Vedi
441, n. 2 501, n. 3. Vedi şi t. VI, Teoria culpelor.

9.1.

infră, p.

La p . 333, "la finele notei 3, a se adăuga: Cas. fi. D.P,,
613,
La p. 337, la finele n. 2, a se adăuga: p. 319,n. 3.

La p. 337, la finele notei 3, a se adăuga: Vegi înfră, p.

319, n. 3, in fine.
La p. 338, rândul 14 din text, a se citi: art, 433 şi 1638
C. Calimach, în loc de: 453.
La aceiaş pag. (338), la începutul rândului 28, după cuvin-

590
tele „ce au adus proprietarului“, a se adăuga : (vedi infră, p. 380).
La p. 345, n. 2, după cuvintele: „II, 160, în fine“ ase adăuga : Cas. fe. D. P., 97. 1. 613.
La p. 345, nota 4, in fine, rândul 6, după cuvintele „D. P.,
13. 1. 413%, a se adăuga: Cpr. Pand. Ptriod., 97. 1. 415.
La p. 349, la finele rendului 17 din text, a se adăuga:
Vedi şi înfră, p. 353.
La p. 363, ad notam, la finele rendului 21, a se adăuga:
Vegi înfră, p. 381, n. 2.
La p. 390, nota 1, rândul 9, după cuvintele „loco supră cit.*,
a se adăuga: Vegi înfră, p. 451.
|
La p. 39, nota 3, la începutul rândului 6, a se adăuga:
Pand. fr., Duel, 97 urm. Cas. fr. Pand. Chron. t. II (anii 1830—
la 1844), 1, p. 166.
La p. 393, ad notam, la începutul rândului 3, a se adăuga:
Cpr. Cas. te. Secţiuni-unite, Pand. Chron., î. III, 1, 139.
La p. 395, nota 1, rândul 1, a se ceti: de lege Aguilia, în
loc de: de legea Aquilia.
La p. 396, la ultimul rând din text, a se adăuga: Vedi
infră, p. 502.
La p. 397, la finele rândului 7 din text,
a se adăuga: Vedi
îufră, p. 4l5,n. 3.
La aceiaş pag. (397), la finele ultimului rând din text, a
se adăuga: Vedi iufă, p. 531, n. 2.
La

p. 397,

nota

4, rândul

6, după

cuvintele

„şi toţi auto-

rii“, a Se adănga: Vei înfră, p. 494 î. şi n. 1 şi 505,n 3.
La p. 399, ad notam, la finele r6ndului 6, a se adăuga:
Vedi /nfră, p. 515, ad nota.
La p. 400, nota î, la finele rândului 10,a se adăuga: Vedi
infră p. 449, n. 1.
La aceiaş pag. (400), nota 3, rândul 11, după cuvintele „7.
der code pinul“, a se adăuga: 1.
La p. 401, la ultimul vând din text, a se adăuga: Vegi
supră, p. 38 şi iufră, p. 469,
La p. 406, nota 2, rândul 2, după cuvintele „146 urm“, a
se adăuga: Giorgio Giorgi, V, 492.
La p. 408, finele notei 1, a se adăuga: Cas. fi. D. 7. 9%.
1. 92.
La p. 412, nota 4, rândul 4, după cuvintele „p. 440, t. și
n. 1“, a se adăuga: Muteau, p. 6141).
La p. 426, la finele notei 2, a se adăuga: p. 485.
La p. 425, n. 2, rândul 6, a se ceti: acelche, în loc de
veche.

La aceiaş pag. (426), nota 3, a se adăuga:
494, nota.
')

Vegi impră, p.

Tratatul lui Muteau asupra Responsabilităţei civile (De la Responsabilite civile, Paris, Ch. Mareseg, 1898), eșind de abea la finele lunei dechembrie 1897, nu lam putut cita de cât in coalele din urnă. Tot
astfel sa intâmplat şi cu excelentul tratat asupra Contractului de locațiune de Baudry et Wahl (2. vol. Paris, 1098).
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La p. 429, nota 1, la finele rândului 9, a se ceti: L. din
30 martie 1886, în loc de: L. din 30 mai.
La p. 434, la finele rândului 2 din text, ase adăuga: Vedi
infră, p. 536.
"La „p. 435, la finele rendului 13, a se adăuga: Vedi învă,
p. 529 şi 548.
La aceiaş pag. (435), la finele notei 1, a se adăuga: Vedi
înfră, p. 507.
La, aceiaş pag. (435), la finele notei 3, a se adăuga: Vedi
infră, p. 548.
La p. 436, nota 1, rândul 5, după cuvintele „p. 61 urm.“
a se adăuga: Muteau, p. 266.
La p. 437, n.], "rândul 11, după cuvintele „$ 447 p. 759,
a se adăuga: Păucescu, II, 507.
La aceiaş pag. (431), ia începutul notei 2, a se adăuga:
Păucescu, II, 509.
La pag. 443, nota 1, la începutul rendului 12, a se adăuga:
Muteau, p. 591 urm. şi TPiib. Rouen, 30 iunie 1896. In cât priveşte responsabilitatea medicilor în dreptul musulman, veqi înfră,
p. 565, ad nota.
La aceiaș pag. (443), la finele notei 1, a se adăuga: Cpr.
Prib. Rouen, 30 iunie 1896, sentinţă a cărei considerente se
v&d

reproduse în Muteau,

p. "597.

La p. 445, nota 1, rândul 4, după cuvintele „în asemene
caz“, a se adăuga: ca comitent.
"La finele aceleiaş note (p. 445), a se adăuga: Vedi ;n/ră,
p. 536. Cpr. şi Muteau, op. cif., p. 606, 607, 229 şi 230.
La p. 446, nota 2, la începutul vândului 4, după cuvintele
„533%, a se adăuga : Muteau, op. cit., p. 608.
ap. 441, la finele notei 2, a se adăuga. Vedi ixfră, p.
501, n. 3.
La p. 445, nota2, după cuvintele „Giorgio Giorgi, V, 1555,
a se adănga: Păucescu. II, 54.
La p. 455, ad nota, la finele rândului 15, a se adăuga:
Cas. fr. Pund. 'Ptriod., 97. 1. 597.
La p. 42, n. din margine la nota 2, a se ceti: Pedepsirea
beţiei, în loc de eției,

La pag. 476, ad nota,
Curierul judiciar

din 1897,

No.

la finele rândului 25, a se adăuga:
44,

La p. 481, vendul 3'a notei 1, după cuvintele „art.“ a se
adăuga : 341.
La p. 488, n. 3, rândul 2, a se ceti: Dooit comn., V, 19
urm.,în loc de 1716 urm.
La aceiaș notă de la aceiaș pag, la fine, a se citi: Vedi
infră, explic. art. 1001, p. 572 n. 1; 573 nota.
Ta p. 494, la finele rândulni 2 din text, a se ceti: art.
1169, în loc de: art. 1160.
La p. 496, nota 2, rendul 10, după cuvintele „No. 120%, a
se adăuga: Muteau, op. cit., p. 621 urm.
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La pag. 508, rândul 1, după cuvintele „sunt, desăreinați“ a
se adăuga: după 10 ani de la terminarea lucrărei.
La pag. 534, ad notam, la începutul rândului 12, a se suprima cuvintele : „Giorgio Giorgi, V, 283“, care din eroare sau
interealat acolo.
La p..579, n. 2, rândul 93, a se ceti: supră, p. 919, în loc
de : 518.
La p. 515, nota 2, rândul 24, a se ceti: Vegi înfră, p.

519 t. şi n. 4, în loc de: p. 578.
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TITLUL

III.

Nm

— Te

în volumul
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oma te

cuprinse

ul

V-le

Pagina

Despre contracte sau convenţiuni, sau
bine dis, despre Obligaţiuni (art. 942 urm.).

mai
D—

CAPITOLUL 1
Disposiţiuni preliminare.
Noţiuni generale asupra obligaţiunei
.
Despre causele san sorgintea obligaţiunelor .
Despre

6—"7
1—8

contracte sau convenţiuni.— Noţiuni generale

asupra convenţiunelor şi contractelor (art. 949).
Divisiunea contractelor. — Contracte unilaterale şi
bilaterale sau sinalagmatice (art. 943, 944)
.
Contractele cu titlu oneros şi cu titlu gratuit (art.
945, 946)
.
,
,
,
,
,
,
.
Subdivisiunea contractelor cu titlu oneros în contracte comutative şi aleatorii (art. 947) .
Contracte solemne şi. nesolemne .
Contracte consensuale şi reale
Contracte

principale

şi accesorii

,

,

Contracte numite şi nenumite. (Art. 1107 C. fr.
1103 C. italian, eliminate de legiuitorul nostru).

Despre cele trei
care contract.

lucruri
.

ce trebuesc

CAPITOLUL

distinse

în fie-

.

8—10
10—12
19—13
13—15
15—16
16—17
11—18
18--20

20—21

|

Despre condiţiunele, adecă insuşirele esenţiale pentru

validitatea convenţiunelor

(contractelor) (art. 948)

SECȚIUNEA 1
Despre capacitatea părților contractante (condiţiune
de validitate a convenţiunelor) (art. 949).

24 95
38
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Persoanele lovite de o incapacitate naturală de a
contracta
.
.
,
.
,
.
„95-21
Persoanele lovite de o incapacitate civilă sau juridică de a contracta (art. 950).
,
,
„98—30
Persoanele

lovite

de o

incapacitate

specială

de

a

contracta (art. 950, $ 4).
,
,
.
,
.
Sancţiunea incapacităţilor generale (art. 208, 952).
SECŢIUNEA

30—93
32—35

II

Despre consimțământ (condiţiune esenţială pentru
existența convenţiunelor).
,
,
.
„985—49
Despre manifestarea, consimțământului .
„43—44
Viciile de consimţemânt (eroare, violență, dol). (Altă
condițiune de validitate a convenţiunelor). (Art. 953).
45
Despre eroare (art. 954, 1712).
.
„40—47
Casurile în care eroarea face ca convenţia să fie
inexistentă
,
,
.
,
.
„4T7—48
Casurile în care eroarea face ca convenţia să fie
numai anulabilă (art. 954).
,
.
.
„ 48—51
Casul al doilea.— Eroarea asupra persoanei (art. 954,
$ 2 şi 1119)
,
,
,
,
.
.
„Bl—b4
Casurile

în care eroarea nu are nici o înriurire asu-

pra validităţei convenţiunei
,
Despre violenţă (art. 955—958).
Caracterele ce trebue

,

să întrunească violența pentru

.

54—57
91-60

a atrage anularea convenţiunei (art. 956).
„ 60—68
Despre dol sau vicleșug.— Definiţiune şi noţiuni
generale (art. 960).
,
.
.
.
„ 68—'15
Condiţiunele cerute pentru ca, dolul să atragă anularea contractului
,
.
,
.
„15—86
Efectele erorei, violenţei şi dolului.— Regule comune
celor trei vicii de consimţâmânt (art. 959, 961, 1900).
86—89
Efectele anulărei convențiunei in privinţa celor de
al treile.
,
,
,
,
,
,
„ 89—91
Despre lesiune în privinţa persoanelor capabile
(art. 694, 1165).
,
,
,
.
.
a 91—91
Despre promisiunele şi stipulaţiunele pentru alţii
(art. 1119—1122 din codul francez eliminate de legiuitorul nostru).
,
,
,
.
,
„91—107
Despre condiţiunele (însușirele) esenţiale pentru existența convenţiunelor (contractelor).
107
SECŢIUNEA

11

Despre obiectul convenţiunelor (art. 962, 963, 964,
965, 1310).
,
,
.
,
,
,
„ 108—127
SECŢIUNEA
Despre causa, convențiunelor.

-.

Obligaţii fără causă (art. 966, 968)

1V
„121—130

. 130—132

-
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Obligaţii întemeiate pe o causă falşă.
Obligaţii întemeiate pe o causă ilicită (art. 966, 968).
Efectele lipsei de causă sau existenţei unei cause
vicioase,
Despre ceasul în care causa nu este exprimată în
convenţie (art. 961 C. C. 1120, 1121 Cod italian).
„
CAPITOLUL

132—134
134—150
151—153
153—155

III

Despre efectul convenţiunelor şi despre puterea lor
legală.
.
.
.
.
.
„155

SECŢIUNEA 1
Disposiţiuni

generale

sau

efecte

generale

ale con-

vențiilor (între părțile contractante) (art. 969, 970,
1111)
Efectele convenţiunelor în privința strămutărei proprietăţei sau altor drepturi reale
Ochire retrospectivă asupra str ămutărei proprietăţei
(Dreptul roman şi dreptul nostru anterior).
Strămutarea, proprietăţei între părţi în dreptul ac-

tual (art. 911, 1295, $ 1)

,

Strămutarea, proprietăţei îîn privinta celor de al tr eile
în dreptul actual.
.

156—161
161

161—166.
166—168.
168

Strămutarea proprietăţei imobilelor şi a1 drepturilor
reale imobiliare faţă cu cei de al treile (art. 818,
819, 1295, $ 2, 1901, 1802, 1803 C. C., 121—194 Pr,
civilă).
Strămutarea

168—172
proprietăţei

mobilelor

al treile (art. 919).

faţă

cu "cei de

,

Strămutarea, proprietăţei

112—176

mobilelor

incorporale

faţă

116— 185
cu cei de al treile (art. 1393, 1394).
.
Despre risco-pericolul lucrului înstrăinat (art. 971,
parte finală, 1074, $ 2, 1335).
,
.
„ 185—193
SECŢIUNEA

II

Despre efectul convenţiunelor în privinţa celor de
al treile (art. 913).
,
Dreptul creditorilor de a exercita drepturile şi acţiunele debitorului

lor (acţiune oblică, subrogatorie sau

indirectă) (art. 974).
Drepturile

şi acţiunele: pe

care

creditorii "le pot

exercita în numele debitorului lor .
Condiţiunele cerute pentru exercițiul acţiunei subrogatorie.

Efectele
Despre
976, 1264
Origina

.

.

exerciţiului acțiunei subrogatorie
acțiunea pauliană sau revocatorie (art. 975,
C. C., 721 C.eom.).
şi temeiul acţiunei revocatorie sau pauliane.

194—196
197—200.
200—209
„209—214.
214—211

2117—218
218—221
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Condiţiile cerate
Prima condiţie.—
A doua condiţie,
Jraudandi ex parte

pentru exerciţiul acţiunei pauliane. 221
Prejudiciu.—- Fventus damni .
„ 222—994
— Frauda debitorului (consiliu
debitoris).
.
„ 225—926
Despre complicitatea, celor de al treile
220-—231

Despre

sub-acbhisitori.

Persoanele

care pot exercita acţiunea pauliană sau

1 937.939

revocatorie.
„940
— 945
Actele care pot; fi atacate prin acţiunea pauliană . 240-—252
Caracterul acţiunei pauliane (Controversă)
Obiectul acţiunei pauliane (Controversă).
Prescrierea, acţiunei pauliane (Controversă).
256 —958
Excepţiunele prin care acţiunea, paaliană poate fi

„259—253
1 254-255

respinsă,
Despre

.
efectele” acţiunei

pauliane.

Efectele acţiunei pauliane în cât priveşte rapor turile creditorilor cu cei de al treile a căror contracte
sunt revocate
Efectele acţiunei pauliane în cât priveşte
rile creditorilor între ei şi cu debitorul.

„ 258—259
260
260—262

raportu-

262—263
Etectele acţiunei panliane în cât priveşte raporturile debitorului cu cel de al treile achisitor
.
„ 264—265
Despre acţiunea in simulaţiune
„ 265—281
Despre sub-achisitori (Controversă).
„ 281—982
Prescrierea acţiunei în simulaţiune.
„983
SECŢIUNEA

III

„ 283—304

Despre interpretarea convenţiunelor.

CAPITOLUL 1V.
Despre quasi-contracte.-— Generalități .
„304
Obligaţiile care se nasc sau isvoresc din lege
„ 304—307
Despre quasi-contracte.— Definiţie (art. 986).
307—310
Despre gestiunea de afaceri (Quasi-contract bilateral). 311—312
Condiţiunele cerute pentru existența gestiunei de
afaceri (art. 987).
.
312—324
Obligaţiunele care resultă din gestiunea de afaceri. 324
Obligaţiunele gerantului cătră proprietar.— Acţiunea
negotiorum gestorum directa (art. 981—996)).
„ 324—925
Continuarea

şi sevârşirea

gestiunei

începute.

981, 988)
Ingrijirea unui bun proprietar (art. 989)
Responsabilitatea gerantului (art. 990).
Darea socotelelor (art. 1541 C. C. şi 19392
mach).
Obligaţiunele

proprietar ului sau stăpânului

(art.

.
C. Cali-

325—326

-396—397

297.—331
331—335

cătră ge-

ani, —— Acţiunea negotiorum gestorun contraria (art.
)
.
335—344
Despre ratificarea gestiunei de afaceri. (art. 1546). 344—348
Deosebire între mandat şi gestiunea de afaceri.
. 348—350
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Despre acţiunea de în rem verso. — Deosebire între
această acţiune şi acţiunea hegotiorum gestorum.
. 350—353
Dificultăţile la care gestiunea de afaceri poate să

deie loc în dreptul internaţional privat
Despre

plata

nedatorită.

.

Quasi-contract

unilateral.

353—3602
362—363

Condiţiunele cerute pentru ca condictio îndebiti să,
poată avea loc (art. 1092, $ 1, 992, 993).
. 9693-—364
Prima condiţie.— Plata, trebue să fie nedatorită
. 9364—368
A doua condiţie.— Plata trebue să fi fost făcută din
eroare în toate ceasurile. (Controversă).
369—3'14
Hifectele plăţei nedatorite (între părţi). — Obligaţiunele primitoralui plăţei (art. 994, 995, 996) .
314—3179
Obligaţiile plătitorului (art. 997).
|
,
319—381
Efectele plăţei nedatorite în privinţa terţiilor achisitori.
.
381—385
Dificultăţile la care restituţia

unei plăţi nedatorite

poate da, loc în dreptul internaţional privat.
Despre oare-care acţiuni care. presintă
repetiţia plăţei nedatorite

385—386

analogie

cu

Condictio ob turpem causam (art. 966)

CAPITOLUL
Despre
tului

delicte și quasi-delicte.

.

.

. 386-388
388-390

V

Definiţiunea
.

.

delie.

. 390—392

Definiţia quasi- -delictului
392—394
Responsabilitatea, care rezultă din delicte și “quasidelicte (art. 998, 999)
.
„ 394—305
Despre elementele delictelor sau quasi- delietelor . 395
10 Necesitatea unei culpe .
395—425
2% Culpa trebue să fie causa prejudiciului a cărui
reparare se cere ,
,
,
,
„425—448
30 Necesitatea, unei daune .
„ 449—-468
40 Ilicitatea faptului
. 468—469
9% Imputabilitatea. faptului autor ului său.
469—4171
Despre acţiunea în daune. — Persoanele care pot
exercita, această acţiune,
411-481
Persoanele contra cărora acţiunea în daune poate
fi întrodusă.
.
481—482
'Tribunalele competente dea judeca acţiunea îîn daune. 482—483
Determinarea guantumului daunelor
483—+489
Casul

când

delictul

sau quasi-delictul

este imputa-

bil mai multor persoane.— Solidaritate (art. 1003).
. 489—493
Dovedirea delictului sau quasi-delietului.
493—495
Despre transportul da persoane (art. 1475 C. C.,
425 C. com.).
,
,
„ 495—-498
Raporturile

între

patroni

și lucrători

Prescrierea acţiunei, în daune.
Alte fine de neprimire care se pot
în daune

.

.

.

,

opune
.

acţiunei
.

„498—506
506—513

„ 513—515
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Despre responsabilitatea civilă care poate să incumbe
unei persoane din cansa faptului altuia, sau din causa
lucrurilor care sunt sub paza sa (art. 1000— 1002) „ 515—517
Casurile în care o persoană respunde de faptele al518
tuia (art. 1000, $ 2, 3 şi 4)..
,
10 Responsabilitatea tatălui și a mamei pentru faptele comise de copiii lor minori ce locuesc cu dânșii

518—525

(art. 1000, $ 2).
20 Responsabilitatea institutorilor şi artisanilor pentru prejudiciul causat, de elevii şi ucenicii lor (art,

525—526
1000, $ 4)
.
30 "Responsabilitatea 'stapânilor pentru prejudiciul
causat de servitorii şi prepuşii lor în funcțiunele ce
li s'au încredinţat (art. 1000, $ 3).
„ 526—538
Despre acţiunea de effusis et dejectis
538—539

.539—-546
responsabilitatea persoanelor morale.
responsabilitatea Statului pentru greşălele

Despre
Despre

funcţionarilor, agenţilor sau prepuşilor săi.
Despre responsabilitatea comunelor şi judeţelor pentru greșălele funcţionarilor, agenţilor sau prepuşilor lor.
Caracterele

acţiunei

546—552
553—557

în responsabilitate care resultă

din faptul altuia.
Casurile

551—560

în care o persoană

respunde

"de lucrarile

care sunt sub paza sa.
i” Responsabilitatea civilă pentru dauna causată de

560

560—514
noastre sau de care ne servim.
20 Responsabilitatea civilă pentru dauna care resultă
„ 574--583
din un lucru neînsufleţit, edificiu sau altul.
Addenda et Corrigenda
„ 585—b591
animalele

Tabla

materiilor

cuprinse

în Vol. al

„ 593—598

V-le

Tablu numerică a art. şi a legilor explicate în vol.
al V-le.
Tabla

.
analitică

„599 —613
şi alfabetică a iateriilor

în volumul de față.

cuprinse
.

AIA

615

urm.

TABLA NUMERICA A ARTICOLELOR,
explicate în

VOLUMUL
Codul
Art.
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9
3
5
13
14)
37
38
101—105
120
121

357
430
514
s
,
359—369
398, n.2, 429,
”
n. 1; 432
„2071; 518,n.1
=
519,
nota

129

22,n.2

162
165

52, 79, 203, 208
şi tr. fr., 19

185 urm.
190
. 487,
196
. 486,
207
,
32
954 urm
286 urm
.
307.
355,n.1; 468;; 520,
337
,
343
.
408
„302,

306
nota
nota
urm
160
2083
n. |
520
306
n. 1

AL

V-le.?)

Cisril.
Art.
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421
,
,
,
520
445
.
.
.
31
448.
.
.
4Ti
458
,
,
„BI, 471
468
.
„561, n.1; 574
416.
„118, şi t. II,
418].
,
„416 urm.
485
.
232
494
338.3; 380 ; 428 n.1
50
.
561, n. d
539
,
.
.
380
545 urm
,
,
516
554
.
.
516
562
. 999, 225; 254,n.1
şi t. II, 650
5Ti
313)
„119 n.3; , 204
64.
.
5, 166, 111, 994
694 91, 95, 96, 371 şi t. IIL
699 . 992. şin.2;225;954,
n. | şi t. III, 355 urm.
102.
.
,
114 urm.
185 . 200,n.3; 250, 251, 252;
254, n. 1 şi t. III, 598

1) Această tablă este lucrată cu multă îngrijire p. a înlesni cercetările pe articole. Litera f. însămnează fezt ear n, nota. Astfel, 520 t. şi n. 1 însemnează: p. 520, text și nota 1. De câte ori it. t. este urmată deo
cifră romană, ea nu mai îns&mnează text, ci tom. Astfel, t. IV, 150, n.
1, însămnează: t. IV, p. 150, nota 1. Unele materii fiind studiate mai pe
larg în tratatul nostru în limba franceză (Droit ancien et moderne de la
Roumanie), am trimes une-ori și la acest volum. Astfel șî. fr., 152, n.
1 însemnează : tratatul nostru în limba franceză, p. 152, n. 1.

600
Art.
790
192
803
814
816
818
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99:
93
289, 290, ni şi t. IV,
100 urm.
39, 40, n. 2 190 urm.
.
,
43, n. 1
"168 urm., 191 urm.,

825
831
845
899
931
933
942

.
. 16, 231 urm.
,
,
208, 248
Il? şit. IV, "859
„906 şit. IV, 57 Lurm.
„480 şi t. IV, 258
„1iTşit. IV, 151urm.
,
,
„9, 10

,
,

819

,

,

200” urm., 203

St
946)

1019
12, 13

941
948
949
950
951

,
,
13
„
912 24, 195
.
,
24-97
,
,
28—92
Acest text va fi explicat în î. VI,

952
953.
954
955

.
,
,

,
,
,

sa

32—85
.
45
„ 46—51

ana

959).

_

959

960
961
962|
5)
964
965

odată cn
art. 1157

,

86 urm.

,
,
„ 68—86
„99, n.2; 8lurm.
108—127
,

,

966

. 130 urm.,

967

,

968

,

969
910)

,

,
A

269, 2711
388) urm.

"153— 155
130 urm.

_
„156—161

Art.

971
972
973
974

Pagina.
185 urm.
112—116
,
194—196
197—91'1, 249, 265,
n. 2; "374, 419.

166—168,
19;

975
ra)
971
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988)
989

990

991
992)
993
9940
995
996]
991

SE
999
1000

13, 19%, 205, 213, n.2;
211 urm., 250,265, n. 2

.

283—9289
289—290
290—291
291—993
.
294
294 —295
295—300
300—301
301—304
301— 310
312—394
324—331
335, 344
363—314

261,
302, n. 1; 374—
379
319-—381

(EI

141, 221,961, 394 urm.
516 urm., 540 urm.,
551, 552
548, 360 urm.
„* 548, 557, 513 urm.
329, 349, 481 n.2:
489 urni., 522, n.92; 566
518
298
„367, n.1l

1011
1016

„9281
. 213

1001
1002
1003

„1008

1

1019
1020
1021

12, 158,

n.1

601
Art,

Art.

Pagina.

1167

23, 344,n.9; 347, n. |

1168
1169

.

1175
1119
1180
1190
1197
1201
1209
1203

93
.24, 54, 68, 132, 933,
974, 371, 493, 497, 500,
504 t. şi n. 3
280 şi t.IV, 24, notă;
169 t. şi n. 1; 445
şi n.3
194, 915, 279, 282
,
12
.
12
-. 93, 87, 259, 344, n. 2
.
,
3792
9262
„523, 326
.
"276, n. 1; 918

1206

54, nota 2 şi tr. fr, 343

1173

1226

t. şin.3

114 mm.

Pagina.

1223
1539)

1024
998
1095
941
1021
,
,
298
1049—1046
.
,
491
1061
.
,
,
118
1074
185 urm., 317
1079
"330
1080
397, 398, 349, 396,
444, 496
1081
.
.
484
1082)
186,213, 944, 245,494,
1083)
491, 500, 504 t.şin.3
1094
449, 483
1085
,
484, 566
1086
496, n. 2; 485
1088
933, 334, 376, "484,
485, 486
1092
53, 151, 363) urm.
1101
n.
1102
186, 191
1104
,
298
1156
189, 191 „192, 201, 321,
314, n. 53711 „379, 496,
"497, 500
1160
391, n. 4; 494, 504
1169
,
413
1164
„94, 374
1165.
91 urm. „94, 504

-

1949
1943
pp
1964

36, 159,476, nota
.
,
,

207
415
193
217 urm., 948

1965

.

416, "nota

1910.

,

416, nota

1275.

,

154, n.3

.

,
,

1979

204

1995
1309
1310

166 urm. „168 urm., 1177
.
31 t. şi n. 1; 146
.
108 urm., "118

1319
1315

.
.

1335

.

.

1337.
1339
.

,

13

.

1311
13%.

112, 2%, 298 2300
163, 504, n. 3
185 urm.

,

385
135

6, nota; 2ll,n.

,

21,

1

380
n. ]

1304) + 160,n. 14 176--185
1402

.

„909

t. şin.

1403
1434

,

31, n. 1
516, n. 1; 532, 533,
534
1435
,
494, n. 3
1437
,
,
43
1439
.
,
,
132
1441
,
.
106
1448
.
.
,
914
145,
,
,
43
141
,
144, 505
1475

. 495 urm.

1483
454, 435, 501, 508,
1487
,
1593
,
.
1527
.
,
1533
.
,
42, 43,
1534
,
,
1539
„995, 326,
1540
.
326, 321, 349,
1542.
914, 328, „e,
1543
,
,
1544
339,
1546

576
531
159
159
318
350
348
350
536
329
334

333, 343, n. 2; 344, n.9

-

602
dot.

Pagina

1548
1549
1550

.
,
.
332 „333,

155i
1552
1561
1565
1566
1570
1599
1601
1607
1623
1694
1695
1636
1699
1701
110,

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

110%
1710f
1711

,
348
.
339
340, 345, n.
2; 533, 534
,
,
349
,
,
396
,
,
330
,
,
417
.
,
330
,
„849, 343
,
„326, 827
,
„186, 311
,
„318, n.1
,
416
398, n. 2; 533, 534
,
416, 531
,
,
132
.
,
139
,
,
139
„503, 513, 5l4

-

,

„300,

301

54, nota;

119
1.
1718)
1719)
1799
11710

94,n. 1; 156
urm. "371
46 urm., 48, 52
,
57
199, 200, 213, 221, 263,
267, nota ; 2179, 474
.
,
.
263
91, 237, n. 2; 238,
281

Procedură
58
14
TI.
112
140
211
305
339
314

,
,
,
urm.
,
urm.
urm.
urm.

,
,
,
.
,
429,

261,
426, n.
II, 192

253,
„528,
,
,
,

482
nota
439
385
401
,
446
430 î. şi nota
948 î. şin.1l;
n. 1; 433, 45
6; t. 1, partea
urm. și tr. fr.
318 urm.

dri.

Pagina.

1179.
179
1801
1802
1803
1816
1847
1819
181
1829
1894
18%

.

.
.
.
.

200

.
.
.
.

1890

.

1913

,
,
,
,
,

..

1841

1902
1909

11,n.2
911, n.1
168

1843
19863
1874
1876

189%.
1899
1900

,
,

.

urm.

1170, n. 1
431, 432
,
432
110, n. 1
432
949, n. 9
n. 3 şi t III,
499, n. 4

„d12,n. 2

2092, 234,n. 1;
,
„510,
,
„ 510,
- 519,

246
Bll
511
nota,

251, 283, 323, 374,
383, 501, 506, 509,
512, 513, 566)
.
,
„951, 383
„80, 14, n. 9
34, 39, 87 urm. „151,n.
3; 256 t. şi n. 3. 257,
258, 283 şi t. III, 630;
t. IV, 107, n. 1
4384,4%5, 507, 508, 516
15,89, n. 2; 174, n.1;
115, 382, 383, 387
.
,
306, n. 4

civilă.
406)
405

205 t. şi n.l

409

420
,
492
,
455
4617 urm.
494
496
506
5i4

,
,
.

516

,

,
,
433
,
,
433
,
182, 198
,
li, n]
200, n. 3 şi t. III,
429, n. 4
E
135
„383,n.3
934, 235, "mota
.

„935, nota

-603
Pagina.
383, n. 3
214, n.3

Art.

565
611

110)

Pagina.

Art.
121
122
123
134

159

169 urm., 1î7,n.1

Procedură penală.

not

441

2080

125.

201

425, nota

179)

408, n. 4

226

425, nota,

494, n. 1, 425 nota

a

494, n. 1

191)

„494, n. 1, 495, nota

a!

452, n. 1; 508 urm,
513

29

186

494, n. î, 482

595
Codul

ID

13

16)

22
33)
53
57
58
62
63
152
203

29

"891

536, n. 1

49, 49

22
23
35
31
45

|

400, n. 3 |
„423
410, 513

.

E

„510,

958...

392

"18, nota
10 t. şi n. 1; 467
,
,
„144

381.

.

35.

,

nota

210.
332 urm
351.

.

„.

509. şin.2

.

. 39%

385 $ 6şi8 .539,n.2; 563,n.2
38980
.
,
„559

„4
.
„430
431, n. 3; 492

386
391
393ț

391,
n. 2; 444, 502

| 394

.

481,n.1;

563,n.2

de e6nierţ (1887). -

2%, n.3

18)

200

29 şi î. IV, 38,39 |

Codul
15

penal.

|!

48

133, n. 4; 311, n. 1;

391, n. 5.

29 | po
1
329
910.
1.2350
536, n.1 | 374
92) 850
40 t. şin a
_
-

.

5

EA

4

2 | op

e

BB

604
Art.
394
413
493
495
MM.
454,
488
50.

.
.
.
.
.

506 .
654 ,
GI
.
113.

Pagina.
318, n. 5; 319 nota
,
a
49%5,n.1l
,
„536
,
416, 495 urm.
,
. 538
,
Ut. şi n.2
.
„139
,
488, 531, 537,
571, n. 1
,
,
„397
.
„ 4iT,n.6
.
,
„493
,
,
„80

Art
190.

Pagina.
946, n. 5; 346,n. 1;
378, n. 4 şi t. IV, 37,
38, 318, n. 4
Dl
. 119, n.2; 196, 217
urm, 235, "nota; 240,
n. Î; 246, n. 5
192.
,
, "936, nota.
193.
,
. 236, nota
131.
,
„825, n.1l
133
,
„940, n.1
948.
,
,
„195
881 .
,
.
„135
907...
.
„198

Constituţie.
Ţ

.

199,n.2;

911,916,n.

1; 271, 218 şi t. I, par-

24.

tea 1, 165 urm.; t. III,
p. 258; t.1V,p. 59, 673,

92
10%

n. 3 şi tr. fr. 35 urm.,

132

.
,
.

.

„452

.
,

441
452, 414, “nota

,

193, 194, 498

134, 110, 448,n. 1

Legi
Legea din 16 martie 1842
(duel) 393, nota
Legea din 24 ianuar 1861
p. înființarea Curţei de Casaţie
(art. 37).
151, 988
12, 11
409, n. 3
Legea presei din 1 april
180
.
,
,
451
L. p. secularisarea bunurilor monăstireşti din 17 dech.
1863
.
.
553, n. |
Legea din 15 aug. 1804 p.
regularea

proprietăţei

rurale

(art. 1)... 193 urm. î. şi nota
„440, n.3
| Lega din 19 sept. 1864 p.
constrengerea corporală. 136,
; 356, nota; 488, 489 t.
şi n. 4;
Legea din 95 dechem. 1868
p. poliţia rurală (art. 14, 17
urm.) '563
84, 85, 86.
398, n. 2, 399,
n. 2.

speciale. :
Legea din
asupra

26 martie

poliţiei

şi

1870

exploatărei

căilor

ferate (art. 5,6, 9, 13).
399, nota; "410, n. 4
Legea din 15 iunie 1874 a-

supra vămilor

392,

n. |
„481, n.
„2. 489, n.92
,
„558, 559

161 urm.
1%.
.
197
,

Legea

(art. 192).

din

16

iunie

1874

asupra serviciului sanitar ...
|
446 n. 1
Legea din 13 fevr. 1819 p.
menţinerea

şi executarea

art.

1 din legea “rurală. 124, 428
n. Î.
Legea din 20 fevr. 1879 p.
anularea clausei penale . 136
Legea din 15 april 1879 asupra măreilor de fabrici (art.
6)...
.
,
451, 458

605
Legea
tăței

asupra

responsabili-

ministeriale

din

2 mai

1819 (art. 4) ... 433, 439, 541
Legea din 9 martie 1880 p.
organisarea Dobrogei (art. 41)
56, n. 3
Legea, din 1 martie 1981 p.
modificarea art. 409, 410 Pr.
civ. (L. Grădişteanu) ... 120,
121, n. 1
Legea din 94 iunie i881
(C. silvic)
23...

.

BSD

te şin. |

DA
D355, ni
Vedi şi tr. fr., 248, 249, n. 6
Legea din 4 iulie 1881 asupra
busselor (art. 19)... 433, 434
25
„536
Legea, din 10 martie 1882
p.

constatarea

şi

perceperea

contribuţiilor
550, n. 2
Legea din 28 mai 1882 asupra poliţiei sanitare şi veterinare (art, 174)...
12, 119
Legea din 20 ianuar 1883
p. oprirea lotărielor... 135, 136
L. din 21 ianuar 1883 p. titlurile la purtător perdute, distruse, ete. (art. 19, 22) ...434
t. şin.

|

Legea din 18 martie 1884
asupra înscrierei firmelor (art.
6)
,
„451, 408
Legea

electorală

din

9

iu-

nie 1984 (art. 127)..... 146
„L. din 30 martie 1886 asupra
organ. judecăt. din Dobrogea,
(art. 40) . . .„
.499n.1
Legea din 31 martie 1886
p. monopolul chibriturilor şi
cărților de joc. 119, 487, n.1
Legea din 28 fevr. 1831 asupra monopolului tutunurilor
119, 48î,n.1

Legea comunală din 7 mai
1887 (art. 1).
„553, n.1.

Legea org. judecătoreşti din

1 sept. 1890 (art. 2 şi 51). 191
41
439
Legea asupra poliţiei vânatului din 2 nov. 1891 (art. 2
şi 14)
. . . .
56L,n.dt
17.
PI
487, n. ]
Legea din 16 iunie 1892 asupra servitorilor, . . 399,
nota ; 527 n. 4
Legea telegrafo- poştală din
19 iulie 189 (art. 13) 454, nota
97
.
,
„488
104
,
„416, n. 4
Legea din 29 mai 1993 p.
constatarea și perceperea contribuţiilor directe . . 550,n.2
Legea din 1 iunie 1893 asupra

clerului

mirean

şi

semi-

narelor . . . „ 553, n.
Legea din 3l mai 1894
consiliile judeţiane (art.
557, t.şin.
Legea din 31 iule 1894
organ

comunelor

urbane

Da
5

58,
.

1
p.
1)
4
p.

(art.

nl

554, 555

Legea din 15 dechem. 1894
asupra alienaţilor . 31, 32;
529, ni
Legea din 18 martie 189
asupra numelui (art. 10) 456,n.2
Legea, din 21 april 1895 aspra minelor. . . 497, 498
Legea din 4 mai 1895 p.
modificarea unor art. din codul penal
10, n. 1
Legea, asupra, jud. de ocoale .
din 1 iunie 1896.
..99,n.4
489, 564, 565
Legea din 25 feve. 1897 p.
înfiinţarea, caselor de pensie
ale funcţionarilor judeţiani și
comunali. . . .
38,n.3
Legea din 6 martie 1897
asupra

repausului

149, n. 1; 42,n.2

domenieal

606
Legiuiri
Pravila lui M.

Basarab.

Capit. 22.
„81,n.2
—
116,
. . 542, nota
— 118.
. . 461, nota
— 217...
4, n.3
— 301.
563 n. 2
Codul Ipsilanti.
Capit. p. zestre . . 489, n.1
Pravila lui V. Lupu,

564 şi tr. fr., 468 urm.
Codul Caragea.
Vedi p. 25, n. 4;
41, 48; 59, “i, 73,
81, n. 2; 94 n. 4;
118, n. 9; 162, 163,
n. 1; 306, 307, 387,

46, nota;
n. 9; 80,
Îl nota;
219, 296
n. 2;391,
Codul

Art.

Pagina.

3 (2 C. austriac)... 53, n.29

Ă, 4 G, austalac)) „352, n.9
12
e
e. e . 360,n.3
13 . . . .
. 293, nota
5...
542 nota,
31 (19. austriac) „423, n. 3
43
"54, nota
Guam...
.140,n.2
61 (46 C. austr.) . „141, nl
68
381 n. 2
220 (165 C. austr.).. „464, nota
221 (166 C. austr.)
223 (167
—
)

iQ

20 | untrata

226 170
22101

—
—

)
)

.. 159, n.4
250 (185 C. auster.) şi t I,par251 (185
—
)țtea II, 394
n. ]
396 (300 C. austr.) ... 357 nota

vechi.
nota; 460, n. 5; 461 nota; 462
n. 2; 541, nota, ete.
Codul

Andronachi

Donici.

Vedi p. 8, 46, nota; 59,62
n. 3; 63, n. 3. 68, n. 4
12,
n. 1; 81, n 2; 94, n.4;

149, n. 3; 159, n. 3; 162, n.

1; 163, n. 2 şi3; 1604, nota;

188, n. 2; 219, 220, 256,265,
268; 293, nota; 387, n.
460 n. 5 şi 6; 534, ete.

2;

Regul. Organic a Moldovei.
(anexa lit. |.) ...170,n.1
Regul. Organic a Munteniei.
364 . . . . 541,ad notam.
Calimach.

Art.
Pagina.
423 (324 C. austr.) ... 231,n.3
432 (331 C. austr.)

445 Q41
446
(40

—

)
9).
579.3

418 (304 C. austr.) ....

572 (427

—

)

....

403

164

513 (428 C. austr.). 164,165, n.

5175 (430

—

)..

162, n. |

516 (431 C. auster. mod. 163, 165
511 (lipseşte
în C. aust.) 163,165
580 (442 C. austr.) 89; 237,
n. 2; 383,n.3
193...
, „60, n. 2
131 (510 C. auster.) . 56, n. 2
133 GI
—
3 52, n. 3; 56,
n. 2; 287, md
13462
—
).. „56, 198
736
A
„989
796 (653 C. austr.). „125

887 (700C. austr.) 137, n.9 și t.
IV, 10,

1032...

t. şin. 2

„14

Aar.

1033

Pagina.

.

.

-

.

.

Ari.

.60,n.2

1088 (1432 C. austr. ) 364, n. 3
1095 . . . .45,n. 2; 68
109% . .
„9%, n. 1
1150 (859. anstr.)... 1, m 3;
3, t.şin.2; 305, nota
1152 (861 C, austr.) .. 10 n.l;
35, n. 3
1153 (862
—
„10,n. 3;
38, n. 3; 39; qi
1154 (863
—
)...43; 319
nota ; 345, 346
1155 (864
—
)... 10,11
1156 (865
—
)...9%,n.4
1157 (865
—
„95,n.4
1160 (869C. austr) 45, n. '2.59
1161 (869
68

1162 (870

—

1285 (952 C. austr.)

1986 (953

—

n.2;

).. 46 nota;

„49, 51, 59, 68, 85
1163 (871
46 nota;
49, 51, 68, 85
1164 (872
—
)... '85
1165 (873
—
j.. 5ln.3;
82, 83, 86
1166 (874
—
)... 16,n.
2; 86
1161 (875
„59, 66. şi
n. 4; 6, n. 1; 80
1169 (877
—
). „39
1110 (818
—
.. 110. şi
n. 2; 118
1171 (8179
—
)..149,n.2
1172 (879
—
)..114,n.3;
146 t. şi n. 5,
1417,n. 3; 303
1173 (880
—
).. - 118
1174 (881
—
)... 100
115...
: 81 nota
1930 (914C. austi.). . „989
1931 (015
—
)... 296
1939 (916
—
9... 265ut.şi
|
n. 2
1940 (993
—
)... "10

«

) „= «220

1339...
„86
nota
1352 (1008 6. austr.)... 313,02
1384 (1032
—
) 321, nota

__Pagina._

1388 (1035 C.austr.)...328
1389 (1036
—
)..336,n.
1; 337
1391 (1038
—
).. „338, n.
- 339
1392 (1039
—
). sai 331
1393 (1040
—
)... "311,
320, 399
139% (0043
—
). 317, 318
1412 (1053
—
9)... 104
1422 (1060
—
).. 94, n. 4
MIL...
„12
1454 (1084
>... 164
1521 (1138
).. '89, 931,
383, n. 1

1531 (1138
1562 (14
1609 . .
1614 . .

—
—
. .

). 9817, n, 2
). 388, n 5
. 159,n.3
159, n.3

1001

.

.

.

.

.

416, nota

1622 (1218C.austr.).. 228, nota
1638...
. . . 838
1669 . . , . . 387,n.2
1700 (1268 C. austr.)... 94
1708 (19174
—
)..136,n.1
1709 (1275
—
)...111
1710 (1276
—
)..111,112
i şin. 1
11793 (1993
—
)... 449
1794 (294
—
390; n.3;
398, 399, 468
1125 (1294
—
). 390 n. 3;

391, nota ; 394, 468

|

1730 (1298€. austr.).. 504. n.3
1131 (1299
—
).328,421,
n. 3; 449
1132 (1300
—
)..447,n.3
1733 (1302
—
)..490,n.3
1734 (1305
—
).. 38,401,
469
1136 (1301
4
1731 (1308, 1309 c, austr.). 411,
519, n. 2
1738 (1310 C.austr.). 519, n.2;
521, n. 2
1140 (313
—
). 515, 516
1741 (1314, 1315 C.austr.). 329,
n. |; soi

608
Art.

1142 (1316 C.

(1318
(1319 Z 3) on
(1320 — 2)... 810,n.2
(1321
) 563, n.
(1329
)
(1393 — 0. 394,n. 1;
451 nota
(1394 — e 394.1
(1328 — 9)... 462
(1329 — )..390, n.3
(1330c. austr.).451, nota

DD

1743
1744
1745
1746
1747
1749
1750
1754
1756
1757

Pagina,
austr.).. 527. 533
n. 3

1758 (331

—

1766 (1337
1770 (341

—
—

9.450,83;
483 n.9
a
481
o.
430

dri.
Pagina.
1844 (1395. austr.)... 180, n.2
1897 (U431
—
) .. . 369,

|

310, n. 2

1888
1889
1390
1891
1902

(1432
(1434
(1436
(1437
(1447

—
—
—
—
—

)... 369
)..365,n.1
)..386,n.3
)...315, 378
)..188t.şi
n. 2,3
1905...
. .
87
1923 (1466
— )...174,n.9
1957 (1487 C. auster. moâif)) ...
94,n 4
1959 . . .88,n,1; 220, n.
2; 256
1960 (1489 C. austr.).506, 509,
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