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TITLUL 111 

CAPITOLUL 1V. 

Despre diferitele specii de obligaţiuni. 
  

Obligaţiunile se împart: 10 în obligaţiuni civile și Divisiunea 
naturale (art. 1092, $ 2); 20 în obligaţiuni de a da (art, OPlisațiilor. 
1074, $ 1, 1079) și în obligaţiuni de a face sau a nu 
face (art. 1075—1078, 1094) 1); 30 în obligaţiuni care au 
de obiect un corp cert și determinat (art. 903, 995, 1061, 
$ 1, 1102, 1156, 1329, etc.) și în obligaţiuni care au de 
obiect lucruri determinate numai în genul lor (obligatio 
generis) (axt. 908, 1103) 2); 40 în obligaţiuni principale 
și accesorii3); 50 în obligaţiuni privilegiate, ipotecare și 
chirografare; 6 în obligaţiuni executorii şi neexecutorii, etc. 

Din punctul de vedere al modalității sub care obli- Oblig. pure 
gaţiile pot fi contractate, ele pot fi pure și simple, con-eohdiţiobaile 
diționale sau necondiționale, cu termen sau fără termen, cu termen, 
alternative, solidare sau nesolidare, divisibile sau nedivi-  “* 
sibile, ete. a 

Prima divisiune a obligaţiunilor, pe care o găsim și Oblig civile 
la Romani, este ăcea în obligaţiuni civile și în obligaţiuni 
naturale, despre care legiuitorul vorbește numai în treacăt. 

1) „Stipulationum gucedam în dando, gucedam în faciendo (aut 
în non faciendo) consistunt“. L. 2, Pr., Dig., 45, 1, De ver- 
bovum obligationibus). 

2) Opr. Pothier, Oblig., II, 180. 
3) Fidejusiunea este, de exemplu, o obligaţie accesorie. Vedi 

asupra interesului distincţiunii între oblig. principale şi 
acele accesorii, t. V, p. 17 şi 18. - 
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6 COD. CIV, CART. III.—TIT. III.—CAP.1V.— ART. 1092, $ 2, 1588, 1636, 1638. 

Despre obligaţiunile naturale )). 

Art. 1092, $ 2. — Repetiţiunea nu este admisă în privința, 
obligaţiunilor naturale care au fost achitate de bună voe. (Art. 
992 urm., 1023, 1588, 1630, 1638 C.C. Art. 1235, $2C.fr.). 

Art. 1588.—Imprumutatul care a apucat de a plăti dobândi 
ce nu s'au stipulat, sau mai mari de cât s'au stipulat, nu mai 
poate a le repeti, nici a le imputa, asupra capitalului. (Art. 99%, 
1092, $ 2, 1111 C. C. Art. 1906 C. fr.). 

Art. 1636.—Legea nu dă nici o acţiune spre plata unui 
debit din joc sau din prinsoare. (Art. 1638 C. C. Art. 876, 82 
C. com. Art. 349, 350, 389, $ 6 C.pen. Art. 1965 C. f.). 

Art. 1638.—Perdetorul nu poate în nici un caz repeti ceea 
ce a plăţit de bună voe, afară numai în ceasul când câştigătorul 
a întrebuințat dol, înşălăciune sau amăgire. (Art. 953, 960 urm., 
109%, $2 C. C. Art. 332 urm. C. pen. Art. 1967 C. fi). 

Definiţie. Mai înainte de toate, ce este o obligaţie naturală, na- 
turalis obligatio, după cum o numesc textele romane 2)? Ma- 
joritatea autorilor, parafrasând definiţia dată de Pothier 
(0blig., II, 113,175), definesc obligaţia naturală acea care, 
în afară de ori ce constrângere legală, derivă din echitate 
sau din conștiință sau este impusă de delicateță și de o- 
noare 5). 

Această definiţie este însă criticată, şi cu drept cu- 
vânt, pentru că ea confundă obligaţiile naturale cu dato- 

Bibliografie. 1) Se poate consulta, cu folos asupra oblig. naturale, Pothier, 
Oblig., II, 113 urm. Massol, De Poblig. naturelle et de Voblig. 
morale en droit roumain et en droil francais. Boissonade, Projet 
de C. C. pour PEmpire du Japon, t. II, appendice, p. "191 
urm. Pand. fi., 0dlig., L, 29 urm. Boucher, Des oblig. na- 
turelles en droit romain et en dr. francais. Machelard, Des 
oblig. naturelles en dr. romain. Jeanselme, Des oblig. natu- 
velles en d. romain et eu d. francais. Schwanert, Die natu- 
valobligationen des vămischen Rechts. Molitor, Oblig. en dr. 
romain, ÎL, 20 urm., 40 urm. Savigny, Das Obligationenrecht 
als 'Theil des heutigen rămischen Rechts (Berlin, 1851—1853). 
I, $ 5—14. Giorgio Giorgi, Teoria delle obbligazioni nel di- 
vitto moderno italiano, IL, 36 urm., etc. 

2) L. 13, Pr. şi 19, Pr., Dig.,19, 6, De condictione indebiti;— 
IL. 6, Dig., 16, 2, De compensationibus ;—L. 16, $ 4, Dig, 
46, 1, De fidejussoribus;— |. 1, $ 1, Dig., 46, 2, De novat. 
et oblig. i — Gaius, Iustit., INI, $ 119, ete. Vedişi t.V,p. 7 
t. şi n. |. 

„2% Vegi Baudry, II, 1014. Larombiăre, III, art. 1235, No. 6. 
Demolombe, XX, 38 şi XXVII, 34. Marcade, IV, 669. 7. 
Huc, VII, 234. Cpr. C. Grenoble. Râpert. Dalloz, Supplâm., 
Oblig., 385, n. 1. Vegi şi C. Craiova, Dreptul din 1896, No. 27.



OBLIG. NATURALE.—ART. 1092, $ 2, 1588, 1636, 1638. ri 

riile pur morale, care nu intră în domeniul dreptului, ci 
în acel al. moralei !). 

Alţii definesc obligaţia naturală o legătură juridică, 
susceptibilă ca atare de o executare silită, pe care însă 
legea positivă n'a sancționat-o prin o acțiune, precum a 
făcut pentru obligaţiile civile 2). Din toate definițiile, acea 
care mi s'a părut mai bună, este acea pe care o dă Vi- 
gi€ 5). Obligaţia naturală poate fi definită, după acest au- 
tor, o obligație civilă împerfectă : o obligație civilă, pentru 
că avem faţă în faţă un creditor și un debitor ; o obli- 
gație împerfectă, pentru că ea este lipsită de sancţiune, 
creditorul neputând să ceară plata în justiție şi remănând 
la discreţia debitorului. 

Dou& condițiuni sunt deci neaparate pentru ca să existe 
o obligaţie naturală: trebue, pe de o parte, ca să existe 
o legătură juridică (jur;s vinculum) între dou persoane, 
ear pe de alta, că acea legătură să nu fie recunoscută de 
legiuitor. Primul caracter deosebește obligaţiile naturale 
de datoriile pur morale 4), precum este caritatea, recunoş- 
tința, etc., ear cel de al doile, de obligaţiile civile. 

1) Vedi t. V, p. 7. Cpr. Trib. Ilfov. Dreptul din 1896, No. 58. 
*) Cpr. Laurent, XVIT, 6. Aubry et Rau, IV, $ 297, p.4. 

Thiry, III, 39. 
3) Vigi€, prof. la facultatea din Montpellier, Cowrs dement. de 

droit civil (ed. din 1890), II, 1490. Cpr. T. Huc, VII, 234,935. 
î) O altă obligaţie morală este acea de a veni în ajutorul Art. 1938 

saracilor și de a apara pe cei slabi şi neputincioşi. Bazat 0. Calimach. 
pe aceste consideraţiuni, art. 1938 din codul Calimach, con- 
sacrând un vechiii obicein al pământului, oprește pe acei 
puternici, care ar fi împresurat şi stăpânit cu putere lucruri 
nemișcătoare ale celor neputernici, de a putea invoca usu- 
capiunea fie chiar de 40 de ani bazată pe asemene posesiune. 

Această disposiţie, laudabilă din toate punctele de ve- 
dere, luată din nov. Imparatului V. Porfirogenit, după 
cum atestă Andr. Donici (cap. 9, $ 28), se aplică numai 
la lucrurile nemişcătoare şi la preseripţia achisitivă, ear 
nu și Ja acea liberatorie. Cpr. C. Iaşi și Cas. rom. Dreptul 
din 1881, No. 72 și Bulet. Cas. 1887, p.1. Cât pentru ches- 
tiunea de a, se şti ce trebue să înțălegem prin acei pu- 
ternici, este bine să ne referim la textul grecesc al Coda- 
lui Calimach, unde nu se vorbeşte de acei puternici, ci de a- 
cei care dețin puterea, oi ev îwvape. Andre. Donici vorbește 
de acei ce sunt în putere. Prin urmare, această disposiţie se 
aplică tuturor acelora care deţin o părticică cât de mică a



COD. CIV. CART. II1.—TIT. II.—CAP. IV.—ART. 1092 ş 2, 1588, 1636, 1638. 

Despre causele obligaţiunilor naturale. 

Am vădut 1) că Romanii făceau o mare deosebire în- 
tre contracte și convenţiuni. In adevăr, pe când contrac- 
tul dădea naștere unei obligaţiuni garantate prin o acţiu- 

ne, simplul pact (pactum nudum) sau convenția nu produ- 

Art. 1263 
C. Calimach. 

cea, din contra, decât o obligaţie naturală, fără nici o ac- 
țiune. Ei bine, această distincțiune nu mai este admisă în 
dreptul modern, unde pactul se confundă cu contractul și 
unde atât unul cât și altul produc astăzi o obligaţie ci- 
vilă, așa în cât obligaţiile naturale care, la Romani, isvo- 

puterei publice. După interpretarea dată de Curtea noas- 
tră supremă, Statul nu se prenumeră in rândul puternici- 
lor de care se ocupă Codul Calimach, pentru că această 
disposiţie nu s'ar aplica de cât la persoanele private. Bulet. 
Cas. S-a 1, anul 1887, p. 1. Astfel, Domnul sau ori ce membru 
a unei dregătorii publice nu poate să prescrie o avere ne- 
mişcătoare contra unui particular. In dreptul vechii fi., 
după art. 7 din cutuma Parisului, le seigneur ne ponvait pre- 
scrire contre son vassal, ni le vassal contre son seigneur. Faţă 
cu originalul Codului Calimach (textul grecesc), nu se poate 
deci susține că boerii, în genere, ca clasă, nu se puteau folosi 
de prescripția achisitivă, pentru că ei nu deţineau nici o 
putere în mâna lor, ci se bucurau numai de oare care pri- 
vilegii. 

O altă disposiţie care presintă oare care analogie cu a- 
cea de care am vorbit mai sus, este disposiţia care opreşte 
pe cei saraci şi neputernici de a face ori ce feluri de da- 
ruri celor bogaţi şi puternici, care nu le sunt rude (art. 
1963 C. Calimach şi art. 12, capit. 24, C. Andr. Donici, 
Despre danii sau dăruiri). Eată cum se exprimă, în această 
privinţă, art. 1 din Sobornicescul hrisov de la 28 dechem- 
brie 1185, modificat, de obșteasca obicinuită adunare în a- 
nul 1839, sub Mihail Sturza: „Se opreşte cu hotărire de 
istov să nu fie slobod a se mai face danii de cătră cei sa- 
raci şi de starea de jos la acei mai bogaţi şi puternici, ci 
daniile să fie slobode a se face numai de cei de starea de 
o potrivă, sau puternicii la cei saraci, şi de cătră toată 
starea la sfintele monastiri şi biserici; ear care vor cuteza 
a întrebuința vicleşug dând şi luând înprotiva hotăririi a- 
ceştia, asemenea danii prin zapise viclene cu date mai 
dinainte, unii ca aceia aflânduse şi dovedinduse, să fie su- 
puşi la pedeapsă a păgubi amândout părțile, atât lucru ce 
se va face danie, cât şi preţul lui cu care să se folosească 
neamurile sau răzăşii acelor ce vor da acele danii, etc.“ 
Vedi acest hrisov, publicat in colecţia lui Pastia, p. 170 urm. 

1) Vedi t. V, p. 5, nota 1. .



OBLIG. NATURALE.—ART. 1092, $ 2, 1588, 1636, 1638. 9 

reau din convenții sau pacte sunt astăzi niște adevarate 
obligaţiuni civile, după cum observă însiș Pothier !). 

Care sunt, însă, în dreptul actual, obligaţiile naturale ? Când există 
Legiuitorul fiind mut în această privință, părerea generală se să 
este că chestiunea de a se ști dacă există sau nu obliga-rală. Chestie 
ție naturală este lasată la suverana apreciare a instanțe- (e aPreciare. 
lor de fond, ceea ce resultă și din raportul lui Jaubert la 
Tribunat ?). 

Cu toate aceste, sunt oare care datorii cărora legea 
le recunoaşte caracterul de obligaţiuni naturale. 

Astfel sunt, de exemplu: :1% datoriile care resultă din Art. 163, 
joc sau prinsoare (art. 1636, 1638) 3), cu excepţie insă 1638, 
pentru jocurile care contribuesc la exerciţiul corporal (art. 
16317) şi care erau permise și la Romani, pentru că se 
considerau ca niște exerciţii utile, guod virtutis causa fiat 4). 

1) Pothier, 0dlig. II, 192. 
2) Vedi acest raport în Locră, Legisi. cizile, XII, No. 5, p. 

460. 'Thiry, III, 40. Arntz, IF, 158. Baudey, II, 1014. La- 
rombiere, III, art. 1235, No. 6. R&pert. Dalloz, Oblig., 1058 
şi decisiile citate în Pand. fr., Odlig., 1, 42. — Vedi insă 
Laurent (XVII, 9), care dice că aceasta e prea absolut. 

3) Datoriile care resultă din joc sau prinsoare sunt naturale, 
şi ca atare, lipsite de acţiune în justiție, din causa defa- 
voarei cu care legiuitorul vede causa lor. Cpr. art. 1888 
C. Calimach. Vedi Thiry, III, 40 şi IV, 205. Pand. fr., Obhig., 
1, 48. Laurent, XVII, 19 şi XXVII, 194, 201. Demante, V, 
174 bis VIII şi t. VIII, 178 bis I. Aubry et Rau, IV, $ 
386, p. 574. Mass6-Verge, III, p. 345, $ 5%, nota 9. Arntz, 
III, 158 şi IV, 1439. Baudry, III, 892.— Vegi însă Demo- 
lombe (XXVII, 45), care contestă acestor datorii caracte- 
rul de obligaţiuni naturale. — După art. 128 din cutuma Pari- 
sului, şi datoriile făcute la o cârciumă se considerau ca obli- 
gaţii naturale şi erau lipsite de acţiune (Pothier, Oblig., II, 
193). Această disposiţie nefiind reprodusă în codul actual, 
datoriile contractate la cârciumă dau astăzi loc la adevă- 
rate obligaţiuni civile. Cpr. Demante, V, 114 bis 1V. Pană, 
fr., Oblig., 1, 41.-— Datoriile contractate pentru desfrănări 
într'o casă de toleranţă n'ar putea însă fi cerute în justi- 
ție, nici opuse pe cale de compensație, pentru că an o cau- 
să Mici. Vedi t. V, p. 145, n. 4. Cpr. Cas. fr. D.P., 97. 
1. 126, 

î) L. 2, $ 1, Dig.,11, 5, De aleatoribus şi L. 1, în medio, Cod., 
3, 43, De aleatoribus et alearum lusu.— In cât priveşte jo- 
curile de hasard, ele nu numai că erau oprite, dar era chiar 
oprit de a privi la cei care jucau: „Hac generali lege decer-



10 

Art. 1588. 

COD. CIV.—CART. II.—PIT.III.—CAP. IV. —ART. 109, $ 2, 1588, 1636, 1638. 

20 Plata unor dobândi care n'au fost stipulate sau mai 
Controversă. mari de cât acele stipulate (aut. 1588) 1); 

Indatorirea 
luată de un 
păxsinte de 
a'și înzăstra, 
copiii prin 
un act sub 
semnătura 
privată nu 
este validă. 
Controversă. 

20 Obligaţiunea părinților de aşi căpătui și înzestra 
pe copiii lor (art. 136, 456, 758, 1250) 2), şi după unil, 

” 

    

nimus, ut nulli liceat in publicis vel privatis domibus, vel locis 
ludere, neque inspicere (L. 1, in medio, Cod., loco cit.). Prin 
această lege, Justinian opreşte pănă şi călnşeii (es chevauz 
de bois), conferind acțiunea în repetiție acelora care perdu- 
se la asemene jocuri, și ordonând confiscarea caselor în care 
se jucau: „Prohibemus etiam, ne sint equi liguți; et si 
quis ex hac oceasione vincatur, hoc ipse vecuperet: domibius 
eorum publicatis, ibi he veperiuntur“ (IL, |. Cod., loco cit.). 
Art. 1106 din codul Calimach opreşte şi el jocurile de cărți, 
însă numai cele din întâmplare, adecă cele atârnate numai 
de singurul noroc, precum banca, curea, cofca şi altele ase- 
mene. 
TPhiry, INI, 40. P. Pont, Petits contrats, I, 253. Duranton, 
XVII, 599. Mourlon, III, 986.—Intr”un alt sistem, se deci- 
de că plata unor dobândi nestipulate în mod expres se pre- 
supun a fi fost plătite în baza unei convenţiuni tacite. Bau- 
dry, III, 833. Laurent, XXVI, 522 şi autorităţile citate în 
Fuzier-Herman, IV, art. 1906, No. 2.— Ori cum ar fi, art. 
1588 war fi aplicabil de câte ori plata dobândilor ar fi fost 
făcută din eroare, în credință că ele erau datorite (art. 99, 
1092, $ 1). Baudry, Jococit. Laurent, XXVI, 523. Duranton, 
XVII, 600. Anbry et Rau, IV, $ 396, p. 609. F. Herman, 
loco cit., No. 8. Cas. rom. Bulet. S-a I, 1875, p. 131. 
Phiry, III, 40. Aubry et Rau, IV,$297, p. 6, text şi nota 
8. Laurent, XII, 355 şi XVII, 18. Molitor, op. cit., I, 46, p. 
83. Pand. fr., Odlig., I, 178. Acollas, II, p. 810. V.şit. IV. 
a lucrarii noastre, p. 176.—Vegi însă Demante (V, 114 bis 
X), care consideră obligaţia de a'şi înzestra copiii ca o da- 
torie morală.— Decisia Curţei din Bucureşti (Dreptul din 1886, 
No. 51), care admite principiul de mai sus că obligaţia de 
a'şi înzestra şi căpătui copiii este naturală, greşeşte când 
pune în principin că îndatorirea luată de un părinte de aşi 
înzestra pe copilul seu este validă, chiar dacă ur fi fost cu- 
prinsă întrun act sub semnătură privată, şi că uu este ne- 
voe ca actul să însușească condițiile unei donațiuni, pentru 
că toate disposiţiile legei care vorbesc de înzăstrare presu- 
pun că ea se face prin donaţiune, şi ştiut este că donațiu- 
nea este un contract solemn (art. 813). Vedi t. IV, p. 177 
urm. Cpr. Trib. de apel din Colmar şi Trib. Imp. german. 
D. P. 93. 2. 115. Laurent, XII, 355; XVII, 30 şi XXI, 
159. Troplong, Contrat de mariage, |, 187. Rodiere et Pont, 
I, 96. Demolombe, XX, 43 și XXV, 213. — Contră. Aubry 
et Rau, V, $ 500, p. 223, text şi n. 6. Guillouard,. Contrat 
de mariage, |, 140. Pand. fr., Mariage, 1, 3413 urm.



OBLIG. NATURALE—ART. 1092, $ 2, 1588, 1636, 1638. 11 

chiar datoria care incumbă rudelor, altele de cât acele 
prevedute de ait. 187 și 189, de a alimenta, în limitele 
puterei lor, pe rudele lor legitime sau naturale care sar 
găsi în lipsă 1); 

4” Datoria de a recunoaște și dea resplăti serviciile Resplătirea 
prestate, precum ar fi, de exemplu, îngrijirile extraordi- sonic or 
nare date de un servitor stăpânului seu, de un mandatar 
în executarea unui mandat pe care L'ar fi primit fără plată?); 

5% Obligaţia la care remâne supus falitul concordatar Concordat. 
de a despăgubi integral pe creditorii săi, cu toată remiterea 
ce-i s'a făcut prin concordat (art. 326, 845 urm C. com. 8). 

Majoritatea autorilor mai consideră încă ca obligație Angajamen- 
naturală angajamentele contractate de un incapabil, pre- te, contrac- 
cum ar fi, de exemplu, un minor care ințelege și'și dă sa- incapabil. 
ma de ceea ce face, o femee măritată neautorisată, un in- COntroversă. 
terdis care sar afia întrun interval lucid, ete., așa în cât 
minorul, femeea măritată, intergisul, ete., remân obligaţi 
naturaliter în urma anulării actului (argument din art. 
1653) 4). : 

In dreptul roman (L. 19, Dig., 93,2, De vita nuptiarum, Dreptul ro- 
LD. 1, Cod., 5, 1], De dotis promissione, ete. ; L. 14, Cod., 5 man şi Codul 
12, De jure dotium), ca şi în Codul Calimach (art. 1693, eo. Calimach. 
vespundător cu art. 1220 din Codul austriac), obligaţia de 
a'şi înzăstra copiii nu era naturală, ci cizilă. Cpr. C. din 
Iaşi. Dreptul din 1888, No. 55. Vedit. Lp. D9;t. III, p. 
504, n. 6 şi î. 1V, p. 177, n. 4de la p. 176. 

t) Demolombe, XX, 38 şi XXVII, 42. Aubry et Rau, [V, $ 
297, p. 6.—Contră. Laurent, XVII, 16. Demante, V, 174 bis 
X. Jurisprudenţa franceză decide cu drept cuvânt că tatăl 
contractând prin faptul paternităţii obligaţiuni cătră copi- 
lul seii natural, se poate obliga a plăti o pensie alimenta- 
ră copilului sau mamei, el nefăcend prin aceasta de cât a 
achita o obligaţie de conștiință. Cpr. Cas. fe. Pand Pt- 
viod., 89. 1. 481. V. şi C. Alger, D. P. 97. 2. 453. Lau- 
rent, IV, 93; XVI, 154, 155; XVII, 17. Pand. fe. Oblig, 
1, 83. Vedi şi t. V a lucrării noastre, p. 138, n. 2 şi p. 468, n.2. 

*) Aubry et Rau, IV, $ 297, p. 6, 7. Demolombe, XX, 39. 
Pand. fr., Oblig., IL, 89. Cas. fr. D. P. 60. 1. 448. 

5) Molitor, I, 46, p. 83. Aubry et Rau, loco cit, p. 1. Thiry, 
III, 40. Demante, V, 174 bis 7. Demolombe, XXVII, 40. 
Vigie, II, 1493. Pand. fr., 0dlig., 1, 68. Râpert. Dalloz, Sup- 
plem. Obuig., 396. Cpr. D. P., 64. 1. 132. D. P. 72. 9. 166. 
Pand. Chron., V. 1. 119. D. P. 114.5. 351.—Vedi însă Lau- 
rent, XVII, 21, 2, 

+) Pothier, Oblig., II, 192. Demolombe, XXVII, 36 urm. Au-
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Oblig. sus- Unii generalisând această doctrină, după care obliga- 
ceptibile de țiile contractate de incapabili sunt obligaţiuni naturale, o 
Controversă. aplică la toate obligaţiile susceptibile de confirmare contra 

cărora legea admite o acţiune în anulare sau în rescisiune 
pentru ori ce causă 1). 

Această părere este însă inadmisibilă. In adever, din 
“două una : sau debitorul face să se anuleze obligaţia vici- 
ată prin eroare, violență sau dol, și în asemene caz, obli- 
gaţia anulată nu poate fi validă nici ca obligaţie naturală, 
căci obligaţia naturală, ca şi acea civilă, cere un consim- 
țământ perfect care, în specie, nu există; sau debitorul își 
execută obligaţia şi, în asemene caz, el nu plătește o da- 
torie naturală, ci confirmă o obligaţie civilă ?). 

In casurile în care legea pronunţă nulitatea obligațiu- 
nii, în virtutea unui principiu de ordine publică, discuţiu- 
nea ne mai fiind cu putinţă, se înțelege că oblizaţia natu- 
rală nu poate săși aibă ființă 3). 

Excepţia care In fine, mai există încă obligaţie naturală de câte ori 
EA debitorul unei datorii civile poate să opue acţiunei credito- 
cat, din pre- rului o fine de neprimire, precum ar fi, de exemplu, au- 
eaibtie” et toritatea lucrului judecat care ar vesulta din o hotărire 

i dată pe nedrept 1), excepțiunea care ar resula din prescrip- 
ție (art. 1941) sau din prestarea unui juremânt. In toate 
aceste casuri, debitorul este liberat din punctul de vedere 
a dreptului civil, însă el remâne obligat după echitate, și 

bry et Rau, IV, $ 297, p. 5. Vigi€, II, 1493. Demante, V, 
114 bis IV. Acollas, TI, p. 810. Marcads, IV, 669. Toullier, 
TUI, partea II, 385. "7. Huc, VII, 235. Thiey, TI, 40. Arntz, 
III, 155. Mourlon, II, 1309. Pand. fr., I, 52 urm. — Contră. 
Laurent, XVII, 10. Cpr. Molitor, I, 44 și Maread, IV, 752. 

1) Demolombe, XXVII 38. Demante, V, 174 bis V. 
2 Aubry et Rau, IV, $ 291, p. 5, n. 5. Laurent, XVII, 1. 

Pand. fe. , Oblig., ], 64. 
3) Vigi6, II, 1494. T. Huc, VII, 239. 
% „Dacă judecătorul absolve pe nedrept pe una din părţi, şi 

dacă, cu toată hotărirea favorabilă pronunţată în favoarea 
ei, dice L. 28, Dig., 12, 6, De condictione îndebiti, această 
parte plătește de bună voe suma de care a fost scutită prin 
hotărire, acţiunea în repetiţie nu poate să aibă loc:* Judez 
si male absolvit, et absolutus sua sponte solverit, repetere non 
potest“. Persoana pe nedrept scutită de plată remâne deci 
obligată naturalite» : „Natura tamen debitor permanet“. L. 60, 
Pr., Dig., loco cit.
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obligația sa din civilă ce era, se transtormă în obligaţie naturală, așa în cât dacă, în urma acestor excepțiuni,. el ar fi plătit datoria sa, acțiunea în repetiţie nu va: mai patea să aibă loc (art. 1092, 2) î). 
Toullier (III, partea II, 384) mai consideră încă ca Convenții obligaţii naturale, convențiile sinalagmatice incheiate prin un sinalaggnna act sub semnătură privată, fără menţiunea că acest act a în violarea fost făcut în atâtea exemplare câte sunt și părţi cu inte- art. 1179 și 1180. ves contrar (art. 1179), precum şi actele sub semnătură Controversă. 

  

1) Pothier, Oblig., IL, 196 şi Condictio indebiti, V, 145, Thiry, III, 40. Marcade, IV, 669, Demolombe, XXVII, 23, 39. vi- gi, II, 1493. Arntz, III, 158. Mourlon, 11, 1309, Aubry et Rau, IV, $ 297, p. 7 şi. VIII, $ 775, p. 48,4. şi n. 2, Demante, V, 174 bis IV. Larombiere, III, art. 1235, No. 6 și . V, art. 1376, No. 9, Mass6-Verge, III, p. 346, n. 10, colona 1. Pand. fi, Odlig., 1, 65 urm. Râpert. Dalloz, Sup- plem., Oblig., 394. Baudry, II, 1014. Leroux de Bretagne, Nouveau traiti de la prescription, |, p. 12 urm. Cpr. şi Laurent, . XVII, 12. Veqi şi t. Va Jucrărei noastre, p. 364, n. 3.— Contră. Molitor, Oblig. en droit romain, |, 45 şi 'Troplong, Prescription, I, 29 urm. Acești autori susțin că, prescripţia nu lasă să subsiste o obligaţie naturală, pentru că ea este pentru debitor un mijloc de a se libera de obligaţiunea sa (art. 1091 şi 1837). Această chestiune era controversată şi în dreptul roman. Vei Molitor, op. cit., 33 urm. Aubry et Rau, IV, $ 297, p.7,nota 11. Savigny, Obligationenrecht, IL, $ 11, No. 10. Savigny, System des heutigen vămischen Rechts, V, $ 248 urm. Machelară, op. eit., p. 450 urm., ete, Art. 1888 din codul Calimach (1432 C. austriac) curmă Amt 188. | controverşa, dicând că acel care a plătit o datorie stânsă prin Calimach și prescripţie, nu mai poate exercita, acțiunea în repetiţie. „Nu dreptul se mai poate cere înapoi, dice art. 72 din codul elveţian A asupra obligaţiilor, ceea ce s'a plătit pentru a se achita o datorie prescrisă, sau pentru a îndeplini o datorie moralăc.: Art. 222 din noul Cod german prevede de asemenea că aceea ce a fost prestat pentru achitarea unei datorii prescrise nu poate fi cerut înapoi, chiar dacă prestațiunea ar fi fost fă- cută în necunoştința prescripțiunei, auch -menn die Leistung in Unkennbniss der Verjăhrung bewirlt worden îsti. Cpr. Po- thier, Condietio îndebiti, V. 145, care dice că debitorul n'are acţiunea în repetiţie, chiar dacă el ar fi plătit în necunoş- tinţa hotărirei care admitea excepţia re; judicate. Această s0- luție este însă inadmisibilă astăzi, fiind cu neputinţă ca debitorul să renunţe la o excepţie pe care el no cunoaște (ar, 993, s 1). Laurent, XX, 349. Troplong, Prescription, I, 33. >
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privată care n'ar purta mențiunea bun și aprobat (art. 
1180). Adeverul e însă că aceste acte care, prin ele în- 
şile, nu formează o dovadă complectă a obligaţiunei, ci nu- 
mai un început de dovadă 1), constituesc chiar o obligaţie 
civilă, fiind că creditorul ar putea să acţioneze pe debitor 
în judecată și să complecteze dovada prin alte probe, de 
ex. prin marturi, presumțiuni, dându'i chiar jurământ a- 
supra existenței datoriei ?). 

Acte solem- Ce trebue să decidem în privința actelor solemne a 
ne, Doniro- căror forme r'au fost observate? Eată, bună oară, o do- 

națiune iregulară in privința formelor; dăruitorul care a 
executat asemenea donațiune, poate el să exercite acțiunea 
în repetiţie ? Afirmativa nu sufere nici o indoeală, cu toată 
părerea, contrară a lui 'Toullier, pentru că donaţiunea fiind, 
în asemene caz, inexistentă (art. 1168), neantul nu poate să 
dea loc la nici o obligaţie, nici civilă, nici naturală 3). 

Testamente In cât priveşte testamentele nule pentru lipsă de for- 
nule p lipsă me, atât doctrina cât și jurisprudența sunt insă aproape 
Controvexsă. unanime pentru a decide că legatul lăsat prin asemene tes- 

tament, de exemplu, un legat verbal, cu toate că este nul, 
poate să facă să nască pentru moștenitor o oblgaţie na- 
turală de natură a servi de causă plăţei legatului, sau u- 
nei promisiuni valabile de plată !), soluţiune formal adwi- 

) Vegi în privinţa art. 1179, autorităţile citate în tr. nostru 
în limba franceză, p. 39%, n. 2, ear în privinţa art. 1180, 
p. 399, t. şi notele 4—7, şi la autorităţile citate acolo, adde: 
C. Galatz şi Cas. rom. Dreptul din 1897, No. 13 şi 68. Drep- 
tul din 1896, No. 55. Cpr. şi C. Paris. Pund. Period., 93. 2. 145. 
Cpr. Molitor, Oblig. en droit romain, IL, 43. 

35) Laurent, XII, 228, 481; XIX, 7 şi XVII, 13. Demante,V, 
174 bis VI. Molitor, op. cit, Î, 42. V. şi t. IV a lucrărei 
noastre, p. 107, n. 1 şi p 241. — Contră. 'Poullier D., III, 
partea I, 189 şi partea II, 380, în fine. Jeanselme, Oblig. 
naturelles en droit romaiu et en droit francais, p. 144 urm.— 
Dacă însă moştenitorii dăruitorulului sunt acei care au exe- 
cutat o donaţiune nulă în privinţa formelor, ei nu mai au 
acțiunea în repetiţie, pentru că, prin o stranie anomalie 
a leginitorului, ratificarea lor este validă (art. 1167, $ ul- 

“ tim). Vedi t. IV, p. 108, ad notam. Cpr. Pand. fr., Oblig., 
1, 7]. Laurent şi Demante /oco supră cit. 

:) Cpr. Aubry et Rau, IV, $ 297, p.6. Baudey, II, 1014, 1014 
bis. Repert. Dalloz, Supplement, Disp. entre vifs, 616. 'Tot 
în acest sens este şi jurisprudenţa. Vedi D. P. 78. 1. 376. 
D. P. 92. 2. 568. D. P. 94.2. 15.D. P. 96. 1. 284.: 

ce
 

—
—
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să prin art. 1885 din codul Calimach (art. 1432 C. aus- 
triac) 1). 

Această soluție este însă astăzi inadmisibilă . pentru 
motivele expuse în privinţa donaţiunilor, căci un testament 
inexistent nu poate să producă nici o obligaţie, nici civilă, 
nici naturală. Pretinsa obligație a moștenitorului nefiind 
de cât o datorie de onoare și de conștiință, el nu are nici 
o obligaţie, şi plata legatului constitue o adevarată libe- 
ralilate care, prin urmare, este supusă tuturor formelor pre- 
scrise pentru actele cu titlu gratuit ?). 

Să nu să dică că moștenitorul care s'a conformat vo- 
inței defunctului a ratificat testamentul nul în privinţa for- 
melor (art. 1167, $ 3), căci acest text, pe care jurispru- 
dența îl aplică pe ne drept şi la testamente 3), constituind 
o anomalie, și în ori ce caz, o excepţie privitoare numai 
la donaţiuni, nu poate fi aplicat şi la testamente 4). 

Etectele obligaţiilor naturale. 

La Romani, deosebirea care exista între pacte și con- 
tracte făcea ca obligaţiile naturale să producă aproape a- 
celeași efecte ca și obligaţiile civile, cu deosebire însă că 
ele nu erau sancţionate prin o acţiune. 

Această deosebire între pacte şi contracte sau con- 
venţiuni nefiind admisă în vechiul drept francez, Pothier 
(II, 195) dice că singurul efect al obligaţiilor naturale 
este inexistența acțiunii în repetiție, de câte ori ele au 
fost achitate de bună voe, și legiuitorul, prin art. 1092, $ 
2, reproduce teoria lui Pothier. (Cpr. și art. 1638). 

Astfel, dacă, de bună voe, am înzestrat pe un copil 
(art. 186), sau dacă am plătit niște procente nestipulate 
(art. 1588), ori niște datorii provenite din jocuri de hasard 

1) „Dacă cineva a dat un legatum rânduit prin testament, că- 
ruia lipsea forma pe din afară, dice acest text, nu mai poa- 
te să ceară întoarcerea lui“. 

*) Laurent, XVII, 14, 15. Massol, op. cit, p. 29. 7. Huc, 
VII, 937. 

3) Vedi autorităţile citate în t. IV a lucrării noastre, p. 471, n. 2. 
4) Vedi t. IV, p. 416 și 477. Laurent, XIII, 461 urm. 464; 

XVII, 14 şi XVIII, 596. Idem, Acant-projet de revision du 
C. C., III, p. 368. In acelaş sens, Trib. Ilfov. Dreptul din 
1892, No. 59. 

15
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(axt. 1636, 1638 1); dacă am plătit o datorie stânsă prin 

prescripţie, etc., în toate aceste casuri, precum și în altele 

în cave ar exista o obligaţie naturală, acţiunea în repeti- 

ție nu va mai fi admisă din partea mea, pentru că, de şi 

asemene obligaţiuni sunt; lipsite de sancțiune, totuşi atârnă 

de mine de a le recunoaşte de bune și de a le plăti, și 

îndată ce le am plătit, ele își produc toate efectele lor. 

Pentru ca Pentru ca acţiunea în repetiție să nu poată avea loc, 

acţiunea, dn se cere însă ca plata să fi fost făcută de Bund voe (volon- 

să nu poata tairement), adecă în cunoștință de causă. Cu alte cuvinte, 

avealoe pla-pentru ca acţiunea în repetiţie să nu aibă loc, se cere ca 

fi tost facutăacel care a făcut plata să fi ştiut că nn este dator și că 

de bună voe. nu poate fi urmărit în justiție, căci dacă el sar fi înșalat 

asupra naturei obligațiunii sale, credând, bună oară, că 

obligația pe care a achitat-o era civilă, acţiunea în repe- 

tiţie va putea să aibă loc, această interpretare resultând 

atât din expunerea de motive a lui Bigot-Prâameneu, cât 

şi din raportul tribunului Jaubert ”). 
Deci, dacă la moartea tatălui meu, pe care lam moș- 

tenit, “ţi am plătit o sumă de bani pe care credeam că el 

i o datorește civiliter, de ex., în baza unui împrumut, și am 

descoperit în urmă că această datorie provine dintr'un ra- 

mașag san joc de cărți, datorie pentru care legea nu a- 

cordă nici o acţiune în justiție (art. 1636), voi putea să 

Dreptul ') La Romani, perdătorul sau moștenitorii lui, şi în lipsa lor, 

roman. chiar fiscul, putea, din contra, în timp de 50 de ani, să cea- 

vă inapoi ceea ce se plătise în virtutea unei datorii de joc 

(L. 1, în medio, Cod., 3, 43, De aleatoribus, etc.), ear ceea ce 

se plătise în virtutea unui ramașag nu era supus repetiţiu- 

nii, afară de casul când câştigătorul întrebuinţase dol, în- 

şălăciune sau amăgire. Art. 1888 din codul Calimach (1492 

C. austriac) prevede, din contra, că datoriile din ramaşa- 

guri sau jocuri de cărţi nu dau loc la nici o acţiune, însă 

dacă perdătorul a apucat a plăti ceea ce perduse, plata este 

validă, şi el nu mai are dreptul de repetiţie. Asemene da- 

torii erau deci, ca şi astăzi, nişte adevarate obligaţiuni na- 

tuvale, ceea ce se vede admis şi de Pothier (Contrat du Jeu, 

V, 58), cu toate că Ordonanţa din ianuar 1629 declară de 

nule și de mul efect ori ce datorii provenite din joc. Cpr. 

Demolombe, XXVII, 4. 
2) Vedi Locre, Ltgisl. ci, XII, p. 360.—Art. 1888 din codul 

Calimach (1432 C. austriac) prevede, din contra, că dacă 

cineva a dat un lucru ca o datorie, ce vuvi dator, nul mai 

poate cere înapoi. .
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exercit acțiunea în repetiție, căci la pretenţia D-tale că 
asemene datorii nu pot fi repetite (art. 1638), voi opune, 
conform art. 1092, $ 2, că mam făcut plata de bună voe, 
adecă în cunoștință de causă 1). 

Din împrejurarea că repetiţia este exclusă numai în Dreptul de 
casul în care executarea obligaţii naturale a fost; liberă conte 
și făcută în cunoştinţă de causă, de bună voe, după cum 
se exprimă art. 1092, $ 2, resultă că acel care nu are de 
cât o creanţă naturală nu poate să ajungă indirect la plată 
prin exercițiul dreptului de retenţie, acesi drept excepţio- 
nal ne putând fi exercitat de cât în casurile anume deter- 
minate de lege *), și în ori ce caz, în baza unei creanţe 
civile 3). 

Pe iângă efectul obligaţiunii naturale admis de art. 
1092, $ 1, care consistă în a refusa debitorului acţiunea 
în repetiţie pentru plăţile făcute în cunoștință de causă, 
atât doctrina cât și jurisprudența mai admit și altele. 

Astfel, în părerea generală, obligaţia naturală alta Novarea 
de cât aceea care ar resulta din joc sau prinsoare (art. oblig. natu- 
1636, 1638) 4) poate fi novată, adecă înlocuită prin o 
|) Baudry, II, 1014, în fine. Demolombe, XXVII, 47. Thiry, 

III, 44. Arntz, III, 162. P. Pont, Petits contrats, IX, 1290. 
Mourlon, II, 1311. Laurent, XVII, 26. Demante, V, 174 
bis 11. Larombidre, III, art. 1235, No. 8. Aubry et Rau, 
1V, $ 449, p. 729. Mareade, IV, 671. Acollas, II, p. $70. Pand. 
fr., 1, 10. — Contră. Inta”o altă părere, inadmisibilă după 
noi, se susține că expresiunea de bună voe însămnează în 
deplină libertate, adecă ca plata să fi fost făcută fără ea 
ereditorul să fi intrebuințat dol, înşălăciuine sau amăgire 
(art. 1638), soluţiune care pare a fi fost admisă şi de ju- 
risconsulții romani (L. 28 şi 32, $ 2, Dig., 19, 6, De com 
dictione idebiti). Cpr. în acest din urmă sens, Molitor, 1, 
46. Massol, op. cil., p. 931. Giorgio Giorgi, Teoria delle ob- 
bligazioni nel diritto moderno italiano, L, 45—48. 

*) Vedi t. V, p. 340 urm., 381; t. 11,p. 467, t.şin.9; 484, 
t. şi n. 3; 909, 510, 615 nota; t. III,p.546, 547 şir. fr, 
p. 212. 

3) P. Pont, Petits contrats, IX, 1290. Giorgio Giorgi, 1, 56.— 
Contră. Glasson, Du droit de rttention, p. 51, 58. 

*) Obligaţiile “care resiltă din joc sau prinsoare nu pot fi 
novate, nn pentru că ele ar avea o causă ilicită, precum 
pe nedrept se exprimă Curtea din Limoges (Repert. Dal- 
loz, Jeu et Puri, 50 nota 1), ci din causa caracterului par- 
ticular a acestor datorii şi a disposiţiunilor pe care legiui- 
torul le a edictat în privința Zexepuiu art. 1636, 1638. Cpr. 
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obligaţie civilă, ceea ce era admis şi la Romani 1), pen- 

tru că ceea ce lipsește obligațiunii naturale spre a pro- 

duce o acţiune în justiție, este mărturisirea debitorului, 

mărturisire pe care el o face cu ocasiunea novaţiunii ”). 

Oblig. 
morale. 

Dar dacă obligaţiile naturale pot fi novate, ca unele 

ce pot fi plătite, obligaţiile pur morale sau de conştiinţă 

pot servi de basă unei liberalităţi, nu însă unei plăţi, și 

prin urmare, nici novațiunii (T. Huc, VIII, 105). 
Confirmarea 
oblig. natu- 

Ca o consecinţă a teoriei de mai sus, unii admit că 

E Con. 0 obligaţie naturală ar putea fi confirmată (art. 1190) și că 

troversă. confirmarea expresă făcută în timpul util i-ar conferi pu- 

terea unei obligaţiuni civile 5); însă această părere este 

”) 

%) 

Demolombe, XXVIII, 257. Laurent, XVII, 19 și XVIII, 

245. Aubry et Rau, IV, $ 297, p.9 şi $386, p. 975. Pand. 

fe., 1, 116. P. Pont, Petits contrats, I, 645. Repert. Dalloz, 

Suppltm., Oblig., 395, 952. Pilette, Lettre a M. Mouvlon sur 

le jeu et le pari, Revue pratique, t. 15 (1863), p. 448 urm. 

Cpr. D. P. 54. 1. 180 şi 4923. D. P. 66. 2. 21]. 

„Illud non interest, qualis processit obligatio : ulrum naturalis 

an cicilis. Qualiscungue igitur obligatio sit que precessit, no- 

ari verbis potest; dummodo sequeus obligatio aut civiliter te- 

neat, aut naturaliter“. (L. 1, $ 1, Dig., 46,2, De Novationibus). 

Cpr. Pothier, Oblig., II, 589. 'Phiry, TIT, 41 şi 75. Vigie, 

II, 1495, Baudry, II, 1014 bis, 1080. Demante, V, 114 bis 

III şi 919 bis VII. Arntz, II, 159. Acollas, II, p. 870. 

Duranton, X, 337 urm. şi XII, 293. Larombiere, III, art. 

1935, No. 9. Aubry et Rau, 1V, $ 297, p.8 şi $ 324, p. 

213. Râpert. Dalloz, Supplân., Oblig., 956. Demolombe, 

XXIV, 351; XXVIII, 256 și XXIX, 130 bis, în fine. Pană. 

fe., I, 119 urm. Massol, op. cit, p. 245. 'T. Huc, VIII, 105. 

Mourlon, IL, 1309. F. Herman, III, art. 1271, No. 9 urm. 

şi art. 1935, No. 1. Maread6, V, art. 1338, No. 2, p. 94. 

Cpr. C. Bordeaux, Poitiers şi Angers. D. P. 50. 2. 102. D. 

P. 72. 9. 166. Pand. Ptriod., 91. 2. 191.D. P. 91. 2. 314. 

—Contră. Giorgio Giorgi, |, 51—59 şi VII, 351. Vedi şi 

Laurent (XVII, 29 şi XVIII, 245, 569), care dice că obli- 

gaţia naturală nu poate fi novată pentru că ea este inexis- 

tentă, de vreme ce nu este garantată prin o acțiune. 

Aceasta nu poate fi însă de cât o eroare a savantului au- 

tor, pentru că, din lipsa de acţiune, nu se poate conchide la 
inexistenţa obligaţiunii. In adevăr, obligaţia naturală își are 
fiinţă, de oare ce acel care a achitat-o în cunoştinţă de 
causă nu poate să ceară plata înapoi. Faptul că debitorul 
poate s'o plătească dovedeşte că ea, există, căci ori ce plată 
presupune o datorie (art. 109%, $ 1). 
'Toullier D., III, partea II, 391. Maread6, V, art. 1338, No.



OBLIG. NATURALE.—ART. 1092, $ 2, 1588, 1636, 1638. 

inadmisibilă, chiar după acei care admit posibilitatea no- 
vațiunii, pentru că obligaţia naturală nefiind infectată de 
un Viciu care s'o facă nulă, nu poate să fie vorba de confir- 
marea unei obligaţiuni care nu este viciată. Debitorul poate 
deci confirma obligaţia tacitamente executând-o, adecă plă- 
tind ceea ce datorește natuvaliter (art. 1092, $ 2), fărăa o 
putea însă confirma în mod expres, pentru că legiuitorul n'a 
admis asemene confirmare 1). 
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O altă chestiune nu mai puţin controversată este aceea Recunoaşte- 
“de a se ști dacă debitorul natural poate să'şi recunoască 

rea oblig. na- 
turale prin 

obligația sa, dând creditorului un amanet, o ipotecă sau conferirea dei Unii admi tul si inot tr . unui amanet, un fidejusor. Unii admit amanetul și ipoteca, pentru că a- unei ipoteci, 
manetul este un contract prin care creditorul remite de- ete. Contro- 
bitorului un lucru mobil spre siguranța datorii (art. 1685), 
ear ipoteca un drept real asupra imobilului afectat la pla- 
ta unei obligaţiuni (art. 1746, ab înitio) ; și în specie există 
o datorie sau obligafie (art. 1092, ş 2)2). 

Constituirea unui amanet sau a unei ipoteci ar îns&mna 
din partea debitorului o promisiune tacită de plată, pe care 
jurisprudenţa o consideră în genere ca civilmente obliga- 
torie 5). 

In privinţa fidejusiunii, chestiunea, este însă mai de- Fidejusiune. 
iicată. Unii 4), în adevtr, întemeinduse pe disposiţiile art. Controversă, 

2, p. 93——95. Massol, op. cit., p. 244. Boucher, op. cit, p. 
295.—Cât pentru obligaţiile pur morale, nu mai încape în- 
doeală că ele nu pot fi confirmate. Massol, op. cit., p. 244. 

1) Laurent, XVII, 31 şi XVIII, 569. Demolombe, XXIX, 730 
bis. Larombiere, III, art. 1235, No. 9. Aubry et Rau, IV, 
$ 291, p. 9,t.şin. 22. Pand. fr., Oblig., 1, 118. F. Herman, 
III, art. 1235, No. 9. Giorgio Giorgi, 1, 5. 

*) Vigie, 11, 1495. G. Giorgi, 1,57 urm. Baudry, IL, 1014 bis. 
Boucher, Oblig. naturelles, p. 241. Pană. îr., 1, 121. -— Cpr. 
L. 5, Pr., Dig., 20, 1, De pignoribus et hupothecis, unde se 
prevede în termeni- generali că ipoteca are loc pentru toate 
obligaţiile, fie civile, pretoriane sau pur naturale ... pro cizil; 
obligatione, vel onoraria, vel tantum naturali.—Contră. Chiesi, 
Sistema ipotecavio, III, 536. 

5 Vedi Baudry, II, 1014 bis. 
*) Aubry et Rau, 1V, $ 297, p. 10 t. şin. 241 şi $495, p. 

616 t. şi n. 5. F. Herman, III, art. 1935, No. 10.—Cpr. 
Laurent, XVII, 28 şi XXVIII, 141 urm., care respinge fi- 
dejusiunea sub cuvânt că obligaţia naturală ar fi inexistentă.



Oblig. luată 
de debitor 
sau de moș 

COD. CIV.—CART. III..— TIT. I11.—CAP. IV.—ART. 1092, $2, 1588, 1636, 1638. 

1653 n'o admit, ear alţii.o admit, întemeinduse pe ace- 

laș text |). 
Dacă s'ar admite, conform opiniunii generale, că 0- 

bligația naturală poate fi garantată prin fidejusiune, credi- 
torul va avea o acțiune contra fidejusorului, fără nici un 
recurs în contra debitorului principal, ear fidejusorul, după 
ce va fi achitat obligaţia naturală, nu va avea acţiune contra 
debitorului principal, acest din urmă nefiind obligat cătră 
dânsul, ca și cătră creditor, de cât naturaliter (art. 1670)”). 

Din împrejurarea că un fidejusor ar putea în mod va- 
„de moș-lid să se oblige a plăti pentru altul o datorie naturală, 

tenitorii sei : 
de a plăti o] urisprudența trage consecința că atât debitorul cât și moș- 

obl. naturalățenitorii săi sar putea obliga în mod valid fie prin o scri- 
prin 0 seri- 
soare. Con- 
troversă. 

Com- 
pensarea, 
legală. 

soare, fie altfel, a plăti o obligaţie naturală, asemene pro- 
misiune de plată fiind civilmente obligatorie pentru dânșii 3). 

Creditorul fiind cu totul la discreția debitorului și ne- 
având contra lui nici o acţiune spre a! sili la plata unei 
obligaţiuni naturale, asemene obligaţie nu poate fi com- 
pensată cu o datorie civilă, pentru că compensaţia nu are 

loc de drept fără concursul voinței debitorului și fără ști- 
rea lui. Apoi, compensaţia neavând loc de cât pentru da- 
toriile exigibile (art. 1145), nu poate să fie vorba de com- 
pensarea unei obligaţiuni care nu este exigibilă, de oare ce 
ea nu poate fi cerută în justiție. Asupra compensărei le- 

gale toţi autorii sunt de acord 4). 

5 Demante, V, 174 bis III. Arntz, IV, 1495. Thiry, 1V, 235. 
Vigi6, II, 1495. Baudry, II, 1014 bis. Pand. fi, Oblig.,, 
123 şi. XV, Cautionnemment, 200. P. Pont, IX, 41. Mourlon, 
III, 1196. Mass6-Verge, V, $ 759, p. 66,n. 15. Toullier D. 
III, partea II, 393. G. Giorgi, 1, 51 urm. Troplong, Cau- 
tionnement, 53 urm. Larombiăre, III, art. 1935, No. 10. Cpr. 
L. 16, $ 3, Dig., 46,1, De fidejussoribus, unde se dice: „Fi- 
dejussov accipi potest, quotiens est aligua obligatio civilis, vel 
naturalis, cui applicetur“. In Institutele lui Justinian (LII, 
20, $ 1, De fidejussoribus), se dice de asemene: „At ne îllud 
quidem intevest, utrum civilis, au naturalis sit obligutio, cui 
adjiciatur fidejussor*. 

2 Baudry, II, 1014 bis. Pand. fr., Odlig., 1, 124. 
3) In acest sens, C. 'Poulouse şi Montpellier. D.P. 92. 2.568. 

D. P. 94. 2.15. Idem. Bandry, II, 1014 bis.—Contră. Trib. 
apel Colmar şi Trib. Împ. german. D.P. 93. 2. 115. Vedi 
şi supră, p. 10, n. 2, in medio. 

*) Laurent, XVII, 27 şi XVIII, 405. Thiry, III, 41, $2. De-



DESPRE OBLIGAȚIILE PURE ŞI SIMPLE. 

La Romani, o obligație naturală putea din contra să 
fie compensată cu o obligaţie civilă DR 

In fine, creditorul natural poate să cedeze cu titlu o- 
neros sau gratuit creanța sa altuia, de câte ori ea nu are 
un caracter personal. El neputând însă transmite mai multe 
drepturi de cât are însuș, remâne bine înţeles că cesiona- 
rul sau legatarul ei nu va avea nici o acţiune contra de- 
bitorului, precum nu avea nici cedentele 2). 

Despre diferitele modalităţi sub care obligaţiile 
pot fi contractate. 

Obligaţiile pot să fie pure și simple (art. 1029, 1030, 
1040, 1296), condiţionale sau necondiţionale (art. 1004— 
1021), cu termen sau fără termen (art. 1022—1025) 3), 
conjunctive, facultative sau alternative (art. 1026—1033), 
solidare sau nesolidare (art. 1034—1056), divisibile sau 
indivisibile (art. 1057—1065) și în fine cu clausă penală 
(art. 1066—1072 și L. din 20 fevr. 1879). 

Despre obligaţiile pure şi simple. 

Obligaţia este pură și simplă, când existenţa ei este 
asigurată și când ea poate fi executată de îndată ce s'a for- 

molombe, XXVIII, 543. Vigie, II, 1495. Demante, V, 174 
bis III şi 242 bis X. Aubry et Rau, IV, $ 326, p. 298. 
Duranton, XII, 405, 406. F. Herman, III, art. 1291, No. 
99 şi art. 1235, No. 8. G. Giorgi, I, 55 şi VIII, (4. Des- 
jardins, De la Compensation, 120. Pand. tr., 1, 110. 

Dar dacă compensarea legală este cu neputinţă, compen- 

2] 

Dreptul 
roman, 

Cesiunea 
unei oblig. 
natuvale. 

Compensa- 
sarea convențională poate din contra să aibă loc. Astfel, dacă rea conven- 
îți datoresc 1000 lei ciziliter şi D-ta îmi datoreşti aceiaş 
sumă naturaliter, o compensație convenţională va putea să 
aibă loc între ambele datorii, pentru că datoria D-tale pu- 
tând să servească de causă unei plăţi voluntare, poate să 
servească de causă și unei compensaţiuni voluntare, de vre- 
me ce a compensa însemnează a plăti. Baudry, II, 1014 
bis, în fine. | 

') „Etiam quod natura debebur, venit. in compensationem*. L. 6, 
„_Dig., 16, 2, De compensationibus. : 
*) Pand, fr., Oblig., IL, 126. 

ţională. 

2) Obligaţia poate fi în acelaş timp şi sub condiție și cu ter- Art. 892 c, 
men. Cpr. Pothier, Oplig., IL. 937., Condiţia, dice art. 892 din 
C. Calimach, se pune și pănă la un termen hotărit, şi este 
atârnată pănă atuncea câştigarea sau perderea  dritului 
isvoritor dintr'ânsa“. 

Calimach.
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CODUL CIVIL.—CARTEA III.—TIT,UI.—CAP. IV —S-a 1—ART. 1004, 

mat, adecă când ea nu este supusă nici unui termen, nici 

subordonată unei condițiuni, de ex., vândarea pe bani gata î). 

Asemene obligaţie nu presintă nici o dificultate; de 

aceea, legea n'o mencionează. 

N'ar trebui însă să credem că obligaţia este pură și 

simplă şi exigibilă îndată, de câte ori ea nar fi supusă 

unui termen expres, căci termenul poate să fie şi tacit și să 

resulte din împrejurările care se apreciază de judecători. 

(Cpr. art. 1582). 
Asttel, cele mai multe ori, obligaţia de a face im- 

plică tacitamente un termen neaparat pentru aducerea 

ei la îndeplinire 2). 
Pot astfel, dacă mam obligat aţi preda la Brăila, 

productele pe care le am în deposit la Iași, neapa- 

at că va trebui să mi se deie un termen pentru a le 

transporta la locul de destinaţie 3), 

Obligaţia pură și simplă poate fi transformată în 0- 

bligație cu termen, de câte ori judecătorii vor găsi de cu- 

viinţă a acorda un termen de graţie debitorului (art. 1101, 

C. C. 126 urm. Pr. civ).€) 

SECȚIUNEA | 
Despre obligaţiile condiţionale. 

Definiţia condițiunii. 

Art. 1004. — Obligaţiunea este condiţională când perfecţi- 

unea ei depinde de un eveniment viitor şi necert 5). (Art, 925 

urm. 1017 urm., 1019 urm. Art. 1157 C. italian, 1168 Cc. fr.). 

1). Instit., INI, 15, De verb. obligatione, $ 2. Vedi şi L. 8, Pr, 

Dig., 18, 6, Ie periculo et commodo rei: venditee, unde se 

dice: „Et si id guod venierit, appareal quid, quale, quantum 

sit, sic et pretium et pure venit, perfecta est emptio“. Vedi şi 

L. 41, $ 1,Dig. 45, |, De verb. obligationibus, unde se dice: 

„Quotiens in obligationibus dies non ponitur, proesenti die 

pecunia debetur, nisi si locus adjcetus spalium temporis îndu- 

cat, quo illo possit perteniri“. 
2 Cpr. Pothier, Oblig., IL, 228. Vedi şi infră, rubrica : Termen 

de drept și de graţie, ad notam. 
3 Cpr. L. 41, $ Î, Dig., 45, 1, De verb. obligalionibus,' citată 

supră, în nota 1. Vedi şi art. 893, 1213 C. Calimaceh. 

3) Cpr. Boissonade, Projet du C. C. pour Empire du Japon, 

II, p. 364 urm. 
5) "Textul corespundător fr. (1168) presintă evenimentul viitor 

şi necert ca putând să constituească două specii de condiţiu-



OBLIG. CONDIȚIONALE. — ART. 1004. 93 
= 

In materie de donațiuni și testamente, prin condiţie Sensul cu- 
se înțeleg sarcinele (modus) impuse donatavului sau lega- ţie in materie 
tarului (art. 823, 829, 839)!). De aceea, Cujacius dicea : de testa- 
JModus spe appellatur conditio vel contra 2). menite, 

In sensul sân tecnic însă, condiţia este un eveniment Sensul tec- 
viitor şi necert de care părţile fac să atârne existenţa Sau "li 
vesoluțiunea unui drept, unei obligaţiuni (art. 1004, 1017,  diţie. 
1019). Un eveniment trecut sau present nu constitue 
deci nici odată o condiţie 2). 

Dacă evenimentul nu este viifor, adecă se întâmplase Deasebire, 
în neștiința părHilor, obligaţia nu mai este condițională, ci de la Codul 
pură și simplă. De aceea, legiuitorul nostru ţinând samă de francez. 
criticele lui Maread6 și a tuturor autorilor, a eliminat din 
art. 1017 (1181 C. fr.) cuvintele care consideră ca condiţio- 
nală obligația subordonată nai eveniment actualmente. în- 
deplinit, însă necunoscut de pârți. Astfel, dacă necunoseând 
încă recolta viei mele, am cumparat de la d-ta un numer 
oare care de vase, sub condițiunea ca recolta să fi produs 
peste 300 vedre de vin, din dou€ lucruri unul: sau re- 
colta este mai mare și, în asemenea caz, vândarea este 
pură și simplă, sau ea este mai mică şi vândarea este ne- 
avenită *). Au statim perimit obligationem, au! omnino non 
diferi (L. 100, Dig., 45, 1, De verb. obligationibus). 

ne, după cumel suspendă un drept care nu există încă 
(condiție suspensivă), sau după cum desființează un drept 
existent (condiţie resolntorie) : „//obligation est conditionnelle 
lorsqu'on la fait dependre Vun fetnement futuv et incertain, 
soit en la suspendant jusquă ce que L'6venement 
arrive, soit en la râsiliant, selon que l'evenement 
avrivera ou w'arrivera pas“. Textul nostru, reprodu- 
cend art. 1157 din C. italian, defineşte pur și simplu con- 
diţiunea, fără a se referi la condiţia suspensivă şi resolu- 
torie, remănând ca mai tărdiu să se ocupe despre aceste 
specii de condițiuni (art. 1017 urm.; 1019 urm.). 

1) V. 6. IV, p. 93 urm, p. 9215, n. 3; p. 943, n. 1.— In art. 
948, cuvântul condiție însâmnează însușire. V. t. V, p. 21, n.1. 

"3) In cât priveşte deosebirele ce există între condiţie şi modus, 
vedi Pand. fr., Oblig., 1, 193. 7. Huc, VII, 243. Arntz, III, 
96. Laurent, XII, 487 urm. 

3) „Nulla est conditio guce în preteritum confertur, vel qua in 
priesens : veluti, si rex Parthorum vivit ; si naris în portu 
stat, ete.“ LD. 10, $ 1, în fine, Dig., 28, 1, De condition. în- 
stitutionauin, 

*) Cpr. Baudey, IL. 925, 937. 'P. Huc, VII, 243. Boissonade,
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COD. CIV.—CARTEA III.—TIT. II.—CAP.IV.—8-a I.—ART. 1005, 1006, 1007. 

Dacă evenimentul este viitor, fără însă a fi necert, o- 
pligația n'ar mai fi condițională, ci cu termen. Astfel, pre- 

tinsa condiţie dacă cutare persoană va muri este un ter- 

men necert (dies încertus), ear nu o condiţie, pentru că 

nu există în specie nici o incertitudine asupra realisărei e- 

venimentului, ci numai asupra momentului realisărei. Cu 

alte cuvinte, ceea ce este necert în specie nu este faptul, 

ci momentul morții, pentru că cu toţii suntem muritori ). 

Condiţia se exprimă în genere prin conjuncțiunea da- 

că, de ex., dacă mâne va fi timp frumos; dacă copila mea 

se va mărita, etc. Presenţa acestei conjunețiuni nu indică 
însă neaparat existența unei condițiuni 2). 

Diversele specii de condiţie. 

Art. 1005.— Condiţiunea casuală este aceea ce depinde de 
hasard, şi care nu este nici în puterea creditorului, nici într'acea 
a debitorului. (Art. 1169 C. fr., 1159, ab initio C. italian). 

Art. 1006. — Condiţiunea potestatiză este aceea care face 
să depindă perfectarea convenţiunii de un eveniment, pe care 
şi una şi alta, din părţile contractante poate să'l facă a se în- 
tâmpla, sau poate să împedice. (Art. 822, 1010 C.C. Art. 1170 
C. fr., 1159, dn medio C. italian). 

II, p. 381 urm. Marcade, 1V, 561. F. Herman, III, at. 

1181, No. 1. Aubry et Rau, IV, $302, p. 62. Thiry, III, 

2. Acollas, II, p. 822. Laurent, XVII, 39 şi Acant-projet, 
IV, p. 164. Larombiăre, II, art. 1168, No. 2 şi 1181, No. 

2. Demante, V, 86 bis şi 100 bis 1. Pand fr., 1, 149, 150, 807. 
Demolombe, XXV, 295, 296, 413. Vedi şi L.37, Dig, 12,1, 
D)e vebus creditis. 

) Cpr. Pothier, Oblig., II, 203. Baudry, II, 928. Phiry, LI, 
485 şi III, 2. Larombiăre, II, art. 1168, No. 2. Laurent, 
XVII, 36. Demolombe, XXV, 298. Troplong, Donatious, |, 
398. Armntz, III, 96. Pană. îr., 1, 751. Cpr.L. 45, $1şi3, 
Dig., 45, 1, De cerb. obligationibus. Vegi şi LI. 9, Ş 1, Dig,, 
46, 2, De Norationibus. Aceasta este adevarat numai în 
materie de obligaţii, căci în materie de legate, evenimentul 
necert poate să constituească o adevarată condiţiune (art. 
925, 926). Dies încertus conditionem in testamento facil. (L. 
175, Dig., 35, 1, De conditionibus et demonstrationibus). Cpr. 
Larombiere, II, art. 1186, No. 2. Laurent, XVII, 14. De- 
molombe, XXV, 573. Pand. fr., 0blig., IL, 192, 1303 şi 
Donations, II, 8603. 'Phiry, II, 485 şi 111,2. Molitor, 1, 142. 
V. şi t. IV a lucrării noastre, p. 580, t. in. 1 şi îmfre 
Despre obligațiile cu termen. 

2) Cpr. T. Huc, VII, 249, în fine.
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Art. 1007. — Condiţiunea mixtă este aceea care depinde tot 
de o dată de voința uneia din părţile contractante şi de aceea 
a unei alte persoane. (Ant. 1171 C. fi, 1159, în fine C. italian). 

Legiuitorul recunoaşte mai multe specii de condițiuni. 
Din punctul de vedere final ce condițiunile sunt me- 

nite a atinge, ele sunt suspensive (art. 1017, 1018) şi ve-. 
solutovii (art. 1019 urm.). 

Condiţia suspensivă, anitoare, după cum o numește Cond.. sus- 
Codul Calimach (art. 864, 867, 1196, 1198, 1200, 1201), Pe 
este aceea care face să atârne obligaţia de un eveniment 
viitor şi necert 1). 

„Condiţia urnitoave, dice art. 867 din C. Calimach, CAST, 
este atnnci când dritul cel îngrădit de cătră cineva nu 
va câștiga într'a!t chip putere fără de cât prin împlinirea 
condiţiii“. 

Ezemplu: Iţi iau cu chirie casa d-tale din București, Hxemple de 
cu preț de 5000 lei pe an, dacă, precum sper, voi fi nu- e enaise. 
mit consilier la Curtea de Casaţie. Contractul, în aseme- 
Dea caz, nu va avea ființă de cât dacă condiţia se va 
îndeplini ; pănă atunci el va sta în suspensie, de unde și 
numele de condiţie suspensiă. 

Condiţia suspensivă afectează deci însuș existenţa o- 
bligațiunii și numai îndeplinirea ei o face să ice naştere ?), 
neexistând pănă atunci nici debitor, nici creditor... cam 

1) Cpr. Art. 1017 C. C. și 1158, $ 1 C. italian. 
*) Cât timp condițiunea nu s'a îndeplinit (pendente conditione), 

dreptul este în suspensie şi nu'şi are fiinţă, neexitând de 
cât o speranță de obligaţiune, dice Pothier (II, 218): Fr 
conditionali stipulatione tantum spes est debitum îi (nstit. 
III, 15, $ 4, De verb. obligatione). Vedi şi înfră, explic. art. 
1015 şi 1016. C. C. Speranţa acestei obligaţiuni, pe care 
Codul actual o numeşte un drept (art. 1015, 1016), este însă 
transmisibilă moştenitorilor creditorului, şi acest din urmă 
singur poate să facă acte conservatorii (art. 1016). De a- 
ceea, [. 42, Pr., Dig., 44, 1, De oblig. et actionibus, dice că 
acela căruia s'a promis un lucra sub condiţiune este cre- 
ditor chiar înaintea îndeplinire conditiuniă : placet etic, pen- 
dente conditione, ereditorem. esse. 

In materie de legate, lucrurile se petrec însă cu totul 
altfel; legatarul sub condiţiune nu devine creditor al MOş- 
tenirii de cât la indeplinirea condiţiunii : „Î3 cui sub condi- 
tione legatum est, pendente conditione non est creditor, sed bune 
cum extiterit conditio“. L. 49, Dig., loco supră cit. Cpr. TE. 
Huc, VII, 244. 
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Cond. re- 
solutorie. 

Art. 865 C. 
Calimach. 

CODUL CIVIL.—CART. IIL.—TIT, III. CAP. IV.—S-a L--ART. 1003— 1007, 

nihil interim  debeatur (L.-13, $ 5, Dig., 20, 1, De pig- 
noribus et hypothecis). i 

Dacă condiţia nu se îndeplinește, contractul n'a avut 
ființă nici odată... (uod si defecerit conditio, nulla est 
emptio !). 

Condiţia, se deosebește întru aceasta de termen, pen- 
ton că el nu împedică obligaţia de a avea fiinţă, ci a- 
mână numai executarea și exigibilitatea ei (art. 1022 2). 

Condiţia resolutorie, deslegătoare, după cum o numeşte 
Codul Calimach (art. 864, 868, 1203, 1204, 1205, etc.), 
este aceea care, prin îndeplinirea ei, desființează obligația 

şi pune lucrurile în starea de mai "nainte, ca și cum ea n'ar 

fi avut nici odată fiinţă 5). Exemplu: Iţi dau 1000 lei, însă a- 
ceastă liberalitate va fi desființată, dacă vei muri înain- 
tea mea (art. 825) 4). 

Obligaţia există imediat prin efectul contractului, în- 
să părţile au supus desființarea ei unui eveniment viitor 
și necert, care îndeplininduse, pune lucrurile în starea de 
mai 'nainte, ca și cum ea war fi avut nici odată ființă. 

Este bine să observăm în treacăt că ceea ce legiui- 
torul numește o obligație sub condiție vesolutorie nu este în 
realitate de cât o obligaţie pură şi simplă, pe care înde- 
plinirea condiţiunii o desființează ; pura obligatio que sub 
conditione vesoluitur, după cum se exprimau jurisconsulții 

romani. 
Drept vorbind, ori ce condiție este deci suspensivă, 

însă ea suspendă când existența obligaţiunii, când resoluțiu- 
nea ei 2). Cu toate acestea, în limba legiuitorului, pe care 
o vom pastra şi noi, pentru a nu da loc la confusiune, 
condiția, suspensivă este aceea care expune dreptul credi- 

1) L. 8, Pr., Dig., 18, 6, De perie. et commodo rei cendite. 
5 Vegi t. IV, p. 578 şi 582. Cuvântul condiţie vine de la 

condere (a întemeia), pentru că ea intemeiează dreptul şi”i 
dă naştere, 

3) Cpr. Art. 1019 C. C.şi 1158, $2 C. italian. „Condiţia este 
deslegătoare, dice art. 868 din Codul Calimach, când dri- 
tul încetează împlininduse condiția“. 

:) Vedi şi art. 1371 urm. C. C. 
3) Cpe. Baudry, II, 930, 942. 'T. Huc, VII, 244. Boissonade, 

Projet de C. C. pour VEmpire du Japon, LI, p. 378, No. 360, 
in fine. Cpr. şi Alex. Degr6, Dreptul din 1886, No. 43, p. 
331. V. şi înfră, explic. art. 1015, ab initio. .
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torului a nu se naște, ear condiţia resolutonie, aceea, care, 
odată dreptul născut, îl expune a fi desfiinţat. 

Condiţia fie suspensivă, fie resolutorie, este afirmativă Condiţia a- 
sau positivă (art. 1008, 1012), adeveritoae, după cum se Ârmativă- 
exprimă art. 865 şi 1200 C. Calimach, când îndeplini- 
rea. ei consistă în realisarea unui eveniment viitor și necert, 
de exemplu : dacă voi avea copii. 

Ea este negativă (art. 1009, 1013), tăgăduitoare, după Condiţia, ne- 
cum o numește Codul Calimach (art. 866, 1201, 1202, gativă. 
1204), când îndeplinirea ei consistă în nerealisarea unui 
eveniment viitor și necert, de exemplu: dacă nu voi avea 
copii, dacă nu m& voi însura, etc. Î). 

Condiţiile sunt exprese sau zacite. Condiţia expresă Cond. expre- 
. - ae Și să sau tacită. 

este aceea stipulată de părți. Condiţia tacită este aceea 
care resultă din voința presupusă a părţilor, și câte o 
dată din lege (att. 1020, 1021, 1302, 1370). 

Prin condiție tacită se înțelege însă câte o dată, în 
mod impropriu și abusiv, ceea ce este un element, consti- 
tutiv și esenţial a însuș convenţiunii; de exemplu, îţi vând 
cutare lucru, sub condițiunea de a'mi plăti preţul. Aceasta, 
nu este propriu dis o condiție, și vândarea în specie este 
pură și simplă 2), pentru că condiţia este în tot-deauna 
un lucru accidental, şi prețul (prefium) ca. și lucrul (res 
que veneal)) este de esenţa ori cărei vândări. „Fără al- 
cătuirea preţului, vândarea nu se face“, dice Andr. Donici 
(eapit. 11, $ 2)3 

Condiţiile sunt posibile și imposibile, licite şi nelicite 
sau contrare bunelor moravuri (art. 1008). 

Condiţia posibilă sau cu putință este aceea care se Cond., posi- 
poate îndeplini (art. S71 C. Calimach). 

Condiţia imposibilă sau peste putință (art. 1005), este 
aceea care nu se poate îndeplini (art. 872 0. Calimach). 

Condiţiile absurde sau derisorii sunt asimilate condi- 
țiilor imposibile 4). 

1) Pothier, II, 200. Pand. fe., 1, 1062. Demolombe, XXV, 284, 
285. Arntz, “III, 97. 

3 Cpr. Arntz, III, 96. 'Phiry, III, 2. T. Hnc, VII, 241. Bufnoir, 
Thtorie de la condition, p. 50 urm. 

5) Vedi t. V, p. 20. Cpr. Cas. fr. Pand. Ptriod., 9% 1. 3. 
3) Larombitre, II, art. L1îi, 1172, No. 71. Fuzier-Herman, 

III, art, 1172, No. 8.
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Aceiaș soluție este admisibilă în privinţa condiţiilor 
care implică o contradicție între ele (conditiones perpleza), 
pentru că ele sunt imposibile după legea logică a naturei 1). 

Condiţia imposibilă sau peste putinţă este de trei fe- 
luri: peste putință firește, sau moralicește, sau din neînță- 
legere (art. S77 C. Calimach). 

Fisiceşte sau firește peste putinţă este când legile firei nu 
eartă împlinirea ei (art. 878 C. Calimach), guod natura fieri 
non concedit (Instit., III, 19, $ 11), que natura impossibilis est 
(1. 137, Dig., 45,1, "De cerb. obligationibus) : de ex. : dacă 
pământul se va opri ; dacă voi atinge cerul cu degetul, 
si digito ccelum attigero ?); dacă vei tace un triunghiu fără 
unghiuri 3), ete. 

Moraliceşte peste putinţă este, când împlinirea ei fi- 
ind împrotiva legilor și a bunelor năravuri, vatămă res- 
pectul sau reputaţia ori sfieala cerșută de la un om (art. 
879 C. Calimach). Aceste sunt condiţiile contrare bunelor 
moravuri sau oprite de legi, pe care Codul Calimach aiu- 
rea le numește mcertate (art. 870), quod leges fieri prohi- 
bent (L. 35, $ 1, Dig., 45, 1, De verb. obhgationibus). 

Din neînțălegere peste putință este, când din nedume- 
rirea și îndoeala cuvintelor nu se poate înţelege noima 

condiţiii (art. S80 C. Calimach). 
Condiţianea mai poate încă fi juridicamente peste putinţă, 

que jure împlevi non potest (L. 131, $ 6, Dig., 45,1, De 
verb. obligationibus), adecă să nu poată fi îndeplinită din 
causa unui obstacol legal, precum ar fi, de exemplu, con- 

diția de a se emancipa un copil la 12 ani). , 

1) Savigny, System des heut. vâmischen Rechts, IMI, $ 121, text 
şi n. f. 

2) Instit., loco supră cit. — Institutele dau aceste exemple, nu 
doar pentru că ele figurau în stipulaţiuni sau în testamente, 
ci pentru a face mai mare impresie asupra studenţilor (In- 
stitutele fiind o carte de şcoală), şi pentru a arata o ade- 
varată imposibilitate de fapt la îndeplinirea condițiuni. 
V.t.1V,p.99,t. şin.l. 

3) Acest exemplu 'este dat de Pothier (0blig. II, 204). 
4) Pand. fr., ], 756. Demolombe, XXV, 300. Un obstacol le- 

gal, susceptibil de a fi rădicat prin o dispensă antorisată 
de lege, precum ar fi, de ex., pr oibițiunea căsătoriei dintre 
cumnați şi cumnate, veri şi vere (art. 144, 150), n'ar im- 
prima condițiunii unei atari căsătorii caracterul unei con- 
diţiuni juridicamente imposibile. Aubry et Rau, IV, $ 302, 
p. 64, n. 13.
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Condiţiile licite sunt acele a căror îndeplinire este er-  Cond. 
tată de legi (art. 869 C. Calimach). licită, 

Institutele lui Justinian mai vorbesc încă de o con-Condiţia pre- 
diție preposteră care, altă dată, anula stipulaţiile, afară de Posteră- 
acele relative la dotă. Justinian modificând dreptul ante- 
rior, declară că asemene condiţie nu viciază stipulaţia 1). 

Din punctul de vedere al naturei faptului prevădut, Cond. ca- 
condițiunea este casuală, casuulis (L. unică Cod., 6, 51, Sală 
De caducis _iollendis), întâmplătoare, după cum o numeşte 
C. Calimach (art. 374), când ea nu atârnă de voinţa nici 
a uneia din părţi, ci numai de întâmplare, de Ja împreju- 
văvile pe din afară, după cum se exprimă textul sus citat 
al Codului Calimach, sau de voinţa unui al treile. frem- 
plu: Dacă cutare corabie va veni din Asia; dacă voi a- 
vea, sau dacă nu voi avea copii, etc. ?). 

Tot din acest punct de vedere, condiția mai este încă Cond. mixtă. 
miztă, mixta (L. unică, $ 7, Cod., loco cit.), amestecată, 
după cum se exprimă art. 873 și 876 din Codul Calimach, 
atunci când ea atârnă tot de o dată de voinţa uneia din 
părțile contractante, și de acea a unei alte persoane (art. 
1007). Exemplu : Iţi dau 1000 lei, dacă vei lua de soţie 
pe vara mea5). 

Dacă condiţia atâmă de voinţa uneia din părţile con-Casul în care 
tractante și în acelaș timp de la întâmplare, de a îimpreju- EOnditia 3 
văvile pe dinafară și de la voința omului, după cum se ex- voinţa uneia 
primă art. 876 din Codul Calimach, precum ar fi, deex,, În părţi Și 
în ipoteza următoare : îţi voi da 1000 lei dacă Academia, plare. Con- 
Îţi va conferi premiul Eliad, chestia este controversată : Unii Er0Yersă. 

1) „Item, si quis ita stipulatus est, si navis ex Asia venerit, 
hodie dare spondes, inutilis erat stipulatio, guia prae- 
postere concepta est. Sed cum Leo, inclute recordationis, în 
dotibus eamdem stipulationem, que preepostera nuncupatur, non 
esse sejeciendam existimavit, nobis placuit, et huie perfect 
vobur accomudare, ut non solum în dotibus, sed etiam în omn- 
nibus valeat hujusmodi conceptio sitipulationis*. (Iustit., III, 
19, $ 14, De inutilibus stipulationibus). 

*) Cpr. Pothier, Oblig., II, 201, 205. Demolombe, XXV, 286. 
Pand. fe., 1, 1064. Laurent, XVII, 5Î. Larombiăre, II, art. 
1169 urm., No. 1. 

3) Sr Pothier, II, 201. Pand. fe., 1, 1066. Demolombe, XXV,
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consideră asemene condiţie. ca potestativă 1), ear alţii, ca 
mixtă 2). Acest din urmă sistem era formal admis prin art. 
816 din codul Calimach. 

Cond. po- In fine, condiţia potestativă, potestativa (L. unică, $ 
festativă, 7, Cod., loco cit.) este aceea care face să atârne perpetra- 

rea convențiunii de un eveniment pe care una și alta din 
părțile contractante poate să'l tacă a se întâmpla, sau poate 
să'l împedice (art. 1006). Fremplu: Iţi dau 1000 de lei, 
dacă te vei duce la Odessa. 

Efectul condiţiunii potestative. 

Art. 1006.—Vedi textul acestui articol, sapră, p. 24. 

Art. 1010.—Obligaţiunea este nulă când s'a contractat sub 
o condiţiune potestativă din partea aceluia ce se obligă. (Art. 
822, 1006, 1014, 1372 C. 0. Art. 1114 0. f-.). | 

Doctrina și jurisprudenţa au distins în tot-deauna done 
feluri de condiţii potestative: condiția pur potestativă, după 
cum se exprimă art. 1162 din codul italian, despre care 
se ocupă art. 1010 C.C.5), şi condiţia simplu potestativă. 
despre care se ocupă art. 1006 C. Cc. 

Cond, pur Condiţia pu” potestativă este aceea care face să atâr- 
potestativă. , . . . . . 
Art. 1010. ne obligația numai de voinţa debitorului, de exemplu: da- 

că'mi place, si voluevo (art. 1162 C. italian); dacă voi ră- 
dica mâna, dacă voi purta o pălărie neagră, dacă mă voi 
duce mâne la grădina publică, ete. 4). 

Tot astfel ar ii condiția dacă voi crede de cuviinţă”). 

3) Baudry, II, 931, in fine. 'P. Huc, VII, 245. F. Herman, III, 
asupra art. 11îl. Demolombe, XXV, 289. Larombiere, II, 
art. 1169 urm. No. 1. Laurent, XVII, 53. Vigi6, II, 1312. 
Demante, V, 90 bis I. Butuoir, op. cif., p. 61. 

2 'Phiry, II], 3. Duranton, XI, 19. Rolland de Villargues. Repert., 
v* Condition, No. 53 urm. 'Toullier D., III, partea II, 500. 

3) Cuvântul pur figura în redacţiunea primitivă a textului fi. 
(1114), şi el a fost eliminat în urma observațiilor Tribu- 
natului. 

4) Demolombe, XXV, 315. Demante, V, 94 bis |. Baudry, II], 
931. Bufnoir, op. cit, p. 118. Pand. fi., I, 1075. Cpr. Cas. 
fr. D. P. 91. 1. 30. 

2) Pothier (II, 48) crede, în asemene caz, că obligaţia este 
validă, fiind că debitorul ar fi obligat când lucrul ar fi ra- 
ționabil. Autorii observă însă cu drept cuvânt că marele 
jurisconsult aplică în mod greşit la contracte legile .roma-
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(si je le juge bon et vaisonnable), dacă voi fi mulţă- 
mit, etc. 1). 

Ce trebue să decidem în privința cuvintelor : când 
voi voi (cum volue»o), când îmi va conveni, când mă voi 
înlesni sau când mijloacele îmi vor permite, cum commo- 
dum erit (. 125, Dig., 20, 16, De verb. significataone) ; 
când voi putea (cam potuero), etc. ? In toate aceste ipoteze, 
precum și în altele de asemene natură, poate să fie îndo- 
eală asupra punctului de a se ști dacă părțile au înţeles 
a prevedea o condiție sau un termen, chestiune care nu 
este lipsită de interes din causa deosebirei ce există între 
condiţie și termen (art. 1022). Chestiunea se va decide în 
tapt prin interpretarea voinţei părților contractante. Vedi 
înfră, explic. art. 1022, 1023. 
„Condiţia simplu potestativă este aceea care atârnă în Cond. simplu 
acelaș timp și de voința unei din părți şi de întâmplare ; Potestativă. 
de exemplu: dacă voi cumpara cutare moșie. 

O obligaţie poate fi contractată sub o condiţie simplu Cond. simplu 

potestativă atât din partea creditorului, cât și din partea a 
debitorului. Exemplu de condiție potestativă din partea creditorului. 
creditorului : Iți promit 1000 lei, dacă ve; tăea cutare co- 
pac, sau dacă vei dărâma cutare zid, care 'mi astupă vederea. 
Asemene obligație este validă. 

Exemplu de condiţie potestativă din partea debitoru- Cond. simplu 
lui: ME oblig a'ţi vinde casa mea, dacă mă voi decide a o Potestativă 

din partea 
înstrăina, dacă mi se va întâmpla so vând ?). Și această debitorului. 

ne aplicabile la, testamente (L. 11, $ 7, Dig., 32, De legatis 
111). Demolombe, XXV, 316. Larombiere, II, art. 1174, No. 
3. Pand. fr., 1, 1079. Aubryet Rau, IV, $ 302, p.67. Du- 
raiiton, XI, 22.—Obligaţia ar fi din contra validă când s'ar 
fi dis: dacă lucrul este raționabil (si cela est raisonnable, est 
Juge & propos, et€.), pentru că, în asemene caz, obligaţia 
nu mai atârnă de apreciarea personală a făgăduitorului, ci 
de o apreciare străină, ceea ce face ca condiţia să fie ca- 
suală. Larombitre, loco cit. Demolombe, XXV, 318. Pand. 
fe, 1,1080. Aubry et Rau, IV, $ 302, p. 67. Duranton, 
XI, 23. 

') Demolombe, XXV, 316, 3117. Pand. fr., 1, 1079, 1081. Au- 
bry et Rau, IV, $ 302, p. 67.— Vei însă, în privinţa con- 
diţiii dacă voi fi mulţămit, Larombiere, 1], art. 1174, No. 3. 

*) Pand. fr., 1, 1093. Baudry, II, 931. 'Proplong, Vente, |, 
132. Larombiere, II, art. 1114, No. 7.
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obligație este validă, pentru că nu atârnă numai de voinţa 
mea dea vinde, ci şi de intervențiunea unui cumpărător. 

Cond. pur Cât pentru condiţia pu» potestativă, care consistă nu- 
De atâmă mai în manifestarea voinței debitorului, ad merum arbi- 

e vointa trium, şi de care se ocupă art. 1010, ea viciază convenţia. 
ebitorului. h N , , e 

Astfel, ar fi nulă obligaţia ce aș fi luat de aţi da 
1000 lei, dacă voi voi, dacă voi rădica mâna, ete., pentru 
că atârnă numai de mine, de a fi obligat sau nu 1). „Sub 
hac conditione, si colam, nulla fit obligatio“ ?). 

Co Condiţia pur potestativă n'ar anula însă obligaţia, da- 
caxe atâmă Că această condiţie ar atârna de voința creditorului 3. 
de voința Astfel, dacă "ţi am vândut un vas de vin, sub condiția ca 

cxeditorului. 
vinul săți placă, această vândare ad gustum este validă 
(art. 1301), deși îndeplinirea condițiunii atârnă, în specie, 
de voința d-tale, adecă a creditorului. 

apontraetul Tot astfel, jurisprudenţa validează în genere clausa 
tist şi divee- Prin care directorul unui teatru își reservă dreptul de a 
„orul ui congedia, după un timp oare care, pe un artist, ad nutuaa, 

tmovessă. fără nici o despăgubire pentru acest din urmă, în casul 

când n'ar fi mulțămit de serviciile sale 4), considerând a- 

1) Cpr. C. din Bucureşti. Dreptul din 1887, No. 67, p. 5%, 
consid. de la colona 2. | 

2) 1. 8, Dig., 44,7, De obligationibus et actionibus, L. 11, Dig, 
45, De verb. obligationibus, dice de asemene: „Stipulatio non 
calet, în rei promitiendi arbitrium collata conditione“. În fine, 
L. 108, $ 1, Dig., loco cit., exprimă aceiaş idee, când dice: 
„Aulla promissia potest consistere, que ex voluntate promit- 
tentis statum capit“. 

3 Cpr. Trib. Paris şi Cas. fe. Pand. Ptriod., 81.2. 226. Pand. 
Ptviod., 91. 1.6 şi Dreptul din 1897, No. 13. Vedi şi autorii 
citați în nota următoare. 

%) Cpr. D. P. 53. 9. 943. D. P. 51. 2. 920. Pand. Ptriod. 93. 
2. 308 şi Pand. Period. 9%. 2. 215. Vegi şi Pand. fi., II, 
vo Aeteu»s, 963 urm. — Contyă. C. Paris. Pand. Ptriod. 98. 
2. 996. După această din urmă decisie, care constitue un 
reveriment, în jurisprudență, contractul care ar permite 
directorului resiliarea. exclusivă ar cuprinde o condiţie pur 
potestativă, și ca atare, ar fi nul, în baza art. 1010.— 
Contractul care ar conferi artistului dreptul absolut de a 
vefusa rolurile ce îi sar oferi, se consideră însă ca cu- 
prindând o condiție potestativă din partea debitorului. 
Cpr. Pand. fr., Acteurs, 213 şi Trib. com. Paris, 6 iulie 1855.



EFECTUL CONDIȚII POTESTATIVE.—ART. 1006, 1010, 33 

ceastă clausă ca un contract pe încercate (d Vessai)!) sau 
ca o condiţie resolutorie validă 2). 

Așa dar, în resumat, condiția simplu potestativă nu 
anulează nici într'un caz obligaţia, fie că ea ar atârna de 
voința debitorului sau a creditorului ; ear condiția pur po- 
testativă o anulează din contra, însă numai când atârnă 
de voința debitorului. Aceasta este singurul mijloc de a 
pune în armonie art. 1006 cu art. 1010; de aceea, această 
soluție este admisă de toţi autorii 3), 

Cât pentru chestiunea de a se ști dacă condiţia pusă 
de părţi este pu» potestativă în sensul art. 1010, sau nu- 
mai simplu potestativă, în sensul art. 1006, aceasta seva, 
aprecia în mod suveran de judecătorii fondului (art. 977, 
1011) %). 

Obligaţia poate de asemene fi contractată sub o con- Art. 1304. 
diție potestativă care să atârne de voința unei a treia 
persoane. Exemplu: vângarea făcută sub condițiunea ca 
prețul să fie determinat de un al treilea (art. 1304) 5). 
Dacă cel de al treilea nu fixează preţul, vândarea nu are 
loc: „Et îded si omnind non avbitretur, nihil valet stipu- 
latio“ *), ” 

Vendarea n'ar fi însă validă, dacă preţul ar fi fost Preţul vân- 
lasat la arbitratul cumpărătorului; de exemplu: îţi vândă nu poa- 
cutare lucru pentru prețul ce vei voi să'mi dai... guanti arbitratul 
telis, quanti  cequum putaveris, guanti cestimaveris (L. 35, CmPArăto- 

1) Cpr. Constant, Code des theatves, p. 98. Pamd. fr., Acteurs, 
264 şi autorităţile citate acolo. 

2) Pană. fr., Acteurs, 265. 
3) Pothier, II, 205. Baudry, II, 931. 'T. Huc, VII, 946. Bufuoir, 

op. cit. p. 118 urm. 'Thiry, III, 4. Arntz, III, 99. Acollas, 
II, p. 819. Mourlon, II, 1196. Vigi€, TI, 1313. Mareads, 
IV, 551. Laurent, XVII, 55 urm. Boissonade, II, 379. Mass6- 
Verge, III, $ 354, p. 375, n. 16. Toullier D., III, partea, 
II, 494. Taulier, IV, p. 321. Repert. Dalloz, Suppltm. Oblig., 
437. Molitor, op. cit., I, 136, 137. Demolombe, XXV, 313. 
Demante, V, 94 bis 1. Aubry et Rau, IV, $ 302, p.66, 67. 
Larombitre, II, art. 1174, No. 11. Pand fe., 1, 1072 urm. 
F. Herman, III, art. 11174, No. 49. Vezi şi decisiile citate 
supră, p. 32, n. 3. 

4) Pand. fr., Oblig., 1, 1075. 
5) Cpr. Pothier, II, 205. Pand. fe., 1, 1095. Demolombe, XXV, 

321. Arntz, III, 99, în fine. Bufnoir, op. cil., p. 190. 
5) L. 44, Dig, 45, 1, De rerborum obligationibus.
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Imposibili- 
tate abso- 

lută. 

Momentul 

COD. CIV.—CABTEA III.—TIT. III.—CAP. IV .—S-a. 1—ART. 1008, 1009. 

Ş 1, Dig., 18, 1, De contr. emptione), pentru că, în ase- 

menea caz, acul” din elementele esenţiale ale vendarei, 

pretium, ar fi lăsat la, discreţia debitorului D). 

Efectul condiţiunii imposibile, imorale şi ilicite în 
privinţa eonvenţiunilor. 

Art. 1008. — Condiţiunea imposibilă 2) sau contrară bu- 

nelor moravuri, sau proibită de lege 2) este nulă şi desfiinţează 
convenţiunea ce depinde de dânsa. (Art. 5, 1009 c. C, Art. 
134, 138, 306 C. german. Art. 1172 C. îr.). 

1) Larombitre, II, art. 1174, No. 8. Pand. fe., 1, 1094. Lau- 
rent, XXIV, 13, Troplong, Vente, |, 151. 

2) Pentru ca obligaţia să fie nulă, trebue ca imposibili- 
tatea să fie absolută, căci o imposibilitate relativă din par- 
tea aceluia, care ar fi contractat obligaţia ar fi de ajuns. 
T. Huc, VII, 947. Laurent, XVII, 41. Toullier D., III, par- 
tea II, 482. 'Demolombe, XXV, 303. Pand. fr. |, "159. Au- 
bry et Rau, IV, $ 302 „». 64. V. și t. IVa lucrării. noas- 
tre, p. 99. Cpr. 'L 35, Pr. şi 137, $5, Dig., 45, 1, De verb. 
obligationibus. —Vedi însă Larombiere, II, art. 1172 „1113, 
No. 3. Giorgio Giorgi, IV, 309.—La caz de îndoeală, con- 
diţia va îi presupusă posibilă (art. 978) ... magis ut caleat, 
gran pereat. Larombiăre, loco cit., No. 4. Giorgio Giorgi, 

. 1V,310. Pand. fr., |, "161. 
Condiţiunea fiind un element al convenţiunii, imposibili- 

când trebue tatea trebue să existe in momentul formărei ei. Deci, chiar 
Sa CXISte Jn- dacă împedecarea, care din capul locului se opunea la în- 
posibilitatea. 

„Numai con- 
diția contra- 
vă legilor de 
ordine publi- 
că anulează 
convenţia. 

deplinirea condiţiunii, a încetat mai în urmă, convenția 
tot nulă vemâne, dacă nu intervine un nou concurs de 
consimţemânt. Şi vice zersa, dacă convenţia s'a format, de 
câte ori condiţia a fost posibilă în momentul formărei ei, 
imposibilitatea care ar fi intervenit mai în urmă face să 
se considere condiţia nu ca imposibilă, ci ca neîndeplinită. 
Laurent, XVII, 42. Pand. fr., 1, 702. Aubry et Rau, IV, 
$ 302, p. 65, t.şi notele 18, 19. Savigny, System des heut. 
rămischen Rechts, ITI, $ 191. Cpr. art. 308, $ 1 C. german. 

3 După text, cum se află redactat, s'ar părda. că condiţia 
contrară ori cărei legi ar trebui să anuleze convenţiu- 
nea şi, după părerea noastră, chiar testamentul. Aceasta 
nu este însă adevarat, căci sunt legi la care se poate de- 
roga, ear altele la care nu se poate deroga (art. 5). Nu- 
mai acele condițiuni vor atrage deci nulitatea convențiunii, 
care vor fi contrare legilor la care nu se poate deroga, şi 
ştiut este că particularii nu pot deroga la legile care in- 
teresează ordinea publică, adecă organisarea socială Şi bu- 
nele moravuri (art. 5). Vegi î. IV, p. 99 urm.
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Art. 1009, — Condiţiunea de a nu face un lucru imposibil nu 
face ca obligaţiunea contractată sub această condițiune să fie 
nulă. (Art. 1008 C. C. Art. 1173 C. fe). 

Art. 1008, copiat de redactorii Codului francez din Cond. sus- 
Pothier (II, 204), călăuzul lor obicinnit, are o formulă Poti în 
prea generală. In adever, n'ar trebui să credem că orice cită, ete. 
condițiune, positivă sau negativă, suspensivă sau resoluto- 
rie, având de obiect un lucru imposibil, imoral, ilicit, sau 
contrar bunelor moravuri 1), anulează convențiunea care 
atârnă de dânsa, căci aceasta nu este adevarat de cât 
pentru condiţiile afirmative sau positive și suspensive 2. 

Astfel, dacă "ţi am promis 1000 lei sub condițiunea 
ca să atingi cerul cu degetul, sau, pentru a lua exemplul 
dat de Pothier, ca să faci un triunghiu fără unghiuri 
(condiţiune afirmativă suspensivă), nu mai remâne îndoeală 
că condiţia este nulă și va anula însuș obligaţia, căci con- 
dițiunea neputânduse îndeplini, obligația nu va exista 
nici odată ?). 

) Ce se înţălege prin bune moravuri sau nărazuri (art. 879 Ce se înțele- 
C. Calimach ; art. 4, capit. 1, partea III, C. Caragea, Dege prin bune 
obste pentru tocmeli), vedi t. 1, partea 1, p. 115; t. 1V, p. pot ta 
103; î. V,p. 134, n. 2. V.şi tratatul nostru în limba fran- îă de Cod. 
ceză, p. 137, n. 1.—Codul civil al principatului Muntenegro,__princip. 
opera savantului profesor de la Odesa, Bogizic, defineşte Muntenegro. 
bunele moravuri dicând că ele „consistă în niște principii 
de onestitate şi de drept, la observarea cărora autori- 
tăţile nu pot în tot-deauna să constrângă pe particalari, 
pe care însă sentimentul public prescrie fie-căruia de a le 
respecta“. Aceasta este singura legislațiune care, după cât 
cunoaștem, defineşte bunele moravuri; de aceea am repro- 
dus această definiţie. 

*) „Condiţia adeveritoare (afirmativă) şi urnitoare (suspen- Art. 1200 
sivă), care este preste putință firește ori legiuit, desputer- C. Calimach. 
nicește şi toemala“, dice art. 1200 din Codul Calimach. 

3) Condiţiile imposibile sunt, în adever, irealisabile de fapt, Dreptul 
ear acele ilicite, sunt irealisabile în mod legal. Această so- — roman. 
luție era admisă șila Romani: „S; împossibilis conditio obli- 
gationibus adjiciatur, nihil valet stipulatio“ (Instit., $ 11, ab 
initio, III, 19, De înutilibus stipulationibus). Vedi şi L. 137, 
$ 6, Dig., 45, 1, Deverb. obligationibus, care asimilează con- 
diţiilor imposibile de fapt, acele juridicamente imposibile, 
guce jure impleri non possunt. Vedi şi î. IV, p. 94, n: 4. 

Codul Calimaeh pare, la prima vedere, a fi părăsit acest Codul Cali- 
sistem, căci, după ce art. 881, 887 şi 900, primind teoria Sa-  mach. 
binienilor, consideră condiţiile imposibile şi contrare legi-
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Cond. resolu- 
torie imposi- 

bilă, ete, 

C. Caragea. 
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Dacă, din contra, presupunem o condiţie resolutorie 
imposibilă, obligaţia va exista de îndată și va fi pură și simplă. 

lor puse întrun testament, ca nescrise, nepuse, dice art. 1195 
din acelaş cod, art. 1194 (891 C. austriac) prevede că 
orânduelele pentru condiţiile cele de pe urmă au tărie 
în deobşte şi la condiţiile puse în tocmele, de unde ar pă- 
vea. să resulte că condiţiile imposibile sau contrare legilor 
inscrise într'o convenţie, nu anulează convenţia, ci se con- 
sideră ca nescrise, şi în adevăr, această interpretare a fost 
admisă de Curtea noastră supremă (Dreptul din 1516, No. 
24 şi Bulet. Cas. S-a 1, anul 1876, consid. de la p. 189). 
Această teorie este insă cu desevârşire inadmisibilă, căci 
art. 1195 din Codul Calimach se grăbeşte a adăoga că cu- 
vintele urmate sub acest fel de condiţii care, în testamente, 
se socotesc a fi nepuse, remân fără putere, adecă sunt nule. 
Acest text este traducerea fidelă a art. 898 din Codul aus- 
riac, care prevede că convențiile făcute sub condițiuni care, 
în actele de ultimă voinţă, se consideră ca neavenite, sant 
nule: „ Verabredungen unter solchen Bedingungen, 1relche bei ei- 
nem letzen Witlen fiiv nicht beigeselat angesehen scerden, sind 
ungiltig“. Prin urmare, art. 1195 din Codul Calimach, care 
evident cuprinde o greşală de traducere, dovedeşte că ve- 
chiul legiuitor a Moldovei a înţăles a decide, conform drep- 
tului roman şi Codului austriac, de la care nu avea nici o 
rațiune de a se departa, că condiţiile imposibile şi ilicite 
anulează toemelele, neadmițând teoria Sabinienilor de cât 
în privinţa testamentelor, aşa cum iînţălege şi Codul aus- 
triae, unde art. 1194 din Codul Calimach își are corespon- 
dentul seu (art. 897 C. austriac), şi unde chestiunea nici 
nu se discută. Art. 1194 din Codul Calimach se referă deci 
la regulele aședate pentru condiţii, ear art. 1195 la efec- 
tul condiţiilor, înţălegând prin cuvinte convențiile sau toc- 
melele. Curtea noastră supremă scăpând din vedere art. 1195, 
a interpretat deci greşit legea Calimach. Vedi și t. IV a 
lucrării noastre, p. 94, n. 4. 

Tot în acest ordin de idei este redactat şi Codul Cara- 
gea, unde se qice că „tocmelele în protiva pravilelor și a nă- 
ravuvilor cetor bune, nu se tociesc“ (art. 4, capit. 1, par- 
tea III, De obște pentru tocmeli), de unde resultă că, şi sub 
această legiuire, condiţiile ilicite, şi prin urmare, şi acele 
imposibile, anulează tocmelele, și fiind că această legiuire 
tace în privința testamentelor, de sigur că, în privinţa lor, 
trebue să se aplice dreptul roman. adecă tot teoria Sabinie- 
nilor, ca şi in Codul Calimach. Vedit. 1V, p. 96, ad nota. 
Cpr. în acest sens, Tribun. Ilfov, Dreptul din 1891, No. 1 
şi Alex. Degrâ, Dreptul din 1884, No. 45, p. 356 şi: din 
1890, No. 7, p. 50.—Vedi însă Dim. Kebapei, Proced. cizil., 
t. 1, p. 296, care, în această privinţă, nu împărtăşeşte mo- 
dul nostru de a vedea.
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Astfel, dacă "ți am vândut casa mea cu 50000 lei, 
sub condițiunea ca vândarea să fie desființată, dacă vei 
atinge cerul cu degetul, sau dacă vei număra stelele, este 
evident că resiliarea vândării nu va avea loc nici odată 
și că convenţia este pură și simplă, pentru că nici o dată 
nu vei putea îndeplini asemene condiţie 1). In asemenea 
caz, ceea ce este nul nueste vândarea, ci clausa care des- 
ființează resiliarea ei 2). 

Daca condiţia suspensivă are de obiect un fapt ilicit Cond. sus- 
sau contrar bunelor moravuri, ea va anula convenţiunea [end de o. 
de câte ori faptul va trebui să fie îndeplinit de acel care bieot un fapt 
urmează a deveni creditor, pentru că ea împinge la în- moral. 
deplinirea unui fapt imoral sau ilicit. Astfel, ar fi nulă, 
de exemplu, convenţia prin care “ţi aş fi vândut casa mea 
sub condițiunea ca să comiţi o crimă, sau să'ţi schimbi 
ori să nuţi schimbi religia 3), etc. 

Dacă ar fi vorba de un fapt ilicit care ar urma a fi 
comis de debitor, obligaţia ar fi, din contra, validă, pre- 
cum ar fi, de exemplu, în ipoteza în care “ţi aș fi promis 
o sumă de bani, dacă voi comite eu o crimă, pentru că, în 
asemene caz, condiţia 'nu este de cât o nouă sancţiune 
adaosă la oprirea legei de a comite o faptă imorală $). 

Condițiunea care ar avea de obiect un fapt ilicit sau Cond. reso- 
imoral n'ar fi nulă și n'ar anula convențiunea, dacă, în Iutorie avind 
loc de a fi suspensivă ar fi resolutorie, pentru că, în ase- fapt ilicit 
menea caz, ea n'ar împinge la comiterea unui fapt imoral, ci Său imoral. 
ar avea, din contra, de scop împedecarea lui. Astfel, ar 
fi, fără nici o îndoeală, validă convenţia prin care “ţi aș fi 
dat o sumă de bani, sub condițiunea ca donaţiunea să fie 
resiliată, dacă vei comite o crimă. 

Așa dar, art. 1008, cu toată generalitatea termeni- 

') „Dezlegătoare (vesolutorie) fireşte preste putinţă condiţie, dice At. 1205 
art. 1205 din Codul Calimach, nu este adevarată condiţie, C- Calimach. 
pentru că îndată este cunoscut: că nu se va întâmpla. Deci 
dar, tocmala făcută sub acest fel de condiţie, dă primito- 
rului ei curat şi nestrămutat drit“. 

2) Cpr. Boissonade, op. cit., No. 373, p. 391. 
3) Cpr. Savigny, System des heut. rămischen Rechts, TUL. $ 193, 

No. IV. Vedi t. IV a lucrării noastre, p. 100, n. 2.—Vedi 
însă Troplong, Donations, 1, 255. Vangerow, Pandekten, L, 110. 

4) Cpr. Thiry, III, 4, p. 7.
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lor săi, nu se aplică la condiţiile resolutorii, ci numai la 
acele suspensive !). 

Art. 1009, Venim acum la condițiunea negativă a unui fapt im- 

posibil, ilicit sau imoral, adecă la art. 1009 care, ca şi 
art. 1008, nu se referă de cât tot la condiţia suspensivă. 

Cond. nega- După acest text, condiția negativă (in non faciendo) 
ivi şi bine înțeles suspensiv, nu anulează obligaţia care atâr- 

nă de dânsa, ci face ca ea să fiepură și simplă, soluţiune 
care era admisă și la Romani ?). 

Ant, 1201 C, Aceasta este atât de adevarat în cât legiuitorul putea 
Calimach. _. . i. < o 

să se scutească de a o mai dice. In adevăr, dacă "ți am 
vândut casa mea cu 10000 lei sub condițiunea ca să a- 
tingi cerul cu degetul, este evident că obligaţia e pură și 
simplă, pure facta obligatio întellegitur, ideogue statim  pe- 
tere potest 5), pentru că condiția este îndeplinită de pe a- 
cum, de vreme ce nu vei putea nici o dată să atingi cerul 
cu degetul. „TLăgăduitoare şi urnitoare condiție, dice art. 
1201 din Codul Calimach, care este fireşte preste putinţă, 
nu este adevarată condiție, pentru că îndată este cunos- 
cut că acea împrejurare hotărită sub acest fel de condiţie 
nici odată nu este cu putință a se întâmpla. Deci dar, 

tocmala făcută cu acest chip trebue să se socotească cu- 
rată, adecă fără condiţie, și să se împlinească“. 

Cond. nega- Dacă, din contra, condiţia negativă, în loc de a fi 
tivă xesol- suspensivă, este resolutorie, precum ar fi, de exemplu, în 

casul când aș fi dis: ţi vând casa mea cu 10000 lei, 
însă sub condiţiunea ca vândarea să fie desființată, dacă 
nu vei atinge cerul cu degetul, obligaţia este nulă, fiind 
că condiţia îndeplininduse de îndată, prin faptul că ea este 
imposibilă, obligaţia este desfiinţată în momentul chiar când 
sa format î). 

1) 'Thiry, III, 4. Mareadă, IV, 547, 548. Arntz, III, 98. De- 
molombe, XXV, 311, 312. Vigie, II. 1314. Demante, V, 93 
bis II. Pand. fe., I, 780 urm. Molitor, op. cit., I, 124. Cpr. 
art. 1200 C. Calimach, a cărui text e citat supră, p.35,n.2. 

2) Instit., LII, 19, $ 11 şi L. 7, Dig., 45, 1, De verb. obligati- 
onibus. Vedi şi î. IV, p. 94, n. 4. 

3) Instit., $ 11, în fine, IUL, 19, De inutilibus stipulationibus, 
4) 'Thiry, III, 4. Marcadă, 1V, 550. Demolombe, XXV, 311. 

Vigi6, 11, 1315. Pand. fe., 1, 780. Arntz, III, 9. Boisso- 
nade, II, p. 392. Larombiere, II, art. 1172 urm., No. 6. De- 
mante, V, 93 bis II. Acollas, II, p. 819.
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Ne am ocupat pănă acum despre condiţia în non fa- Cond. de a 
ciendo a unui lucru imposibil. Ce trebue să decidem des- n face. un 
pre condiția de a nu face un lucru ilicit, caz neprevădut 
de lege ? De câte ori condiţia suspensivă negativă va consista 
în neîndeplinirea unui fapt ilicit sau imoral, care urma a 
fi îndeplinit de viitorul creditor, precum ar îi, de ex., în 
casul în care m'aș fi obligat ați da 1000 lei, dacă nu zei co- 
mite o crimă, obligaţia va fi nulă, pentru că este imoral 
de a primi bani spre a se abţinea de un fapt ilicit, de 
care ori ce om este dator să se abție și fără aceasta. De 
aceea, art. 1009 vorbește numai de condiţia de a nu face 
un lucru imposibil, ear nu și de aceea de a nu face un lucru 
ilicit 1). Această soluţie era admisă şi în dreptul roman ?). 

„Condiţia negativă care legiuit nu este cu putinţă, tre- Art. 1202 
Due să se păzească, căci nenplinind-o, primitorul făgădu- O Calimach. 
inții perde înmărginitul dit ce i sa dat“. (Art. 1202 

C. Calimach). Astfel, dacă “ţi-am promis 1000 lei sub con- 
diția ca să nu te muţi în străinătate, nu vei lua nimic, 
dacă vei calca această condiţie. 

Condiţia ilicită, adecă contrară legilor ce intereseazăCausă ilicită. 
ordinea publică și bunele moravuri, despre care am vorbity Deosebite, 
mai sus, nu trebue să fie confundată cu causa ilicită, des- causă și 
pre care vorbește art. 966, căci causa este, după cum amp Cond. ilicită, 
vedut, rațiunea imediat şi direct determinantă care face pe 
părţi să contracteze, scopul principal ce ele 'și au propus 5), 
pe când condiţia este o simplă modalitate a contractului, 
și prin urmare, un element accidental. Condiţia ilicită a- 
trage nulitatea convenţiunii, pe când causa ilicită atrage 

inexistența ei (art. 966) ?). 

5) Pothier, II, 204. 'Thiry, III, 4. Baudry, II, 932. T. Huc, 
VII, 248. Vigiă, 1], 1314. Pand. fe., |, 17. Laurent, XVII, 
48. Larombiere, II, art. 1112, 1173, No. 9. Savieny, System 
des heut. romischen Rechts, INI, $ 192, în fine. Marcade, IV, 
548. Anbry et Rau, IV, $ 309, p. 65. Baudry et Barde,l], 
310. Vegi şi t. V a lucrării noastre, p. 188, t. şi n. 4. — 
Vedi însă Demolombe, XXV, 308. Demante et Colmet de 
Santerre, V, 93 bis 1. 

*) *Si ob maleficium, ne fiat, promissum sit, nulla est obligatio ex 
hac contentione“. L. 1, $ 3, Dig., 2, 14, De pactis. 
5) Vedi t. V, p.55, n. 5, în fine şi p. 127 wm. Cpr. și C. 

Craiova, Dreptul din 1896, No. 27. 
*) Cpr. Laurent, XVII, 39. Demolombe, XXV, 309, 310. T. 

Huc, VII, 249.
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Toate actele relative la interesele bănești pot fi supu- 
se unei condițiuni suspensive sau resolutorie, dacă aseme- 
ne condiție nu este contrară legilor naturei, ordinei publi- 
ce şi bunelor moravuri (art. 5, 969 şi 1008). 

Actele care Sunt însă acte de un interes superior care nu pot fi 
nu pot fi su- : iuni : - puse nici u- Supuse unei condițiuni sau unui termen. 

nei condiţi- Astfel sunt: căsătoria, recunoașterea unui copil na- 
a tural 1), legitimarea; adopţiunea, emanciparea ; hotăririle 

judecătorești 2), ete. 
Impărţeală In cât privește însă impărțeala, se decide în genere 
condiţională-că ea poate fi condițională, aceasta ne fiind oprit nici de 

art. 728, nici de art. 7865). 

Efectul condiţiilor imposibile, imorale sau ilicite în pri- 
vinţa donațiunilor şi testamentelor (art. 900 din 

Codul fr. eliminat de legiuitorul nostru). 

Care este, în privința donațiunilor şi testamentelor, e- 
fectul condiţiunilor imposibile, imorale sau ilicite ? 

Donaţiunea fiind un contract (art. S$14), nu mai în- 
cape îndoială că i se vor aplica principiile de la contracte, 
adecă art. 1008, și că donațiunea contractată sub o ase- 
mene condițiune va fi nulă în baza acestui text?). 

? 

Becunoaşte- 1) Aceasta lasă a se presupune că recunoaşterea copiilor na- 
rea copiilor turali este admisă în legislaţia noastră, cu toate că s'a eli- 

naturali. minat; din codul francez întreaga secțiune care, în cartea 
Controversă. I, tit. VIL, capit. 3, se ocupă de recunoaşterea lor. Jurispru- 

dența decide însă că legiuitorul român nu admite recunoaş- 
terea. voluntară a copiilor naturali, nici din partea tatălui 
Şi nici chiar din partea mamei (9). Cpr. Cas. rom. şi Trib. 
Ilfov. Bulet. Cas. S-a 1, anul 1896, p. 35. Dreptul din 1896, 
No. 11 şi din 1894, No. 39. Prin această interpretare gre- 
şită se şterge din Cod art. 48. Vedi t. I, partea II, p. 299 
urm. şi tr. nostru în limba franceză, p. 9 şi 494, 495. Cpr. 
şi Alex. Degs6, Dreptul din 1889, No. 19. 

Trebue îusă să adăogăm că recunoaşterea copilului firesc 
din partea tatălui este lipsită de efecte juridice în dreptul 
nostru, ca şi în dreptul englez. Cpr. în privinţa dreptului 
englez, Cas. fr. Pand. Period. 98. 5. 16, ear în privinţa drep- 
tului nostru, t, la lucrării noastre, partea II, p. 314. 

5 Cp. 'T. Huc, VII, 250. — Astfel, judecătorii n'ar putea să 
pronunţe o hotărîre condiţională. 

2 Vedi t. III, p. 452, n. 1;p.611,t.sin.5, şi la auțori- 
tățile citate acolo, adde, T. Huc, Y, 295 şi VII, 250. 

2) Cpr. Trib. Prahova şi Ilfov. Dreptul din 1889, No. 38 şi



CONDIŢII IMPOSIBILE, IMORALE:SAU ILICITE.—ART. 1008, 

Art. 1008 este însă el aplicabil la testamente? Co- 
dul actual păstrează, în această privință, tăcerea cea mai 
adâncă, mulțăminduse de a elimina art. 900 din codul fran- 
cez, după care, prin derogare de la dreptul comun, ori ce 
condiție imposibilă, contrară legilor sau bunelor moravuri, 
făcând parte din o  donațiune sau testament, nu anulează 
libevalitatea, ci se consideră numai ca nescrisă, pro non 
scripto habetur (Instif., $ 10, II, 14, De heredibus insti- 
fuendis). 

Așa dar, Codul francez, condus mai mult de niște pre- 
ocupaţiuni politice 1), părăsește distincțiunea pe care Ro- 
manii o făceau între donaţiuni și testamente, punând am- 
bele liberalități pe aceiaș treaptă. 

Această disposiție derogatorie de la dreptul comun a fost 
cu drept cuvânt criticată atât în prvinţa donaţiunilor cât 
și a testamentelor. 

Donaţiunea fiind, în adevăr, un contract (art. 814), tre- 
bue să-i se aplice regulele de la contracte, adecă art. 1008. 

In privința testamentelor, disposiția derogatorie a Co- 
dului frances nu se poate de asemene justifica prin nimic, 
căci astăzi nu mai e o desonoare de a muri intestat, cum 
era altă dată la Romani. Testamentele făcute sub o con- 
diție imposibilă, imorală sau ilicită trebue deci să fie nule 
ca și donaţiunile, ear averea legată să se întoarcă la moș- 
tenitori, cu atât mai mult cu cât moștenirea ab intestat 
este astăzi regula dreptului comun, care se bucură de fa- 
voarea legiuitorului, ear nn moștenirea testamentară, care 
este o adevarată excepțiune. Bazat pe aceste considera- 
țiuni și pe altele de asemene natură, legiuitorul nostru n'a 
mai tradus art. 900 din Codul francez, şi asemene elimi- 
nare n'a fost făcută din nebagare de samă, ci anume, pen- 
tru că s'a ţinut samă de criticele întemeiate pe care au- 
torii le aduc cu drept cuvânt textului francez. 

Faţă cu eliminarea conscientă a art. 900 din Codul 
francez și cu modificarea de redacţiune a art. 5, am con- 
clus altă dată că testamentul făcut sub o asemene condi- 
țiune trebue să fie anulat, ca şi donațiunea, cu atât mai 

  

82. dem. Al. Degve, Dreptul din 1890, No. 7, p. 50, n. 1. 
Vegi şi t. IV, p. 95. Conform. art. 1065 (. italian.—Contră. 
Art, 900 C. fi. 

*) Vedi t. IV a lucrării noastre, p. 9%, t. şin. 3. 
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mult cu cât, la noi, nau existat şi nu există nici astăzi 
considerentele politice care au putut să motiveze în Fran- 
cia o disposiție atât de excepţională 1). 

Cu toate acestea, jurisprudenţa și o parte din doctri- 
nă menţin disposițiile testamentare făcute sub o condiție im- 
posibilă, imorală sau ilicită, aplicând astfel art. 900 din 
Codul francez, de și acest text a fost eliminat de legiui- 
torul nostru, sub cuvânt că supresiunea disului text se ex- 
plică prin inutilitatea unei disposițiuni care de sine se sub- 
înțelege 2). Andiţi argument; o disposiţie excepţională și de- 
rogatorie de la dreptul comun, precum este acea a art. 
900 din C. fi., se înțelege de la sine! 

Regşule generale relative la îndeplinirea condiţiilor. 

Art. 1011.— Implinirea condițiunii trebue să se facă astfel 
cum au înțăles părțile să fie făcută. (Art. 977, 1012 urm. C.C. 
Art. 1175 C. fr), 

Art. 1012.—Când obligaţiunea este contractată sub con- 
dițiunea că un eveniment vare care se va întâmpla întrun timp 
fixat, condițiunea este considerată ca neîndepiinită, dacă timpul 
a expirat fără ca evenimentul să, se întâmple. - 

Când timpul nu este fixat, condiţiunea nu este considerată 
ca cădută de cât când este sigur că evenimentul nu se va mai 
întâmpla. (Art. 925 urm., 1013, 1200, 1202 C. C. Art. 1176 C.fr.). 

Art. 1013. — Când obligaţiunea, este contractată sub con- 
diţiunea că un eveniment n'are să se intâmple întrun timp de- 

:) Vedi considerentele C. din Bucureşti (Dreptul din 1892 
No. 27) citate textual în t. 1V a lucrării noastre, p. 97, n. 
1 şi p. 9, n. 1, și la alte decisiuni citate tot acolo, adde, 
Trip. Vaslui şi 'Pecuci. Dreptul din 1895, No. 14 şi din 1896, 
No. 14. Vedi şi tratatul nostru în limba franceză, 137 
urm. art. Testaments. De când ne am pronunțat. Di acest 
sens, mai mulți autori au aprobat modul nostru de a vedea. 
Veqi, între aiţii, Dim. Kebapci, Tratat teoretic şi practic de 
Proced. civilă (Encureşti, 1895), t. 1,p. 288 urm. Vegi încă 
în acelaș sens, G. Petrescu, Testamente, p. 356 urm. şi 363. 

C. Ştefănescu, Dreptul din 1819, No. 12. D.8. Neniţescu, 
Drcizia din 1895, No. 20, ete. 

2) Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1884, „265 şi 407. Vedi, pe lângă 
decisiunile citate în t. IV, p. Y8, nota 2, 'Tribun. Buzeu, C, 
Iaşi şi Cas. rom. Curier ul judiciar din 1893, No. 38. D» ep- 
tul din 1895, No. 82. Dreptul din 189%, No, 19. In acelaş 
sens, Alex, Degre, Dreptul din 1884, No. 45; din 1890, No. 
1 şi din 18%, No. 38. C. Nacu, Flemente de drept privat 
român, IL, p. 93.
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fipt, această condiţiune este îndeplinită, dacă timpul a expirat 
fără ca evenimentul să se fi întâmplat ; este asemene îndeplinită, 
dacă înaintea termenului este sigur că evenimentul nu se va, 
mai întâmpla ; dacă nu este timp determinat, condițiunea este 
îndeplinită numai când va fi sigur că evenimentul n'are să se 
mai întâmple (Art. 1012 C. C. Art. 1177 C. fe). 

Art. 1014.—Condiţiunea este reputată ca îndeplinită, când 
debitorele obligat sub această condiţiune, a împedicat indeplini- 
vea ei 1). (Art. 998, 1010, 1200, 1202 C. C. Art. 11788 0. f.). 

Avt. 1011 luat, ca și celelalte, din Pothier (11, 206), 
curmă o chestie care altă dată era controversată, şi anu- 
me, aceea de a se ști dacă condiţia trebue neaparat să se 
îndeplinească în termenii în care a fost concepută, în for- 
ma specifica, sau dacă ea poate să fie îndeplinită pe» cequi- 
pollens ; şi legiuitorul făcând în specie aplicarea art. 97, 
decide cu drept cuvânt, chestiunea în acest din urmă sens. 

Astfel, dacă te ai obligat să'mi dai 100 galbeni, ju- 
decătorii vor aprecia dacă am înţeles să'mi dai numai gal- 
beni, sau hârtie, ori altă monedă?). 

Eată un alt exemplu care va face şi mai bine să în- 
țelegem scopul art. 1011. Iţi promit 1000 lei dacă, în 
termen de un an, vei tăea cutare copac care 'mi supără 
vederea. 'Trebue să tai d-ta singur copacul, sau această 
obligaţie poate ea să fie îndeplinită de moştenitorii d-tale? 
Chestiunea presintă interes în casul când ai fi murit în- 
aintea îndeplinirei condiţiunii. Judecătorii vor înterpreta, 
în mod suveran convenţia părţilor 3), 

1) Conform : art. 176 Cod. federal ; art. 1296 C. olandez ; art. 
1119 C. spaniol, etc. L. 85, $ 7, Dig., 455, 5,—L. 81, $1, 
Dig., 35, 1, citate textual iînfră p. 46, n. 5. Chr. şi L. 39, 
Dig., 50, 11, De regulis juris.—Noul Cod german are o dis- 
posiție identică (art: 162). Acest text mai adaogă însă, în 
partea a doua, că, dacă îndeplinirea condiţii este adusă cu 
rea credinţă de acela căruia ea, folosește, condiţia se consi- 
deră, ca neîndeplinită, so git der Bintritt als nichi erfolgt. 
Cpr. Pothier, II, 206. Baudry, II, 933. Marcade, IV, 553. 
Giorgio Giorgi, IV, 321. Arntz, III, 100. Demante, V, 95 
bis. Demolombe, XXV, 332. Cpr. L. 115, Pr, Dig, 45, l, 
De verb. obligationibus.— Dacă obligaţia este contractată prin 
cambie, plata trebue să se facă în moneda, aratată într'ânsa 
(art. 41, 315 C. com.). 

3) Pothier, II, 207. 'Phiry, III, £. 'T. Huc, VII, 251. Demo- 
lombe, XXV, 333, 334. Larombitre, II, art. 1175, No. 6. 
Giorgio Giorgi, IV, 32]. 
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Art. 925. 

Art. 1012. 

Cond. potes- 
tativă. Con- 
troversă. 

COD. CIVIL.—CARTEA HI.—TIT, IIL.— CAP. 1V.—S-a L.--ART. 1012—1013. 

In privinţa legatelor, condiția suspensivă trebue să 
se îndeplinească în timpul vieței legatarului: altfel lega- 
tul ar fi caduc (art. 925)1). ! 

Art. 1012 şi 1013 ne arată în tremeni neindoelnici 
când condiţia se consideră ca îndeplenită și când ea se consi- 
deră ca căţlută. Dacă aceste texte ar lipsi din Cod, soluţia 
ar fi tot aceiaș, pentru că ele nu sunt de cât niște conse- 
cinţi logice a naturei condițiunii și a intențiunii părților ?). 

Când obligaţia este contractată sub condiția că un e- 
veniment viitor și necert se va întâmpla întrun timp anu- 
me hotărit (condiție suspensivă afirmativă), condiţia se con- 
sideră ca neîndeplenită dacă timpul a expirat fără ca eve- 
nimentul să se întâmple, și aceasta fără a fi nevoe de a 
se pune în întărdiere pe debitor 3). 

Când timpul nu este fixat, condiția nu se consideră 
ca cădută de cât atunci când este sigur că evenimentul nu 
se va mai întâmpla. Astfel, dacă mam obligat a'ţi da 1000 
lei sub condiție că te vei căsători fn fmp de doi ani, con- 
dițiunea se va considera ca cădută, daca au trecut doi ani 
fără să te căsătoreşti, chiar dacă te ai fi căsătorit după 
expirarea acestui termen 4); și judecătorii nu vor putea 
prelungi termenul hotărit de părţi pentru îndeplinirea con- 
diţiunii 5), ei putând numai să'l determine după î împrejurări, 
dacă părţile au înțăles să pue un termen, însă nu lau fixat 

cu precisiune, 
Dacă, din contra, mam obligat aţi da o sumă de bani 

sub condițiunea că te vei căsători, fără a fixa nici un ter- 
men, condiția va putea fi îndeplinită ori când, şi nu se va 
considera ca cădută de cât la moartea d-tale €). 

De câte ori este însă vorba de o condiţie potestativă, 

1) Vedi t. IV, p. 582 urm. și înfră, p. 51, 52. 
>) Boissonade, op. cit., IL, p. 400, No. 382. 
3) Laurent, XVII, 13. Pand. fr., I, 1189. Râpert. Dalloz, Sep- 

plem., Oblig., 490. Fuzier -Herman, TIT, av. 1176, No. 4, Cpr. 
Cas. fr. D. P. 36. 1. 171. 

3) Cpr. L. 41, $ 12, Dig., 40,5, De fideicommissuriis libertatibus, 
5 Cpr. art, 436, $ ultim din proiectul C. japonez. Laurent, 

XVII, DB. Demolombe, XXV, 340. Pand. fi, 1, 1186. Fu- 
zier -Herman, TIT, art. 1176, No. 1. 

5 Vedi Pothier II, 209. Demolombe, XXY, 341. Baudey, II, 
934. Cpr. L. 59, Pr. şi $ 1, Dig. 35, Î, De conditionibus «i 
demonstrationibus.
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fie positivă, fie negativă, şi convenţia nu fixează nici un 
termen pentru îndeplinirea acestei condițiuni, unii sunt 
de părere că tribunalele, ţinând socoleală de intenţia pro- 
babilă a părţilor (art. 1011), ar putea să fixeze un ter- 
men în care condiţia va trebui să se îndeplinească. Astfel, 
dacă m'am obligat aţi da o sumă de bani sub condiţia că 
vei dărâma cutare zid sau că vei tăea cutare copac care 
"mi astupă vederea, este probabil că n'am înțăles să remân 
atât eu cât și moștenitorii mei în tot-deauna la discreţia 
d-tale, şi că această condiţie trebuind a se îndepleni în- 
tun termen raţionabil, voi putea cere ca judecătorii să 
“ţi fixeze un termen înlăuntrul căruia vei fi obligat a dă- 
râma zidul san a tăea copacul, la expirarea cărui termen 
condiția se va considera ca cădută, dacă nui ai îndepli- 
nit obligaţia 1). 

Art. 1013 face aplicațiunea distincțiunii de mai sus la, 
condițiile suspensive negative. Acest text prevede, în ade- 
văr, că de câte ori obligația este contractată sub condițiu- 
nea că un eveniment n'are să se întâmple întrun timp a- 
nume hotărît (condiţie suspensivă negativă), această con- 
diție se consideră ca îndeplinită dacă timpul a expirat fără 
ca evenimentul să se fi întâmplat. Ea se consideră de a- 
semene ca îndeplinită, dacă înaineta termenului este sigur 
că evenimentul nu se va mai întâmpla. Dacă convenţia nu 
prevede nici un termen, condiția se va considera ca în- 
deplinită numai când va fi i seu că evenimentul n'are să 
se mai întâmple. 

Să presupunem că m'am obligat a'ți da 1000 lei, dacă 
copila mea nu se va căsători în timp de doi ani. Condiţia 
va fi cădută, dacă “ea s'a căsătorit înaintea expirărei aces- 
tui termen, şi eu nu voi mai fi obligat. Condiţia va fi, din 
contra, îndeplenită, dacă au trecut doi ani fără ca copila mea 
să se fi căsătorit, chiar dacă sar fi căsătorit în urmă ?), 

  

') Pothier, II, 209 şi nota 2 a lui Bugnet. Marcad6, IV, 554. 
Vigis, II, 1317, Acollas, ÎI, p. 820. Demante et Colmet de 
Santenre, V, 96 bis II. Duvergier asupra lui 'Toullier, III, 
partea. II, 624, n. 1. Demolombe, XXV, 34 urm. Giorgio 
Giorgi, IV, 326. —Contră. Laurent, XVII, 15. Larombiere, 
II, art. 1116, 11177, No. 9 şi 18. Tonllier D., III, partea II, 
623 arm. Fuzier -Herman, III, ast. 1167, No. 6. 7. Huc, 
VII, 252. 

*) Conditio semel implela non vesumitur. 
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a 

sau dacă a murit înaintea expirării acestui termen; şi în 
asemene caz, voi fi obligat aţi plăti suma promisă 1). 

In caz însă când m'așfi obligata'ți da 1000 lei, dacă 
copila mea ni se va căsători, fără a fixa nici un termen, 
condiţia nu se va îndepleni de cât la moartea copilei me- 
le, căci pănă atunci ea se poate căsători. Prin urmare, 
în asemene caz, numai dacă ea nu sa căsătorit, voi fi obli- 
gat aţi da suma promisă, ca şi cum m'aş fi obligat aţi da 

această sumă la moartea ei *). 
Cond. nega- Cât pentru casul în care condiția negativă pentru care 
tivă Potes- nu star fi defipt nici un termen, ar fi potestastivă pentru de- 
Controvessă.bitor și ar consista într'un fapt care interesează pe credi- 

tor, precum ar fi, de exemplu, în casul în care te-ai fi 
obligat a'mi da 500 lei, dacă nu vei dărâma cutare zid sau 
dacă nu vei tăea cutare copac care 'mi astupă vederea, 
aş putea, după unii 5), să cer ca judecătorii să fixeze un 
termen, în care nedărămând zidul sau netăind copacul, 
condiția negativă se va considera ca neîndeplinită, și mi- 
ai datori suma promisă. Am vedut însă mai sus că această 
chestie este controversată, după cum era și la Romani în- 
tre cele două tabere opuse, Sabinienii pe de o parte și 
Proculeienii pe de alta *) 

Art. 1014, Condiţia, cu toate că în realitate este cădută, se con- 
sideră ca îndeplinită, când acel obligat sub această con- 
diţie, a împedecat însuș îndeplinirea ei 5). 

Legiuitorul pedepseşte pe debitor pentru dolul, culpa 
sau negligența sa, considerând, prin ficțiune, condiţia ca 
îndeplenită: 10 pentru că, în lipsa unei asemene disposi- 
țiuni, debitorul ar fi putut cu cea mai mare ușurință să 
se libereze de obligaţia sa ; și 2% pentru că, prin împede- 
carea condițiunii de a se realisa, el a causat creditorului 
o daună pe care trebue s'o repare (art. 998), și pentru 

1) Cpr. L. 10, Dig., 45, 1, De cerborum obligationibus. 
2) Cpr. Jnstit., $ 3, III, 15, De verborum obligatione. 
3) Pothier, Oblig., II, 211. Mareade, IV, 556, etc. 
4) Opr. L. 115, $ 2, Dig., 45, 1, De verborum obligationibus. 
2). „Quicungue sub conditione obligatus cuvaverit ne conditio exis- 

teret, nihilominis obligatur“. (L. 85, $1, Dig., 45, 1, De verb. 
obligationibus). Vedi şi L. 81, $ 1, "Die, 35, 1, De conditio- 
nibus et demonstrationibus, unde se dice: , "Tune demitm pro 
impleta habetur conditio, cim per eu stat, gui, si împleta 
esset, debiturus evul“. Vedi şi supră, p. 43, n. |.



REGULE RELATIVE LA ÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOBR.—ART. 1014. 

care legiuitorul îi conferă, cu titlu de daune, folosul ce el 
ar fi tras din obligaţie, dacă condiţia sar fi îndeplenit în 
realitate. 

Art. 1014 nu este însă aplicabil de câte ori debito- 
rul a adus numai un obstacol indirect la îndeplenirea 
condițiuni, fără a avea intenţiunea de a împedeca obliga- 
ţia de a se naște 1), și chiar de câte ori ela impedecat 
anume îndeplenirea obligaţii, dacă el era în drept s'o fa- 
că, când, de exemplu, obligaţia era contractată sub o con- 
diție potestativă din partea lui, căci, în asemene caz, el 
având dreptul de a nu îndepleni condiția, nu i se poate 
face o culpă din aceasta. (ui suo jure utitur,  neimâneni 
ledit”), (Art. 1734 C. Calimach, 1305 C. austriac). 

Dacă se stabilește câ debitorul a împedecat îndeplini- 
rea condițiunii prin dolul, culpa, sau chiar negligența sa, 
creditorul n'are nevoe să dovedească că condiția s'ar fi în- 
deplinit fără obstacolul adus de debitor, legea necerând a- 
semene dovadă din partea lui 8). 

Debitorul ar putea însă să dovedească că condiţiunea 
nu sar fi îndeplinit, chiar dacă el n'ar fi adus la această 
îndeplinire nici o pedecă, în care caz, creditorul nu va a- 
vea nici un drept, pentru că faptul debitorului nw'i a adus 
nici o daună î). 

Condiţia nu s'ar considera de asemene ca îndeplenită, 
dacă indeplinirea ei ar fi fost împedecată prin un caz de 
forță majoră, sau prin faptul unui al treile, altul de cât 
debitorul, şi aceasta este adevarat nu numai în privința 
condițiilor casuale, dar și în privinţa acelor mixte Şi po- 

1) Dothior Oblig., II, 212. Marcade, IV, 557. Berriat St. Prix, 
II, 4371. 

2) 'Phiry, III, 4. Arntz, III, 100. Mourlon, II, 1202. 7. Huc, 
VII, 253. Demolombe, XXV, 351. Laurent, XVII, 76. De- 
mante et Colmet de Santerre, V, 97 bis II. Fuzier-Herman, 
III, art. 1178, No. 2. Mass6-Verg6, III, $ 534, p. 317, n. 
23. Pand, fe., 1, 1219. Larombitre, II, art. 1178, No. 6. 
Giorgio Giorgi, IV, 328. Cpr. Cas. fr. D.P. 76. 1. 131. In 
cât privește restricția adusă regulei „Qui suo Jur utitur, 
neminen lcedit“, vedi t. V, p. 402 urm. 

5) Pand. fr., 1, 1224. Laurent, XVII, 76. Larombiăre, II, art. 
1178, No. 10. Aubry et Rau, IV, $ 302, p. 70. Fuzier-Her- 
man, III, art. 1178, No. 9. 

*) Laurent, XVII, 76, în fine. 
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testative. Exemplu: Iţi vând casa mea cu 10000 lei, dacă 

vei da o sumă de bani lui A. Dacă ai oferit baniilui A și 

el i-a refusat, contractul n'a avut nici odată ființă, con- 

diția fiind cădută, de şi ai avut toată buna voința ca ea, 

să se îndeplinească !). 

Art. 898 C. Numai în materie de testamente, buna voință a lega- 

Calimach. țarului face sa să considere condiția potestativă sau mixtă 

ca îndeplinită, pentru că actele de ultimă voinţă sunt sus- 

ceptibile de o interpretare mai largă 2); „Acel rânduit ca 

să iee o moștenire, sau legatum sub însărcinare, dice art. 

898 din Codul Calimach (710 C. austriac), este dator a se 

sili pe cât va fi prin putință să implinească deplin însăr- 

cinarea sau macar s'o aducă aproape la sfârșit; însă de 

se va împedeca de vre o neputinţă ce nui sar fi prici- 

nuit din greșălele sale, adecă din desfrănarea lui, sau din 

alte asemene, ci din împrejurările cele pe dinafară, atun- 

cea câştigă el dritul moştenirii sau a legatului, şi fără 

împlinirea însărcinării“. 

Art. 162, Ş Naște însă întrebarea dacă condiția se va considera 
2 Cod. ger- a PI a a : . 

Dans ca neîndeplenită, atunci când îndeplenirea ei ar fi fost adu- 

să cu rea credinţă de partea căreia ea folosește, așa pre- 

cum prevede anume art. 162, $ 2 din noul Cod german? 3), 

Negativa ni se pare afară de ori ce îndoeală, pentru că 

a considera condiţia ca neîndeplenită atunci când, în rea- 

litate, ea este îndeplinită, este a admite o ficțiune, şi fic- 

țiunile nu pot fi create de cât de legiuitor. Or, legiuito- 

rul care, în unele casuri, consideră condiția neîndeplenită 

ca îndeplenită, a uitat de a prevedea şi ipoteza inversă. 

  

1) Pothier, II, 213, 214. Laurent, XVII, 1î. Fuzier-Herman, 

III, axt. 1178, No. 6 şi 7. T. Huc, VII, 253. Troplong, Do- 

nations, I, 318. Giorgio Giorgi, IV, 328. Demolombe, XXV, 

353. Cpr. Cas. rom. Bulet. Cas., anul 1875, p. 121.—Vedi în- 

să Larombidre, II, art. 1178, No. 16. 
2) Pothier, Oblig., II, 213. Larombiăre, loco cit. TP. Huc, VII, 

253, în fine. Demolombe, XXII, 322 şi XXV, 353. Giorgio 

Giorgi, IV, 330. Aubry et Rau, IV, $ 302, p. 69. Trop- 

long, Donations, 1, 321,330. Fuzier-Herman, II, art. 1040, 

„No. 99. Vedi şi t. IV a lucrării noastre, p. 586. Cpr. L. 

14, Dig., 35, 1, De conditionibus et demonstrationibus ; L. 5, 

$ 5, Dig., 36, 2, Quando dies legatorum ; L. 23, Dig., 28,7, 

De condition. institutionum, etc. 
3 Vedi supră, p. 43, n. 1.



EFECTELE CONDIȚIILOR.—ART. 1015-1016, 

Efectele condiţiilor. 

Trei perioade trebuese avute în vedere în privinţa 
îndeplinirei condiţiunii : 1% când condiția este cădută (de- ficiente conditione) ; 20 când ea este în suspensie (pendente 
conditione); şi în fine, 30 când ea s'a îndeplinit (existente 
conditione). 

10 Efectele căderei condițiuni. 
De câte ori incertitudinea care caracterizează condi- 

ţia a încetat prin căderea ei, sau de câte ori este evident 
că ea nu se mai poate îndeplini, contractul este inexistent, 
adecă n'a avut nici odată ființă: »(Duod si sub conditione 
7es venievit, si guidem  defecerit conditio, nulla est emptio, 
sicuti nec stiputatio“ 1), 

Condiţia neîndeplinindu-se, lucrurile remân în starea 
de mai înainte, și nimic nu este făcut, nshil est, mihil fi. 

Deci, dacă lucrul care făcea obiectul obligaţii a fost dat 
creditoralui condițional, el va fi obligat a! restitui cu toate 
accesoriile și fructele sale, pentru că altfel e! Par deţinea fără 
causă (art. 966), ear înstrăinările, ipotecile, servituţile, etc., 
constituite de dânsul vor fi desființate, pentru că el nu a 
avut nici odată vre-un drept asupra lucrului 2), 

2" Efectele condiții în suspensie. 
Art. 1015, parte finală. — Dacă creâitorul a murit înain- tea îndeplinirei condițiunii, drepturile sale tree eredilor sei. (Art. 1179 C. f.). 
Art, 1016. — Oreditorele poate, înaintea îndeplinirei con- dițiunii să exercite toate actele conservatorii dreptului său. (Art. 356, 131 urm., 1178, 1776 C. C. Art. 1180 C. fr.). 
Este greu de a formula în mod precis efectele condi- 

țiunii, cât timp ea este încă în suspensie. Art. 1022 deo- 
sebind condiţia de termen, dice că condiţia suspendă obli- 

  

1) L. 8, Pr., Dig., 18, 6, De periculo et commodo vei venditee, 
Vedi şi L. 37, Dig., 18, 1, De contrahenda emptione, unde 
se dice: „Ideoque similis erit sub conditioni face venditioni : 
qu nulla est si conditio defecerit, 

*) Demolombe, XXV, 376. Pana. în, 1, 1262. Aubry et Rau, 
IV, $ 302, p. 75. Marcad6, 1V, 538. Arntz, III, 101. La- 
rombiere, II, art. 1181, No. 10. Bufnoir, op. cit., p. 312. G. 
Giorgi, 1V, 368. | 
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Critica art. 
1022,
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Art, 1170. 

COD. CIVIL—CARTEA III.—TIT. III.—CAP. IV.—8-a L.—ART. 1015, 1016. 

gația, de unde ar părea să resulte că, pe cât timp condiţia 

nu s'a îndeplinit încă, nu . există nici creditor, nici debi- 

tor, pentru că nu există încă nici creanţă, nici datorie 1); 

şi în adevăr, Pothier (II, 218) reproducând teoria romană, 

dice că, pănă la îndeplinirea condiţiunii, nimic nu se dato- 

veşte încă și că există numai o speranță de creanță: „La 

conditionali stipulatione nondum debetur, sed spes est deli- 

fum în 2). 
Teoria lui Pothier, care mai dice încă (II, 222), că 

creditorul condițional nu ave nici un drept înainte de îndepli- 

nirea condițiunii, este prea absolută, căci din texte resultă 

că el are oare care drepturi. 
Astfel, art. 1015 dice că, la caz de a muri credito- 

rul înaintea îndeplinirei condițiunii, dreptwvile sale trec 

la moștenitorii sti; ear» art. 1016, că el poate, înaintea 
îndeplinirei condițiunii, să exercite toate actele care au de 

scop conservarea dreptului său. 
Creditorul are deci, pendente conmitione, mai mult de 

cât o speranţă; el are un drept, de şi imperfect, ex herbe, 
după expresia lui Ricard 3), care face parte de pe acum 
din patrimoniul s6u, transmisibil moștenitorilor (art. 1015), 
de care el poate să dispue cu titlu oneros sau cu titlu 
gratuit, și pentru conservarea căruia, el poate să ieie toate 
măsurile ce ar crede de cuviință, precum ar fi, de exem- 
plu, luarea sau reînoirea unei inscripțiuni ipotecare, între- 
ruperea prescripţii, etc. 

Şi aceasta este adevarat nu numai în privinţa drep- 
turilor de creanță (jura ad vrem), dar chiar în privința 
dreptului de proprietate (jus în re); şi dovadă la aceasta 

este art. 1770, care recunoaște că se poate avea asupra 

unui imobil un drept de proprietate suspens prin o condiție *). 

3 Cpr. L. 13, $5, Dig., 20, 1, De pignoribus et hypothecis. 
Vedi supră, p. 25, 26. 

2) Instit., $ 4, III, 15, De verborum obligutione. Vedi şi supră, 
p. 95, nota 2, 

3) Acelaş autor (Disp. conditionelles), comparează întrun stil 
poetic, obligaţia condiţională... d un bouton, qui peut pro- 

„duire un fruit ou S'tvanouir entidrement. Vedi Demolombe, 
XXV, 356. 

4 Cpr. Laurent, XVII, 90. Demolombe, XXV, 357. Pand fe., 
Oblig., I, 1940.



EFECTELE CONDIŢILOR.—ART. 1015, 1016. 

Trebue deci să recunoaştem că art. 1029 se exprimă 
în mod prea absolut când dice că condiția suspendă e.is- 
tența obhigafiunii (îngajamentului), pentru că obligaţia există, 
de vreme ce ea dă naştere la un drept eventual 1, 

Creditorul condiţional având un drept, de şi imper- fect încă, legea nouă care ar fi intervenit, pendente condi- 
fione, n'ar aduce nici o jignire acestui drept, pe cânâ con- trariul sar întâmpla dacă creditorul n'ar avea de cât o 
speranţă, după cum dice Pothier, fiind că principiul nere- 
troactivităţei legilor nu apără de cât drepturile, nu însă şi simplele speranţe sau expectative (art. 1)2). 

Din împrejurarea că creditorul condițional are un drept 
eventual, legiuitorul trage următoarele consecinţe : 

10 In caz de moartea creditorului sau a debitroului înaintea îndeplinirei condițiunii, acest drept trece în mod 
activ şi pasiv la moştenitorii părţilor contractante (art. 
1015), 5) pentru că omul este în genere presupus a fi con- 
tractat nu numai pentru sine, dar și pentru moștenitorii săi. Acest principiu este adevarat și la noi, cu toate că 
ne lipsește art. 1122 din Codul francez, care este formal în această privință 4). 
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Art. 1015. 

In materie de contracte, condiţia se poate deci rea- Deosebire lisa și în urma morţii părților, pe când, în materie de le- 
între eon- 
racte şi le- gate, ea nu poate, din contra, să se realizeze în mod util gate. Art. de cât în timpul vieţei legatarului (art. 925), pentru că 

disposiţiile testamentare fiind personale (/ntuiitu personce), 

  

1) Cpr. Baudry, [I, 936. Demolombe, XXV, 356, 357. Lau- rent, XVII, 87. Pand. fr., 1, 1939. Demante, V, 100 bis II. Acollas, II, p. 821. Mareadg, IV, 560. Vipie, II, 1399. *) Cpr. Baudry, II, 936, Demolombe, XXV, 360. Laurent, XVII, 87. Demante, V, 100 bis II. Aubry et Rau, IV, $ 302, p. 75. Pand. fe. 1, 1241. Vedi și t. Ia lucrării noas- tre, partea I, p. 28 urm. 
3) » Hamgque ipsam spem trausmiltimus si, priusguam conditio exis- tat, mors nobis contigerit“. Instit., Ş 4, în fine, UL, 15, De ver- borun obligatione.— Dacă însă contractul făcut sub condiţie este o societate, moartea uneia din părţi impedecă societa- 

tea de a se forma, pentru că natura convenţiunii se opune, în asemene caz, la transmisibilitatea dreptului. Pand. fe., 1, 1248. Demolombe, XXV, 365. Larombiăre, II, art. 1179, No. 4. %) Acest principiu este atât de evident, qice Marcade (V, 438), în cât nu mai era nevoe de a fi formulat, Veţi î. V a lucrării noastre, p. 109, t. şi n. 2. 

925.



Art. 1016. 

Art. 890 Cc. 
Calimach. 

CODUL CIVIL.—CARTEA III.—TIT. IIL.—CAP. IV.—S-a 1— ART. 1016. 

ca și afecțiunea care le dictează, dreptul la legat nu se 

poate deschide de cât în persoana Jegatarului 1). 

20 Creditorul poate, înaintea îndeplinirei condițiunii 

să exercite toate actele care tind la conservarea dreptului 

seu (art. 1016). Ast-fel, creditorul condiţional va putea, 

pendente conditione, să înscrie ipoteca care garantează cre- 

anța sa, menţionând însă în inscripție că creanța este 

condițională (art. 1776, $ 2). EL va putea, de asemene, 

să facă acte intreruptive de prescripţie (art. 1863 urm.) ; 

să se opue la facerea unui raport sau unei împărțeli în 

frauda drepturilor sale (art. 769, 785); să ceară separa- 

rea patrimoniului defunctului de acel al moștenitorilor (art. 

1831, 1743), şi după unii, să exercite chiar drepturile și ac- 

ţiunile debitorului său în baza art. 974%); să ceară ca 

banii datoriţi sub condiţie să fie depuşi la casa de con- 

semnaţie, cu toate că Curtea din București a vădut în ase- 

mene procedare un act de urmărire, ear nu un act de conser- 

vare 2); să ceară declararea în stare de faliment a debi- 

tovului său 4), fără însă a putea, cât timp condiția nu sa 

') Pothier, II, 208, 220. Baudry, II, 652 şi 936. „Intercidit 

legatum, si ea persona decesserit, cui legatum est sub condi- 

tionet. L. 59, Pr., Dig. 35, 1, De condition. et demonstrationi- 

bus. „Nimene nu poate căştiga, nici lasa moştenitorilor săi 

dritul atârnat de condiţia urnitoare, dice art. 890 din C. 

Calimach (703 C. austriac), când e] la împlinirea ei nu se 

va afla în viaţă“. Vedi t. LV, p. 518 şi supră, p. 44. 

2) Pand. fr., Oblig., 1, 1252. Larombiăre, Il, art. 1180, No. 2. 

Mourlon, II, 1Î7i, nota 2. — Contră. Demolombe, XV, 

100. Baudry, II, 910. Baudry et Barde, 0blig., |, 629. T. 

-Huc, VII, 186. G. Giorgi, 11, 232. Garsonnet, Pr. civ., |, $ 

190, p. 492 şi autorii citați în t. Va lucrării noastre, p. 

212, nota 5, unde se arată controversa. Această din urmă 

părere este cu mult mai juridică.—Oreditorii condiţionali nu 

pot de asemene, pendente conditione, să exercite acțiunea pau- 

liană (art. 975), pentru că această acţiune presintă mai 

mult caracterul unui act de executare. G. Giorgi, II, 268. 

DP. Huc, VII, 219, in fine. Păucescu, I, 365. Vigi6, II, 1194. 

Baudry, II, 922. Laurent, XVI, 459 şi autorii citați în t. 

V, p. 249,n. 2.—Contră. Demolombe, XXV, 931.— Acţiunea, 

în simulație aparţine îusă creditorilor condiționali. 'T. Huc, 

VII, 931. Baudry et Barde, I, p. 646, No. 133. Trib. Pa- 

vis, Dreptul din 1894, No. 17. Vedi şi t. V,p.275,t.şin. 3. 

3) Dreptul din 1816, No. 11. a 

3) Lyon-Caen et Renault, Dr. conu. VII, 94, 258 şi. autori- 

tăţile citate de aceşti autori. E. 'Phaller, Pr. dn. de droit 
comm. (Paris, 1898), 1514. "



EFECTELE CONDIȚIILOR.—ART. 1016. 

îndeplinit, să primească dividendele ce i sar cuveni. Aceste 
dividende vor fi depuse la casa de consemnaţie, și el nu le 
va lua de cât după îndeplinirea condiţii. Dacă condiția 
nu se îndeplineşte, dividendele ce s'ar fi cuvenit creditoru- 
lor condiționali se vor împărţi între ceilalţi creditori 1), 

Creditorii condiţionali n'ar putea însă, înaintea înde- Executarea 
plinirei condițiunii, să ceară o condamnaţiune în futuvum 
să proceadă la execuţiunea silită (art. 371 um. Pr. civ.), 
să facă o poprire (art. 455 urm. Pr. civ.), etc. 2), 

1) Pothier, O0blig., II, 235. Lyon-Caen et Renault, op. cit, 
VII, 258. Thaller, Dr. comm., 1687. Calamandrei, Del fali- 
mento, I, 159.—Contră. Alauzet, Comment. du C. de cominerce, 
VI, 2486. Bedarride, Faillites et Banqueroutes, I, 93. După 
aceşti din urmă autori, creditorul condițional ar putea pri- 
mi dividendele, dând cauţiune pentru a asigura restituirea 
lor, la caz când condiţia nu sar îndeplini. Acest din urmă 
sistem se vede formal consacrat prin legea germană din 
10_fevr. 1877 asupra falimentului, Konkurs-Ordnung (art. 60, 
142, 155). Vegi analisa acestei legi, care se aplică şi la 
necomercianţi, în Annuaire de ltgislation ctrangere, anul 
1878, p. 102 urm. 
Arntz, III, 101. Demante, V, 99 bis 1 şi IL. T. Huc, VII, 
259. G. Giorgi, IV, 336. Baudey, 11, 937. Laurent, XVII, 89, 
90. Aubry et Rau, IV, $ 309, p. 75. Larombiăre, II, art, 
1180, No. 2. Pand. fi, 1, 1242, 1254. Demolombe, XXV, 
358, 369. F. Herman, III, art. 1180, No. 1. D. Kebapci, 
Pr. cie., IL, 217. Boitard, Pr. cir., II, 811. Sand. Nanovea- 
nu, Pr. cio., p. 995. Garsonnet, Proced. cic., LII, p. 502, $ 
D42 şi p. 682, $ 592. C. Grenoble, D. P. 83. 2. 196. 
Curtea noastră supremă consideră însă pe nedrept popri- 
rea ca un act; de conservare, ear nu carm act de executare, 
Cas. rom. S-a 1. Bulet. 1892, p. 563 şi Bulet. 1894, p. 1193. 
Cpr. şi Cas fr. D. P.82. 1.377. — O decisie a Inaltei Curți, 
S-a II, din 18 Mai 1898, pare însă să considere poprirea 
în mâna celor de al treilea ca o măsură de executare, de 
vreme ce hotărește că termenul de apel contra hotăririlor 
de validare, în asemene materie, este deo lună, conform 
ant. 402 Pr. civ. Dreptul dim. 1898, No. 67. Cpr. şi C. Bu- 
cureşti, Dreptul din 1898, No. 16. 
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silită, po- 
> prirea, etc, 

Dar dacă creditorii condiţionali, ca şi acei a căror termen Creanţe care 
n'a ajuns încă la scudenţă (v. D. Kebapei, op Şi loco supră cit.) pot tace 0- 
nu pot să proceadă la o poprire, creanţele condiționale şi chiar Piectul unei 
acele eventuale pot face obiectul unei popriri. Cpr. Cas. fr. 
Pand. Period., 95. 1. 493. D. P. 98. 1. 40. Garsonnet, Pr. ciz., 
III, $ 600, p. 714. Vedi în privinţa creanţelor eventuale, nota . 

fostului nostru profesor, Glasson, în D. P. 9. 9. 41. 

popriri.



54 CODUL CIVIL.—CARTEA III.—TIT. II.—CAP. IV.—S-a I.—ART. 1016. 

Măsurile ce Dar dacă creditorul condițional nu poate, pendente con- 
poti orlo- ditione, să facă acte de executare, el nu va sta însă cu 
bunale p. brațele încrucișate de câte ori averea debitorului condiţio- 
drepturilor nal se va urmări de alţi creditori, pentru că altfel banii 
creditorilor care i sar cuveni lui s'ar lua de ceilalți creditori, și el 
condiţionali. pap mai avea ce lua la caz de îndeplinirea condiţiunii. El 

neavând dreptul de a primi banii, întru cât condiţiunea sa 
nu s'a îndeplinit încă, tribunalul va putea să ordoane de- 
punerea la casa de consemnaţii a sumelor ce i se vor da- 
tori în caz de a se îndeplini condiţia, sau să facă ca acești 
bani să se primească de ceilalţi creditori, sub îndațorirea 
din partea lor de a da cauţiune, spre a asigura restitui- 
rea lor la îndeplinirea condițiunii. Acesta este mijlocul cel 
mai bun spre a împaca toate interesele, atât acele ale de- 
bitorului şi ale creditorului condițional, cât și a celorlalţi 

creditori 1) 
Axt, 993. Din faptul că creditorul condiţional nare, pendente 

conditione, un drept definitiv, mai resultă încă că, dacă de- 
bitorul a plătit actualmente din eroare ceea ce nu dato- 
rea, de cât la îndeplinirea unei condițiuni, această plată 
este supusă acţiunei în repetiţie (art. 993) 2). 

Art. 1585. De asemene, prescripția liberatorie nu va curge în 
contra creditorului condiţional și în favoarea debitorului 
condițional, cât timp condiţia nu sa îndeplinit încă, cel 
puţin în privinţa acţiunilor personale (art. 1885, $ 1), 
căci, în privința acțiunilor reale ale creditorului sau pro- 
prietarului condiţional, ele sunt, prin excepţie, supuse pres- 
cripţiunii, chiar și mai înainte de îndeplinirea condițiunii 
(art. 1885, $ 2). Legiuitorul nostru, primind și de astă 
dată părerea lui Marcad$, admisă în contra jurisprudenţei 3) 

1) Cpr. Pothier, II, 222. Laurent, XVII, 89. Demolombe, 
XXV, 310. Demante, V, 99 bis I. Larombiere,Il, art. 1180, 
No. 3. Aubry et Rau, IV. $ 302, p. 74. Pand. fi., 1,1255. 
F. Herman, III, art. 1180, No. 5. 

2 „Sub conditione debitum, per evrorem solutum, pendente qui- 
dem conditione, repetitur“. L. 16, Dig., 12, 6, De condictione 
indebiti. Cpr. Pothier, II, 218. Demolombe, XXV, 358. Lau- 
rent, XVII, 91. Bufnoir, op. cit, p. 240. Baudry, IL, 91. 
“hiry, III, 6. Aubry et Rau, IV, $ 302,p. 1l. Larombiăre, 
II, art. 1181, No. 6. Pand. fr., 1, 1945. Vedi şi infră, p. 63, 64. 

5 Cpr. C. Pau şi Cas. fi. D. P. 89.2. 119. D.P. 19.1. 
343.—Contsă. C. 'Poulouse, D. P. 80. 1.65. |



EPECTELE CONDIȚII ÎNDEPLINITE. —ART. 1015. 

de aproape întreaga doctrină, a curmat controversa care 
există, în această privință, în Francia, în sensul susținut 
de doctrină î). (Veqi şi înfră, p. 64). 

In fine, dacă este vorba de un contract translativ de 
proprietate, dreptul de mutațiune prevedut de legea tim- 
brului nu poate fi “cerut cât timp condițianea nu s'a în- 
deplinit încă. 2). 

3 Efeetele condiţiunii îndeplinite (Efect retroactiv). 

Art. 1015, ab initio. — Condiţiunea îndeplinită are efect 
din diua în care angajamentul s'a contractat. (Art. 1179 C. fr). 

Covenţiunile producându-și efectul lor din diua în 
care părțile au consimţit, îndeplinirea condițiunii are efect 
retroactiv pănă în diua în care obligația s'a contractat. 
„In stipulationibus id tempus spectamirr quo contrahimus*3). 

Deci, dacă condiţia s'a îndeplinit, părţile sunt legate, 
nu din diua îndeplinirei (af ex nunc), ci din diua în care 
ele au consimțit (ut ex func)?), ear dacă condiția nu s'a 
îndeplinit, ele m'au fost legate nici odată. 

1) Vedi Mareade, Prescription, art. 2257, No. 2, p. 161 urm. 
Laurent, XXXII, 25 urm. Giorgio Giorgi, IV, 338. Bau- 
dry et 'Tissier, Prescription, No. 394 urm. Troplong, Pres- 
criplion, ÎL, 191 urm. Leroux de Bretagne, Prescription, 
101 urm. Larombiere, II, art. 1181, No. 15. Aubey et Rau, 
II, $ 213, p. 330 urm. şi p. 485 din ediţia a V-a. Berriat 
St. Prix, III, 9261. Duranton, XXI, 328. F. Herman, IV, 
art. 2251, No. 32. Demante et Colmet de Santerre, VIII, 
364 bis III urm. Baudry, III, 1676 urm. Thiry, 1V, 634. — 
Vedi însă Arntz, IV, 2003, | 
Demolombe, XXV, 358. 'P. Huc, VII, 255.—1n caz de con- 
diţie resolutorie, transmisiunea fiind actuală, dreptul fiscu- 
lui este exigibil imediat. Condiţia resolntorie desființând 
contractul, ca şi cum el n'ar fi avut nici o dată ființă (art. 
1015), ar urma că şi taxa, percepută să fie restituită, însă 
restituirea nu are loc, pentru că ceea cea fost perceput 
în mod regulat remâne bine perceput. Cpr. T. Huc, loco 
supră cit. 

*) Li. 18, Dig., 45, 1, De verb. obligationibus şi L. 144, $1, 
Dig., 50, 17, De regulis juris antiui. V. şi L. 8, Pr., Dig, 
18, 6, unde se dice: „Si exrstiterit conditio... quasi jam con- 
tructa emptione în prateritum“. 

4) Astfel, ipoteca creditorului condiţional, care a luat inscrip- 
țiune, va avea rang din diua inseripţinnii, ear nu din diua 
indeplinirei condiţii (art. 1776, 1778). Molitor, 1, 131. 
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Critica art, 
1015. Drep- 
iul străin. 

Aplicarea 
art. 1015 la 
toate con- 

diţiile. 

Art. 158 €. 
german. 

CODUL CIVIL.—CARTEA III.—TIT. IIL.—CAPIT. 1V.—S-a I.-—ART. 1013. 

Autorii caută să justifice principiul retroactivităței, 

dicând că el este conform voinței presupuse a părților con- 

tractante 1). 
Aceasta este atât de puţin adevarat în cât sunt le- 

gislațiuni care admit sistemul invers, ceea ce simplifică cu 

mult raportul părților faţă cu cei de al treile. Astfel, este 
Codul federal al obligaţiilor din 1881 (art. 171, 114) și 
noul Cod german din 1896, după care convenţia nu și are 
fiinţă sau nu se consideră ca desființată de cât din mo- 
mentul realisărei condițiunii suspensive sau resolutorie 2). 
Părţile pot, cu toate acestea, în cât privește raporturile 
dintre ele, să facă, prin convenția lor, ca condițiunea să'și 

producă efectele sale înainte de îndeplinirea ei. 5). 
Ori care ar fi avantajele sistemului neretroactivităţei, 

legiuitorul nostru, reproducând Codul francez, a consacrat 
în termeni expreși sistemul opus, care se vede admis și 

în Codul italian (art. 1170) %). 
Termenii art. 1015 fiind generali, principiul retroac- 

tivităţei se aplică ori cărei condițiuni, atât acelei resolu- 
torie (art. 1019 urm.), cât şi acelei suspensive (art. 1017) 
şi ori cărui drept, atât acelor personale cât și acelor re- 
ale (art. 1770) 5). Este adevarat că art. 1015 pare a se 
referi numai la condiția suspensivă, din causă că el este 
împrumutat, de la Pothier (II, 220), care avea în vedere 
mai cu samă această condiție, însă regula este aceiaș pen- 

1) Vedi Giorgio Giorgi, IV, 352. Vigi6, II, 1321. Laurent, 
XVII, 18. „Retroactivitatea condiţiunii îndeplinite, dice 
Demolombe (XXV, 381, p. 370, 311), este o consecinţă 
neaparată a validităţei obligațiunii condiționale“. 

2) Eată, în adevăr, cum se exprimă art. 158 din noul Cod 
german : „ Wird ein Rechtsgeschăft unter einer aufschiebenden 
Bedingung vorgenommen, so tritt die von der Bedingung ab- 
hângig gemachte Wirkung mit dem Eintritte der Bedingung ein“. 

„ VVird ein Rechtsgeschâft unter einer auflăsenden Bedinguuy 
vorgenommen, so endigt mit dem Lintritte der Bedingung die 
IVirhung des Rechtsgeschăjts ; mit diesem Zeitpunkte tritt dev 
riiheve Rechisaustand tcieder_ein“. 

3) Art. 159 C. german. Conform : art. 171 al obligaţiilor (EI- 
veţia) din 1881. 

4) Cpr. &. Giorgi, op. cit., IV, 359. — In acelaş sens: art. 
1120 C spaniol; art. 1997 C. neerlandez, ete. 

2 "7, Huc, VII, 255, p. 343.
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tru toate condiţiile '). In adevăr, ori ce condiţie suspen- 
sivă cuprinde o condiție resolutorie corelativă, după cum 
ori ce condiţie resolutorie cuprinde o condiție suspensivă ; 
de unde și consecinţa că retroactivitatea uneia atrage nea- 
parat retroactivitatea celeilalte. Ast-fel, dacă presupunem 
că, la 1 ianuar 1898, “ţi-am vândut casa mea sub condi- 
ţia suspensivă de a fi numit procuror general la Curtea 
din București, îndeplininduse condiţia la 1899, vei fi con- 
siderat ca proprietarul casei mele încă de la 1 ianuar 1898, 
de când eu voi fi considerat că am încetat de a fi pro- 
prietar; de unde resultă că, din diua contractului dintre 
noi, eu n'am mai avut de cât o proprietate sub o condi- 
ție resolntorie. Eată deci că condiția suspensivă sub care 
“ţi-am făcut vendarea cuprinde neaparat, ca corelatif, o 
condiție resolutorie 2). 

Principiul retroactivităţei condiţiunii se aplică de ase- Cond. casu- 
menea la condiţiile casuale și mixte, precum și la cele im- î e, pixte, 
posibile și ilicite 3). 

EI se aplică și la condiţia potestativă, fie că ea Cond. potes- 
atârnă de un eveniment care stă în puterea creditorului optic, 
de a'lface să se întâmple sau să nu se întâmple, fie că ea 
atârnă de voinţa debitorului, cu toate că, în această din 
urmă privinţă, chestia, este controversată. Astfel, dacă pre- 
supunem că, la 1 ianuar 1898, "ţi am vândut casa mea sub 
condițiunea potestativă că întrun an să me stabilesc la 
București, întâmplânduse ca condiţia să se îndeplinească, 
ipotecarea sau vândarea casei ce aș fi făcut cătră o altă 
persoană pendente conditione va fi nulă, pentru că, prin 
efectul retroactiv al condițiunii, d-ta fiind proprietar încă 
de la 1 ianuar 1898, eu nu eram proprietar când am 
făcut ipoteca sau a doua vândare 4. 

  

) Demolombe, XXV, 407. 'T. Huc, loco supră cit. 
*) Demolombe, XXV, 408. Mourlon, Ii, 1194. 'P. Huc, VII, 

244. Baudry, II, 930, 942. AL. Degră, Dreptul din 1886, 
No. 43, p. 331. Vegi şi supră, p. 2. şi n. 5. 

5) Pand. fe., £, 1271 și trib. Lyon, 28 nov. 1888. 
4) Laurent, XVII, 86. Vigie, II, 1331. 7. Huc, VII, 256. De- 

molombe, XXV, 387. Larombitre, 11, art. 1179, No. 10. 
Pand. fr., 1, 1273. — Contră. Aubry et Rau, IV, $ 302, p. 
18, n. 66. Molitor, I, 138. 'Toullier D., III, partea II, 546. 
Troplong, Hypothâgues, IL, 414. Mass6-Vergă, TII, $ 595, p.



58 CODUL, CIVIL.—0CABTEA IIL.—TIT. UI.—CAP. IV.—S-a 1.—ART. 1015, 

Aplicarea Dar dacă am admis că principiul retroactivităţei sta- 

at: 1015 nu: tornicit de art. 1015 se aplică și condiţiilor potestative, 

diţiile simpluăceasta se înțelege numai în privința condiţiilor simplu 

potestative. potestative (art. 1006), ear nu și în privința condiţiilor pu 
potestative prevedute de art. 1010, pentru că obligaţia 
contractată sub o astfel de condiţie fiind nulă din mo- 
mentul contractărei ei, nu poate prin nimic să devie va- 
lidă mai în urmă.!). | 

Consecinţile Acest principiu al retroactivităţei condiţiunii dă naș- 

care resultă tere la următoarele consecinți : 
in princi- . ae . 

piul retio- 10 "Poate drepturile reale consimţite, pendente condi- 

activitătei. fione, de acel care a înstrăinat un corp cert și determinat 
sub o condiţie suspensivă, cad odată cu îndeplenirea con- 

dițiunii, pentru că, în asemene caz, înstrăinarea existând 

încă din momentul consimţ&mântului, aceste drepturi reale, 

servitute, ipotecă, etc., emană de la o persoană care nu 

mai era proprietar (a non domino), și care, prin urmare, 

nu putea să transmită o proprietate ce nu avea (art. 

1770) 2). 
Instrăinările sau drepturile reale consimțite de acel 

care a cumparat imobilul sub o condiţie suspensivă (cre- 

ditorul condițional) vor fi din contra menținute, dacă con- 

diția sa îndeplinit, pentru că, prin efectul retroactiv a 

îndeplinirei condiţii, el este proprietar din momentul for- 

mărei contractului (art. 1015). 
Dacă condiția nu s'a îndeplinit, vândarea fiind inexis- 

tentă, înstrăinările parţiale sau totale consimţite de cum- 

pârătorul condițional vor cădea prin aplicarea art. 1770. 

(Cpr. art. 1380) 5). 

380, nota 7. După aceşti autori, care invoacă în sensul 

părerii lor L. 9. $ 1, Dig., 20, 4, Qui potiores in pignore, 

ete., vândarea san ipoteca făcută medio tempove ar fi va- 

lidă, primul cumpărător având recurs în daune în contra 

vendătorului. 
:) Cpr. Demolombe, XXV, 390. Larombiăre, II, art. 114, 

No. 12 urm. Pană. fe., 1, 1274. 
2) Awt. 161 din noul Cod german este formal în această pri- 

vinţă, de şi am vâdut (supră, p. 56) că acest Cod nu ad- 

mite principiul retroactivităţei condiţiunii îndeplinite. 

3) Cpr. Laurent, XVII, 80, 90, 92, 112. F. Herman, LII, ant. 

1179, No. 7. Aubry et Rau, IV, $ 302, p. 71. Baudry, II, 

935. Demolombe, XXV, 381 urm., £10, 411. Pand. fl.
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Ficţiunea care resultă din retroactivitatea condiţiunii Acte de ad- 
nu se aplică, în părerea generală, la actele de adminis- Coistraţie: 
tvaţie făcute de bună credință, pendente conditione, de cătră 
debitorul lucrului datorit sub condițiune, căci el având po- 
sesiunea lucrului până la îndeplinirea condițiunii, trebue 
să poată să'l administreze atât în interesul privat al păr- 
ților contractante, cât şi în acel general al societăţii ; şi 
aceasta cu atât mai mult cu cât creditorul condițional este 
presupus a fi delegat debitorului administraţia lucrului 
datorit (analogie din art. 1380, $ 2))). 

20 Acel care s'a obligat a da un lucru sub condiţie Cui aparţin 
suspensivă este ţinut, la îndeplinirea condiții, să predei gel 
creditorului nu numai lucrul cu toate accesoriile sale (a- 
luviune, comoară, etc.) ?), dar și fructele percepute pen- 
dente conditione, san echivalentul lor, dacă părţile n'au 
manifestat fie expres, fie tacitamente, o intenţie contrară, 
pentru că, prin efectul retroactiv al condiţii, creditorul 
fiind proprietar, fructele aparţin proprietarului de câte ori 
legiuitorul n'a derogat de la acest principiu (art. 483) 3). 

813 urm., 1267, Larombitre, II, art, 1181, No. 8. Mareadă, 
IV, 599. Mourlon, II, 1205. Acollas, II, p. 821. TPhiry, III, 
6. Demante, V, 100 bis III. T. Huc, VII, 256. Giorgio 
Giorgi, IV, 357. 

1) Demolombe, XXV, 399. Larombizre, II, art. 1181, No. 20 
şi art. 1183, No, 15. Aubry et Rau, IV, $ 302, p. 'D2. Du- 
vanton, XVII, 34. G. Giorgi, IV, 359. Troplong, Louage, 
1, 100. Duvergier, dem, 84. Pana. fe, 1, 1978 urm. F. 
Herman, III, aut. 1179, No. 11 urm. Mareade, IV, 566. 
Masse-Verg6, LV, $699, p. 354, n. 1.—Contră. Laurent, XVII, 
82. T. Huc, VII, 257. Baudry, II, 935. Pacifici-Mazzoni, 
Îstituzioni di diritto citile italiano, IV, 91. 
Demolombe, XXV, 404. Pand. fe., 1, 1291, 1292. Larom- comoară, 
biâre, II, art. 1181, No. 13 şi art, 1153, No. 54, 55. Trop- 
long, Yente, II, 166, 167. Duvergier, Vente, II, 55. 'T. Huc, 
VII, 277. G. Giorgi, IV, 357. Marcad6, VI, art. 1613, No. 
2, p. 311, 312. Duranton, XVI, 425. — Remâne însă bine 
înţăles că debitorul va avea drept la partea din comoară 
ca găsitor (art. 649, $ 1). Larombitre, II, art. 1183, No. 55. 

2) Bandry, II, 935. Laurent, XVII, 84, 85, 116, 154. Arntz, 
III, 104. Thiry, III, 6, in fine. Maread6, IV, 559, 563. 7. 
Huc, VII, 258, 277. Larombitre, II, art. 1181, No. 14 şi 
art. 1183, No. 45. Pand. fe., 1, 1984. Acollas, ÎI, p. 821, 
Aubry et Rau, IV, $30 p. Di 8L.F. Herman, III, 
art. 11719, No. 17 urm. Mass6-Verge, III, $ 535, p. 380, 
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- Restituirea 
cheltuelelor 
necesare. 

Cheltueli 
utile. 

CODUL CIVIL.—CARTEA I]1.—TIT.II.—CAP. 1V.—S-a L—ART. 1015. 

Cu toate aceste, chestia este foarte controversată, și 

mai multe sisteme sunt în presenţă. 

Astfel, unii 1) scutese pe debitorul condițional de res- 

tituirea fructelor percepute, din causa bunei sale credințe, 

prin aplicarea art. 485, 486, care sunt străine de mate- 

via noastră ; ear alţii ?) îi conferă proprietatea fructelor ca 

o compensare a sarcinei deteriorărilor ce'i impune art. 1018, 

prin aplicațiunea maximei: Fum segui debent commoda, quem 
seguuntar încommoda 3), sau commodum ejus esse debet cujus 
periculum est*). 

In fine, alţii conferă proprietatea fructelor tot debi- 

torului condiţional, însă pentru alte motive: 10% pentru că 

această soluţie ar fi conformă intenţiunei părților; și 20 pen- 

tru că retroactivitatea operează în jure, ear nu în facto, 

adecă nu poate şterge faptul posesiunei și a folosinţei de- 

bitorului medso tempore. (Cpr. art. 162, 834, 835, 594, 

1363, etc.) 5). 
Neinţelegerea asupra motivelor acestui sistem dovedesc 

că el este inadmisibil și că trebue să fie respins. 

Creditorul condițional devenit proprietar definitiv prin 

îndeplinirea condiţii, care va lua lucrul dimpreună cu fruc- 

tele sale, va trebui insă să restituească debitorului toate 

cheltuelele necesare făcute de dânsul pentru conservarea 

lucrului, chiar dacă ele mar fi adus nici o îmbunătăţire 

fondului (art. 494, 766, 991, 997). 
In cât priveşte însă cheltuelele utile, ereditorul nu le 

va restitui de cât numai pănă la suma adausului de va- 

loare produsă printr'ânsele, adecă numai întru cât ele au 

mărit valoarea fondului, pentru că numai întru atâta au 

fost folositoare (art. 494, 997, 1377 $). 

text, în fine, şi nota 9. Giorgio Giorgi, IV, 360. Cpr. art. 
1173 C. federal al obligaţiilor. 

1) 'Poullier D., III, partea II, 541,545. 'Troplong, Vente, I, 60 
şi Donations, I, 291. 

2 Duranton, XI, 82. 
3) L. 10, Dig., 50, 17, De regulis juris. 
4) Instit., $ 3, III, 23, De emptione et venditione. Vedi asupra 

acestei maxime, t. III, p. 597, n. 3; t. V, p. 191 şi în/r, 

p. 69, text şi nota 5. 
5) Opr. Vigie, II, 1829. Demolombe, XXV, 401. Mourlon, II, 

1906. Demante et Colmet de Santerre, V, 98 bis ÎI. 

5 Cpr. Cas. fr. Pand. Period., 87. 1. 230. Vei î. V, p. 338 
şi p. 380. :
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Acest adaos de voloare se va aprecia după momentul 
în care lucrul se restitue, ear nu după momentul când s'a 
făcut acțiunea !). 

Debitorul va avea de asemene drept la cheltuelele de Cheltueli de 
simplă întreținere, pentru că aceste cheltueli fiind o sar- înheținere. 
cină a folosinţei, am vă&dut că el trebue să restitue fruc- 
tele, de unde resultă că și lui trebue să i se plătească 
cheltuelele de întreţinere, pentru că altfel, creditorul con- 
dițional devenit proprietar definiiiv sar înbogăţi în detri- 
mentul debitorului 2). 

In nici un caz însă debitorul nu va fi în drepta re- Dreptul de 
ține lucrul pănă la plata cheltuelelor sale, pentru că drep- "tente: 
tul de retenţie fiind o garanţie specială, nu poate fi ad- 
mis de cât în casurile anume statornicite de lege ). 

Cât pentru cheltuelele de simplă plăcere sau volup- Cheltueli vo- 
tuare, debitorul nu va putea să le ceară de la creditor, re- Phare: 
mănându'i însă dreptul de a le rădica, dacă aceasta se 
poate face sine detrimento rei, cu îndatorirea de a restabili 
lucrurile în starea de mai înainte (art. 539) 4). 

Debitorul condițional va trebui în ori ce caz să des-Art. 998, 999. 
păgubească pe creditor de stricăciunile care ar fi micşorat 
valoarea lucrului prin faptul, culpa sau negligența sa (art. 
167, 998, 999)5). 

Despre condiţia suspensivă. 

Art. 1017.— Obligaţiunea sub condiţiune suspensivă este a- 
ceea care depinde de un eveniment viitor şi necert. Obligaţiunea 
condițională nu se perfectă de cât după îndeplinirea evenimen- 
tului. (Art. 1004, 1012 urm., 1018, 1022, 1770, 1885 C. C. Art. 
63 C. com..-Arţ. 1181 C. fr.). 

Am vedut supră p. 25, ce este condiţia, suspensivă sau 
urnitoare, după cum o numeşte Codul Calimach. 

1) Larombiere, II, art. 1183, No. 57. 
?) Larombiere, II, art. 1181, No. 13 și 1183, No. 57. Cpr. 
„Giorgio Giorgi, IV, 361.— Autorii care lasă fructele debi- 
torului condițional recunosc, ca o consecință a dobândirei 
acestor fructe, că debitorul n'are nici un drept la restitui- 
rea cheltuelelor de întreţinere. Vedi Vigie, II, 1330. De- 
molombe, XXV, 402 bis. 

3) Vedit. V, p. 340 urm. şi 381. V. şi supră, p.17, text şi n. 
2.—Vedi însă T. Huc, VII, 168 urm. 

*) Vegi î. IE, p. 543 şi t. V, p. 338 şi 380. 
*) Demolombe, XXV, 403.
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Greşală de 
vedacţie a 

textului fran- 
cez. 

Tnutilitatea 
art. 1017. 

COD. CIV.— CARTEA III.— TIT. III.— CAPIT. IV.—S-a 1. -—ART. 1017. 

Condiţia suspensivă este un eveniment viitor și necert 
care suspendă existența unei obligaţiuni. O obligaţie con- 
stituită sub asemene condiție nu se perfectă, dice art. 1017, 
de cât după îndeplinirea evenimentului, ceea ce însemnează 
că, pănă la acest moment, ea nuși are ființă. Astfel, dacă 
am dis că voi lua cu chirie casa d-tale din Bucureşti, sub 
condițiunea că voi fi numit consilier la Curtea de Casaţie, 
obligația nu se va naște de cât prin îndeplinirea condiţii. 
Pănă atunci, nu pot fisilit a'ţi plăti chiria, nici a m& muta 
în casă. Textul nostru este deci exact când dice că o- 
bligația nu se perfectează de cât prin îndeplinirea eveni- 

mentului, pe când textul francez cuprinde o inexactitate, 
criticată de toţi autorii, când dice că obligaţia nu poate 
Ji executată de cât după îndeplinirea condiţiunii. 

Textul francez mai cuprinde încă și o altă inexacti- 
tate care, la noi, a tost earăși înlăturată, când presupune 
că un eveniment întâmplat, însă necunoscut încă de părți, 
poate fi considerat ca condiţia unei obligaţiuni 1). 

Cu toate că art. 1017 este mai bine redactat de cât 
în Codul francez, totuşi el nu este de nici o utilitate, și ar 
fi fost mult mai bine dacă ar fi fost eliminat, precum este 
în Codul italian, pentru că el nu face de cât a repeta ceea 
ce se mai spune încă odată în art. 1004. 

Din împrejurarea că obligația nu iea naștere de cât 
prin indeplinirea condiții, resultă mai multe consecinți, pe 
care le am expus mai sus. 

Debitorul condiţional nu poate fi urmărit pentru exe- 
cutarea obligaţiunii sale înainte de indeplinirea condiţii, 
fiind că pănă atunci el nu datorește nimic. 

Pănă la îndeplinirea condiţii el are posesiunea și fo- 
losința Iucrului care face obiectul obligaţii, având dreptul 
de a'l administra *), de a sta în judecată pentru dânsul a- 
tât ca reclamant cât și ca pârit 5), remănând însă credito- 
rului dreptul de a interveni în instanţă spre a împedeca 
colusiunea, frauda sau negligența, şi de a respinge hotă- 
rirea dată față cu debitorul singur în urma îndeplinirei 
condițiunii, dacă acea hotărire nu'i este folositoare ?). 

) Vedi supră, p. 93, 
2 V edi supră, p. 59, unde se arată controversa. 
s Larombitre, II, art. 1181, No. 6. Pand. fr., 1, 810. 
4) Pand. fe, doco cit, Demante, V, 328 bis XXIII. Aubry et 

Rau, 1V, $ 30%, p. 2.



CONDIȚIA SUSPENSIVĂ.—ART. 1017. 

Când imobilul datorit sub o condiţie suspensivă este 
afectat de ipoteci emanate de la proprietarii anteriori, cre- 
ditorii ipotecari vor putea îndrepta urmărirea lor contra 
debitorului acestui imobil, care are facultatea de a purga 
proprietatea (art. 1803 urm.), ca și cum imobilul n'ar fi 
fost înstrăinat, şi de a'l delasa (art. 1795) )). 

Debitorul sub condiție suspensivă fiind încă proprie- 
tar până la îndeplinirea condițiunii, poate, pendente condi- 
iione, să înstrăineze lucrul în totul sau în parte, să'l gre- 
veze de sarcini reale, ipoteci, servituţi, usufruct, etc., însă 
toate aceste drepturi vor fi revocate prin realisarea con- 
dițiunii (art. 1770)2). 

Acelaș drept aparţine şi creditorului condițional; ear 
înstrăinările totale sau parţiale consimţite de dânsul vor 
remânea valide sau vor cădea, după cum condiţia se va în- 
deplini sau nu se va îndeplini 3). 

Indeplinirea condiţiunii având efect retroactiv pănă 
în diua contractului (art. 1015), debitorul va fi obligat, 
după cum am vedut, să predeie creditorului lucrul cu toate 
accesoriile sale şi fructele percepute 4). 

Dacă, debitorul a plătit înaintea îndeplinirei condiţiu- 
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Art. 1795, 
1$03 urm. 

Aplicarea 
art, 17170. 

Art, 993. 

Creditorul care w'a figurat în instanţă poate el să invoa-Teoria repre- 
ce hotăririle date în favoarea, debitorului ? Unii admit a- sentaţiunei 
firmativa (cpr. Aubry et Rau, VIII, $ 769, p. 383. Bonnier, imPertecte. 
Tr. des preuses, ediţia a V-a, vevădută de F. Larnaude (Paris, 
1888), 878, p. 718. Mareade, V, art. 1351, No. 13, p. 19%. 
Larombiâre, V, art. 1351, No. 119, 113), ear alţii negativa 
(Demante, V, 328 bis XXIII. Demolombe, XXX, 310. Lau- 
rent, XX, 118 urm., 123. 1. Huc, VII, 317). Această contro- 
versă celebră asupra mandatului vestrîus sau representațiunei 
împerfecte va fi discutată mai tărdiu când ne vom ocupa 
despre lucrul judecat, (art. 1201). Ne am mărginit de o cam 
dată a cita principalii autori care se pronunţă întrun sens 
sau altul. Mai vedi încă asupra acestei teorii foarte con- 
testabile a representaţiunei inperfecte, Pand. fr., Chose jugee, 
t. 17, 1118 urm. Fuzier-Herman, III, art. 1351, No. 1968 urm. 

) Pand. &,, 1, Sil urm. Aubry et Rau, IV, 8 302, p. 72. 
Larombitre, II, art. 1181, No. 7. 

*) Vedi supră p. 85.—Ant. 161 din noul Cod german este for- 
mal în această privinţă. 

5) Vedi supră, p. 58. 
4) Vedi supră, p. 59, 60.
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Art. 1885. 

Risco-peri- 
col, caz for- 

tuit. 
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nii, el va avea o acţiune în repetiție, pentru că a plătit ceea 
ce nu datoarea încă (art. 993) 1). 

Până la îndeplinirea condiţii, prescripția nu curge 
în contra creditorului condiţional, cel puţin în privinţa ac- 

ţiunilor personale (art. 1885)2). 
In fine, art. 1018 prevede ca risco-pericolul lucrului 

determinat datorit sub o condiţie suspensivă, este și remâ- 
ne, pănă la îndeplinirea condiţii, în sarcina debitorului. 
Res perit debitori. 

Despre riscuri în materie de obligaţiuni condiţionale şi 
responsabilitatea debitorului unui corp cert şi 

determinat. 

Art. 1018, în cele dintăi trei paragrafe, se ocupă des- 
pre riscuri în materie de obligaţii condiționale, ceea ce 
presupune o perdere sau deteriorare fortuită a corpului cert 
şi determinat care face obiectul obligaţiunii condiţionale, 
eat paragraful ultim se ocupă despre responsabilitatea ce 
incumbă debitorului, când corpul cert sa deteriorat prin 
culpa sa. Aceste chestiuni fiind însă cu totul deosebite, le 
vom deosebi și noi, ocupândune de fie care în parte. 

Despre riscuri 1). 

Art. 1018.—Când obligaţiunea este contractată sub o con- 
diţiune suspensivă, obiectul convenţiunii remâne în riseo-perico- 
lul debitorului, care s'a obligat al da în caz de îndeplinirea con- 
dițiunii. 

Dacă obiectul a perit în întregul seu, fără greșala debito- 
ralui, obligaţiunea este stânsă (sau mai bine dis inexistentă). 

Dacă obiectul s'a deteriorat fără greşala debitorului, cre- 
ditorul este obligat a'] lua în starea în care se găseşte, fără 
scădere în preţ. (Art. 943, 971, in fine, 1014, $ 2, 1102, 1156, 
1335, 1358 C. C. Art. 1182 C. fr. 1163 C. italian). 

î) Vedi supră, p. 54. Cpr. L. 16, Dig., 12, 6, citată textual 
supră, loco cit., nota 2. 

2 Vegi supră, p. 54, 55. 
3) Prin risc (periculum), risco-pericol (art. 911) sau pericol (art. 

1335) se înțelege pericolul în care se găseşte o persoană 
de a suferi perderea totală sau parţială a unui lucru de- 
terminat, întâmplată prin caz fortuit sau forță majoră; ear 
prin caz fortuit sau forță majoră (aceste expresiuni fiind 
sinonime), vis divina, vis major (art. 1082, 1083, 1435, 1447, 
1448, 1601, etc.), se înţălege ori ce eveniment întâmplat din 
o causă străină şi neimputabilă debitorului, precum ar fi,
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Inainte de a examina teoria riscurilor astfel cum le- ârt. 1018 
giuitorul a stabilit-o prin axt. 1018, trebue să observăm perle 
că acest text presupune, de și el n'o spune anume, după fortuită sa . 4 ae _ întâmplat cum o spune art. 1163 din Codulitalian, că perderea sau înaintea în- 
deteriorarea fortuită a corpului cert, care face obiectul obli- deplinirei 
gațiunii condiționale, s'a întâmplat pendente conditione, a- “ i. 
decă înainte de îndeplinirea condiţii, căci dacă lucrul a 
perit sau sa stricat în urma îndeplinirei ei, nu se va mai 
aplica art. 1018, ci art. 971 şi 1074, $ 2, de oare ce, 
prin îndeplinirea condiţiunii, obligaţia devenind pură și sim- 
plă, ea este supusă dreptului comun, după cum foarte 
bine observă Pothier !). 

A dona observaţie importantă pe care o fac autorii Necesitatea aa cc. . ; unui contract este că, în ipotesa art. 1018, legiuitorul presupune că Obli-sinalagimatic. 
gaţia condițională s'a născut din un contract sinalagmatic 
ori bilateral, de ex., vândarea, schimbul, locaţiunea, etc. 
(art. 943), sau cel puţin din un contract unilateral cu titlu 
oneros, căci, de câte ori va fi vorba de un contract uni- 
lateral cu titlu gratuit, de ex., o donaţiune, creditorul, ear 
nu debitorul va suferi, fără nici o despăgubire, consecinţile 
perderii sau deteriorării lucrului (art. 971, 1074, $ 2), și 
debitorul la care lucrul ar fi perit prin caz fortuit, va, fi 
liberat de obligaţia sa, fără a datori nici o despăgubire. 
(Opr. art. 1565—1568)2). | 

Aceste fiind expuse, să venim acum la textul nostru, Risco-pericol 
In obligaţiile pure şi simple sau cu termen 3), care pure şi sim- 

au de obiect corpuri certe şi determinate, risco-pericolul, ple sau cu 

de ex., un incendiu causat prin trăsnet, sau distrugerea u- 
nui imobil prin un cutremur, prin o inundație, prin o inva- 
sie străină, ete. Vegi î. V, p. 186 şi 329 urm. Casul for- 
tuit este, cu alte cuvinte, ori ce eveniment pe care vigi- 
lenţa umană nu poate să previe, nici săl împedece, fie că 
acest eveniment provine de la natură, fie de la o persoa- 
nă sau un lucru de care debitorul nu respunde. Cpr. C. 
Paris. D. P. 97. 2. 249. Vedi şi î. V, p. 330, n. 1. Vedişi 
infră, rubrica : Despre casul fortuit sau forța majoră. 

1) Pothier, II, 219. Demolombe, XXV, 419. Pand. fr., 1, 895. 
*) Vegi Demolombe, XXV, 490. Demante, V, 101 bis [. Au-. 

bry et Rau, IV, $ 302, p. 71, n. 43. Duranton, XI, 16.7. 
Huc, VII, 261. Giorgio Giorgi, IV, 349. Acollas, II, p. 893. 
Pand. fr., I, 826. Vedi și t. Va lucrării noastre, p. 189. 

*) Baudry, II, 953. Moarlon, II, 1134, in fine. Vedi şi înfră, 
explic. art. 1022, 1093, p. 109. 

5
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adecă perderea sau deteriorarea fortuită privește în prin- 
cipiu pe creditor, debitorul fiind liberat, prin perderea for= 
tuită a lucrului (art. 1156). Res perit creditori, ear nu de- 
bitori (art. 911, 1074, $ 2))). 

Art. 1018,$ 1. Prin derogare de la acest principiu, art. 1018, Ş1 
prevede că corpul cert şi determinat datorit sub o condiţie 
suspensivă, și chiar sub o condiţie resolutorie, de și legea 
n'o spune formal 7), este, pendente conditione, în riscul şi 
pericolul debitorului (res perit debitori), soluție admisă a- 
tât de Pothier (II, 219) cât și în dreptul roman 5). 

Critica legei. Această excepție la principiul retroactivităței condiţii 
îndeplinite este viu criticată de unii autori 4). 

In adever, este logic ca riscurile, pendente conditione, 
să privească, la caz de neîndeplinirea condiţiunii, pe debi- 
tor, pentru că, în asemene caz, obligaţia n'a existat -nici 
odată ; pe când aceiaş soluție nu mai este logică de câte 
ori condiţia s'a îndeplinit în urma perirei lucrului, pentru 
că, în asemene caz, îndeplinirea condiţii având efect re- 
troactiv încă din diua formărei obligaţii (art. 1015), 

acel moment, obiectul datorit a avut ființă, şi perderea lui, 
prin urmare, ar fi trebuit să cadă asupra creditorului, ear 
nu asupra debitorului 5). 

pestncanea La aceasta se respunde însă că, pentru ca condiţia să 
" “poată avea efect vetroactiv, trebue ca ea să poată fi în- 

deplinită în mod util. „7 faut que la condition agisse a- 
vant qwelle vetroagisse“ $). Prius est esse, quam esse tale. 
Or, pentru că ea să poată face ca convenţia să'și produ- 
că efectele sale din diua în care consimțemântul a fost dat, 
trebue ca ea să'și poată produce efectele sale; trebue ca 

Dreptul 1) Vedi t. V, p. 188 urm.—În legea engleză, în Codul german 
străin (art. 446) şi în alte legislaţiuni, riscurile; sunt, dm “contra, 

în sarcina debitorului. Cpr. art. 1902 C. Calimach (1447 C, 
austriac). Veqi t. V, p. 188, tezt şi note. 

2) Vedi infră, explic. E 1018, p. 18 urm. 
„.8) „Stipulationes perimuntur. si, pendente conditione, res extincta 

fuerit“. (L. 8, Pr., în fine, Dig., 18, 6, De periculo et com- 
modo vei vendita). 

4) Vegi Laurent, XVII, 9%. 
5 Laurent, loco supră cit. Cpr. Demolombe, XXV, 495. 
6) Boissonade, Projet de C. C. pour P Empire cu Japon, TI, p. 

406, nota |
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însuș convenţia să se poată forma, ceea ce este cu nepu- 
tință din causa lipsei de obiect !). 

Boissonade, în Ante-proiectul Codului japonez (II, p. 
406), dice că convenţia condiţională este ca un copil con- 
ceput, care are capacitatea de a moșteni, sub condiţia însă 
de a se naște viu, și care, în Caz contrar, n'are nici un 
drept, pentru că n'a exisat. 

Ori cum ar fi, bun sau reu, acesta este sistemul con- 
sacrat, de legiuitor. 

Dar dacă, în materie de obligaţiuni condiţionale, ris- Părţile pot 
curile privesc pe debitor, nimic n'ar împedeca pe părţi dese re 
a le pune, prin convenţia lor, în totul sau în parte, încreditorului. 
sarcina, creditorului 2): „Si în venditione conditionali hoc îp- 
sum convenisset, ut res periculo emptoris servaretur, 
puto pactum valere, dice Ulpian ?). 

Principiul exceptional al respunderei debitorului fiind 
cunoscut, să venim acum la aplicaţiile lui. 

Prima aplicaţie o găsim în $ 2 a textului nostru. DacăArt. 1018,$2, 
corpul cert și determinat a perit cu totul (periculum dnteritus), 
pendente conditione, fără greşala debitorului, obligaţia nu este 
stânsă, precum pe ne drept prevede textul, ci 7a existat 
nici odată 4). Prin urmare, lucrul a perit pentru debitor, 
fiind că riscurile. sunt pe sama lui. Astfel, dacă "ţi am 
vândut casa mea din lași cu preţ de 20000 lei, sub con- 
diția suspensivă că voi fi numit consilier la Curtea de Ca- 
saţie, presupunând că obiectul contractului a fost distrus 

5) Cpr. Pothier, II, 219. Boissonade, op. cit., p. 406, No. 388. 
Baudry, II, 938. Mareade, IV, 562. Larombiere,. II, art. 
1182, No. 1. Demante, V, 101 bis [. Acollas, II, p. 823: 
T. Huc, VII, 261. Pand. fr., I, 930. Aubry et Rau, IV, $ 
302, p. 171.—Demolombe (XXV, 426) justifică această dis- 
posiţie excepţională prin echitate şi prin intenţia părţilor 
contractante. 

2) Cpr. Demolombe, XXV, 429. Larombitre, II, art. 1192, 
No. 4. Pand. fr., 1, 884. 

3) L. 10, Pr., Dig., 18, 6, De periculo et commodo rei vendite. 
%) Pothier, II, 219. Mareade, IV, 562. Thiry, III, 6. Mass6- 

Vergâ, III, $ 355, p. 318, nota 3. Demolombe, XXV, 4%. 
Acollas, II, p. 823. Vigiă, II, 1333. Bugnet asupra lui Pot- 
hier, 1], p. 105, n. 1. Pand. fr., 1, 829, în fine. Art. 1163 
din Codul italian este mult mai corect, când dice că, în a- 
semene caz, obligaţia este inexistentă, „Pobbligazione si ha 
come non contratta.
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prin caz fortuit, voi fi liberat de obligaţia de a'ți preda 
casa la îndeplinirea condiții, însă, în acelaş timp, nu voi 
putea să'ți cer prețul, pentru că, în specie, neexistând 
contract din causa lipsei de obiect, lucrul trebue să peară 
pentru proprietarul lui, în specie, pentru mine, debitorul. 
Res perit domino, în specie, debitori 1). , 

Casul în care Art. 1018, $2 neprevedând de cât casul în care lucrul 
Iuerul talpa A perit pendente conditione, fără greşala debitorului, se în- 
debitorului. țălege că, dacă lucrul a perit din culpa debitorului, acest 

din urmă va trebui să plătească creditorului valoarea lu- 
crului ?) și la nevoe, chiar daune, prin aplicarea principi- 
ilor generale relative la perderea unui corp cert și deter- 
minat (art. 1018, $ ultim, 1102, 1156)5). 

Art. 1018, A doua aplicaţie a principiului de mai sus o găsim 
$ 3. Deose-, Ş . . 
bive de la în $ 3 a art. 1018. Dacă corpul cert și determinat care 

Cod. francez. făcea obiectul obligaţii condiționale, în loc de a peri cu 
totul, pendente conditione, s'a deteriorat sau degradat î) nu- 
mai prin caz fortuit, adecă a perit în parte (periculum de- 
teriorationis), textul francez conferă creditorului alegerea 
sau de a. desființa obligația, sau de a cere lucrul în sta- 
rea în care se găsește, fără reducere de preţ, ceea ce în- 
s&mnează că riscul remâne tot în sarcina debitorului, pen- 
tru că, dacă deteriorarea este îns&mnată, creditorul nu va 
lipsi de a cere desființarea obligaţiunii, lăsând astfel pei- 
derea pe sama debitorului. 

Această disposiție, contrară dreptului roman și păre- 
rei lui Pothier (II, 219), prea favorabilă creditorului și 
nedreaptă pentru debitor, fiind criticată de autori 5), legiui- 

1) Cpr. Demolombe; XXV, 421. Baudry, II, 938. Pand. fr, 
I, . 

2) Valoarea ce el va plăti va fi aceea ce lucrul a avut în mo- 
mentul îndeplinirei condiţiunii. Cpr. art. 765 şi L. 59, Dig, 
45, i, De verb. oblig., unde se dice: „jus cestimationem eo 
tempore spectari oportet, quo dies obligationis venit“. Cpr. 
Demolombe, XXV, 432. Larombiere, II, art. 1182, No. 9. 

3) Cpr. Demolombe, XXV, 431. Larombitre, II, art. 1182, No. 8. 
Pand. fr., 1, 838. Vigie, II, 1333. Cpr. art. 1163,$3 C.italian. 

4) Cpr. art. 167 şi 995, în fine, care mai vorbesc încă de de- 
teriorări sau degradaţiuni. 

5 Vedi Larombiere, II, art. 1182, No. 1. Acollas, II, p. 823. 
Thiry, III, 6. Duranton, XI, 80. Mourlon, II, 1208. Marca- 
de, IV, 563. Bugnet asupra lui Pothier, II, p. 105,nota 2. 
Arntz, III, 103. Baudry, II, 938. Molitor, 1, 133. Laurent,
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torul nostru ţinând sama de aceste critice întemeiate și 
reproducând Ş 4 a art. 1163 din Codul italian 1), a făcut 
în casul de faţă aplicațiunea principiului retroactivităţei, 
lăsând de astă dată riscul perderei parțiale pe sama credi- 
torului. Res perit creditori. (Vedi şi înfră, p. 81). 

Această soluţie, conformă dreptului roman 2), admisă, 
și în vechia jurisprudență franceză 3), este singură logică 
și echitabilă. In adevăr, lucrul deteriorat sau degradat a- 
vând, în specie, fiinţă în momentul îndeplinirei condiţii, 
contractul a putut să se formeze, și nu se mai poate dice, 
că în caz de perdere totală (art. 1018, $ 2), că obligaţia 
debitorului ne mai având obiect, obligaţia creditorului ar 
fi lipsită de causă. Nimic neopunânduse deci la formarea 
contractului, prin efectul retroactiv al condiţii, el va fi 
considerat ca pur și simplu încă din diua în care părţile 
au consimțit, și prin urmare, creditorul va lua lucrul în 
starea în care se găsește, fără scădere de preţ și fără a 
mai avea drept, ca în Codul fr., a cere desființarea obli- 
gaţiunii, suferind astfel paguba deteriorărilor aduse lucru- 
lui fără culpa debitorului, după cum el se va folosi şi de 
măririle aduse acestui lucru, soluțiune care este cu mult 
mai echitabilă: fum segui debent comoda, quem sequaun- 
tur încommoda *). 

Responsabilitatea care incumbă debitorului când lucrul a 
perit sau sa deteriorat prin culpa sa, înaintea înde- 

plinirei condițiunii. 

Art. 1018, $ ultim.—Dacă obiectul s'a deteriorat prin gre- 
şala debitorului, creditorul are dreptul sau să ceară desfiinţarea 

XVII, 98. Aubry et Rau, IV, $302,p.77, t.şi n. 64. Pand. 
fr. 1, 841.—Demolombe însă (XXV, 4377) şi Colmet de San- 
terre (V, 101 bis III) se încearcă a justifica această mă&- 
sură nedreaptă. Cpr. şi Vigi6, II, 1334. 

1) Cu toate aceste, și.disposiția Codului italian este criticată 
de unii autori. Vedi Boissonade, op. cit, p. 407, No. 389. 
Vedi însă Giorgio Giorgi (IV, 349), care cu drept cuvânt 
aprobă modificarea Codului italian, admisă şi de legiuito- 
rul nostru, 

2) „Sane si extet res, licet deterior efecta, potest dici esse damn 
emploris“. L. 8, Pr., in fine, Dig., 18, 6, De periculo et co- 
mmnodo rei vendit. 

3 Pothier, Oblig., II, 219. 
*) L. 10, Dig., 50, 17, De regulis juris şi Iustit., $3, III, 93, 

De emptione et venditione. Veqi şi supră, p. 60, t. şi n. 4. 
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obligaţiunii, sau să iee lucrul în starea în care se găseşte, cu dau- 
ne interese. (Art. 767, 998, 1021 C. C. Art. 1182 0. fi.). 

Ultimul paragraf a art. 1018 prevede ipotesa în care 
corpul cert și determinat ce face obiectul obligaţii condi- 
ţionale a, fost, deteriorat pendente conditione, prin greșala 
debitorului, ceea ce, precum am observat supră, p. 64, este o 
chestie de responsabilitate, ear nu de riscuri. 

Art, 998 și Greşala debitorului putând să păgubească pe creditor, 
1021. este evident că acesta, va fi în drept a cere despăgubirea pre- 

judiciului causat (art. 998); de aceea, textul conferă cre- 
ditorului dreptul de a cere desființarea obligaţiunii, sau de 
a lua lucrul în starea în care se găsește cu daune-intere- 
se. Aceasta este, pe de o parte, aplicarea principiului în- 
scris în art. 998, adecă că ori cine cauzează altuia o pa- 
gubă trebue să'l despăgubească, ear pe de alta, a art. 1021 
(condiţie resolutorie tacită), după care, de câte ori debito- 
rul nu'şi a îndeplinit obligaţia sa (şi în specie, obligaţia 
sa consistă în a pastra lucrul ca un bun părinte de familie), 

/ cveditorul poate să ceară sau desființarea obligaţii sau 
executarea ei 1). | 

petori Ori care ar fi soluţia la care creditorul sar opri, fie 
daune în toa-că el ar cere desfiinţarea obligaţiunii sau executarea ei, 
te casurile. e] are drept la daune și întrun caz și în altul, cuvintele 

daune-interese, care se găsesc la finele textului, referinduse 
la ambele alternative ?). 

Determina- Lucrul fiind datorit în momentul îndeplinirei condiţii, 

vea daunelor-daunele la care creditorul poate să aibă drept se vor 
determina avânduse în vedere diferința care există între 
valoarea lucrului în momentul îndeplinirei condiții şi aceea 
ce el ar fi avut, la aceiaș epocă, dacă n'ar fi fost deteriorat 3). 

Casul în cae Tot ce am dis pănă acum lasă a se presupune că con- 
sa îndeplinit. diția s'a îndeplinit după ce lucrul s'a deteriorat sau a perit 

în parte prin culpa debitorului, căci dacă se va întâmpla 

') Cpr. Baudry, II, 939. Laurent, XVII, 97. Cas. fr. Pand. 
Ptriod., 93. 1. 21, 92. 

5 Baudry, II, 939. Acollas, p. 824. Demolombe, XXV, 444. 
Laurent, XVII, 97. Vigi6, II, 1334. Demante, V, 101 bis 
V. Pand. fe., I, 851. Larombiere, II, art. 1182, No. 10.71. 
Huc, VII, 262. | 

% Pand. fr., I, 852. Larombiăre, II, art. 1182, No. 9. Lau- 
rent, XVII, 97.
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ca condiția să cadă, deteriorarea lucrului n'a adus nici o 
pagubă creditorului, fiind că el n'a avut nici un drept la 
acel lucru 1), 

Art. 1018 $Ş ultim neprevă&dând de cât casul unei per-Casul în care 
dei parţiale a lucrului, se înțelege că, la caz de perdere Nela pe 
totală prin culpa debitorului, creditorul va avea numaite prin culpa 
drept la daune conform dreptului comun. Nu poate, în a- debitorului. 
devăr, să fie vorba de primirea unui lucra care nu mai 
există 2). 

Despre condiţia resolutorie. 

Condiţia resolutorie resultă sau din stipulaţia părților, 
sau din lege. In casul întăi, ea este expresă (art. 1019); 
în casul al doile, ea este faciză (art. 1020, 1021). 

Despre condiția resolutorie propriu ddisă, sau expresă. 

Art. 1019.—Condiţiunea resolutorie este aceea care supu- 
ne desființarea obligaţiunii la un eveniment viitor şi necert. 

Ba nu suspendă execuţiunea obligaţiunii, ci numai obligă pe 
creditor a restitui aceea cea primit în caz de îndeplenirea eve- 
nimentului prev&dut prin condiţiune. (Art. 825, 836, 1012 urm, 
1015, 1018, 1091, 1371 urm., 1770 C. C. Art. 1183 GC. fr.) 

Condiţia resolutorie, deslegătoare, după cum o nu- 
mește Codul Calimach 3) este aceea care, departe de a sus- 
penda existența obligaţii, aduce din contra desfiinţarea sau 
revocarea ei, de câte ori se îndeplineşte, punând lucrurile 
în starea de mai înainte, ca și cum obligațiunea n'ar fi 
avut nici odată ființă *). 

:) Baudry, II, 939, ab initio. 
2) Baudry, II, 939, în fine. 
3 Vedi supră, p. 26. 
4) Acest efect al condiţii resolutorie nu este însă cu putință Contracte 

de cât, pentru contractele care se perfectează imediat şi feat se per- 
în mod definitiv în momentul în care ele se formează, pre- f06tează în 
cum sunt: vândarea, schimbul, donațiunea, ete. Efectul a- formărei lor, 
cestor contracte consistând, în adevăr, întrun fapt juridic, 
transmiterea proprietăţii, acest fapt poate fi nimicit, cu 
toate consecinţile sale, de câte ori condiţia resolutorie se 
îndeplineşte, și aceasta chiar dacă dobânditorul ar fi fost 
pus în posesiunea lucrului. 

In cât privește însă contractele așa dise succesive (gui 
tenpus succesivum habent), pentru că obligaţiile care isvo- 

Contractate 
succesive.
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Ceea, ce este deci în suspensie nu este existența obli- 

gaţii, precum este în casul unei obligaţii suspensive (art. 
1004, 1017), ei resoluţiunea sau desființarea obligaţii. De 
aceea, Romanii diceau, cun drept cuvânt, că obligaţia, în 
asemene caz, este pură și simplă, și îndeplinirea condiţii 
aduce desființarea ' ei... obligatio pura, ga sub conditione 
resolvitur 1). 

Dacă condiţia nu se îndeplinește, obligaţia a fost în 
tot-deauna pură și simplă 2). Dacă, din contra, ea se în- 
deplinește, obligația se consideră că wa avut nici odată 
ființă, îndeplinirea condiții având efect retroactiv (art. 
1015 3). 

resc din ele se reinoese în tot timpul convenţii, precum 
sunt, de exemplu: contractul de locaţiune, de anticresă, de 
societate, etc., îndeplinirea condiţii resolutorie, după ce ele 
au primit un început de executare, nu poate şter: ge cu to- 
tul efectele contractului din trecut. Ast-fel, îndeplinirea 
condiţii resolutorie, după ce chiriaşul sau arendaşul s'a fo- 
losit mai mult timp de imobilul închiriat sau arendat, nu 
poate să facă inexistent contractul de locaţiune sau de a- 
rendă, nici să șteargă folosinţa chiriaşului sau arendașului 
din trecut. Contractul succesiv va trebui deci să fie exe- 
cutat în privinţa faptelor îndeplinite, cu toată realisarea 
condiţii, ca-şi cum durata lui ar fi fost limitată din capul 
locului. Condiţia resolutorie aplicată la contractele succe- 
sive nu este deci de cât un termen care aduce încetarea 
pe viitor a contractului, fără a opera 0 resoluțiune propriu 
disă pentru trecut, Principiul înscris în art. 1019, după 
care efectul condiţii resolutorie, când ea se îndeplineşte, este 
de a pune lucrurile în starea "de mai înainte, ca şi cum o- 
bligaţia n'ar fi avut fiinţă, încetează, dice four te bine Curtea 
din Caen (Râpert. Dalloz, Rente viagere, 100, n. 1, p. 158), 
de câte ori aplicația sa este cu neputinţă. Cpr. Pand. fr., |, 
891, 892. Laurent, XVII, 121. Demolombe, XXV, 469, 
Aubry et Rau, IV, $ 302, in fine, p. 86. Larombiăre, II, art, 
1183, No. 72. p Hue, VII, 265. 

Soluţia este aceiaş şi în privinţa unei rente viagere. 
Veqi Laurent, loco cit. T. Huc, VII, 965. Demolombe, XXV, 
464. Pand. fe, 1, 893. Cpr. C. Caen, decisia supră cit. — 
veţi însă Qas, fe. D. P. 57. 1. 1. 

3) L. 8, Pr. „ Dig., 19, 2, De in diem addictione. 
2) Demolombe, XXV, '449. Pana. fe, 1, 814 6. Giorgi, IV, 

370. T. „Ene VII, 264. 'Thiry, III, A Aubry et Rau, IV, 
$ 30%, 19 şi toţi autorii. 

3 Pand. &, 814. Demolombe, XXV, 450. Thiry, IU, %. 
Laurent, via, 113 şi toţi autorii. Vedi şi supră, p. 56.
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Exemple de obligaţii sub condiție resolutorie găsim 
în art. 855 și 1371 urm. 

Fată casul prevedut de art. 825. Iți dau 1000 iei, 
însă donația va fi desființată, dacă vei muri înaintea mea. 
D-ta ești proprietar din momentul acceptaţiunei (art. 814), 
ca și cum donația ar fi fost pură și simplă, însă ea va fi 
desființată prin îndeplinirea condiţii, când atunci moşteni- 
torii d-tale vor fi obligați a-mi restitui ceea ce ai primit 
(art. 825 și 1019). 

Creditorul sub condiţie resolutorie având, pendente 

Art. 825. 

Acte de ad- 
mistraţie. conditione, aceleaşi drepturi, ca și cum obligaţia ar fi pură controversă. 

și simplă, are posesiunea și folosința bunurilor, având 
dreptul de a sta în judecată pentru aceste bunuri atât ca, 
reclamant cât și ca pârit, de a face acte de administra- 
ție 1), de a cere împărțeala şi de a respunde la o acțiune 
în împărțeală, dacă obligaţia condițională are de obiect 
dobândirea părţii indivise din un imobil 2), debitorul având 
insă facultatea de a interveni în instanță spre a veghea 
ca împărțeala să nu să facă cu viclenie în vatamarea 
drepturilor sale (art. 785). 

Cu toate că, în principiu, îndeplinirea condiţii are Casurile ex- 
efect retroactiv pănă în momentul formărei contractului 
(ut ex tunc), principiu înscris în art. 1015 şi aplicabil tu- 

cepţionale 
în care des- 
fiinţarea 

turor condiţiilor în genere, totuşi sunt casuri în care însuş oblig. nu are 
legiuitorul a modificat acest principiu, admițând pentru 
unele condiţii resolutorii că desfiinţarea ware efect retro- 
activ și nu operează de cât în viitor (ut ex nunc). Vei 
de exemplu : art. 1162, 834, 838, 854, ete. Cpr. Pand. fe, 
1, 89%. 

Nu trebue să confundăm condiţia resolutorie cu terme- 
nul resolutoriu, a cărui îndeplinire stâuge obligaţia, adecă 
o desfiinţează pentru viitor, nu însă şi pentru trecut, Ast- 
fel, dacă m'am obligat aţi plăti o sumă de bani ca fide- 
jusor, însă numai pănă la îndeplinirea cutărui eveniment, 
obligaţia mea este pură şi simplă, fiind însă limitată la un 
timp oare care. Deci, dacă evenimentul prevădut s'a în- 
tâmplat, fără ca să'mi fi executat obligaţia, voi fi cu de- 
sevârşire liberat. Cpr. Pothier, II, 224 urm. Pand. fr, |, 
896. Marcade, IV, 566. Demolombe, XXV, 465 urm. De- 
mante, V, 103. Laurent, XVII, 179. Larombisre, II, art. 
1183, No. 79. 

1) Veqi supră, p. 59, t. şi n.1 șiinfră, p. 14, t. şi n. 6. 
*) Pană. fr. 1, 857 urm. Laurent, XVII, 106. Larombiere, 

II, art. 1183, No. 7. 

efect retro- 
activ. 

“Termen re- 
solutoriu.
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Prescripţie. - Pănă la îndeplinirea condiții, creditorul condițional 
fiind un proprietar pur și simplu, poate să prescrie contra, 
adevaratului proprietar sau contra celor care ar pretinde 
vre un drept real asupra imobilului 1). 

At. 1379. 

Prescripţia va curge de asemenea în contra lui ?). 
Creditorul condițional poate, pendente conditione, să o- 

pue creditorilor ipotecari beneficiul de discuţiune (art. 1379). 

Art. 1199. In calitatea sa de terţiu detentor al imobilului, el poate 
să'l purgheze de privilegiile și ipotecile care 1 grevează, 
să delese imobilul (art. 1795), etc.4). 

Soarta acte- Creditorul condiţional fiind, pendente conditione, un a- 

lor de înstră- gevarat proprietar, poate să înstrăineze imobilul și să “| 
inare consti- 
tuite de exe-greveze de sarcini reale, usufruct, ipoteci, servituţi, etc. 

ditor, Art. Dacă condiția nu se îndeplineşte, înstrăinările totale sau 
1170. 

parțiale vor remânea valide, ca unele ce emană de la 

proprietarul definitiv. Dacă, din contra, condiţia se înde- 

plinește, toate înstrăinările constituite de creditor vor că- 

dea prin aplicarea regulei: Resoluto jure dantis, solvitur 

jus aecipientis (art. 830, 1380, 1770) 5). 

Acte de ad- Actele de administraţie făcute de bună credință vor 

ministraţie. pemânea însă în picioare (argument din art. 1380) $). 
> / 

') 

2 
9 

“ 

Argument din art. 1378, care face aplicarea acestui prin- 
cipiu la cumpărătorul cu pact de rescumparare şi a cărui 

disposiţiune este aplicarea unui principiu general. Cpr. Po- 
thier, Preseviplion, IX, 93. Pand. fr., 1, 863 urm. Laurent, 

XVII, 107 şi XXXII, 398. T. Huc, VII, 264. Larombitre, 

II, axt. 1183, No. 12. Aubry et Rau, II, $ 218, p. 319. 
Troplong, Prescription, IL, 911. Baudry et 'Tissier, Pres- 
cription, 612. 
Cpr. Laurent, XVII, 107. Pand. fi., 1, 865. Larombiere, 
loco cit., No. 33. T. Huc, VII, 264. 
Pand. fr., 1, 869. Larombiere, loco cit, No. 13. T. Huc, 
VII. 264. 
Pand. fr., L, 870 urm. Laurent, XVII, 105 și XSXI, 427. 

Lavombitre, II, art. 1183, No. 21 şi 28. T. Huc, VII, 264. 

Baudry, II, 941. TPhiry, III, 7. Vigie, I1, 1340. 7. Huc, 

VII, 965. Laurent, XVII, 117. Pand. fr., Î, 875, 904 urm. 

Cpr. art. 161 din noul Cod german. Vedi şi L. 4, $ 3, Dig,, 
18, 2, De în diem addictione. 
Mareadă, 1V, 566. Thiry, III, 1. Vgi6, II, 1343. Demo- 

lombe, XXV, 464. Demante V, 102 bis III. Aubry et Rau, 

IV, $ 302, p. 72 şi autorii citați supră, p. 59, n. 1. Vedi 

şi p. 73.— Contră. Laurent, XVII, 82, 83. T. Huc, VII, 257. 
Baudry, II, 935. In privinţa condiţii resolutorie tacite, vedi 
infr, p. 36. Ă
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Debitorul sub condiţie resolutorie poate și el face Soarta acte 
acte de înstrăinare, însă aceste acte nu vor remânea în inare consti- 

picioare de cât dacă condiţia se va îndeplini. La caz con- tite de de- 
îvar, adecă la caz de neîndeplinirea condiţii, înstrăinările 1770. - 
totale sau parțiale emanate de la dânsul vor cădea, pen- 
tou că, prin efectul retroactiv al condiţii (art. 1015), el 
nu mai este proprietar din momentul contractului, care, în 
asemenea caz, se consideră ca pur şi simplu, și prin ar- 
mare, n'a putut transmite drepturi pe care nu le avea |): 
Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse 
habet?). 

Din împrejurarea că îndeplinirea condiţii pune Iucru- Casul în ca 
rile în starea de mai înainte, ca şi cum obligația n'ar fi n'a tost exe- 
avut ființă, resultă că creditorul nu va putea să ceară  cutat. 
lucrul de la debitor, dacă contractul n'a fost executat, 
pentru că, în specie, contractul nu are ființă 3). 

Dacă contractul a fost executat, ceea ce se va în- Casul în ca- 
A , , a: a. . ve contractul 
tâmpla cele mai dese ori, părțile vor restitui reciproc tota tost execu- 
ce au primit în virtutea contractului desființat. Dacă este tat. 
vorba de vândare, cumpărătorul va restitui lucrul cu toate 
accesoriile sale și chiar fructele percepute ; ear vândătorul 
va restitui prețul cu dobânda lui 4). 

Dacă, în timpul detenţiunii campărătorului, lucrul a Aplicarea 
suferit oare care deteriorări din culpa lui, el va datori O 
vândă&torului o despăgubire, fiind în culpă că n'a dat lu- 
crului îngrijirea unui bun proprietar (998) 5). 

Dacă deteriorările sau întâmplat fără culpa lui, elAvt. 1018,$8. 
nu va datori nici o despăgubire (art. 1018, $ 3 modificat 
de la Codul francez după art. 1163 din Codul italian) $). 

Dacă, în timpul detențiunei sale, cumpărătorul a făcut Bestit. chel 
cheltueli necesare sau utile pentru conservarea sau Înbu- cesare și 

i atile. 

1) Baudry, II, 942. Laurent, XVII, 112. 
2) Art. 17700. C.; art: 580 şi 1521 C. Calimach (442, 1138 

C. austriac). L. 54, Dig., 50, 17, De vegulis furis antiqati. 
3) Laurent, XVII, 116. Vigie, II, 1338. 
*) Dhiry, III, 7. PT. Huc, VII, 264. Laurent, XVII, 85 şi 

116. Vegi supră, p. 59, 60, unde am vedut că, în pri- 
vinţa restituirei fructelor, chestia este controversată. Vedi 
şi înfră, p. 86, text şi nota 4. 

5) Laurent, XVII, 116. 
8) Gpr. Aubry et Rau, IV, $ 302, p. 80,t. şi n. 71. Mass6-Verg$, ITI, 

$ 536, p. 381, nota 3. —In Codul francez, chestia este con- 
troversată. V. Laurent, XVII, 116. Demolombe, XXV, 463.
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nătâățirea lucrului, vândetorul îi va restitui toate cheltue- 
lele necesare, şi acele utile pănă la concurența folosu- 
lui tras din ele; altfel, el sar înbogăţi în detrimentul 
cumpărătorului, care a făcut asemene cheltueli în intere- 
sul lucrului î. 

Despre modul cum operează condiţia resolutorie expresă. 

Condiţia resolutorie expresă, singura despre care ne 

ocupăm de o cam dată, de câteori se îndeplinește, îşi pro- 
duce efectele sale de drept, fără ca să mai fie nevoe de 
pronunțarea resoluţiunei și fără ca justiţia, care ar inter- 
veni la caz de contestaţie?), să aibă facultatea de anu o 
admite; ceea ce îns&mnează că, din momentul îndeplinirei 
ei, legătura de drept născută din contract dispare. Astfel, 
dacă presupunem un contract translativ de proprietate a- 

vând de obiect un corp cert şi determinat, proprietatea 
transmisă dobânditorului prin efectul contractului se în- 
toarce îpso facto, în momentul îndeplinirei condiţii, la acel 
care a înstrăinat lucrul 3). 

Este adevarat că legea n'o spune formal, însă aceasta 
resultă din art. 1021, după care contractul nu este des- 
ființat de drept, de câte ori este vorba de o condiţie re- 
solutorie tacită, ceea ce lasă a se înţtlege că, în casurile 
unei condiții resolutorie exprese, resoluțiunea are loc de 
drept; 4), soluţie care este conformă cu voința părților for- 

') Vigi€, II, 1324, în fine. Cpr. Cas. fr. Pand. Ptriod., 81. 1. 
230. Vegi şi supră, p. 60 

) Justiţia va interveni de câte ori ar urma contestaţie asu- 
pra îndeplinirei condiţii, sau de câte ori detentorul lucru- 
lui se va opune la restituirea lui, în care caz tribunalele 
îl vor condamna a restitui ceea ce a primit sub o condiţie 
resolutorie care s'a îndeplinit. Vedi înfră, p. 18. 

3) La Romani, proprietatea netransmițânduse prin efectul con- 
simţămentului, ci prin tradiţie (vedi t. V, p. 161 urm.), nu 
se întorcea la vândător de cât atunci când cumpărătorul 
sub condiţie resolutorie îi transmitea din nou lucrul în- 
străinat, şi vândătorul avea o acțiune personală contra 
cumpărătorului pentru al sili a'i transmite din nou pro- 
prietatea. Cpr. Vigiă, II, 1339. 

 "Phiry, III, 1 şi 8. T. Huc, VII, 265. Maread6, IV, 567. 
Demolombe, XXV, 471 urm. Lavombiere, II, art. 1183, 
No. 36. Arntz, III, 106. Troplong, Vente, I, 61 şi II, 666.
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mal exprimată de ele și a cărei aplicaţiune unii autori o 
ved în art. 836 1). 

Regula de mai sus, după care condiţia resolutorie ex- 
presă își produce efectele sale spso facto, se aplică nu nu- 
mai la condiţiile casuale și mixte, dar chiar și la acele 
potestative, afirmative sau negative, precum ar fi, de e- 
xemplu, în casul următor: Iți vând cu 50000 de lei casa 
mea, din Bucuseşti, sub condiţie însă ca vândarea să fie re- 
siliată, dacă me voi muta în acel oraș?). 

Indeplinirea condiţii resolutorie producând îpso jure, 

Aplicarea re- 
gulei de mai 
sus la toate 
condiţiile. 

Dr eptul ce- 
r de al 3-le desființarea obligațiunii, resoluţia poate fi propusă de oride a pape 

ce parte interesată, adecă nu numai de părţi, dar chiar 
și de cei de al treile5), după cum ea poate fi propusă, fără 
nici o judecată, nu numai în contra părţilor, dar și în 
contra celor de al treile care ar fi tratat cu dânsele, şi 
aceasta prin aplicaţiunea maximei : Resoluto jure dantis, 

" solvitur jus accipientis €). 

Idem, bouage, LI, 321. Mourlon, II, 1215. Baudry, II, 
940. Vigie, II, 1339. Laurent, XVII 114. Aubry et Rau, 
IV, $ 302, p. 82. Pand fi, T, 898. Fuzier-Herman, III, 
art, 1183, No. 2 urm. Acollas, Ii, p. 824, 825. 

5 'Phiry, III, 1, p. 12. — Vegi însă Laurent (SII, 486 şi 
XIII, 53, 81), care dice că, în casul art. 836, revocarea 

"este legală. Vedi şi tom. IV a lucrării noastre, p. 287. 
In casul art. 832 însă, revocarea donaţiunii pentru neînde- 

plinirea de sarcini producânduse în baza, unei condițiuni re- 
solutorie tacite (art. 1020, 1021), ea nu operează de drept 
nici odată. Vegi t. IV, p. 247. Vedi Laurent, XII, 486 şi 
XVII, 193, p.: 199. 
Pand. fr., I, 900. Maread6, IV, 568. Laurent, XVII, 115. 
Demolombe, XXV, 414, Larombiăre, II, art. 1183, No. 36. 
„Aubry et Rau, IV, $ 302, p. 8, t. şin. 78. 

3 Mourlon, II, 1915, p. 636, 380 Laurent, XVII, 162. Demo- 
lombe, XXV, 476. Pană. fr., I, 902 1040. Acollas, II, p. 
925. — Resoluţia care resultă "din pactul comisoriu expres 
(art. 1367), ca şi acea care resultă din pactul comisoriu 
tacit (art. 1020, 1021) fiind relativă, nu poate din contra fi 
propusă de cât de partea în folosul căreia pactul a fost 
stipulat, adecă de creditorul cătră care obligaţia n'a fost 
executată. Debitorul n'ar putea deci să se prevaleze de ne- 
executarea sa pentru a cere resoluţiunea obligaţiunii sale. 
Pand. fr., 1, 1040. Laurent, XVII, 162. Aubry et Rau, IV, 
$ 30, p. 85. Demolombe, XXV, A Demante, V, 105 
bis II. Baudry, II, 950. Vegi şi infră d, p. 91. 

4) Demolombe, XXV, 471. Laurent, XVI, 118, 148. Pand. 
, Î, 904, "1002. Vegi Şi înfră, p. 9%, text şi nota 5. 

[EC
 

—
 

vesoluţia 
contractului. 

Art. 882.
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Justiţia n'are Mai mult încă, justiția, de câte ori ar interveni, în 

„Facultatea de urma îndeplinirei condiții, n'ar putea să menţie contractul, 

contractul. Ori cât de folositor ar fi părților, ci va trebui neaparat 

să constate că resoluțiunea a avut loc prin indeplinirea 

condiţii, şi în consecinţă, să ordoane creditorului să res- 

tituească ceea ce primise sub condiție resolutorie 1). 

Daposibilita- Părţile nu pot, prin comuna lor înțelegere, să re- 

se găsesc păr-nunțe la efectul resolutor ai condiții îndeplinite, pentru că 

țile de anu ele nu au alegerea între resoluțiunea sau menţinerea con- 
renunța la . . 

resoluțiune. fractului. Ele au, ce e dreptul, facultatea de a considera 

condiţia îndeplinită ca cădută, însă această modificare nu 

poate să resulte de cât din o nouă convenţie, ele nepu- 

tând, la caz de îndeplinirea condiții, să menție un con- 

tract care de drept a încetat de a avea ființă ?). 
De asemenea, dacă condiţia a cădut, părțile n'ar pu- 

tea s'o considere ca îndeplinită de cât prin o nouă con- 

venţie care ar înlocui pe acea veche 5). 

In fine, trebue să observăm că îndeplinirea condiții 

resolutorie aducând de drept desființarea convenţii, nar 

putea să facă 'să nască pentru una din părţi obligaţia de 

a plăti daune celeilalte, fie că condiția ar fi casuală, 

mixtă sau chiar potestativă î). 

Despre riseuri în materie de condiţie resolutorie. 

Art. 1018 ocupânduse despre riscuri numai în cât 

privește condiţia suspensivă, naște întrebarea : cine va su- 

feri riscurile de câte ori obligația va fi fost contractată 

sub o condiție resolutorie, presupunând, bine înțăles, că 

este vorba de un corp cert și determinat și că acest corp 

1) Pand f., 1, 905. Demolombe, XXV, 418. Mourlon, II, 1215. 
Larombiere, II, art. 1183, No. 36. Aubry et Rau, IV, $ 

309, p. 82, nota 18. Vedi supră, p. 15. — Justiţia in- 

tervine în asemene caz, pentru că este de principiu că ni- 

mene nu'şi poate face dreptate singur (L. 1, $2, Dig, 

43, 3, Quod legatorum); ea nu face de cât să constate că 

condiţia s'a îndeplinit sau nu s'a indeplinit. Cpr. C. Craio- 

va, Dreptul din 1893, No. 24, p. 188. Vedi înfră, explic. 
art. 1367 (pactul comisoriu expres), p. 103, n. 2. 

2) Mourlon, Il, 1215. Demolombe, XXV, 419. Pand. fe, |, 
906. Larombiăre, II, art. 1183, No. 37. 

3) Larombiăre, loco supră cit. 
4) Demolombe, XXV, 480. Pand. fr., Î, 910.
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a perit în totul (periculum înteritus) sau în parte (pericu- 
lum deteriorationis) prin caz fortuit, pendente conditione. 

Nici o dificultate nu se presintă pentru -casul când Neindeplini- 

condiția nu s'a îndeplinit, căci, în asemene caz, obliga- Se Sea ba 
ţia fiind considerată din capul locului ca pură şi sim:  ș2. 

plă 1), perderea este în sarcina creditorului sau a cumpă- 
rătorului conform art. 971 și 1074, $ 2, dacă presupu- 
nem casul unei vândăii sub o condiţie resolutorie, cel pu- 
țin în caz de perire totală a lucrului, sau când condiția 
este de natură a nu se mai putea îndeplini în urma pe- 
rirei lucrului ?). 

Chestiunea este, ce e dreptul, controversată, în casul Indeplinirea 
când condiţia s'a îndeplinit în urma perirei luevului, însă d ti 
părerea cea mai juridică este cu bună samă că riscul Și lucrului. 
pericolul este și de astă dată tot în sarcina creditorului Controversă. 
condițional, adecă a cumpărătorului, dacă părţile, prin o 
clausă tacită san expresă, n'au pus riscurile în sarcina 
vând&torului, ceea ce este permis (art. 1156, $ 2)5). 

In adevăr, presupunând că corpul cert și determinat casul în ca- 
care face obiectul obligații condiţionale a fost distrus în pe erul a 
totul prin caz fortuit, pendente conditione, sau medio tempove, — în totul. 
din două lucruri unul: san corpul cerţ a fost predat, cum- 
părătorului, sau el n'a fost predat încă. In ceasul întăi, 
adecă când lucrul a fost predat, ceea ce se va întâmpla 
cele mai dese ori, dobânditorul, adecă cumpărătorul va su- 
feri consecinţile perderei fortuite, pentru că el fiind obli- 
gat a restitui lucrul la îndeplinirea condiţii (art. 1019), 
este debitor sub o condiţie suspensivă, și ca atare, el îre- 
bue să sufere riscurile în baza art. 1018. In casul al doi- 
le, adecă când lucrul n'a fost încă predat cumpărătorului, 
tot el va suferi consecinţile perderei, pentru că, în cali- 
tate de creditor, el trebue să fie considerat ca având un 
drept pur și simplu, contractul producând, până la resolu- 
țiunea lui, efectele unei obligaţiuni pure și simple. In 
ambele casuri, el va suferi deci riscurile, fie ca debitor 

1) Vedi supră, p. 12. 
2 Cpr. Demolonmibe, XĂV, 456, 457. Pand. fr., 1, 885. Larom- 

biâre, II, ari. 1183, No. 63. Duranton, XIX, "91. 7 Hue, 
VII, 264. 

3 Mourlon, II, 1212, nota 1. Demolombe, XXV, 462. Pand. 
ft. |, 888, 'Demante, V, 102 bis IV.
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sub o condiţie suspensivă, în baza art. 1018, fie ca credi- 

tor pur şi simplu în baza art. 971 şi 1074, $ 21). 
Un exemplu, ne va face mai bine să înţelegem a- 

ceastă materie deficilă a riscurilor. Presupunând că "ţi-am 

vândut casa mea din laşi cu 50000 lei sub o condiţie re- 

solutorie, adecă remânând ca vândarea să fie desființată, 

dacă se va întâmpla cutare eveniment, de ex., dacă voi fi 

numit consilier la Curtea de Casaţie, la îndeplinirea con- 

diții îmi vei restitui casa şi eu îţi voi restitui prețul. Da- 

că însă, pendente conditione, casa a fost distrusă cu totul 

prin caz fortuit, eu nui voi restitui prețul, pentru că 

d-ta fiind debitor sub o condiție suspensivă, riscurile sunt 

în sarcina d-tale după art. 1018. 
Dacă sar admite sistemul contrar, susținut de La- 

rombiere și de alţi autori, ar trebui ca să'ţi restituesc pre- 

ţul, de și d-ta nu poţi să'mi dai casa, care nu mai există, 

pentru că riscurile ar fi în sarcina mea, vândetorul, care 

mam încetat nici odată de a fi proprietarul casei, din cau- 

să că îndeplinirea condițiunii șterge cu desevârşire efec- 

tele contractului (art. 1015, 1019). Acest din urmă sis- 

tem ar fi admisibil numai atunci când legiuitorul ar fi 

ținut socoteală, în matenie de riscuri, de efectul retroac- 

tiv pe care îl produce îndeplinirea condiţiunii, ceea ce el 

însă n'a făcut, cel puţin la caz de perdere totală, după 

cum dovedeşte art. 1018). 
Casul în ca- Dar daca art. 1018 se aplică, după părerea generală, 

et umațla perderea totală a lucrului cert și determinat care face 

în parte. obiectul obligaţiunii condiționale, acest text este el apli- 

cabil la perderea parfială, pe care legiuitorul o numește 

1) Cpr. Baudry, II, 942, în fine. Thiry, III, 7. Vigie, II, 1342. 

Laurent, XVII, 110, 111. Demolombe, XXV, 461. Marea- 

d6, IV, 564, 565. Acollas, II, p. 824. Alex. Degră, Dreptul 

din 1836, No. 43. Toullier D., III, partea II, 548. Ber- 

nard, II, 664. Boileux, IV, p. 451. Pand. fr., LI, 881. Fu- 

zier-Herman, III, art. 1183, No. 28. Mass6-Verg, III, $ 

536, p. 381, n. 3. Aubry et Rau, IV, $ 302, p. T9t.şin. 

20. Demante, V, 102 bis IV. T. Huc, VII, 264. Vedi și 

supră, p. 66 şi tom. V, p, 193.—Contră. Duranton, XI, 91. 

Larombiere, II, art. 1183, No. 63. Mass6, Dr. comm, Il, 

1809. Bufnoir, op. eit., p. 455. Inalta Curte a Ţărilor de 
jos (Olanda). D. P. 80. 2. 9%. 

>) Vedi supră, p. 66.
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deteriorare sau degradare, periculum  deteriorationis (art. 
767, 995, 1018)? Chestiunea este earăș controversată în 
Francia, și unii autori, care admit că perderea totală a 
lucrului priveşte pe creditor, adecă pe cumpărător, în ca- 
litatea sa de debitor sub o condiţie suspensivă, susțin de 
astă dată că perderea parțială priveşte pe vândător 1), în- 
temeinduse pe dreptul roman, pe vechea jurisprudenţă și 
pe principiul efectului retroactiv a condiţiunii (art. 1015), 
care de astă dată își poate primi aplicaţie, fiind că lucrul 
își are ființă, de şi se găsește deteriorat, și prin urmare, 
părțile se află în starea de mai înainte, ca şi cum con- 
venția n'ar fi avut loc. Controversa la noi nu mai este 
însă cu putință, unde acest sistem este singur admisibil, 
față cu Ş 3 a art. 1018, care schimbând cu desevârșire 
textul francez, consacră pentru acest caz soluţia admisă în 
dreptul roman *) și în Codul italian (art. 1163, $ 4)3). 

Despre pactul comisoriu. 

Nu trebue să confundăm condiția resolutorie propria 
disă (expresă), despre care am vorbit mai sus, cu condiţia 
vesolutorie tacită sau pactul comisoriu (pactum commis- 
soriuin sau lex commissovia) 4), care este tot o condiţie re- 
solutorie, însă de o natură specială. 

Pactul comisoriu este clausa prin care părțile convin 
că contractul va fi desființat, dacă una din ele nu şi va 
îndeplini obligaţia sa. 

Această clausă poate să fie tacită (art. 1020) sau ex- 
presă (axt. 136%). La Romani, pactul comisoriu trebuea în 
tot-deauna să fie expres ?). 

') Vedi Mass6-Verg6, III, $ 536, p. 381, n. 3. — Contră. De- 
molombe, XXV, 463. Laurent, XVII, 111. Vigi, 11, 1349. 
Thiry, II, 7. 

2) L. 8, în fine, Dig., 18, 6, De perie. et commodo rei cendite, 
citată supră, p. 69, n. 2 

3) Vegi supră, p. 68, 69. 
"*) Romanii numeau acest pact lege (lex) pentru că pactul era 

legea contractelor, şi commisoriu, pentru că lucrul vândut 
trebuea să fie restituit vândătorului, la caz de neplata pre- 
țului, zes veuditori committitur. Cpr. Pr. Rambaud, Dr. ro- 
main, IL, p. 232. 

*) Vedi Dig., 18, 3, De lege commissoria. Veji şi înfră, p. 9%, 
t. şi n. 1. : 

6
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Despre pactul comisoriu tacit (Condiția resolutovie tacită). 

„Art, 1020. — Condiţiunea resolutorie este sub-înţeleasă tut- 
deauna în contractele sinalagmatice, în caz când una din părţi 
nu îndeplineşte angajamentul stu. (Art. 832, 943, 1021, 1365, 
1439, 1646, 1641 C. C. Art. 1184, Ş1 Cfr). 

Art. 1365. — Dacă cumpărătorul nu plăteşte preţul, vân- 
dătorul poate cere resoluţiunea vândărei. (Art. 1020, 1021, 1439 
şi textele citate la aceste articole. Art. 1654 C. fr.). 

Art. 1439, partea finală. — În caz când una din părţi nu 
îndeplineşte îndatoririle sale principale, cealaltă parte poate 
cere desființarea contractului (de locaţiune). (Art. 1020, 1021, 
1365, 1425, 1430 C. C. Art. 141 C. fr.). 

Noţiunea şi origina acestui pact. 

Diteritele Există în drept mai multe contracte sau convenţiuni 
see ezor Care, prin natura lor, sunt supuse unor condițiuni resolu- 
condiţii re- torii tacite. Astfel, darurile făcute de un ascendent descenden- 
solutorii. țului său succesibil, sunt desființate prin efectul raportului, 

dacă donatarul descendent vine la moștenirea ascendentului 
dăruitor (art. 751 urm.); donaţiunile se revoacă pentru 
ingratitudine, survenire de copii și neîndeplinire de sar- 
cini, fără nici o stipulaţie din partea părţilor contractaute 
(art. 829 urm.), etc. 

Legiuitorul nu se ocupă însă aici despre aceste con- 
dițiuni resolutorii, ci despre o altă specie de condiţie re- 
solutorie tacită, proprie contractelor sinalagmatice sau bi- 
laterale (art. 943, 1020, 1021). 

Tact comiso- Condiţia resolutorie tacită, numită și pact comisoriu 
finiție. tacit, este aceea care nu resultă din convenția expresă a 

“părților, ci este subînţeleasă în virtutea legei. 
Subinţelege- Asemene condiție este tot-deauna subințeleasă în con- 
a tacita tractele sinalagmatice (art. 1020, 1365, 1439, în fine), le- 
în ontrac- giuitorul presupunend că părțile au convenit tacitamente 

matice. - CĂ de câte ori una din ele nu'și execută obligaţia sa. cea- 
laltă să aibă dreptul de a cere resoluţiunea contractului. 
Condiţia resolutorie tacită sau pactul comisor tacit, aşa cum 
îl numește doctrina, se întemeiează deci pe voinţa presu- 
pusă a părţilor. 

Justificarea Această soluţie este justă și echitabilă, „pentru că, în 
“ ţiuni. contractele sinalagmatice, executarea obligații uneia din 

părți fiind corelativă cu executarea obligaţii celeilalte,
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nimic nu este mai natural de cât ca partea faţă cu tare o- 
bligația n'a fost executată să aibă dreptul de a cere res- 
siliarea contractului !), fie pentru a se scuti și ea, la rândul 
ei, de executarea obligaţiunei sale, fie pentru a cere înapoi 
ceea ce a apucat a plăti 2). 

') 

2) 

Nu este exact de a se dice, aşa precum dic mai toţi auto- 
rii (vedi Demolombe, XXV, 489. Larombiere, II, art. 1184, 
No. 1. Thiry, LII, 8. Baudry, II, 944, etc.), că, în contrac- 
tele sinalagmatice, causa obligațiunii uneia din părţi este 
obligaţia contrară a celeilalte, așa în cât în o vândare în 
care preţul n'ar fi fost plătit, transmiterea proprietăţii din 
partea vândătorului cătră cumpărător ar fi fără causă, fiind 
că, dacă ar fi așa, contractul ar fi inexistent pentru lipsă 
de causă (art. 966), ear nu numai supus resoluţiunei. Cpr. 
Vigi6, II, 1347, 1348. Laurent, XVII, 199. 
Această soluţie, echitabilă din toate punctele de vedere, Deosebire 
admisă de unele parlamente în vechia jurisprudenţă fran- între dreptul 
ceză, de unde ea îşi şi trage origina sa (v. Pothier, Oblig,, 
II, 672 şi Vente, III, 458 urm.), admisă şi în Codul Calimach 
(art. 1236 corespundător cu art. 919 din Codul austriac), 
nu 'Şi avea ființă la Romani, unde, cel puţin în privința 
contractelor numite, inexecutarea contractului de cătră una 
din părţi nu era pentru celaltă parte o causă de resolu- 
ţiune. Astfel, în materie de vândare, care este prototipul 
contractelor sinalagmatice, vândătorul, în lipsa stipulaţiunei 
unui pact comisoriu expres (lex commissoria), a cărui înde- 
plinire aducea, ca o adevarată condiţie, resoluţiunea vân- 
qării ([. 1—4, Dig., 18,3, De lege commissoria), nu putea să 
ceară resoluţiunea ei, pentru neplata preţului, ci avea nu- 
mai, în unele casuri, o acţiune personală contra cumpără- 
torului pentru restituirea prețului, actio pretii (L. 8, Cod., 
4, 38, De contrahenda emnplione), ear în altele, acţiunea în 
revendicare (L. 19, Dig., 18, 1, De contrahenda emptione şi 
Iustit., $Ş 41, II, 1, De rerum divisione). Nici într'un caz 
însă, neplata preţului nu aducea resoluțiunea vândării: 
„Non ex eo, quad emptov. non satis conventioni fecit, contrac- 
tus îrritus constiluitur“. Lu, 14, în fine, Cod., 4, 44, De ves- 
cindenda venditione). Această soluție nu era însă admisă de 
cât în privința contiactelor numite, căci, în privinţa acelor 
nenumite, precum, de ex., era schimbul (vedi t. V, p. 19,n. 
2), inexecutarea convenţiunii de cătră una din părţi împu- 
ternicea pe cealaltă a exercita contra ei o acţiune în re- 
petiție, condictio causa data, causa non secuta. Cpr. L. 1, $ 
2, Dig., 2, 14, De pactis; L.1, $2 şi 3. Dig., 19, 4, De 
vevum permutatione ; L. 1, Dig., 12, 4, De condict. causa 
data, ete. Cpr. Demolombe, SSV, 483 urm. Vigie, II, 1340. 
Pand. ît., ], 916. T. Huc, VII, 267. Baudry, II, 943. 

actual şi 
dreptul ro- 

mMân.
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Caz fortuit 
sau forţă 
majoră. 

Controversă. 

Acordarea 
unui termen 
pâritului. 
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Astfel, dacă "ți am vândut casa mea cu 50000 lei, voi 
putea să refuz de a ţi o preda, dacă nu ești gata ami 
plăti preţul (cpr. art. 1322), sau, dacă am apucat ați o 
preda fără primirea preţului, voi putea cere resoluțiunea 
contractului şi restituirea imobilului. 

Prin urmare, în toate contractele sinalagmatice per- 
fecte, precum este vândarea, schimbul, donaţiunea afectată 
de o sarcină (sub modo) (art. 832)î) etc., şi după unii, 
chiar în contractele sinalagmatice imperfecte și unilatera- 
le 2), neîndeplinirea obligaţiunii uneia din părți din ori ce 
causă ar fi 5), permite celeilalte părţi de a cere în justiţie 

1) Donaţia afectată de sarcini nu mai e, în adevăr, un con- 
tract unilateral, ci un contract bilateral. Vedi Laurent, 
XVII, 123, p. 139. Vegi şi t. IV a lucrării noastre, p. 
244, 945, | 

2 Vigiă, II, 1349. Valette sur Proudhon, 7. sur V'Etat des 
personnes, Î, p. 65. T. Huc, VII, 5, 261, 268. Demolombe, 
XXV, 492 urm. Larombiere, II, art. 1184, No. 3. Vedi a- 
supra contractelor sinalagmatice imperfecte t. t, p. 11, 
nota Î. — Contră. Baudry, II, 949 şi III, 843. Laurent, 
XVII, 123. Thiry, III, 8. Pand. fr., 1, 922 urm. Aubry et 
Rau, IV, $ 309, p.82,textşin. 79. Acest din urmă sistem, 
care restrânge aplicarea art. 1020 numai la contractele si- 
nalagmatice perfecte mi se pare mai conform cu textul şi 
cu spiritul legei. 

3) Resoluţiunea contractului va avea deci loc în toate casu- 
rile, fie că inexecutarea provine din culpa sau negligenţa 
uneia din părţi, fie din caz fortuit sau forță majoră, art. 
1083 nefiind aplicabil în specie. Pand. fr, 1, 924. T. Huc, 
VII, 210. Demolombe, XXV, 497. Larombitre, II, art. 
1184, No. 6. Aubry et Rau, IV, '$ 309, p. 83. F. Herman, 
TII, art. 1184, No. 37. Laurent, XVII, 124. Cas. fr. D. P. 91. 
1. 329 şi nota lui Marcel Planiol. D. P. 93. 1. 50î. Pand. 
Period. 1898. 1. 119. — Contră. Boileux, IV, art. 1184, p. 
454. Baudry, II, 945 bis. Cas. fr., 27 martie 1932. Repert. 
Dalloz, Obiig., 1246, nota 1.— S'a decis, sub legea veche 
(art. 1925 şi 1236 C. Calimach), că vândătorul nu e supus 
la plata globirii pentru căinţă de cât în casul în care vin- 
derea nu s'a executat din faptul său, ear nu şi în casul în 
care ea s'a nimicit prin o împrejurare independentă de vo- 
inţa sa. Cas. rom. Bulet. Cas. S-a civilă, anul 1868, p. 168. 

Dar dacă resoluţiunea contractului poate fi cerntă chiar 
în caz când inexecutarea lui nu poate fi imputată uneia. 
din părți, judecătorii vor putea însă să acorde un termen 
pâtitului, de câte ori el n'ar fi în culpă (art. 1021, în fine). 
Laurent, XVII, 124. Demolombe, XXV, 497. Pand. fr. |.
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resoluțiunea contractului, afară de casul în care legiuito- 
rul ar fi dispus altfel, precum a făcut, de exemplu, în 
art. 1647. 

Leguitorul face aplicațiunea acestui principiu în mai Aplicarea 

multe texte (cpr. art. 1320, 1327, 1328, 1329, 1331, Drineipiului 

925. Larombiăre, II, art. 1184, No. 1. Troplong, Vente, I, 
294. Duvergier, Idem, 1, 265. Aubry et Rau, IV, $ 354, p. 
363. — In ori ce caz, partea care a fost împedecată de aşi 
îndeplini obligaţia prin o causă de forţă majoră, nu va pu- 
tea fi supusă la daune, pentru că nu i se poate imputa 
nici o culpă. (art. 1083). Pothier, Vente, III, 49. TProplong, 
loco cit. Pand. fr., loco cit. Larombiere, II, art. 1184, No. 
1. Aubry et Rau, loco supră cit. 

Dacă inexecutarea obligaţii din partea debitorului se Casul în care 
datorește unui fapt imputabil creditorului, acest din urmă inexecut. 
nu va putea cere resoluţiunea. Laurent, XVII, 195. Pang, „oblig. se da- 
fr., L, 947. Larombiere, II, art. 1184, No. 15. — Veţi însă pei credito- 
Cas. fr.-D. P. 50. 1. 1]. rului. 

Dacă există culpă din partea ambelor părţi contractan-Culpă comu- 
te, judecătorii vor cântări greşala fie-căreia din ele. Lau- 1% 
rent, XVII, 126. | 

De câte ori inexecutarea obligaţii nu va fi totală, ci numai Inexecut. 
parțială, judecătorii vor aprecia dacă inexecutarea parţială, Parțială a 
pe care se întemeiează cererea în resoluţiune, este des- 9Pli8- 
tul de însămnată pentru a aduce resiliarea (epr. art. 
1347)), sau dacă inexecutarea parţială poate da loc numai la 
“daune. Pothier, Pente, III, 144. Demolombe, XXV, 498, 499. 
Laurent, XVII, 127. T. Huc, VII, 969. Larombiăre, II, 
art. 1184, No, 10. Cpr. Cas. fr. D. P. 89. 1. 248. Pand. 
Ptriod., 88. 1. 251. Pand. Ptriod., 92. 1. 54 —Vedi însă Au- 
bry et Rau, IV, $ 302, p. 83. 

Resoluţiunea poate fi cerntă atât pentru inexecutarea Inexeut. 
obligaţiilor accesorii, cât şi pentru aceea a obligaţiilor prinei- oblig. acce- 
pale, judecătorii apreciând şi de astă dată dacă inexecutarea SO: 
obligaţii accesorie trebue să aducă resoluțiunea contractu- 
lui, sau numai “condamnarea la daune. Demolombe, XXV, 
500. Larombiăre, IL, art. 1184, No. 11. Laurent, XVII, 
127. Pand. fr., I, 938 urm. 

Pentru ca inexecutarea obligaţii uneia din părţi să poatăCasul în care 
conferi celeilalte dreptul de a cere resiliarea contractului, execut. ob- 
trebue ca această inexecutare să fie nedreaptă, adecă, cu "Geil 
alte cuvinte, ca debitorul să poată fi juridicamente cons- părței. 
trens la executarea obligaţiunii sale, căci, dacă prin ine- 
xecutare, el n'a făcut de cât să uzeze de dreptul său, cre- 
ditorul nu poate să invoace în contra lui art. 1020. Cr. 
Pand. fr., |, 943. Larombitre, II, art. 1184, No. 12.7. 
Huc, VII, 969.
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1345, 1349, 1355 urm., 1408, 1425, 1430, 1439, 1454, 

1646 C. 0.; 553 urm. Pr. civ., 67 C. com., etc.), însă 

această aplicaţiune nu este limitativă. | 

Astfel, principiul înscris în art. 1020 se aplică și în 

materie de vândare a bunurilor Statului!). 

Vândare mo- Condiţia resolutorie tacită este subințeleasă nu numai 

biliară. în vândările imobiliare, dar și în acele mobiliare. In ade- 

ver, atât art. 1020 cât şi 1365 se exprimă în mod gene- 

val și nu fac nici o deosebire ?). 
Impărţeală,. Condiţia resolutorie nn se subințelege însă în împăr- 

ţeală 3), dar părţile sunt libere de a stipula resiliarea împărță- 

lei prin un paet comisoriu pentru casul când una din ele 

nu "şi ar îndeplini obligaţiile sale. 

Indeplinirea condiţii resolutorie tacite. 

Art. 1021. — Intmacest caz, contractul nu este desființat 

de drept. Partea în privinţa căreia angajamentul nu s'a execu- 

tat are alegerea sau să silească pe cealaltă a executa conven- 

ţiunea, când este posibil, sau să'i ceară desfiinţarea cu daune în- 

terese. 
Desființarea, trebue să se ceară înaintea justiţiei, care, după 

cricumstanţe, poate acorda un termen părţei acţionate. (Art. 832, 

943, 998, 1018, $ ultim, 1020, 1068, 1075, 1077, 1101, 1320, 

1365 urm., 1370, 1408 C. C. Art. 67 C. com. Art, 1184,.$2 €. fr.). 

Art. 1370. — La vendări de denariate şi de lucruri mobi- 
le, vândarea se va resolvi de drept şi fără interpelaţiune, în 

  

') 

0) 

Art. 26 L. din 31 martie 1868 modificătoare a legei din 
15 iulie 1866, p. vândarea unei părţi din domeniile Statu- 
Imi. Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a 1, anul 1885, p. 256. Bulet. 
Cas. 1888, p. 334. Dreptul din 1888, No. 32. 
Pand. f., 1, 956. Demolombe, XXV, 502. Troplong, Vente, 
II, 645 şi Hypoth., 1,193. Duvergier, Pente, I, 436. Larom- 
biâre, II, axt. 1184, No. 42. Laurent, XVII, 128 şi XXIV, 
336. 'Thiry, III, 594. Guillonard, Vente, II, DI. Vi- 
gi6, III, 180. F. Herman, IV, art. 1654, No. 1. Marcade, 
VI, art. 1654, No. 1, p. 292. Demante, VII, 99 bis I. Au- 
bry et Rau, 1V, $ 356, p. 899. Baudry, III, 572. — Con- 
tră. Duranton, XVI, 380. Coulon, (Quest. de droit, |, p. 
249, dial. 18. 
Vedi t. III, 4592, n. 1 şi p. 611. Vedi şi supră, p. 40. 
Cp. Demolombe, XVII, 308 urm. Laurent, X, 412, 460 
urm. Aubry et Rau, VI, $ 625, p. 562.1. Huc, VII, 250. 
Veqi şi C. din Iaşi, în motivele sale. Dreptul din 1890, 
No. 67, p. 539, coloana 2.
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folosul vândătorului, după expirarea termenului pentru vădica- 
vea lor. (Art, 472 urm, 1020, 1021, 1079, 1365, 1730, $5 
C. Art. 67 C. com. Art. 1657 C. fr). 

Art. 67 Cod. com. — Când, mai înainte de expirarea ter- 
menului fixat pentru executarea convenţiunii, una din părţi a 
oferit celeilalte predarea lucrului vândut sau plata preţului, şi 
acesta nu 'şi îndeplineşte la termenul fixat obligaţiunea sa, 
atunci condiţiunea resolutorie se îndeplineşte de drept în favoa- 
rea părţii care 'şi executase obligațiunea, sa. 

In lipsă de asemene oferte sau de stipulaţiuni exprese, re- 
siliarea contractului se regulează după disposiţiunile Codicelui 
civil privitoare la condițiunea resolutorie tacită, 

In amândouă ceasurile, cel în culpă respunde de daunele 
interese causate. (Ari. 998, 1020, 1021, 1073, 1084 urm., 1365, 
1370 C. C. Art. 07 C. com. italian). 

Condiţia resolutorie expresă operează, după cum am Deosebire 
4 J, . . 3 : între cond. 

vâdut, de drept; pentru că aceasta este voința presupusă a csolut. ex. 
părţilor și această voinţă constitue legea lor (art. 969),presă şi acea 

pe când, în materie de condiţie vesolutorie tacită, afară de tacită, 
excepţia prevedută de art. 1370 C. C., 61 C. com. 1) şi de 

:) În materie de vândare de producte (legiuitorul întrebuin- Art. 1370. 
ţează neologismul denariate, denrtes) şi de alte mobile cor- Justificarea 
porale, de câte ori convenţia expresă san tacită a părţi- ii 
lor a fixat un termen pentru rădicarea lucrurilor vândute,excepţionale. 
şi vândătorul nu vrea să menţie contractul, vândarea este 
vesiliată de drept în folosul stu, fără nici o judecată sau 
somaţie extrajudiciară (interpelaţiune, dice textul), dacă 
termenul a expirat fără ca cumpărătorul să fi râdicat lu- 
crurile vândute. După cât vedem, legiuitorul deroagă în 
această privinţă, la regula inserisă în art. 1021 şi 1365 
in virtutea căreia condiţia resolutorie nu resiliază vânda- 
rea de drept, desființarea ei trebuind neaparat să fie ce- 
rută şi admisă de justiție. Motivele acestei excepțiuni sunt 
lesne de priceput. Ele au fost date de Portalis. Resolvirea 
vândărei prin judecată ar fi adus adese ori o mare întăr- 
diere şi ar fi expus de multe ori pe vândător a perde oca- 
siunea favorabilă de a desface productele sau mărfurile 
sale. Aceasta ar fi âdus, în ori ce caz, o pedecă comerciu- 
lui, cu atât mai mult cu cât preţul produetelor variază de 
la o di la alta. Apoi, vândătorul poate chiar să aibă nevoe 
pentru âlte mărfuri de locul ocupat de acele vândute. Vedi 
Thiry, III, 594. Arntz, III, 1035. Baudry, LII, 579. Ber- 
riat St. Prix, III, 60626. Demante, VII, 10. 

Din motivele pe care le dă Portalis și care justifică pe vendări co- 
deplin această excepţie la dreptul comun, doctrina și juris- merciale. 
prudența franceză au tras conelnsiunea juridică că această Controversă.
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casul în care părţile ar fi dispus altfel prin convenţia lor 
(pact comisoriu expres, art. 1367), resoluția nare loc 
îpso jure, ci trebue să fie cerută în justiţie (art. 1021)!), 

disposiţie se aplică mai cu samă la vânqările comerciale. 
Cpr. Cas. fr. şi C. Douai. D. P. 83. 1. 304. D.P.942. 
589. C. Bucureşti, Dreptul din 1882, No. 85.— dem. Laurent, 
XXIV, 312 bis. Guillouard, Vente, II, 637. Bandry, III, 
519. Troplong, Vente, II, 680. Masse, Dr. comm, III, 1837. 

“Phaller, Dr. comm., 857. Lyon-Caen et Renault, Dr. com., 
TII, 121. F. Herman, IV, art. 1657, No. 5. — Contră. Au- 
bry et Rau, IV, $ 356, p. 39%, t. şi n. 5. Pardessus, Dr. 
comm. 1, 288. Bedarride, Achats et _ventes, 305. 

Codul nostru comercial din 1887 are însă, în această 
privinţă, o disposiţie, pe care trebue s*o menţionăm aici. 
După art. 67 din acest Cod, de câte ori mai înainte de 

expirarea, termenului fixat pentru executarea, convențiunii, 
una din părţi a oferit celeilalte predarea, lucrului vendut 
sau plata preţului, şi acesta nu'şi îndeplineşte la termenul 

fixat obligaţiunea sa, condiția resolutorie se îndeplineşte de 

drept în favoarea părţii care 'şi executase obligaţia sa. 

Astfel, dacă A a cumparat o cantitate de marfă de la B 

şi, înaintea expirărei termenului fixat pentru predarea măr- 

fei, îi oferă preţul, ear B nw'i predă marfa, contractul este 

de drept resiliat în favoarea lui A (cumpărătorul), care 'şi-a 

îndeplinit obligaţia, el având drept şi la daune. De ase- 

mene, în sens invers, dacă la termenul convenit, B oferă 

marfa lui A, ear acesta, nu'și îndeplineşte obligaţia, adecă 

nu plăteşte preţul, contractul este ipso facto resiliat în fa- 

voarea lui B, vânătorul putând, în asemene caz, cere dau- 

ne de la cumpărător. In lipsă de asemenea oferte sau de 

stipulațiuni exprese, resiliarea contractului va avea loc 

prin judecată conform dreptului comun, adecă conform art. 

1021 şi 1365. 
Oferta de care vorbeşte acest text trebue să fie seri- 

oasă, însă de şi legiuitorul nostru a eliminat cuvintele din 

art. corespundător italian (67), după care această ofertă se 

face în formele usitate în comerț, nei modi usati in conmmer- 

cio, nu poate să fie vorba în specie de oferta reală astfel 

cum o înţâlege Codul civil (art. 1114) şi Procedura civilă 

(art. 604 urm.), pentru că aceasta ar constitui o pedecă 

comerţului. Cpr. Gr. Maniu, Drept comercial, I, p. 131, 

No. 89. Vedi pentru mai multe detalii asupra art. 67 C. 

com., C. N. Toneanu, Drept comercial, T, p. 148, No, 119 

urm. A. Ingaramo, Repestoria generale di massime de giuris- 

prudenea commevciale ('Porino, 1894), p. 64 urm. asupra 

art. 67. 
') Cas. rom. şi C. Galatz. Bulet. Cas. S-a 1, 1889, p. 835. 

Dreptul din 1889, No. 71 şi din 1890, No. 44. Bulet. Cas.
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principiu care era admis și în Codul Calimach î). „Dacă o 
parte, dice art. 1236 din acest Cod, n'au împlinit toemala 
ori nici ca cun, sau nu la termenul și locul enviincios, 
ori după chipul tocmit, atunci ceealaltă parte, afară de 
cele în legi hotărite întâmplări sau aratate excepţii, are 
drit să ceară anularisirea tocmelei, sau amăruntă împlini- 
rea ei și despăgubirea sa“ 2). (Vedi şi înfră p. 9%,n. 2). 

Motivul acestei disposiţii este lesne de priceput. Le- Motivul, 
giuitorul n'a voit şi n'a putut, raționalmente vorbind, să area nat se 
impue resoluțiunea părţii cătră care obligaţia n'a fost e- noa face 
xecutată, ci numai să "i confere o favoare de care ea este justitie. 
liberă de a se folosi sau nu, cerând resiliarea contractu- 
lui sau executarea lui. Apoi, resoluția de drept, dacă ar 
fi fost admisă în specie, ne ar fi condus la resultatul stra- 
niu că una din părți să poată prin voinţa sa resilia con- 
tractul, refusând de al executa, ceea ce este inadmisibil. 
Eată pentru ce resoluţia, în specie, n'are loc de drept și 
pentru ce partea care a avut a suferi de inexecutarea 
convenţii trebue să ceară resiliarea de la justiţie, așa pre- 
cum admitea şi Codul Calimach (art. 1236), dacă nu pre- 
feră să oblige pe celaltă parte la executarea contractului. 

In ori ce caz, nu este nevoe ca cererea în resoluțiu- inutilitatea 
ne să fie precedată de o punere în întărdiere extra-judi- n pu ărțiure 
ciară, cererea în judecată constituind prin ea însăș o pu-estra-judiei- 
nere în întărdiere suficientă 8). ae 

1891, p. 1201. — Sub legea veche, contractele nu puteau 
fi resiliate de autorităţile administrative, ci anularea lor 
trebuea cerută tot inaintea instanţelor judecătoreşti. Cas. 
rom. Bulet. 1865, p. 769. 

1) Cpr. 0. Galatz. Dreptul din 1890, No. 44. 
”) Este de observat că art. corespundător din Codul austriac Deosebire 

(919) nn conferă părţii, în privinţa căreia obligaţia n'a fost între C. Ca- 
executată de celaltă parte, dreptul de a cere anularea con- limach și C. 
tractului, ci numai executarea. lui şi daune interese... „So 
ist der andere Theil, ausser den în dem Gesetze bestimmten 
Păllen, oder einem ausdriicklichen  Vorbehalte, nicht berechti- 
get, die Aufhebung, sondern nur die genaue Erfiillung des 
Vertrages und Ersatz zu fordern“. 

%) Cpr. Pand. fr., 1, 959, 1942. Laurent, XVII, 139, 139. 
Baudry, II, 945, în fine. Larombiăre, II, art. 1184, No, 44. 
T. Huc, VII, 270. Cpr. Cas. fr. D. P.15.1.9210.D.P. 
83. 1. 316. D. P. 88. 1. 120. Cas. rom. Bulet. S-a 1,1870, 
consid. de la p. 283. Bulet. anul 1974, consid. de la p. 283.
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Chiar în urma ceresei în resoluţiune, convenţia con- 

tinuă a avea ființă pănă la resoluţia ei definitivă ; de unde 

„pănă 14 49 resultă că, în tot timpul instanței și pănă la dobândirea 

hotăriri defi- 
nitive. 

unei hotărâri definitive, partea în contra căreia se cere 

resoluţia poate s'o previe executându'și obligaţia sa : „Con- 

siderând, dice Curtea noastră supremă (23 fevr. 1898), 

că, după cum resultă din art. 1021 C. C., partea în pri- 

vinţa căreia contractul s'a violat, avend alegerea. a cere 

resoluțiunea sau executarea acelui contract, urmează de 

aci că neexecutarea lui, ca şi violarea ce dânsul cuprinde, 

nu desființează de plin drept acel contract; că el conti- 

nuând a exista şi a'şi produce efectele sale, chiar în acest 

caz, resoluţiunea nu poate să aibă loc de cât când partea 

o cere şi justiţia admite această cerere; că așa fiind, chiar 

dacă o asemene cerere a fost formată, partea cealaltă 

poate, în tot timpul instanței şi până la dobândirea unei 

notărîri definitive, pe cât timp contractul continuă a exis- 

ta, să înlăture resoluțiunea lui, executând obligaţiunea 

contractată, etc.“ !). 

Dreptul jus- Mai mult încă, ori cât de întemeiată -ar fi resoluțiu- 

tiţiei de ares-nea, judecătorii suverani apreciatori, ţinând sama de im- 
pinge resili- 
area sau de 
a acorda de- 
bitorului un 

termen. 

prejurări, de posiția respectivă a părţilor, de casurile mai 

mult sau mai puțin scusabile care au putut să intărdie 

sau să împedece aducerea la, îndeplinire a obligaţii, etc. 2), 

pot să respingă cererea de resiliare, când o asemene ce- 

ere nu li s'ar părea destul de întemeiată ?), putend la ne- 

  

Bulet. 1885, p. 410. — Vedi însă Cas. fr. D. P. 90. 1. 415. 

Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1870, p. 952. Bulet. 1882, p. 1218. 

Bulet. 1892, p. 50. Cpr. şi C. Galatz, Dreptul din 1890, 

No. 34, consid. de la p. 974. Veqi şi in/ră, explie, art. 1081. 

:) Cas. rom. Curierul judiciar din 1898, No, 12. Bulet. S-a |, 

1889, p, 832 wm. Dreptul din 1889, No. 11. Bulet. 189%, 

p. 50 urm. C. Galatz. Dreptul din 1890, No. 44. Baudry, 

II, 945. 'T. Hue, VII, 271. Laurent, XVII, 135. Demolom- 

be, XXV, 515. Larombiere, II, art. 1184, No. 46. Pand. 

fe., 1, 960 urm. 
2) Cpr. Laurent, XVII, 133. Demolombe, XXV, 514. Laron- 

biere, IL, art. 1184, No. 47. 

3) Cpr. C. din Bucureşti, 3 dechembrie 1897 (Ath. C Kivu 

preşed.). Curierul judiciar din 8 martie 1898, No. 10. Idem. 

Cas. fi., 23 fevr. 189%, D. P. %.1. 159. — Judecătorii 

pot însă, de câte ori vor crede de cuviinţă că resiliarea 

nu trebue să aibă loc, să acorde daune aceleia din părţi 

faţă cu care obligaţia n'a fost executată. Cas. fr., luco cit.
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voe, să acorde debitorului un termen, mai lung sau mai 
scurt, după împrejurări, pentru executarea ei (art. 1021, 
1101, 1366 1), însă numai un singur termen, ear nu mai 
multe, fiind neaparat datori, în urma expirărei acestui ter- 
men, să pronunţe resoluțiunea (argument din art. 1366 $ 
ultim), chiar dacă obligaţia ar fi fost executată în parte 2). 

Cele mai multe ori, în practică, judecătorii, pentru a Besil. con- 
economisi părților timpul și cheltuele zadarnice, prin unagbăctului o- 
Şi aceiaş hotărire vor declara contractul resiliat, dacă de- darea unui 
biiorul nu 'și va executa obligaţia întrun teren anume (e en- 
defipt 3). 

Afară de această facultate ce au tribunalele de a acor- At. 13 Pr. 
da un termen de graţie pentru plată, care plată efectuân- “4 
duse, va împedeca resoluţiunea contractului, judecătorii vor 
mai putea încă să acorde un termen pentru executarea ho- 
tărirei care pronunță resoluţia, prin chiar sentinţa ce ho- 
tăreşte contestaţia, arătând în hotârirea lor motivele pen- 
tru care s'a încuviințat acest termen (art. 126 Pr. civ.)?). 

Dacă debitorul opune reclamantului, prin o acţiune Casulîncare 
reconvenţională, anularea convenţii a cărei executare se debitor o 
cere, pentru dol sau alte motive, judecătorii vor decide mantului a- 
mai întăi această chestiune în mod prealabil, și numai MUlarea con- 
când asemene cerere li sar părea neîntemeiată, ei se vor 
ocupa de resiliarea contractului 5). 

1) Acordarea termenului de graţie este lasată la facultatea ju- 
decătorului fondului. Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1885, p. 415. 
Cur. judiciar din 1898, No. 36. Vegi şi imfră, p, 107, un. 6. 

*) Baudry, II, 945 şi III, 575. Larombitre, II, art. 1184, No. 
48. Pand. fe., 1, 968. — Cumpărătorul n'ar putea să evite 
resoluţiunea plătind prețul în urma expirărei termenului, 
însă înaintea hotărirei, art. 1366, $ ultim prev&dând în mod 
formal că, dacă- termenul a expirat fără ca cumpărătorul 
să fi plătit, resoluțiunea vândării va fi neaparat pronunțată. 
Cpr. Thiry, IUL, 593. Arntz, III, 1032. Colmet de Santerre, 
VII, 100 bis. Baudry, III, 575. Laurent, XXIV, 342. Guil- 
louavd, Vente, II, 582. Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a 1, anul 
1878, p. 298. Vedi și infră, p. 99, n, 2. 

5) Baudry, 11, 945. Demolombe, XXV, 514. Laurent, XVII, 
134. Larombire, II, art. 1184, No. 49. Pand. fr., 1, 969. 
Cpr. Cas. fr. D. P. 58. 1. 457.-—Pothier voea însă ca să 
se pronunțe două hotăriri (Oblig., 11,619), ceea ce, în lipsă 
de text, poate fi admis şi astădi. 

*) Larombitre, II, aut. 1184, No. 47, in fine. 
*) Cas. fr., 4 ianuar 1825. Repert. Dalloz, Jugement, 991 40,,
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Partea care are dreptul să se plângă de inexecuta- 

rea contractului, poate să renunțe la dreptul de a cere re- 

soluținnea 1), și să ceară executarea lui, fie care fiind l- 

per de a renunţa la ceea ce este stabilit în favoarea sa”). 

Consimţământul putând, în regulă generală, fi atât 

expres cât și tacit, asemene renunțare poate fi expresă sau 

tacită, conform dreptului comun. Renunţările însă nepresu- 

punânduse nici într'un caz 3), judecătorii nu vor admite 

renunţarea tacită de cât atunci când creditorul a făcut un 

act inconciliabil cu ideea de a'și reserva exerciţiul acţiu- 

nei în resoluțiune 4). 
Așa dar, creditorul care are dreptul de a cere reso- 

Iuţiunea contractului, are neaparat şi dreptul de a cere 

executarea lui, dacă aceasta este cu putinţă, și dacă inte- 

vesul s&u reclamă asemenea mesură. 

In ambele casuri el are drept la daune (art. 985, 

1021), şi asemene daune se pot acorda nu numai în caz 

de inexecutarea obligaţii, dar și în caz când executarea este 

tardivă ?). 

1 Opr. L.3, Dig., 18, 3, De lege commissoria, unde se dice : 

„Nam legem commissoriam qude în venditionibus adjicitur, si 

vulet, venditor exercebit: non etiam invitus.. Părţile pot de ase- 

mene, prin convenţia lor, să prevadă că resoluţia nu va 

putea fi cerută, sau că ea nu va fi admisă de cât în cu- 

tare san cutare împrejurare, în care caz ele nu vor putea 

cere de cât executarea contractului și daune interese. Cpr. 

Pand. fr., 1, 995. Demolombe, XXV, 546. Larombiăre, II, 

art. 1184, No. 95. 
2) „Regula est juris antigui, omnes licentiam habere his que po 

se introducta sunt, venuntiare“. L. 29, Cod., 2, 3, De partis, 

Vegi şi t. 1, pastea 1, p. 116. 
3) Astfel, urmărirea plății arendei datorite nu implică nea- 

parat renunţarea proprietarului la vesiliarea contractului. 

Cpr. C. Bucureşti. Dreptul din 1888, No. 12. Vedi şi Cas. 

vom. Bulet. S-a 1, 1874, consid. de la p. 283. Vedi şi t. 

TIT a lucrării noastre, p, 337, n. 3. Opr. infră, p.94, t. şi n. ]. 

3) Opre. Demolombe, XXV, 527. Laurent, XVII, 138. Larom- 

bi&re, II, art. 1184, No. 9%. Pand. fr., |, 918. 

5) Cas. rom. Bulet. S-a I, 1816, p. 39. Laurent, XVII, 155. 

Pana. fr., 1, 1021. 7. Huc, VII, 278. Baudry, II, 940. De- 

molombe, XXV, 523. Demante, V, 104 bis. — Numai 

partea care 'şi a îndeplinit obligaţia sa corelativă poate să 

silească pe celaltă parte la executarea obligaţiunii sale sau 

să ceară daune. Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1888, p, 23, 113şi 

458. Bulet. Cas. S-a 1, anul 1891, p. 166. :
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El remâne liber de a cere resoluțiunea, după ce a Dreptul ere- 
cerut, mai întăi executarea, având de asemene facultatea ditorului de 
de a cere executarea contractului, după ce ceruse mai în-âres după ce 
tăi resiliarea lui, pentru că, prin exercițiul unuia din a- peruse maj. 
ceste drepturi, el nu înțălege a renunţa la celalalt.tarea, și vice 
Adagiul electa una via, non datur vecuvsus ud alteram  versa. 
nu este nicăiri înscris în legile moderne 1). 

Se admite chiar că creditorul ar putea, prin aceiaş Conel. subsi- 
acțiune, să ceară executarea contractului şi, în subsidiar, diare, 
resoluțiunea lui 2). 

Principiile de mai sus care cârmuese raporturile din- Raporturile: 
tre vendetor şi achisitorul primitiv sunt aplicabile, cn toatătinire vende- 
controversa ce există asupra acestui punct, şi în privința achisitorii 

cumpărăto- 
rului. 

„Când deci pâritul susține că reclamantul este acela care Controversă.. 
"Şi a violat mai întăi obligaţia sa, instanța de fond trebue 
neaparat să se pronunţe asupra acestei propuneri, altfel 
comite o omisiune esenţială şi violează art. 1020, 1021. Cas. 
rom. Bulet. S-a I, anul 1874, p. 194. 

') Pand. fr., 1, 983. Larombiâre, II, art. 1184, No. 96. Lau- 
rent, XVII, 139. Demolombe, XXV, 530 urm. Aubry et 
Rau, 1V, $ 356, p. 403. Duranton, XVI, 379. Duvergier, 
Vente, ], 444. 'Troplong, Idem, II, 656. Demante, V, 104 
bis Il. Râpert. Dalloz, Suppltm., Oblig., 484. Masss- Vergă, 
III, $ 536, p. 382, n. 8. — După 'Toullier (LII, partea II, 
510), vendătorul care ar fi cerut prețul, adecă executarea 
contractului, ar fi renunţat prin aceasta însuş a cere resi- 
liarea lui, ear Mass6 (Droit comm., 111, 1841) susține, în 
sens invers, că acel care ar fi cerut resiliarea contractului 
ar fi renunțat a cere executarea lui. Ambele păreri tre- 
buesc însă respinse, cn atât mai mult cu cât 'Toullier a 
revenit însuş asupra părerei sale, mărturisind că s'a, înşa- 
lat. Vedi t. V, partea II, 191, p. 160. 

La Romani, unde resoluţia vândărei nu avea loc de cât Deosebire 
în Vătutea unei clause expres (ler commissoria) vendetorul între dreptul 
care ceruse resoluţia contractului, nu mai putea să ceară pi ă 
prețul : „Papinianus scribit... non Dosse, si commissoriai ele- act 
git, postea variare“. (L. 4, $ 2, Dig, 18, 3, De lege com- 
missoria) ; și vice versă, v6ndătorul care ceruse preţul, nu | 
mai putea cere resiliarea contractului în baza pactului. 
comisoriu. „Post diem commissoria legi preestitutuiu, si venditor 
pretium petat, commnissorice legi renunciatuan videbur, nec va- 
viare, et ad hanc_vedire potest“. L. 1, Dig., eod. tit. Cpr. 
Pothier, Vente, III, 461, 462. Larombitre, II, art. 1194, 
No. 96. 

*) Larombiăre, ÎI, art. 1184, No. 96.
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raporturilor dintre vând&torul originar şi sub-achisitorii 

cumpărătorului primitiv. Astfel, dacă presupunem că, după 

ce "ți am vândut un imobil pentru care nu mi ai plătit 

preţul, d-ta Vai vândut altuia, faptul că eu aș fi urmărit 

contra acestui sub-achisitor plata preţului sau că aș fi inter- 

venit într'o împărțeală sau într'o licitaţie, cerând a fi plă- 

tit la tablou (art. 569 urm. Pr. civ.), nu "mi ar închide, cel 

puţin în regulă generală, dreptul de a cere mai în urmă re- 

siliarea vândărei contra d-tale pentru neplata preţului, fiind 

că, prin acţiunea ce am exercitat contra sub-achisitorului, 

n'am înţeles neaparat să recunosc de bună transmiterea 

proprietăţei sevârșită cătră dânsul, de oare ce renunțările 

nu se presupun 1). Și în ori ce caz, dacă sar putea de- 

duce din aceasta o renunțare tacită, asemene renunțare 

nu sar pricepe de cât sub condiţiunea de a fi integral- 

mente plătit. Indată deci, ce nu am primit preţul întreg, 

nimic nu este mai logic și mai natural de cât de a cere 

resiliarea vândărei, de și mai întăi cerusem executarea ei, 

fie în contra cumpărătorului primitiv, fie în contra sub- 

achisitoralui 2). 

Efectele îndeplinirei condiţii resolutorie tacite. 

Condiţia resolutorie tacită produce aceleași efecte ca 

şi condiția resolutorie expresă, cu această deosebire că ea 

nu operează de drept (art. 1021, 1365). 

Prin urmare, îndeplinirea condiţii resolutorie tacite 

  

1) Vedi supră, p. 92, t. şi nota 3.— Sar putea însă întâm- 

pla ca vendătorul să renunţe implicit la acţiunea în reso- 

Juţiune, de exemplu, prin garantarea fără nici 0 zeservă a 

executărei înstrăinărilor făcute de cumpărător cătră alții, 

şi chiar prin alte fapte neîndoelnice, care se vor aprecia 

în mod suveran de judecătorii fondului. Cpr. Pand. fi, |, 

993, 994. Larombidre, II, art. 1184, No. 9. 

2) Laurent, XVII, 140. Demolombe, XXV, 534 urm. Larom- 

biăre, IL, art. 1184, No. 96. 'Toullier D., V, partea II, 193. 

Pand. fr., 1, 99%. Cas. fr. D. P.56. 1. 256.—Contră. 'Trop- 

long, Vente, II, 659 și Prizil. et hypoth., 1, 925. Duvergier, 

Pente, L, 641. Cas. fr., 2 iunie 1824, Râpert. Dalloz, Vente, 

1341, 9.
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aduce revocarea obligaţii, punând lucrurile în starea de 
mai înainte, ca și cum ea nu ar fi existat (art. 1019)7). 

Resoluţia pronunțată de justiţie având efect retroactiv, Aplicarea, 
ca și acea care resultă din îndeplinirea condiţii resolutorie ani. 1015 îi 
exprese (art. 1015)2), vândătorul va putea să revendice 
lucrul său nu numai de la cumpărător, dar şi de la ori 
ce detentor în a cărui mână el sar găsi, căci cumpărăto- 
rul sub condiţie resolutorie, prin efectul retroactiv, fiind 
presupus că na fost nici odată proprietar, n'a putut în 
mod valid să'l înstrăineze, și toate înstrăinările totale sau 
parțiale consimţite de dânsul vor cădea prin aplicațiunea 
regulei cunoscute: Resoluto jure dantis, solvitur jus acci- 
pientis (art. 830, 1380, 1770 C. C., 565 Pr. civ.). 

Vândetorul, în urma pronunţărei revocărei de cătră Aplicarea 
justiție, poate deci să revendice lucrul său nu numai de ÎNV 
la cumpărător, dar chiar şi de la cei de al treile, acțiu- bilelor co- 
nea în resoluțiune fiind reală (art. 1368)3), cu această Porile- 
reservă însă că mobilele corporale nu vor putea fi reven- 
dicate contra terțiilor posesori de bună credință, de cât 
în casurile în care, prin excepţie, revendicarea este ad- 
misă în contra lor (art. 1909), mobilele incorporale fiind 
supuse revendicărei conform dreptului comun 4). 

Cererea, în resiliare poate fi pornită direct contra ter- Art. 1368. 
țiilor sub-achisitori, ea fiind veală (art. 1368)5). 

Acţiunea în resoluțiune intentată contra cumpărăto- Preserierea 
rului se prescrie prin 30 de ani (art. 1890)6). acţ, în vesili- 

') Laurent, XVII, 144. Pand. fr., 1, 996. Duranton, XI, 8. 
Baudry et Barde, 0llig., IL, 339. Cpr. Cas. fr. D.P. 82.1. 

| 360. D. P. 98. 1. 457. 
| 2) Laurent, XVII, 145. Baudry, II, 947. Demolombe, XXV, 

IT bis. Pand. fr., 1, 998. Aubryet Rau, IV, $ 302, p. 85. 
Cas. fr. D. P., 5f. 1, 281.— Contră. C. Lyon (decisie casată). 
D. P. 57. 1. 982, 283. 

3) Opr. Cas. rom. Bulet.. S-a 1, anul 1883, p. 65. Laurent, 
XVII, 147 urm. Baudery, II, 947. Demolombe, XXV, 519 

„urm, Aubry et Rau, IV, $ 302, p. 85. Pand. fi., 1, 998, 999. 
4) Cpr. Pană. fr., 1, 1000. Laurent, XVII, 147. Larombitre, 

II, art. 1184, No. 112. C. Grenoble, D.P. 46. 2. 208. 
Vedi şi t. V a lucrării noastre p. 382, 383. 

% Cpr. Pand. fe., 1, 1002 urm, Aceiaş soluţie este admisă şi 
în privința condiţii resolutorie exprese. Vedi supră, p. TI. 

* Bandry, II, 948. Pand. fe., 1, 1009. Laurent, XVII, 150. 
Demolombe, XXV, 561 urm. Demante, V, 105 bis IV. La-  



96 CODUL CIVIL.—CARTEA III.—TIT. IIL.— CAP. 1V.—S-a 1. ART. 1021, 1370. 

av hicărea Acţiunea în revendicare întrodusă contra celor de al 
treile se prescrie tot prin '30 de ani, dacă ei sunt de rea 
credinţă, adecă dacă au avut cunoștință de condiţia resolutorie 
care afecta proprietatea în mânele autorului lor. Dacă ei 
erau însă de bună credință, ei vor opune prescripția de: 
10 sau 20 de ani (art. 1895 urm.)!). 

At, 1909, Dacă este vorba de un obiect mobil corporal], se va 
aplica art. 1909 2). 

Acte de ad- Actele de administraţie făcute de proprietarul a că- 
winistraţie. „ui drept este resolvit vor fi menținute 5). 

In cât privește restituirile ce urmează a avea loc în- 
tre părți, la caz când justiția ar pronunţa desfiinţarea 
contractului, vedi supră, p. 75, 16. 

Restituirea In cât priveşte vestituirea “fe uctelor, controversa care 
cAielr. s'a, ivit în privinţa condiţii resolutorie exprese, există și 

în privinţa condiții resolutorie tacite. După rigoarea prin- 
cipiilor, fructele trebue să fie restituite şi întrun caz și 
în altul, pentru că, fie condiţia resolutorie expresă, fie ta- 
cită, efectele desfiinţărei contractului sunt aceleași. Prin e- 
fectul retroactiv al îndeplinirei condiţii, lucrurile fiind puse 
în starea de mai înainte (art. 1015, ab înitio), contractul 
na avut nici odată ființă, și prin urmare, detentorul tre- 
bue să restitue lucrul ce primise cu toate accesoriile sale, 
cui omni causa, deci și fructele asupra cărora el n'a a- 
vut nici un drept 4), 

rombiere, II, art, 1184, No. 109. Aubry et Rau, IV, 
356, p. 405. 'Marcad6, IV, 570. 

) Bauâry, TI, 948. Laurent, XVII, 150. Mareade, IV, 570. 
Pană. tr., Ţ, 1011 urm. Demolombe, XXV, 563565. De- 
mante, V, 105 bis VI. Larombitre, II, art. 1184, No. 109. 
Duranton, XVI, 364. Aubry et Rau, IV, $ 356, p. 405. — 
Contră. Coulon, (Quest. de droit, III, b, 205. 
Baudry, II, 918. Pana. fr. ], 1013, Aubry et Rau, loco cit. 
Vedi şi supră, p. 95, text Şi nota 4. 

3) Demolombe, XXV, 399 şi 538. Pand. fr., 1, 1014, 1218 şi 
autoritățile” citate. acolo. — Contră. Laurent, XVII, 153. 
V. și supră, p.13, 74, unde am vădut că aceiaş controversă 
există şi în privinţa. condiții resolutorie exprese. 

4) Laurent, XVII, 154. Pand. fe., 1, 1015 urm., 1984. 7. Huc, 
VII, 271. Larombitre, II, art. "1183, No. 46. — Conbiă. De- 
molombe XXV, 541. "Vedi supră, p. 15, text şi nota 4 şi 
p. 99, 60. 

E]
 
—



  

DESPRE PACTUL COMISORIU EXPRES.—ART. 1367. 

Deosebirile care există între condiţia resolutorie expresă 
şi condiţia resolutorie tacită. 

Intre condiţia resolutorie expresă și acea tacită exis- 
tă mai multe deosebiri, din care vom semnala cele mai de 
căpetenie : | 

10 Resoluţiunea care resultă din condiţia resolutorie 

expresă se îndeplinește de drept îndată ce condiţia s'a în- 
deplinit 1); pe când resoluțiunea care 'şi are origina în 
pactul comisoriu tacit, nu poate să resulte de cât din o ho- 
tărire judecătorească, judecătorii putând, după împrejurări, 
so respingă 2), sau să acorde pâritului un termen de graţie 
pentru îndeplinirea obligaţiunii sale (art. 1021, în fine). 

20 Resoluţia întemeiată pe condiţia resolutorie tacită 
sau pe pactul comisoriu tacit atârnă numai de voinţa păr- 
ţii faţă cu care obligaţia n'a fost îndeplinită, ea fiind liberă 
de a renunţa la resiliare şi de a cere, dacă găsește mai 
folositor, executarea contractului ; pe când, în privinţa con- 
diții resolutorie exprese, îndeplinirea condiţii aduce de 
drept desființarea contractului, de care ori ce parte inte- 
vesată și chiar cei de al treile pot să se prevaleze. 5) 

3” Desființarea care resultă din condiţia resolutorie 
expresă nu poate nici o dată să deie loc la daune, pen- 
tru că ea, fiind o lege a contractului și resultând din vo- 
ința comună a părților, nu poate fi imputată culpei uneia, 
din părți ; pe când resoluţia care resultă din pactul comi- 
misoriu tacit permite din contra părții faţă cu care obliga- 
ţia n'a fost executată de a cere daune de la partea în culpă, 
și aceasta fie că se cere resiliarea sau executarea contrac- 
tului (art. 1021)4). 

Despre pactul comisoriu expres. 

Art. 1364. — Când la o vândare de imobile s'a stipulat 
că, în lipsă de plata” preţului în termenul defipt, vengarea va fi 
de. drept resolvată, cumpărătorul poate plăti după expirarea ter- 
menului, pre cât timp nu este pus de vândător în întărdiere prin 
o interpelaţiune în formă; dar după asemenea iutenpelaţiune, ju- 

») Vegi supră, p. 16 şi p. 87. 
2) Vedi supră, p. 90, text și nota 3. 
3) Vedi supră, p. 17, text şi nota 3. 
4) Vedi supră, p. 92, t. şi n.5. Cpr. asupra deosebirilor ce există 

între condiţia resolutorie expresă şi acea tacită, Baudry, 
II, 946. Thiry, III, 9. Mourlon, II, 19215, ete. 
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decătorul nw'i poate da termen. (Art. 1020, 1021, 1079, 1366 c. 
C. Art. 1656 C. fi.). 

Pactul comisorin expres (lex commissoria) este acel 
care resultă din stipulația expresă a părților, și care sin- 
gur era admis la Romani 1), căci pactul comisoriu tacit, 
adecă care nu emană din convenţia părților, ci este sub- 
înțeles de lege (art. 1020, 1021), ne vine, precum am v&- 
dut, 

Interesul 
pactului co- 

din vechia jurisprudenţă franceză 2). 
Părțile au interes de a stipula un pact comisoriu ex- 

misoriu ex- Des atât în contractele unilaterale 2), în care, cel puțin . 
pres. după părerea generală, pe care am admis-o și noi 4), con- 

diţia resolutorie nu este subințeleasă, cât și în contractele 
sinalgmatice perfecte, în care condiţia resolutorie este tot- 
deauna subințeleasă (art. 1020), căci prin el părțile pot 
să modifice efectul condiţii resolutorie tacite astfel cum ea 
a fost statornicită de art. 1020 și 10215). 

Efectele pac- 
tului comi- 

Pactul comisoriu expres are de efect resoluțiunea sau 
soriu expres. /evocarea obligaţiunii și punerea lucrurilor în starea de 

mai înainte, ca și cum ea n'ar fi avut ființă. 
Resoluţiunea are efect retroactiv, chiar în privinţa 

terțiilor, ca și acea care resultă din ori ce condiţie reso- 
lutorie €). 

:) 

2) 

: 
% 

Dacă părţile au “convenit, în ma formărei conven- 

Dig., 18, 3, De lege commissoria.. Vegi şi supră, p. 81. 
Vedi supră, p. 83, n. 2. Cpr. art. 1936 C. Calimach (919 
C. austriac), citat supră, p. 89, t. şi n. 2 şi art. 1318, 
1498, 1499, 1517, 1542, 1554, 1603, ete. din acelaş Cod, care 
cuprind o aplicaţiune a aceluiaș principiu. 
Eată un exemplu care ne dovedeşte utilitatea pactului co- 
misoriu în eontractele unilaterale. Iţi dau cu împrumut 
10000 lei pe timp de cinci ani, cu procent convenţional de 
10%, pe an, stipulând că, dacă nu vei plăti dobânda re- 
gulat la termenul defipt, voi putea cere de îndată restitui- 
rea capitalului, Utilitatea pactului comisoriu în specie este 
necontestată, căci, în lipsa lui, neplata procentelor la ter- 
menul stipulat nu va aduce exigibilitatea capitalului îna- 
intea expirărei termenului de cinci ani, condiția, resolutorie 
tacită nefiind, după părerea generală, subinţeleasă în con- 
tvactele unilaterale. Vedi supră, p. 84, text şi nota 2. 
Cpr. Baudry, 11, 943, 950. Pand. fe., ], 1031. 
Vedi supră, pag. 84, î. şi n. 2 şi nota precedentă, în fine. 
Cpe. Baudry, II, 950. C. Bucureşti, Dreptul din 1888, No. 
12, consid. de la p. 581. 
T. Hue, VII, 281, p. 379.
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Hiunii, ca ea să fie revocată, această revocare n'are efect 
retroactiv și nu este oposabilă terţiilor persoane 1). 

În practica dilnică, pactul comisoriu expres este con-Formele sub 
ceput sub una din formele următoare: 10 sau el se măr- denză DuR 
ginește a reproduce formula art. 1020; 20 sau el prevede comisoriu 
că contractul va fi resiliat de drept, dacă una din părți res. 
nu 'și îndeplinește obligaţia sa (art. 1367); 30 sau în fine, el 
prevede că, în caz de inexecutare, resoluţia va avea loc 
de drept, și fără nici o somaţie sau punere în întărdiere. 

Să examinăm fie care din aceste trei ipoteze în parte. 
Prima ipoteză.— Pactul comisoriu expres se mărginește Casul în care 

a reproduce formula prevedută de art. 1020, sau o altăpactul comi- 
soriu expres 

formulă echivalentă, dicând, bună oară, că contractul va se confundă 
fi resiliat, dacă una din părți nuși va îndeplini obligaţia cu cond, E 
sa. În asemene caz, pactul comisoriu expres se confundă  cită. 
cu condiția resolutorie tacită, și resiliarea nu va avea loe 
de drept, ci numai prin hotărire judecătorească, judecăto- 
rii putând, după împrejurări, să acorde un termen pâritu- 
lui (art. 1021)2), afară de casul în care vândătorul ar fi 
în pericol de a perde și lucrul și preţul (art. 1366, $ 1), 
când cumpărătorul devine, de ex., insolvabil sau ruinează 
imobilul cumparat. Prin reproducerea formulei admise de 
art. 1020, întrun contract sinalematic, părţile au adaos, 
în adevăr, o clausă inutilă care era subînţeleasă de lege 3); 

1) 'T. Huc, Zoro supră cit. 
5) Dacă termenul acordat de judecători inti”o vândare a expirat, Art. 1366, ş 

fără ca cumpărătorul să fi plătit preţul, resolutianea va fi utim. 
neaparat pronunțată, (art. 1366, $ ultim), fără ca cumpără- 
torul să poată plăti în urma expirărei termenului, însă îu- 
ainte de pronunţarea hotărirei. Vedi supră, p. 91, nota 2. 

| 3 „Considerână, dice Curtea noastră supremă (9 sept. 1810), 
că instanța de fond constatând că condiţia resolutorie este 
expresă în contract, fără ca părţile să fi stipulat, la caz 
de îndeplinirea ei, 'resiliarea de drept a contractului, şi 
declărând pe Stat de căleător al contractului, fiind că Va 
desființat fără să ceară resiliarea sa prin judecată, s'a con- 
tormat disposițiunilor art. 1021 C. C., care se aplică şi la 
casul când condiţia, resolutorie este simplu expresă în con- 
tract, ca în specie; căci nu este nici un cuvânt ca să se 
deie o mai mare putere condiţii pe care legea o atribueşte 
naturei contractului, independent de ori ce stipulaţiune, 
numai pentru că părţile au exprimat-o formal, ceea ce este 
şi inutil, o dată ce este subinţeleasă, ete.“ Bulet. Cas. S-a 
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Casul în care 
părţile au în- 
țeles să ex- 
cludă inter- 
venţia justi- 

ției. 

Punerea în 
întârdiere. 
Aplicarea 
art. 1079. 

Controversă, 

CODUL CIVIL.—CARTEA III.—TIT. IIL.—CAPIT. VI—S-a L—ART. 1367. 

ear dacă asemene clausă a fost pusă într'un contract uni- 

lateral, este probabil că părţile au voit să aplice unui a-. 

tare contract disposiţiile pe care legiuitorul le subințelege 

numai în contractele sinalagmatice 1). 
A doua ipoteză.—-Pactul comisoriu prevede că contrac- 

tul va fi resiliat de drept, dacă una din părți nuși va în-. 

deplini obligaţia sa (art. 1367). Este evident că părțile, 

prin asemene clausă, au înțeles să modifice efectele pactu- 

lui comisoriu tacit, astfel cum el este reglementat de art. 

1021, și să excludă intervenţia justiţiei ?), ceea ce, pre- 

cum foarte bine dice Curtea din București, ele sunt libere 

de a face, nefiind vorba în specie de o disposiție de ordi- 

ne publică la care părţile să nu poată deroga5). Inexecu- 

tarea obligaţii din partea debitorului nu va produce însă 

în specie efectele condiţii resolutorie exprese (art. 1019), 

ceea ce îns&mnează că obligaţia nu va fi desființată în 

casul de faţă de drept, fără o manifestaţiune de voinţă din 

partea, creditorului, pentru că, prin stipularea unei aseme- 

ne clause, el n'a înțeles cu bună samă să renunţe la drep- 

tul de a cere executarea obligații. Partea care și a exe- 

cutat obligaţia sa și care a avut a suferi de neexecutarea 

celeilalte părți, păstrează deci -dreptul de opţiune între exe- 

cutarea contractului și resiliarea lui. Asupra acestui punct 

toți autorii sunt de acord. 

Unde însă chestiunea devine controversată, este asu- 

pra punctului de a se şti dacă simpla voință din partea 

creditorului, fără nici o punere în întărdiere, va aduce sau 

nu va aduce resiliarea contractului. În părerea generală 

1, anul 1870, p. 253. Veqi şi Prib. Ilfov, Dreptul din 1881, 

No. 66. Cpr. şi autorităţile citate în nota următoare. 

2) Baudry, 1, 950. Pand. fe., 1, 1029. Laurent, XVII, 157, 

158. Vigi6, 11, 1354. Demololombe, XXV, 549. Demante, 

V, 105 bis L. Aubry et Rau, IV, $ 302, p. 83, nota 83. 

Larombiere, II, art. 1184, No. 53. Thiry, 11,593. T. Huc, 

VII, 281. Arntz, III, 1032. Râpert. Dalloz, Supplement, 

Oplig., 411. 'Trib. Iifov, Dreptul din 1887, No. 66. Vedi și 
Cas. rom., considerente citate în notu precedentă. Cpr. şi 

Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1893, p. 258.—Contră. Resoluţiunea 

are loc, în asemene caz, de drept. Duranton, XI, 88. Toul- 
lier D., III, partea Ii, 554. Troplong, Vente, |, 61 şi II, 666. 

:) Veqi Pand. fr., 1, 1032 şi autorităţile citate acolo. Baudry, 
II, 950. Laurent, XVII, 161. 

3 Dreptul din 1888, No. 12, p. 581. Vedi şi Bandry, 11, 990.
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se susține că partea care optează pentru resoluțiunea con- 
tractului, va trebui să'și manifeste voinţa sa prin o soma- 
ție sau punere în întărgiere. (art. 1079), și că asemene 
punere în întărdiere va fi suficientă pentru ca contractul 
să fie resiliat fără intervenția justiţiei. Art. 1367 conţine, 
în adevăr, o aplicaţiune a regulelor de drept comun în ma- 
terie de punere în întărdiere, ear nu o excepție la aceste 
regule : „Considerând, dice foarte bine Curtea noastră su- 
premă, că, dacă pactul comisoriu deroagă de la art. 1021 şi 
exclude intervenția justiţiei, dânsul nu deroagă și de la art. 
1079; că, în asemene caz, când s'a stipulat de părți că 
contractul se va resilia de drept prin simpla expirare a 
termenului, fără însă a se prevedea nefacerea unei soma- 
țiuni prealabile, este necesar ca partea care voeşte a be- 
neficia de o asemene clausă în contra celeilalte, care nu'și 
execută obligațiunea, să o pună în întărdiere prin o so- 
mație, după regulele ordinare prescrise de art. 1079. C:; 
că însuș legiuitorul nostru a făcut aplicațiunea acestor re- 
gule prin art. 1367, care nu este decât o aplicaţiune de- 
monstrativă a acestui principiu, ete.“ 1), 

O dată însă ce creditorul a pus pe debitor în întâr- „essil, con: N 
diere, manifestându'și voinţa că el voeşte resiliarea contrac- drept, fără 
tului, acest contract este resiliat de drept, fără interven- intervenţia 
ţia, justiţiei, și tribunalele n'ar mai putea acorda un ter- justiţiei, 
men debitorului pentra executarea unui contract care nu'și 
mai are fiinţă, după cum prevede anume art. 1367, acor- 
darea unui asemene termen nefiind cu putință de cât a- 

1) Vedi Bulet. S-a 1, 1875, p. 238. Vedi şi decisia Cas. S-a 
I, No. 329, din 1872, nepublicată, citată de Christescu la 
art. 1021, No. 3. Cpr. Baudry, II, 950 şi 111,576. T. Huc, 
VII, 281. Thiry, HII, 593. Marcad6, IV, 569 şi VI, p. 2%, 
No. 4 (art. 1656). Demante, V, 105 bis II şi VII, 101 bis 
I. Vigie, II, 1354. Arntz, III, 1033. Demolombe, XXV, 554. 
Aubry et Rau, IV, $ 302, p. 84,t.şin.85. Pand. fi. 1, 1032 
urm. Vedi şi nota în D. P. 90. 1. 415.—Contră. 'Troplong, 
Vente, IL, 666, 667. Larombiăre, II, art. 1184, No. 55, 58. 
Laurent, XVII, 163. Cpr. Cas. fr. D.P. 87. 1. 388 şi Pand. 
Ptriod., 88. 1. 226. In acest din urmă sistem, simpla vo- 
ință a creditorului, fără nici o somaţie din partea lui, ar 
aduce resiliarea contractului, art. 1367 constituind o excep- 
ție, ear nu o aplicaţie a principiilor generale în materie de 
punere în întărdiere.
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tunci când justiția intervine pentru a pronunța resiliarea, 

adecă în casul unei condițiuni resolutorie tacite subințe- 

lese de lege (art. 1020, 1021))). 

In urma pu- ot din art. 1367 mai resultă încă că, în urma pu- 

nerei în îs. nerei în întărdiere, debitorul nu mai poate să execute con- 

bitorul nu tractul, pentru că acest contract fiind resiliat de drept prin 

mai poate să oinţa creditorului, manifestată prin o punere în întărdie- 

tractul. re, fără nici o intervenţie din partea justiţiei, debitorul nu 

mai poate, prin plata tardivă ce ar face, să împedice re- 

soluțiunea unui contract care nuși mai are fiinţă 2). 

Soluţia con In materie de condiție resolutorie tacită, debitorul 

tevie de cond.poate din contra să plătească cât timp resiliarea n'a fost 

vesolutorie încă pronunţată de justiţie, și aceasta pentru că credito- 

acită- „ul nu are nici un drept positiv la resiliare, pe care Ju- 

decătorul este liber de a o încuviința sau de a nu 0 în- 

cuviința 3). 
Casul în care A treia ipoteză. —Ne mai remâne acum să examinăm 

resoluţie are ultima ipoteză a unui pact comisoriu expres, adecă aceea 

e vitutaa mai folositoare pentru creditor, în care părţile ar fi sti- 

contractului.pulat că, în caz de inexecutarea obligaţiunii, resoluția va 

avea loc de drept, fără nici o cerere în judecată, somaţie 

sau altă punere în întărdiere. De exemplu: Ii vând casa 

mea, din Iaşi cu 50000 de lei, din care mi-ai plătit acum 

10000 lei, convenind cu d-ta că, dacă în termen de un 

an, nwmi vei plăti restul de 40000 lei, vândarea va îi re- 

siliată de drept, fără nici o somaţie sau punere în întăr- 

diere, ear eu voi pastra suma de 10000 lei primită în 

contul prețului, cu titlu de daune. Na mai remâne nici o 

îndoeală că, în asemene caz, pactul comisorin expres se 

confundă cu condiţia resolutorie expresă (art. 1019) 4) și că 

  

2) Arntz, III, 106, 1038. Thiry, III, 593. Baudry, Il, 950 şi 

III, 576. Demolombe, XXV, 555. Laurent, XVII, 165. La- 

rombiere, II, art. 1184, No. 55. Pand. în, | 1051. Aubry 

et Rau, LV, $ 302, p. 84. Demante et Colmet de Santerre, 

V, 105 bis II şi VII, 101 bis 1. Cpr. Cas. fv. şi C. Orl6ans. 

D. P. 60. 1. 204. D. P. 61.2. 54. 
2) Demolombe, XXV, 556. Laurent, XVII, 164. Demante, V, 

105 bis II. Aubry et Rau, IV, $ 30, p. 8%. P'roplong, 

Vente, II, 669. Larombiăre, II, art. 1184, No. 58. Pand. 

fr. 1, 1047.—Contră. Duranton, XVI, 377. 

s) Vedi supră, p. 90, 91. 
3) In asemene caz, părţile care au stipulat un pact comisoriu
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resiliarea va avea loc ipso jure, în virtutea contractului, 
fără somaţie sau cerere în judecată, și părţile nu se vor 
adresa, justiţiei de cât pentru ca ea să constate dacă con- 
dițiile din care decurge resiliarea s'au îndeplinit sau nu : 
„Considerând, dice Curtea din Craiova 1), că, în ori ce con- 
tract bilateral, de sine se subinţelege dreptul fie cărei părți 
de a cere desființarea lui, când cealalta nași îndeplinește 
obligaţiunile luate ; când însă acest lueru părțile 'şi au luat 
sarcina să'l prevadă în mod expres prin o clausă clară şi 
precisă, stipulând că resiliarea va avea fiinţă de drept, fără 
nici o cerere în judecată, somaţiune sau altă punere în în- 
tărdiere, și prin singura ajungere a termenului; atunci 
de sigur nici judecătorul nu mai găsește în puterea sa drep- 
tul de a mai acorda termen de grație pentru executarea, 
obligațiunii debitorului nenorocit, şi nici partea ce nu a 
îndeplinit condiţiunile la care era supusă, nu mai poate, 
fără voea celeilalte, să facă sa reînvieze un contract des- 
ființat în puterea convenţiunii părților ; că, dacă partea ce 
tinde la resiliare se adresează justiției, aceasta o face pen- 
tru că, în sistemul leginirei noastre, nimene nuși poate 
face dreptate singur?) și numai justiţiei aparține să se 

  

expres pot deci cere resoluțiunea atât în virtutea contrac- 
tului, cât şi în virtutea legei. Resoluţia convenţională și 
acea judecătorească fiind dou6 drepturi deosebite, credito- 
rul poate să le exercite unul după altul, fără ca să i să 
poată opune excepţia lucrului judecat, pentru că nedesfiin- 
ţarea contractului de drept nu exclude resoluţiunea pronun- 
țată de justiţie (art. 1021). Cpr. Pana. fr., 1, 1061. Lau- 
rent, XVII, 169, 170. 

1) C. Craiova, Dreptul din 1893, No. 24, p. 188. Cpr. C. Bu- 
cureşti, Trib. Dolj şi Ilfov. Dreptul din 1893, No. 35. Drep- 
tul din 1888, No. 72 şi din 1887, No. 66. Veqi și Cas. rom. 
Bulet. S-a 1, 1890, consid. de la p. 796 şi Bulet. S-a 1, 1893, 
consid. de la p. 120. Vegi şi supră, p. 16, nota 2? și p. 
18, text şi nota 1. 
„Etenim equissimum prieori visum est, unumguemgue non si- Art, 30, 31 bi ipsum jus dicere“. |. 1, $ 2, Dig., 43, 3, Ouod legatarum. C. Calimach. Principiul consacrat prin legea de mai sus că nimene nu'şi 
poate face dreptate singur, era înscris şi în Codul Calimach: 
„Fişte carele ce se cunoaște obijduit la dritul “său, Qice art, 
30 din acest Cod (19 C. austriac), este volnic a pâri pe 
obijduitor la obicinuitele judecătorii, sau la Stăpânire“; şi 
art. 31 din acelaș Cod (19, în fine, C. austriac) adaogă: 
„Este supus respunderei acel ce cu nebăgare de samă că- 
tră judecătorii, va întrebuința însuş a sa putere, cum şi 

Lică
 
—
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pronunțe prin hotăririle sale, dacă condițiunile din care 

decurge resiliarea s'au îndeplinit sau nu, ete.“ 

Oreditorul dând pactului comisoriu forma unei condi- 

ţiuni resolutorie exprese, a renunțat prin aceasta la drep- 

(tul de a constrânge pe debitor săi execute obligaţia ), 

Renunţările nepresupunânduse însă nici o dată, creditorul 

va, trebui să'şi exprime, în această privință, voința sa în- 

tun mod neîndoelnic. 

Art, 229, 230 
C. german. 

a fi 
timpul cât ţine obligaţia, durata ei (termen extinctiv). 

SECȚIUNEA II. 

Despre obligaţiile cu termen. 

Termenul arată momentul când o obligaţie urmează 

plătită (termen indicativ de plată sau suspensiv), sau 

  

acel ce va păşi peste hotarul neprihănitei sale apărări (le- 

gitimei apărări), fără numai când se află în mare strâmto- 

rire şi în primejdia vieţei“. Cpr. L. 7, Dig., 49, î, Ad le- 

gem Juliam De vi privula; L. 13, Dig., 4, 2, QOuod metus 

causa; L. 1, Cod, 8, 4, Unde vi; Nov. 52, Capit. 1, Depi- 

gnoratione; Nov. 134, Capit. 1, ete. 

Noul Cod german permite insă de a'şi face într'o limită 

oare care dreptate însuș. Eată în adever cum se exprimă 

art. 229 din acest Cod: „Acela care, pentru a'și face drep- 

tate însuş, iea un lucru, îl distruge sau il deteriorează, sau 

acela care, în acelaş scop, opreşte pe un debitor bănuit 

că ar voi să fugă, sau se luptă cu dânsul pentru a În- 

departa un act nedrept, nu comite o faptă ilegală, de câte 

ori asistența autorităţilor nu poate fi dobândită la timp şi 

când este pericol ca realisarea dreptului su să remâe ilu- 

sorie sau cu totul greu de îndeplinit.“ „Art. următor din a- 

celaş Cod (930) se grăbeşte însă a adăoga că „justiţia pri- 

vată (die Selbsthiilfe) nu poate să întreacă măsurile neapa- 

vate pentru îndepartarea pericolului“. Eată acum şi textul 

german: „Wer zum Zivecke der Selbsthiilfe eine Sache teg- 

nimant, zerstărt oder beschădigt oder ver zum Ziceche der Selbst- 

hiilfe einen Verpflichteten, elcher der Flucht verdăchtig ist, 

festnimmt oder den Viderstand des Verpflichteten gegen eine 

Handlung, die dieser zu dulden verpflichtet ist, beseitigt, handelt 

nicht aviderrechtlich, acenn obrighkeitliche Hiilfe nicht vechizei- 

tig zu erlangen ist und ohne sofortirges Eingreifen die Gefahr 

besteht, dass die Verwirklichung. des Anspruchs -veveitelt oder 

scesentlich erschiert swerde.— Die Selbsthiilfe darf nicht aceiter 

gehen, als zur Abwendung der Gefahr erforderlich ist“. 

Cpr. 'T. Huc, VII, 281. Laurent, XVII, 168 şi XXIV, 348. 

Pand. fr., 1, 1059. Cpr. şi Baudry, III, 516, în fine.
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Termenul extinctiv sau deslegetor, după cum îl nume- 
ște art. 895 din Codul Calimach, nu este de cât o moda- 
litate a obligaţii a cărei durată: e) o limitează, fără a pu 
ne în suspensie executarea ei. 

In secţia de faţă, legiuitorul se ocupă numai despre 
termenul suspensiv sau indicativ de plată. Este cu nepu- 
tință de a concepe o obligaţie fără ideea că acea obliga- 
ție trebue întrun moment dat să fie plătită. Ei bine, ter- 
menul (dies) nu este de cât determinarea momentului plă- 
ţii. "Termenul este deci strâns legat. cu teoria plății. 

Termenul poate fi definit. spaţiul de timp în care niciDefiniţia ter- 
debitorul nu poate fi constrâns la plată, nici creditorul la Pi: 
primirea plăţii. 

Pothier (II, 228) definește termenul ua spațiu de timp 
acordat debitorului spre aşi îndeplini obligaţia sa, însă a- 
ceastă definiție, reprodusă și astăzi de unii autori, care are 
defectul de a representa termenul ca un drept stabilit nu- 
mai în favoarea debitorului, este inexactă şi incomplectă, 
pentru că, după cum vom vedea mai la vale, termenul 
poate fi stipuiat atât în interesul debitorului, cât șia cre- 
ditorului (art. 1024), 

Diversele specii de termene. 

1% Termen suspensiv şi extinctit, 

Câte o-dată părţile hotăr&sc o epocă determinată pentru Art. 895 C. 
executarea obligaţiuni existente între ele. De exemplu: Iţi voi Câlimach. 
plăti 1000 lei la 1 ian. 1900. Termenul, în asemenea caz, se 
dice suspensiv, u/nitor după art. 395 din Codul Calimach, pen- 

tru că el ține în suspensie executarea obligaţii care 'și are 
ființă și a cărei executare este numai întârdietă un timp 
oare care (art. 1022) 1). „Vermenul este urnitor, dice 

art. 895 din Codul Calimach, când cineva va dice sau va 
scrie așa: cutarele să eie după moartea mea din averea 
mea atița bani, sau cutare lucru după atâte dile, luni sau 
ani“, 

D Ter menul suspensiv este cert sau determinat (cei tus), sauTermen cext 
necert ori nedeterminat (incertus), după cum timpulla care şi necert. 
el trebue să se îndeplinească este cunoscut san necunos- 
cut. Astfel, dacă am dis: Iţi voi plăti 1000 lei de adi în 
şase luni, Sau la 1 ianuar 1900, termenul este cert, pentru 
că să ştie de mai inainte când am se plătesc. Dacă din
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Termen ex- 
tinetiv. Art. 
395 C. Ca- 
limaceh. 
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“Permenul se dice extinctiv, deslegâtor, după art. 895 
din C. Calimach, când el face să înceteze obligaţia. „Lerme- 

nul este deslegător, dice acest text, când va dice cineva: 
să iee cutare din averea mea atîța bani, sau cutare lucru 
numai până la cutare di, sau până la cutare termen, când 

atunci se desleagă și se stânge“. 
In unele casuri, termenul extinctiv are de etect stân- 

gerea totală a obligaţii contractate întrun mod absolut 

atât pentru trecut cât și pentru viitor (cpr. art. 114, 

1483). In alte casuri, termenul extinctiv atrage stengerea 

obligaţii sau a dreptului numai pentru viitor, lăsând să 

subsiste efectele acestora pentru trecut, precum se întâm- 

plă, de ex., în dreptul de usufruct sau a unei rente via- 

gere, în care expirarea termenului face să înceteze usu- 

contra, am dis: ţi voi plăti 1000 lei,la moartea tatălui 

meu, termenul este necert (incertus guando), pentru că, de 

şi este sigur că tatăl meu are să moară, nu se ştie însă 
când aceasta se va întâmpla. 

Termenul ne- In contracte, nici o deosebire nu există între termenul 
cert în ma- 
terie de le- 

gate. 

Casul în ea- 
care terme- 

cert şi acel necert. In materie de legate însă, termenul ne- 

cert produce efectul unei condițiuni, pentru că nu se ştie 

dacă legatarul va trăi în momentul îndeplinirei evenimentu- 

lui: Dies incertus conditionem in testamento facit. (IL. "15, 

Dig., 35, 1, De conditionibus et demonstrationibus). Vedi supră, 

p. 24, nota 1, în fine, şi t. IV, p. 580, text și nota 1. 

"Termenul care ar fi necert nu numai în privinţa timpu- 

lui când el se va îndeplini, dar chiar în privinţa îusuş în- 
nul constitue deplinirei sale (dies incertus an et quando), constitue o ade- 

o condiţie. 

Art. 704 C. 
austriac, 

varată condiţie, precum, de ex., în casul când aș dice: 

Iţi voi plăti 1000 lei când me voi căsători, adecă dacă me 

voi căsători. (Cpr. L. 36, Dig., 35, 1;—L. 56, Dig., 12,6; 

— . 91 şi 92, Pr., Dig., 36, 2). Vedi t. IV, p. 982. Cpr. 

Baudry, Il. 952. Laurent, XVII, 174. Demolombe, XXV, 

514. Larombitre, II, art. 1186, No. 2. Aubry et Rau, 1V, 

$ 203, p. 86. Arntz, III, 107. Pand. fr., 1, 1304. G. Gior- 

gi, IV, 390. 'P. Huc, VII, 282. „Când este necert dacă 

termenul căruia testatorul a supus dreptul legat se va în- 

tâmpla sau nu se va întâmpla, dice art. 704 din Codulaus- 

triac, această restricție se consideră ca condiţie“. „Îst es 

ungewiss, ob der Zeitpunht, auf uelchen der Erblasser das 

zugedachte Recht einschrănkt, hkommen oder nicht kommen 

acerde ; so wird diese Einschrăkung als eine Bedingung an- 

gesehen“. In acelaş sens, art. 1125, $ ultim, Cod. spaniol. 

Este de observat că textul sus-citat din Codul austriac n'a. 
fost reprodus în Codul Calimach.
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fructul sau renta pentru viitor, fără a produce nici un efect 
pentru trecut !). 

In ori ce caz, termenul extinctiv operează de drept, 
fără ca judecătorii să'l pronunțe 2). Cât pentru termenul 
suspensiv, el nu are nici o dată efect retroactiv 3). 

20 Termen de drept şi de graţie. 
„ Termenul este de drept și de graţie. 
Termenul de drept este acela care resultă din voinţa 

părţilor, din însuș contractul lor 4), sau din o disposiţie 
legislativă 5) și care este un drept, ear nu o favoare pen- 
tru acel în folosul căruia el a fost constituit. 

Termenul de grație este acela pe care judecătorii 
pol €), în unele casuri, prin favoare şi pentru motive de 

1) Cpr. Vigi6, IL, 1297. Pand. fr., Oblig., 1, 199. Giorgio 
Giorgi, op. cit., IV, 39%. 

2) Cpr. TD. Huc, VII. 982. 
*) Giorgio Giorgi, op. cit., IV, 404. Vedi şi infră, p. LL, 
+) Im asemenea caz, termenul se dice: convenţional, şi - este 

expres sau tacit. Lizpres ; de exemplu: mă oblig aţi plăti o 
sumă de bani de adi în trei luni. Tacit; de exemplu: mă 
oblig aţi clădi o casă, si domum edificari stipulatus sit (L. 
13, Pr., Dig., 45, 1, De verb. obligationibus). In asemene 
caz, de și nici un termen nn s'a stipulat, totuşi trebue ne- 
aparat să'mi dai unul ca să'mi pot îndeplini obligaţia mea 
şi să aştepţi sezonul favorabil pentru facerea unor aseme- 
ne lucrări. Pothier, II, 228. V. și supră, p. 92. Tribuna- 
lele vor fixa, în specie, termenul în care trebue să'mi în- 
deplinese obligaţia, având în privire obiectul contractului 
și intențiunea părţilor (art. 1582 0. C.). Cpr. Trib. Bru- 
xelles, Plasicrisie belge, 61, 2, 257. Cas. rom. Bulet. S-a l, 
1889, p. 1044. Vei Pand. fr., 1, 1300 urm. Râpert. Dalloz, 
Supplem., Oblig., 502. T, Huc, VII, 283. „Insăreinânduse 
cineva cu o condiţie fără hotărire de termen, dice art. 
895 din Codul Calimach, se va hotări de cătră judecătorie 
termenul împlinirei ei, după împrejurări, de nu va fi hotă- 
rit anume de lege“. Cpr. art. 1173 C. italian; art. 1128. 
spaniol, ete. Vedi şi supră, p. 22. 

?) V. deex., L. din 27 april 1877 (art. 4) pentru suspendarea 
prescripțiilor și a termenelor unor acte judecătoreşti pe 
timp de stare de resboii. 

%) Acordarea termenului de graţie fiind lasată la facultatea 
judecătorilor, instanţa de fond nu comite un exces de pu- 
tere de câte ori ea refusă să acorde asemene termene. Cas. 
rom., S-a II, 9 sept. 1898. Cur. judiciar din 1898, No. 36. 
Cpr. şi Bulet. Cas. 1885, p. 475. V. supră, p. 91, nota]. 
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Art. 393 C, 
Calimaeh.
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Art, 42, 312 
C. com. 

Inovaţiunea, 
Codului iţa- 

Jian. 

Deosebire 
între terme- 
nul de drept 

și acel de 
grație. 

COD. CIV.—CARTEA IIN.—TIT. IIL.—CAP. VI.—8-a 11.— ART. 1022, 1023. 

umanitate, să'] acorde debitorului nenorocit și de bună cre- 
dinţă 1). (Cpr. art. 1021, în fine, 1101, 1366, 1582, 1831 
C. C., 126 urm., 502 Pr. civ.; art. 33 DL. jud. de pace 
din 1896), ete. - | 

Ei nu au însă această facultate în materie comercia- 
lă, unde debitorul trebue să fie în tot-deauna în mesură 
de a plăti la timp (art. 44, 312 C. com.). 

Codul italian a desființat termenul de graţie chiar în 
materie civilă, menținându-l numai în casul resoluţiunei 
contractului prin efectul condiţii resolutorie tacite (art. 
1165, $ 3 C. ital., 1021, în fine, C. rom.), inovaţie pe care 
unii o aprobă 2), ear alţii o critică 3). Acelaș sistem este 
admis și în Codul spaniol de la 1889. 

Deosebire între termen şi condiţiune şi efectele terme- 
nului înainte de scadenţă. 

Art. 1022. — Termenul se deosebeşte de condițiune pentru 
că el nu suspendă angajamentul, ci numai amână execuţiunea. 
(Art. 1017, 1101, 1146, 1885 0. C. Art. 1185 C. fr.). 

Art. 1023. — Aceea ce se datoreşte cu termen nu se poate 
cere înaintea termenului, dară ceea ce se plăteşte înainte nu se 
mai poate repeti. (Art. 993, $ 1, 1016, 10%, $ 1 C. C. Art. 316 
C. com. Art. 1186 C. fr.). 

Intre termenul suspensiv şi condiția suspensivă (art. 

1) "Termenul de drept se deosebeşte de termenul de graţie în 
următoarele puncte: 12 Termenul de drept este un obsta- 
col la compensațiune (Quod in diem debetur, non compensa- 
bitur antequam dies venit, guanguam dari oporteat) (|. î, 
Pr., Dig., 16, 2, De compensationibus) ; pe când termenul de 
grație wo împedecă (art. 1146). Cpr. G. Giorgi, VIII, 76. 
„Aliud est enim diem obligationis non venisse; aliud humani- 
tatis gratia tempus indulgeri solutionis“. (IL. 16, Ș 1, în fine, 
Dig., loco supră cit.). 2% Casurile care fac pe debitor să 
peardă beneficiul termenului, de graţie sunt mai nume- 

roase de cât acele care'l face să peardă beneficiul termenu- 
lui de drept. (epr.. art. 1025 C. C., 128 Pr.civ.). Vegi Mour- 
lon, UI, 1995. Acollas, II, p. 828. T. Huc, VII, 283. G. 
Giorgi, IV, 399. Demolombe, XXV, 611. Vedi şi infră, explic. 

„art, 1101 C. C. şi 128 Pr. civ. 
2) Vedi T. Huc et Orsier, Le Code civil italien et le Code Na- 

polton, I, p. 251. Giorgio Giorgi, Teoria delle obbligazioni 
nel diritto moderno italiano, LV, 393. 

3) Boissonade, Projet de C. C. pour PEmpire du Japon, Il, p. 

312 şi. Le nouveau. Code cicil italien comparț au Code. Xapo- 
iton, Revue pratique, anul 1868, t. 26, p. 87.
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1017) există următoarea deosebire. Termenul nu suspendă 
însuş existența, ci numai ezecutarea obligaţiunii, punând 
pe creditor în imposibilitate de a urmări pe debitor îna- 
intea scadenţei, pe când condiţia suspendă însuș formaţiu- 
nea obligațiunii. Cu alte cuvinte, obligaţia va avea ființă 
dacă condiţia se va îndeplini, ear în caz contrar, ea nu 
va avea ființă; pe când obligaţia cu termen își are ființă 
de îndată, termenul întărdiind numai executarea ei. 

Am avut însă ocasiunea de a observa 1) că art. 1022 
se exprimă în mod prea absolut, când dice că condiţia 
suspendă ezistenja obligaţii, pentru că obligația condițio- 
nală există, de vreme ce dă naștere la un drept eventual. 
In adevăr, pendente conditione, cveditorul are un drept, de 
și imperfect, transmisibil la moștenitorii sâi (art. 1015), 
de care el poate să dispne și pentru care poate să iee 
mesuri conservatorii (art. 1016). 

Din această deosebire fundamentală resultă următoa- 
rele consecințe: 

10 Riscurile corpului cert și determinat datorit cu Riscuri în 
termen sunt în sarcina creditorului (art. 971, în fine şi mie dle 
1074, Ş 2*); pe când riscurile lucrului datorit sub o con- termen. 
diție saspensivă și chiar sub o condiţie resolutorie, de și 
legea n'o spune formal, sunt în sarcina debitorului (art. 
1018) 5); 

20 Ceea ce a fost plătit din eroare înaintea îndepli- Condicţia 
nirei condiții poate să fie cerut înapoi prin condictio inde  ei 
biti, pentru că, pănă la îndeplinirea condiţii, debitorul ne- din eroare 
datorind încă nimic (pendente conditione : nondum debetur), AR Ai 
acţiunea în repetiţie există de câte ori cineva din eroare, condiţii. . 
credându-se dator, a plătit o datorie inexistentă (art. 993, 
1092, $ 1)4); pe când debitorul care plăteşte înaintea 

) Vedi supră, p. 50, 31. 
:) Baudry, II, 953. Mourlon, II, 1134, în fine. Vedi şi supră, 

p. 65, text și nota 3. 
3 Vedi t. V, p. 193 şi supră, p. 66. 
*) Vedi t. V, p. 364, 365, text şi nota 1. „Acelce au plătit,Art. 18890. 

dice art. 1839 din Codul Calimach (1434 C. austriac), poate Calimach. 
să ceară întoarcerea celor plătite şi atunci când datoria 
atârnă încă de împlinirea condiții adăogite“. Cpr.-L. 16, 
Pr., Dig., 12, 6, De cundictione indebiti. Conform : art. 1918 
C. Cant. Zarich. Cpr. Er. Lehr, Dr. germanigue, p. 287, 
No. 238. Vedi şi Pothier, Condictio indebiti, V, 150 şi Oblig.,
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scadenţei termenului nu poate să exercite acțiunea în repe- 

tiție, pentru că, în realitate, el a plătit ceea ce datorea, 

însă înainte de termen, renunțând la beneficiul lui (art. 

1023, C. C. 316 C. com.).!) „In diem debitor, aded dei- 
tor est, ut ante diem solubum vepeteve non possit“. (L. 10, 

Dig., 12, 6, De condictione îndebiti). 
Casul în ca- Şi această soluție este adevarată nu numai când de- 
re debitorul 1: a: a A . A . , 

a plătit prin Ditorul a plătit prin anticipație, cunoscând existența ter- 

anticipație menului şi renunțând la beneficiul lui, dar chiar în casul 
în necunoş: , . qi , , , a 4: 

tinţa terme- ÎN Care el ar fi plătit din eroare, adecă în necunoştința 

nului. termenului, credând că datoria este exigibilă de îndată, 

Controversă.căci dacă art. 1023 ar fi înțeles a exclude acțiunea în 

repetiție numai în casul când debitorul având cunoștință 

de termen at fi renunțat la beneficiul lui, disposiţia sa ar 

fi fost inutilă, aceasta resultând din principiile generale. 

In ambele casuri, în adevăr, fie că debitorul a cunoscut, 

fie că el n'a cunoscut existența termenului, el plătind un 

Imcru datorit, nu poate, în această materie tradițională, să 

aibă acţiunea în repetiție, pe care el n'o avea nici la Ro- 

mani 2), nici în vechiul drept feancez 3), pentru că asemene 

acțiune nu există de cât atunci când plata făcută nu este 

datorită (art. 992, 109, $ 1)%). 

II, 230. Marcade, IV, 572. T. Huc, VII, 284 și VIII, 391, 

p. 520. 'Thivy, III, 198. Laurent, XVII, 185; XX, 346 şi 

toţi autorii. 
Art. 1889 0. 1) Această soluţie nu sufere nici o dificultate în casul când 

„palimach, debitorul a plătit prin anticipație, cunoscând existența ter- 
tine ci 815 menului, pentru că el este liber de a renunţa la beneficiul 
C. german. lui : „Plata unei datorii limpezite şi fără condiţie, dice art. 

1889 din codul Calimach (1434 C. austriac), nu poate să se 

ceară înapoi cu cuvânt că s'a plătit înaintea termenului“. Con- 

form : art. 1218 C. cant. Ziirich şi art. 813,$2 din noul Cod 

german. Eată cum se exprimă acest din urmă text: „Wird 

eine betagte Verbindlichkeit vorzeitig erfiillt, so ist die Riihc- 

fordevung ausgeschlossen“. Vedi şi t. V, p. 365, nota l. 

2) “„Quod autem sub incevto die debetur, die existente non repeti- 

tur. LD. 16, $1, Dig., 12, 6, De condictione indebiti. 

3) Pothier, Oblig., II, 930 şi Condictio indebiti, V, 151. 

4) Vigie, IL, 1302. Baudry, II, 954. Colmet de Santerre, V, 

108 bis II. Laurent, XVII, 185 şi XX, 347. Pand. fr.,], 

1369 urm. Aubry et Rau, IV, $ 303, p. 88, text şi nota 

10. Larombitre, II, art. 1186, No. 34. T. Huc, VII, 284 și 

VIII, 391, p. 520. Fuzier-Herman, III, art. 1186, No. 16. 
Mass6-Vergâ, III, $ 537, p. 385, n. 6. Art. 11714 din Codul
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“Tot ce se poate admite numai, este că acel care ar fi Actiunea în plătit înaintea, termenului, și în necunoştința lui, adecă din te în eroare, va avea o acţiune în repetițiune numai în privinţa procentelor p a i i i ăi , 24103433. Sau a seon- 
procenteloi sau scontului capitalului plătit (inte USurium), i capi. căci dacă capitalul este datorit, nu tot așa este ȘI pentru talului, procente, care nu sunt debite, şi prin urmare există, înControversă. privinţa lor, acţiune în repetiție, pentru că, în cât privește procentele sau scontul, debitorul a făcut o plată nedato- rită și din eroare 1). 

Ori care ar fi soluţia ce sar admite asupra chestiunei Casurile în de mai sus, sunt însă patru ipoteze în care debitorul carețăje debito ar fi plătit prin anticipație şi din eroare, ar avea necon- plătit prin testat acţiunea în repetiţie, şi anume: 10 Când plata ar fie paţie fost făcută nu numai tempove, dar încă ve; 2” Câna (0- poate exer- bândile ar fi fost cuprinse în capital, fără ca să se facă, ate deducțiunea lor; 3% Când eroarea în care se găsea debi- i torul ar fi vesultatul manoperelor dolosive întrebuințate de creditor ; 4% Când debitorul ar fi fost incapabil de a face plata, din causa vârstei sale sau din alte împrejurări (art. 1095)2). A doua deosebire care există între condiția suspen- "termenul sivă şi termenul suspensiv este că condiția îndeplenită are nu oi efect, retroactiv din diua contractărei obligaţii (axt. 1015, odată etect ab înitio), pe când îndeplinirea termenului suspensiv nu retroactiv. produce nici într'un caz efect retroactiv 3). 
italian este formal în această privinţă. Cpr. asupra acestui text, G. Giorgi, IV, 397. — Conta. Acollas, II, p. 828. Marcadt, 1V, 572 şi V, art. 1376, 1377, No. III, p. 266. Demolombe, XXV, 633 urm. Mourlon, II, 1212, care citea- ză în acest din urmă sens părerea prof. Valette. ') Cpr. Laurent, XVII, 186. Demolombe, XXV, 634. Duvan- Axt. 1126, $ ba ton, XI, 113. Bugnet asupra lui Pothier, Obig., II, p. 109,2 0. spaniol nota 3. Marcade, loco supră cil. Mourlon, II, 1999. Gior- & as 2 gio Giorgi, IV, 398. Acest sistem este formal admis prin ” art. 1126, $ 2 din Codul spaniol: „Dacă acel care a plătit hu cunoștea, în momentul plăței, existenţa termenului, qice acest text, el va fi în- drept a cere de la creditor dobânda şi fructele percepute“, — Contră. Pothier, Condietio indebiti, V, 159. Larombiere, loco cit., No. 35. Demante, Vigi6, An- by et Rau, Baudry, loco supră cit. 'T, Huc, VII, 285. „La caz de plata unei obligaţii înainte de termen, dice în acest sens art. 813, $ 2, în fine, din Codul german, nu se poate cere scontul dobândilort, „Die Avstaitung von Zwischenzinsen lan „ Pichi verlangt tperdent. Vedi şi art. 2172 din acelaş Cod. ) Chr. Demolombe, XXV, 636—639. Giorgio Giorgi, IV, „ 398. Larombitre, II, art. 1186, No. 36. ) Giorgio Giorgi, IV, 404. Vegi şi supră, p. 107.



Aplicarea 
art. 1583. 

Art, 1205 C. 
Calimach. 

COD. OIV.—CARTEA UI.—TIT. I01.—CAPIT. VI.—S-a IL—ART. 1022, 1023, 

Câte o dată poate-să fie îndoeală asupra punctului de 

a se şti dacă părţile au înțeles a prevedea în convenția 

lor un termen sau o condiţie, ceea ce nu este fără inte- 

ves, din causa deosebirei ce am vedut că există între ter- 

men şi condiţie (art. 1022). 

Astfel este, de exemplu, casul în care debitorul ar îi 

dis că va plăti când va putea, când va avea mijloace sau 

când mijloacele îi vor permite (art. 1583); cum potuero, 

cum commodumn erit 1); când se va îndămâna sau înlesni și 

când mu î se va întămpla vre o împedecare, după cum se 

exprimă art. 1215 din Codul Calimach; când îi va sta prin 

putinţă 2) şipre cât-îi va sta prin putință (autant que cela 

dependra de lui) 3), etc. 
De și sar părea că, în asemene casuri, debitorul s'a 

obligat sub o condiţie potestativă pe care el ar fi în tot- 

deauna liber a n'o îndeplini, dicând că nu poate, că nu 

are mijloace, că nu s'a inlesnit, că nui stă prin putinţă, 

ete.; totuşi din art 1583 relativ la împrumut, aplicabil în - 

toate casurile, resultă însă că debitorul a înțeles a plăti 

când-va, și judecătorii, în asemenea casuri, vor fixa un ter- 

men de plată după împrejurări, soluțiune pe care o admite 

atât art. 1215 din Codul Calimach cât și art. 1128, $2 

din Codul spaniol de la 1889; pentru că, a interpreta, 

altfel convenţia şi a decide că, în asemene casuri, debitorul 

este liber de a nu plăti, ar însemna a viola art. 918, 

după care clausa primitoare de două înţălesuri trebue să 

se interprete în sensul ce poate avea un efect, ear nu în 

acela ce n'ar produce nici unul, magis ut valea, quam ut 

pereat (1. 13, Dig., 34, 5; De rebus dubiis) 4, 

Aceiaș soluție este, pentru aceleași motive, aplicabilă 

în ceasul în care debitorul sar fi obligat a plăti când va 

1) L, 195, Dig., 50, 16, De verborum significatione. 

:) Cpr. TD. Huc, VII, 246. C. din Besangon. D. P. 64. 2.180. 

3) 1[. Huc, loco supră cit. 0. Besancon. D. P. 85. 2, 239. 

3) Cpr. Laurent, XVII, 175. Demolombe. XXV, 320, 515—511. 

Pand. fr., 1, 1088, 1306 urm. Larombitre, II, art. 1174, No. 5şi 

art. 1186, No. 5. PT. Huc, VII, 246. Troplong, Prâ, 431, 

p. 316, 377. Aubry et Rau, IV, $ 30%, p. 81. G. Giorgi, 

IV, 298, 392. „Remâne la cuviintioasa hotărire u judecă- 

toriei, dice art. 1215 din Codul Calimach (904 C. austriac), 

vremea pentru împlinirea tocmelei și când îndatoritul a fă- 

găduit că o va împlini când va putea şi se va indămâna, 

şi când nui se va întâmpla vre o împedecare“.
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voi sau când îi va conveni, cum voluerit. In asemene caz 
însă, debitorul neputând fi obligat la plată, pentru că el 
'și a reservat dreptul de a plăti toată viaţa sa, după 
moartea lui obligația va exista în persoana moștenito- 
rilor sti !), 
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„Dacă vremea împlinirei tocmelei s'au lăsat la bunaArt. 1214 C. 
voinţă a îndatoritului, dice art. 1214 din Codul Calimach 
(904 O. austriac), trebue ori să se aștepte până la moar- 
tea lui, și atunci să se ceară ca să împlinească moşteni- 
torii lui tocmala, sau dacă îndatorirea va fi numai per- 
sonalnică, care nu trece la moștenitori, trebue judecătoria să 
hotărească după cuviință vreme îndestulă spre împlinirea ei“. 

Pentru ca judecătorii să poată însă valida asemene 
clause, se cere neaparat ca ele să nu fie destructive a le- 
găturei de drept care constitue obligația, căci de câte ori 
se va constata în fapt că nu este vorba de un termen ne- 
cert, care suspendă numai executarea obligaţiunii, ci de o 
condiție pur potestativă de care ea atârnă, de atâte ori 
obligația va fi nulă în baza art. 10102). 

Efectele termenului în urma expirărei sale. 

Ajungerea termenului la scadență permite creditoru- 
lui de a cere executarea obligații și de a urmări pe de- 
bitor, dacă el nu plătește de bună voe (art. 1022, 1023), 

  

') Laurent, XVII, 176. Demolombe, XXV, 319, 575. De- 
mante, V, 94 bis II. Larombiâre, II, art. 11114, No. 4. 
Pand. fr., 1, 1083, 1311. Molitor, 1, 144. Mass6-Verge, III, 
$ 534, p. 376, nota 16. Bufnoir, Thtorie de la condition, p. 
120. Cpr. art. 1914 C. Calimach. 

Calimaech, 

Art. 1010 
C. 0. 

Jurisconsulţii romani nu erau de acord asupra conven- Dreptul ro- 
țiunii prin care debitorul se obligase a plăti cum voluerit. 
Unii voeau, în.adevăr, ca asemene convenție să fie nulă, 
guidam înutilem esse stipulationem aiunt (L. 46, $ 2, Dig, 
45, 1, De verb. oblig.), soluţie care se vede admisă şi de Po- 
thier (II, 47), ear alţii voeau ca stipulaţiunea să fie execu- 
tată de moştenitori, dacă autorul ei manifestase în acest sens 
voinţa sa înaintea morţei sale : alii îta inutilem, si antegudm 
constituas, înorieris; quod verum est (L. 46, $ 2, Dig., loco 

„cit). Un autor modern a reprodus distincţiunea romană şi 
în dreptul actual (Duranton, XI, 21); însă părerea sa este 
generalmente respinsă. 

*) Demolombe, XXV, 576. Pana. fr. Î, 1314 urm. Vedi şi 
supră, p. 30 urm. 

8 

man.
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Inaintea, expirărei termenului însă, creditorul nu poate 

formula o cerere de plată în contra debitorului, chiar dacă 

termenul s'ar împlini pendente lite, înaintea pronunțărei 

hotărirei 1). 
Momentul Oreditorul neputând urmări pe debitor de cât la ex- 

când terme-pirarea termenului, cată se determinăm momentul în care 

mu se comustermenul se consideră ca ajuns la scadență și datoria ca 

la seadență.exigibilă. Totul, în această privinţă, atârnă de voinţa păr- 

ților. In lipsă însă de o convenţie expresă, sunt oare 

care regule tradiționale, pe care atât doctrina cât și ju- 

visprudența le aplică și astăzi. 

Actele de ur: Prima regulă în această privință este că creditorul 

mărire nu pot poate să exercite nici un act de urmărire contra de- 

de cât adouabitorului de cât a doua di după expirarea termenului (art. 

i dupăoxi-307, 319, Ş 2 C. com., 729 Pr. civ.), diua scadenţei (dies 

nului,  Gd que) aparținând toată debitorului, quia totus îs dies 

arbibrio solventis tribui debet (Instit., $ 2, III, 15, De verb. 

obligatione). 

Art. 1912 0. „Dacă s'au pus la tocmală o di hotărită spre câști- 

Calimach. garea unui duit, dice art. 1212 din Codul Calimach (905 

C. austriac), se câştigă dritul acesta la aceiaș di; ear 

spre împlinirea îndatorirei, folosește pe îndatoritul întreaga 

di hotărită* 2). 
Astfel, dacă m'am obligat aţi plăti 1000 lei la 1 ia- 

nuar, nu vei putea face acte de urmărire în contra mea 

de cât la 2 ianuar, diua de 1 ianuar fiind înlăuntrul ter- 

menului și aparținându'mi toată 5). 

Diua a quo De asemene, diua luată drept punct de plecare a ter- 

nu face parte : : . : , _ 
din teren. menului (dies a quo) nu face parte din termen, non compu 

1) Cas. fr. Pund. Ptriod. 189. 1. 62. Dreptul din 18917, No. 65. 

Vedi înfră, p. 121,4. şi n. 2. —Creditorul ar putea, înainte de 

termen, nici să cheme în judecată pe debitor pentru ca el 

să recunoască sau să confirme o datorie verbală. Demo- 

lombe, XXV, 617, 618. Pand. fe., 1, 1331. — Vedi însă La- 

vombiăre, II, art. 1186, No. 24. 

Dreptul 2) Conform art. 1130 C. spaniol; 188, ab intio, C. german. Vedi 

străin şi art. şi art. 1889 C. C. rom., după care prescripția nu se soco- 

1889 C. pi. teşte câştigată de cât după împlinirea celei de pe urmă di 

' - a termenului defipt prin lege. 

2 'Thiry, III, 11. Demolombe, XXV, 642. Baudiy, 11,885, 951. 

Laurent, XVII, 191. Demante, V, 108 bis ÎL. Larombitre, 

II, art. 1186, No. 17. Aubry et Rau, ], $49,p. 165 şi p. 

243 din ediţia a V-a. Pand. fr., I, 1319. T. Huc, VII, 281. 

Giorgio Giorgi, IV, 403. : 

a
 

a
 
a
i
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tatur în termino1) (art. 1877). Astfel, dacă în diua de 1 ianuar, 
mam obligat aţi plăti 1000 lei în termen de.10 dile, 
diua de 1 ianuar nenumărând, scadența va avea loc la II, 
ear creanța va fi exigibilă tocmai la 12 ianuar. 

Art. 307 din Codul de comerţ face aplicațiunea aces- Art. 307 €. 
tui principiu la cambii, ear art. 729 Pr. civ. la terme- i 7 
nele date pentru a face oposiţie, apel, recurs, etc. 

Acest principiu este aplicabil în privinţa ori cărei 
unități a timpului luată de părţi ca punct de plecarea 
termenului, fie că această unitate este mai mică sau mai 
mare de cât diua. Astfel, oara, luna sau.anul a Quo nu 
întră nici o dată în calculul termenului 2), 

Dacă însă m'am obligat aţi plăti o sumă de bani de Casurile în 
adi în opt sau cincispregece file, se înţelege că tacitamen- e pita A 
te am cuprins în termen diua a Quo, şi că acest termenprinsă în ter- 
va expira a opta sau a cinspredecea di, şi va fi de 7 sau ” 
14 dile libere, ca și cum aș fi stipulat un termen deo 
septămână sau două 8). 

Termenul se poate socoti pe oare și chiar pe frac- Termenul s0- 
țiuni mai mici. Oara, în asemene caz, se socotește înqe-€0t pe oare. 
plinită la prima lovitură care sună oara următore 4), 

Diua este un interval de 24 oare socotit de la me-Cum sessoco- y iai , _ teşte diua. zul nopţei pănă la mezul nopţei următoare (art. 1585 C. * 

1 Cpr. art. 88, 10, 150, 751 Coq. federal al obligaţiilor din Art. 187 0. 
1881. Art. 187 din noul Cod german cuprinde în această Serman. 
privinţă următoarea disposiţiune: „Dacă începutul unui 
termen este determinat după un eveniment sau după un 
moment care se găseşte în cursul unei dile, diua în care 
acest eveniment sau acest moment are loc, nu face parte 
din termen. — Dacă însă termenul a început a curge la în- 
ceputul unei qile, această di face parte din termen. Se nu- 
meră de asemene diua naşterei unei persoane, când e vorba 
de a se calcula -vârsta ei“. In cât privește această din 
urmă chestie, relativă la numerarea celor 21 ani ai majo- 
rității, vedi t. II a lucrării noastre, p. 58, î. şin. 1. 

*) Cpr. TD. Huc, VII, 287. Laurent, XVII, 191. Domolombe, 
XXV, 643. Larombitre, II, art. 1186, No. 13. Aubry et 
Rau, Î, $ 49, p. 164 şi p. 242 din ed.a V-a. Pand. fe, 1], 
1380 şi autorităţile citate acolo. Giorgio Giorgi, IV, 403. 

%) Demolombe, XXV, 644. Larombisre, TI, art. 1186, No. 13. 
Pand. fr., 1, 1381. 

*) Demolombe, XXV, 645. Aubry et Rau, 1, $ 49, p. 169, 
163 şi p. 240 din ed. V-a. Larombitre, II, art. 1186, No. 
11. Pand. fr. 1, 1382. G. Giorgi, IV, 403. Merlin, Râpert. 
Prescription, S-a II, $ 1, No. 3.
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Art. 1211 C-C.). 1) „Doădeci și patru de ceasuri după legi implinesc o 
" Qi“, dice art. 1211 din Codul Calimach (902 C. austriac). 

Astfel, dacă în diua de 1 ianuar, la 12 oare, mam obli- 
gat a'ţi plăti 1000 lei într'o di, termenul va expira în 
diua de 3 ianuar, când ceasul va bate 12 oare de noapte ?). 

Ce e Expresiunele 24 oare, 48 oare, îns&mnează o di sau 
menul de 24,dou& dile, cu începere de la, mezul nopţei a dilei în care 
48 oare, eto.contractul s'a încheiat (art. 1888), afară de casul în care 

părțile ar fi înțăles a socoti termenul pe oare 5). 
Terminii în- Termenii însămnați cu lunele sau septămânele se îm- 
semnaţi cu lu- 
mele sau sep-plinesc în diua lunei sau septămânei corespundetoare cu 

tămânele. dina punctului de plecare (cpr. art. 307 C. com.. 730 
Pr. civ.) 4). 

Astfel, termenul de o lună, cu începere de la 15 de- 
chembrie, expiră !a 15 ianuar. Termenul de 6 luni, cu în- 
cepere de la 27 fevruar, va expira la 27 august, și la 28 
august creditorul va putea să urmărească pe debitor. Ter- 
menul de 6 luni însă, cu începere de la 28 fevr., în ca- 
surile în care această lună are 28 dile, va expira la 31 
august, ear nu la 28 august (cpr. art. 730, $ 2 Pr.civ.). 

Dacă m'am obligat aţi plăti o sumă de bani la ju- 
mătatea, începutul san sferșitul unei luni, termenul va 
expira la 15 a acelei luni, la prima sau ultima dia lunei 
(art. 307, $ ultim C. com.) 5). 

1) Nu este deci vorba în specie de diua naturală, care începe 
la răsăritul soarelui şi se sfârşeşte la asfinţitul lui, ci de 
diua civilă, astfel cum o socoteau şi Romanii: „More ro- 
mano dies a media nocte incipit, et seguentis noctis media 
parte finitur*. (L. 8, Dig., 2, 12, De feriis). Cpr. Aubry et 
Rau, ed. a V-a, |, Ş 49, p. 240, Merlin, op. cât., vo Date, n. 
2 şi v* Jour. 

2 Pană. tr., ], 1383. Laurent, XVII, 19%. T. Huc, VII, 287. 
G. Giorgi, "loco cil. Larombiăre, loco cit. Demolombe, XXV, 
646. Aubry et Rau, I, $ 49, p. 163. Cpr. art. 188 'c. ger. 
man. — Curtea, noastră supremă a decis că şi termenele de 
procedură încep și se sfârşese tot la mezul nopții a fie că- 
rei ile. Dreptul din 1884, No. 61. 

3 Larombiăre, II, art. 1186, No. Îl. Pană. fr., 1, 1384. 
4) Pand. fr., I, 1385. Demolombe, XAV, 647. Laurent, XVII, 

1%. Aubry et Rau, ], $ 49, p. 164. Larombiere, II, art. 
1186, No. 11. G. Giorgi, IV, 403, 

Ant. 192 C. 5 Cpr. art. 192 0. german, unde se dice: „Unter Anfang des 
german. Monats wird der erste, unter Mitte des ” Monats der fiinf- 

zehnte, unter Ende des Monats, der letate Tag des Monuts 
verstandent.
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Remâne bine înţeles că lunele sunt astfel .cum au Calendarul fost stabilite în vechiul calendar (iulian) reformat de IL. 
Cesar, care la noi, este acel oficial 1), afară de casul în: 
care părţile ar fi avut, in vedere calendarul gregorian 
(stil nou). 

In privința anului, €l se va socoti împlinit la expi-Termenii în- . ae . Ă „ semnaţi cu rarea ultimei dile a lunei a 12-a, Astfel, dacă m'am obli- "ani 
gat a'ţi plăti 1000 lei întrun an, cu începere de la 28 
fevruar, termenul nu se va împlini de cât la 1 martie a 
anului viitor, ear nu la 29 fevruar, presupunând că acel 
an este bisect, și prin urmare, datoria va fi exigibilă la 2 
martie 2). 

Anul, în regulă generală, are 365 dile 3), 
Prin jumătate de an se înţeleg 6 luni; prin un șfert 

de an, 3 luni; prin o jumătate de lună, 15 dile, etc. 4). 

  

1) Spre a înlesni relaţiile internaţionale, care din di în qi Serviciul te- devin mai frequente, decretul din 20 dech. 1864 a adoptat, I*grato-pos- calendarul gregorian pentru serviciul poştelor şi telegra-,ur'eregoriaa. felor. Vegi tratatul nostru în limba franceză, p. 284, nota 1. * Reforma calendarului este astădi la ordinea dilei înReforma ca- toate ţările Orientului şi se impune, cu atât mai mult cn lendarului. cât calendarul gregorian (astfel numit din causa reformei aduse în 1582 după ordinul papei Grigore XIII), adoptat astădi în întreaga lume civilisată, afară de Orient, se re- cunoaşte a fi bazat pe calcule astronomice mai exacte de cât acele pe care se întemeiează calendarul vechii sau iu- lian, astfel numit pentru că a fost reformat de J ulius Ce- sar. Cpr. Ces. 'Tondeni de Quarenghi, La guestion du ca- lendrier ă la fin du XIX-e sitele (Bucarest, 1898), conferinţă ținută la Universitatea din Iaşi. Se poate cunsulta' asupra acestei chestiuni o broşură datorită penei Episcopului Mel- hisedek, Biserica ortodoză și Calendarul (Bucureşti, 1881), în care savantul prelat combate, din punctul de vedere religios, introducerea, în ţara noastră a calendarului occi- dental sau gregorian, recunoscând cu toate aceste superio- ritatea, lui, 
Cpr. Demolombe, XXV, 648. Laurent, XVII, 192. Pand. fr, Î, 1386. Larombitre, II, art. 1186, No. 11. Aubry et Rau, 1, $ 49,p.164 şi p.249 din ed.a V-a. Giorgio Giorpi, IV, 403. 3) Cpr. art. 1211 C. Calimach (902 C. austriac). Vegi şi art. Art. 191 c. 191 C. german, unde se dice: „So zwird das ah zu drei- Serman. hundertfiăinfundsechzig Tagen gerechnet“. 

4) „Unter einem halben Iahre avird eine Frist von sechs Mona- Art. 189 C. ten, unter einem  Vierteljahre eine Frist von drei Monaten,  Serman. unter einem halben Monat eine Frist von fiinfzehn  Tagen verstanden“. (Art. 189 Cod. german). 

[i
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Prorogarea In caz de prorogarea unui termen, noul termen va 
termenului. 3 4 

începe la expirarea termenului precedent ). 
Efectele ex- Expirarea termenului aducând exigibilitatea obligaţii, 

pirărei terme- 4 . o. fără , . fici + 
nului, de și ea nu este, fără o anume convenţie, suficientă pen- 

tru a constitui pe debitor în întărdiere (art. 1079), credi- 
torul poate, la caz de neplată, să urmărească pe debitor, 
fără ca inacţiunea sa să'l expue la vre o decădere, afară 
de aceea care poate să resulte din prescripţie. 

Art It, $ Faptul că el n'a urmărit pe debitor pe când acesta se gă- 
» sea încă solvabil, n'ar împedeca recursul seu în contra fideju- 

sorului, atunci când debitorul ar fi devenit insolvabil (art. 
1673, $ 4, 1684) 2). Este adevarat că, prin excepţie, în unele 
casuri prevădute de Codul comercial, creditorul nu poate 
să întărdie urmărirea (cpr. art. 282, 345, 346, 350, 356, 
etc. C. com.), însă aceste excepţii, care se justifică prin 
necesitățile comerţului, confirmă tocmai regula generală î). 
Baceptio firmat regulam în casibus non exceptis. 

Persoanele în favoarea cărora termenul este stipulat. 

Art. 1024. — Termenul este presupus tot-deauna că sa 
stipulat în favoarea debitorului, dacă nu resultă din stipula- 
țiune sau din circumstanţe că este priimit şi în favoarea, credi- 
torului. (Art. 983, 1115, $ 4, 1016 C. C. Art. 316 C. com. Art. 
1181 C. fr.). 

Frestunţie în Cele mai multe ori, termenul va fi stipulat în favoa- 
bitorului, tea debitorului, și fiind că legea presupune ceea ce se în- 

Ant. 190 C. 1) „Im Faile der Verlângerung einer Frist tird die neue Frist 
german, von dem Ablaufe der vorigen Frist an berechnet“ (axt. 190 

- C. german). 
2) Demolombe, XXV, 650. Laurent, XVII, 193 și XXVIII, 

311 urm. Pand. fr, Oblig., IL. 1392 şi t. XV, vo Cuution- 
nement, 852. G. Giorgi, LV, 405. Aubry et Rau, IV, $ 499, 
p. 698. 'Troplong, Cautionnement, 568. Mourlon, Subrog., p. 
595. Marcad et. P. Pont. IX, 382. Cpr. Cas. fr. şi. 
„Nancy, D. P. 59. 1. 359. D. B. 61. 1. 269. D. P. 671.2. 
103. — De câte ori însă creditorul prin negligenţă a lasat 
să se prescrie creanța şi nu mai poate transmite fidejuso- 
vului drepturile sale intacte, adecă creanța cu acţiunele 
personale care o garantează, acest din urmă este descar- 
cat de obligaţia sa. C. Bruxelles, Pand. Period., 81. 2. 13. 
Cas. fr., D. P. 49. 1. 33. 

3) Cpr. Laurent, XVII, 193. Demolombe, XXV, 651. G. Gior- 
gi, loco supră cit. Pand. fr. „ 0dlig., I, 1393.
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tâmplă cele mai dese ori (presumptio suinitu ex eo quod 
plerumgque fit), art. 1024 prevede că termenul este în tot- 
deauna stipulat în favoarea debitorului 1), dacă, din con- 
venţie, din împrejurări sau din natura contractului nu re- 
sultă contrariul, și aceasta prin aplicațiunea principiului 
înscris în art. 983, după care, la caz de îndoeală, con- 
venția se interpretă în favoarea aceluia care se obligă 2), 

Creditorului incumbă deci, în toate casurile, sarcina Dărâmarea 
A . Vaux ea resum,. sta- de a dărâma presumpţia stabilită de art. 1024, căci în-nilică de art, 

doeala s'ar interpreta în contra lui 3). 1024. 
Prin excepțiune însă, une-ori termenul este fixat în Casurile în , . , _ care terme- interesul creditorului (art. 1024, 1115, $ 4). Aceasta poa-nulestestipu- 

te să resulte nu numai din convenție, dar din împrejurărilt în întere- 
și din natura contractului. rului. 

Din împrejurări : De ex. cumpăr în luna lui mai un câne 
de vânat, carele mi se va preda în diua deschiderei vâna- 
tului, adecă la 15 august (art. 3 L. din 2 nov. 1891). 
Totul dovedeşte că termenul, în asemenea caz, este fixat 
în favoarea mea și că am înțeles, pănă la 15 august, a me 
scuti de cheltuelile şi necazul unui animal de care de o 
cam dată nu am nevoe 4). Alt exemplu: Cumpăr nişte cai, 
stipulând predarea lor pentru earmarocul din Folticeni. 
Am tot interesul ca caii cumparaţi să'mi -fie predaţi în 
termenul fixat, pentru că atunci am ocasiunea de a'i vin- 
de *). Termenul este deci stipulat în favoarea mea, credi- 
torul, și aceasta resultă din împrejurările causei, 

Din natura contractului: In materie de deposit, depo- Art. 159%, 
sitarul neavând dreptul la nici un salariu (art. 1593) şi 1602, 
neputând să se servească de lucrul depositat fără permi- 
siunea expresă sau tacită a deponentului (art. 1602), este 
evident că termenul hotărît pentru restituirea depositului s'a 

  

') „dn stipulationibus, promissoris gratia tempus. adjiciture. L. 
11, Dig., 50, 17, De regulis juris antigui. 

*) Cpr. Baudry, IL, 956. Demolombe, XXV, 621. Laurent, Aet. 1127 C. 
XVII, 180. Larombitre, II, art. 1187, No. 1. Pand. fe, |, spaniol. 
1346. — Art, 1127 din Codul spaniol de la 1889, prevede 
că termenul se presupune a fi stipulat fa favoarea debito- 
rului și a creditorului, dacă din împrejurări nu resultă că 
el a fost stipulat numai în folosul unuia sau altuia. 

3) Pand. fr., Odlig., IL, 1356. 
*) Baudry, II, 956. 
5) Opr. Laurent, XVII, 180.
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Casurile în 
care terme- 
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stipulat în interesul creditorului, adecă a deponentului 1). 
In fine, termenul poate fi stipulat atât în interesul 

nul e stipulatllebitorului cât și a creditorului. Aceasta se întâmplă de 
în interesul 
debitorului 
şi a credito- 

rului. 

Art. 316 C. 
com. 

Debit. nu 
poate fi obli- 
gat a plăti 
înainte de 

termen. 

obicei în împrumutul cu dobândă, mai cu samă în împru- 
muturile cu termene lungi, în care, dacă debitorul are in- 
teres de a pastra capitalul împrumutat pănă la expirarea 
termenului, spre a se folosi de el, și creditorul poate să 
aibă interes a nu fi plătit înainte de termen, neputând să 
găsească la moment un mod avantajos și sigur de fructi- 
ficare a capitalului stu 2). 

De asemenea, în materie comercială, termenul fixat 
pentru plata unei cambie este în genere stipulat atât în 
favoarea debitorului cât și a creditorului, căci dacă debi- 
torul are interes a nu plăti înainte de termen, o plată an- 
ticipată poate fi prejudiciahilă și creditorului, care ar fi 
astfel aranjat afacerile sale în cât să nu aibă nevoe de 
capitalul seu de cât la scadența termenului. De aceea, art. 
316 din Codul de comerţ prevede că posesorul cambiei nu 
poate fi silit a primi plata înainte de scadenţă. In ade- 
văr, creditorul trebue neaparat să fie plătit în momentul când 
are nevoe de bani, ear nu mai de vreme, nici mai tărdiu 3). 

De câte ori termenul a fost stipulat numai în favoa- 
rea debitorului, ceea ce se va întâmpla cele mai multe ori, 
şi ceea ce art. 1024 presupune la caz de îndoeală, debi- 

1) Baudry, II, 956. Demante, V, 110 bis. Demolombe, XXV, 
623. Laurent, XVII, 180 şi XSVII, 121. 

2 Baudry, II, 956. T. Huc, VII, 286. Laurent, XVII, 180. 
Aubry et Rau, IV, $ 303, p. :90, n. 21. Larombiere, II, 
art. 1187, No. 5. Demante, V, loco cit. Duranton, XI, 109. 
Toullier D. ÎII, partea II, 677. Pand. fr., I, 1358. Baudry et 
Wabhl, Du prâ, 116. Guillouard, Idem, 93. F. Herman, III, art. 
1187, No. 4. Lyon-Caen et Renault, Dr. comrn., II, 519. Cpr. C. 
'Poulouse, Pand. Period. 98. 2. 51. Mai vediincă şi alte decisiuni 
în D.P. 96. 1. 484. Sirey, 96. 4. 15. D. P. 92. 2.169, ete.—Vedi 
însă Demolombe, XXV, 629. C. Bruxelles, D.P. 89. 2. 221. 
V. şi nota lui M. Planiol în D. P.92. 9. 169. —In ori ce caz, 
tribunalele vor decide în mod suveran, după intenţia păr- 
ţilor, dacă termenul a fost stipulat numai în interesul debi- 
torului sau şi în acel a creditorului. T. Huc, VII, 286. 

3) Pothier, II, 233. Lyon-Caen et Renault, Droit commercial, IV 
292. Pand. fr., 1, 1363. Larombiere, II, art. 1187, No. 4.Toul- 
lier D. Il], partea II, 079. Masse-Verge, III, $537,p. 385, 
n. 1. [. Bobl, C. de comm. italien, p. 222, asupra art. 294. Moli- 
tor, I, 148, în fine. 'Thaller, Dr. comm., 1219. D. Supino, 
1 Codice di comm, ital. commentato, III, 307.
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torul nu poate fi obligat a plăti înainte de termen D, și 
aceasta chiar dacă termenul s'ar împlini înaintea pronun- 
ţărei hotărirei 2); însă el are facultatea de a renunța la be- 
neficiul lui și de a sili pe creditor să primească plata îna- 
intea expirărei termenului (art. 1023)5). 
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In acest sens se dice: Qui a terme ne doit rien. Acest Sensul ada- 
-adagiu nu îns&ămnează că debitorul nu datorește, ci că el 
nu datorește de o cam dată (prasenti die), având până la 
expirarea, termenului facultatea de a opune 0 excepţie per- 
emptorie ori cărei cereri de urmărire din partea credito- 
rului, care, înainte de termen, nu poate, cel puţin în re- 
gulă generală, să facă nici chiar o poprire 4), nici să ob- 
ţie o condamnare în futirum 5). 

1) „Dies adjectus efficit, ne proesenti die Decunia debeaturt, 
(L. 41, $ 1, Dig, 45, 1, De vad. obligationibus). Vedi şi 
Instit., $ 2, III, 15, De verb. oblig, unde se dice: ,...1d 
autem quod in diem stipulamus, statim quidem  debetur; sed 
peti prius quam dies veniat, non potest...€. „Nu poate da- 
tornicul (sau mai bine dis creditorul), dice Andr. Donici 
(capit. 8, $ 3), să ceară datoria sa pănă nu va veni soro- 
cul şi diua însemnată prin zapis“, şi acelaş legiuitor adao- 
gă aiurea: „Nici dobânda, nici datoria înaintea vadelei nu se 
cere“ ($ 3, capit. 19, Despre cumâtă). Vedi și art. 1210 din 
Codul Calimach (902 C. austriac), unde se dice că toeme- 
lele trebue să se împlinească la wreme. Mai vedi încă art. 
1862 C. Calimach (1413 C. austa.), ast. 211, $ 2. C. german, etc. 

*) Cas. fe., Pand. Ptriod. 1898. 1. 62. Dreptul din 1897, No. 
65. Cas. Napoli, 1 martie 1893. 17 Zoro italiano, 1893, 1, 
142.—Contră. Cas. Roma, 6 fevr. 1889, La Legge, 89, 1. 
506. Vedi G. Giorgi, IV, 397, p. 451, nota 2. Vedi şi su- 
pră, p. 114, text şi nota 1. 

3) Cpr. Pothier, II, 233. Baudry, II, 956. 7. Huc, VII, 28. 
Pana. f., 1, 1347. Laurent, XVII, 181. Demolombe, XXV, 
622. Larombiăre, II, art. 1187, No. 2. Mourlon, II, 1218. 
Molitor, 1, 147, 148. Vigi, 11, 1999. Giorgio Giorgi, IV, 
406. Aubry et Rau, IV, $ 203, p. 90. Cas. fe., D. P. 80. 
1. 38. Cpr. L. 110, Dig., 46, 3, De solutionibus ; — Li. 50, 
Dig., 44, 7, De oblig. et actionibus ; — L. 11, Dig., 50, 17, De regulis juris antiqui, ete. 

4) Marcade, IV, 518. Demante, V, 109 bis. Laurent, XVII, 188. Demolombe, XXV, 617, 618. G. Giorgi, IV, 397. Vedi şi supră, pag. 53.— Vedi însă Larombiăre. II, art. 1186, __ No. 24. 
*) Laurent, XVII, 187. Demolombe, XXV, 610. D. Kebapci, Pr. cie., UI, 917. Garsonnet, Pr. ciz., III, $ 549, în fine, p. 

giului Qui a 
terme ne doit 

rien.
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Casul în care Dacă termenul a fost stipulat numai în favoarea cre- 
termenul a -. . e o. A. 

fost stipulat ditorului, acesta nu poate fi silit a primi plata înainte de 

în favoarea țermen (art. 316 C. com.), având însă facultatea de a re- 
creditorului. . a. A h Ă 

nunța la beneficiul lui și de a constrenge pe debitor să 

plătească înainte de termen. | 

Axt. 1616. Astfel, deponentul poate să ceară restituirea deposi- 

tului înainte de termen (art. 1616), soluție aplicabilă la 

toate casurile analoage: Ubi eadem ratio, îhi idem jus 1), 

Casul în care In fine, dacă termenul a fost stipulat, atât în intere- 
termenul a , A , . , A ȘI 

fost stipulat sul debitorului cât și a creditorului, fie care putând să 

în interesnl revendice beneficiul lui, consimțământul lor mutual este 
debitorului şi - sa : - - 

a eredito- Deaparat pentru ca plata să poată în mod valid fi făcută 

vului. înainte de expirarea termenului *). 

507. Cpr. C. Grenoble, D. P. 83. 2. 126. Vedi şi supră, p. 

53, £. şin. 2. 

Acte conser- Creditorul cu termen având însă de pe acum un drept 

vatorii. Art, cert, poate, ca și acel condiţional, să facă acte conserva- 

1016. torii (art. 1016). Laurent, XVIL, 188. Armtz, III, 108. De- 

mante, V, 109. Demolombe, XXV, 612. Maread€, 1V, 578. G. 

Giorgi, IV, 402. Thiry, III, 11. Aubry et Rau, 1V, $ 20, 

p. 90. Pand. fr., [, 1331. Larombitre, II, art. 1186, No. 

29 şi toţi autorii. 

Intreruperea Astfel, creditorul cu termen ar putea să întrerupă pre- 

preseripții seripţia în privința acţiunilor reale, aceasta fiind un act 

în privinţă conservatoriu, şi aceste acţiuni fiind prin excepție, după 

ale. pă legea noastră, supuse prescripții în folosul celui ce deţine 

1885, 8 2. lucrul, chiar și mai înainte de expirarea termenului la, care 

acele acţiuni pot fi subordonate (art. 1885, $ 2 adaos de 

legiuitorul nostru, după părerea lui Marecad6). Vedi supră, 

p. 54, 55. Cpr. Demolombe, XXV, 615. G. Giorgi, IV, 401. 

Art. 974,975. Creditorul cu termen unu poate însă usa de beneficiul 

art. 914, ci numai de acel a art. 975. Vedi t. V, p. 212 şi 

941. — E] poate de asemenea să exercite acţiunea în si- 

mulaţie. Vedi t. V, p. 273, n. 3. 
3) Cpr. Baudry, II, 996. Laurent, XVII, 181. Demolombe, 

XXV, 623. Mourlon, II, 1218. Larombitre, II, art. 1187, 

No. 2. Aubry et Ran, IV, $ 303, p. 90. G. Giorgi, IV, 

406. Pană. fi., 1, 1354. Demante, V, 110. T. Huc, VIL, 286. 

2) Pothier, II, 233. 'T. Huc, VII, 286. Vigi6, II, 1299. G. 

Giorgi, IV, 406. Demolombe, XXV, 624. Laurent, XVII, 

180, 182. Demante, V, 110 bis. Baudry, II, 956. Mourlon, 

TI, 1918. Acollas, IL, p. 829. Pand. f., 1, 1355. Aubry et 

Rau, IV, $ 303, p. 90. 'Toullier D,, III, partea II, 617. 

Molitor, op. cit., Î, 147. C. Toulouse, Pand. Period, 1898. 

2. 57. Vedi şi Cas. fi., Pand. Ptriod., 9. 1. 325.
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Perderea beneficiului termenului, 

Art. 1025.— Debitorul nu mai poate reclama beneficiul 
termenului când este cădut în deconfitură !), sau când, prin fapta 
sa, a micşorat siguranțele ce prin contract dăduse creditorului. 
(Art. 1323, 1523, 1552, 1646, 1661, 1673 C.C. Art. 198 Pr. 
civ. Art. 715 C. com. Art. 1188 C. fi.). 

Art. 715 Cod. com. — Datoriile cu seadenţă obligatorie 
în sarcina falitului, şi acele a căror scadenţă este subordonată 
voinţei sale, sunt; considerate ca ajunse la scadență prin efectul 
declaraţiunei falimentului.—Din momentul declarărei în stare de 
faliment, creanţele în contra falitului, în ceea ce priveşte parti- 
ciparea lor la deliberările falimentului, vor remânea fixate în 
mâneje ultimului purtător anterior declarărei în stare de fali- 
ment; asemenea, și cele care se vor fi aflând în circulațiune în 
străinătate, vor remânea fixate in mânele ultimului purtător din 
țară, anterior declarărei în stare de faliment. (Art. 704, 778 C. 
com. Art. 1025 C. C. Art. 101 C. com. ital; 444 C. com. fr.; 58 C. 
germ.; 450 C. com. belgian, etc.). 

Debitorul perde beneficiul termenului în următoarele 
ceasuri :; 

19 când el a fost declarat în stare de faliment 2) 

1) Deconfitura, pe care une ori legiuitorul o numeşte snsola- 
bilitate (art. 1323, 1673, 20; 1593, 40; 1552, 30; 198 Pr. 
civ.), este starea constatată de insolvabilitate a unui neco- 
merciant. Cpr. art. 180 din Cutuma Parisului. — Romanii nu 
distingeau, din punctul de vedere juridic, comercianții de 
necomercianţi. (Lyon-Caen et Renault, Droit comm., VII, 4. 
E. Thaller, Dr, comm., 1489). Această distineţiune apar- 
ține veacului de mijloc şi s'a păstrat pănă astăzi. Acollas, 
II, p. 829. — Codul Calimach conţine și el, întrun apendi- 
ce, la fine, mai multe disposiţii asupra concursului eredi- 
torilor (art. 1974—2032), adecă asupra, regulelor după care 
are a se urma în pricini de falimente sau bancrute (mofluzi- 
curi). Legea germană asupra falimentului din 10 feve. 1877 
(Konkursordnung) asimilează pe comercianţi cu necomer- 
cianţi, ceea ce se vede admis în Anglia (bankruptcy) şi în 
Austria (L. asupra falimentului din 95 dechembrie 1868), 
cu deosebire însă, în această din urmă ţară, că faliţii 
necomercianţi nu pot dobândi un concordat. In privinţa 
altor legislaţiuni străine, veqi 'Thaller, op. cit., 1460, n. 1. 

2) Art. 1025 C. C. nu vorbeşte de faliment, ci numai de de- 
confitură, adecă de insolvabilitatea unui necomerciant (vedi 
supră, nota precedentă) ; însă art. 715 din Codul comercial, 
după care toate datoriile neexigihile ale debitorului, fie ele 
civile, comerciale, chirografare, ipotecare, amanetare, pri- 
vilegiate, etc., devin exigibile prin efectul declaraţiunei fa- 
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Falim. de- 
bitorului. 

Deconfitură 
sau insolva- 

bilitate.
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(art. 
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715 C. com., 128 Pr.-civ.). Falimentul nu șterge însă 
condiția suspensivă 1). 

Falimentul este starea comerciantului care a incetat 

plățile pentru datoriile sale comerciale (art. 695 C.com.). 
Termenul nefiind, în adevăr, acordat de cât în vederea 
solvabilităței debitorului, starea sa de faliment dovedeşte 
că nu mai este solvabil, și că, prin urmare, termenul tre- 
bue să cadă, pentru că, dacă ar fi altfel, creditorii cu ter- 
men ar fi fost sacrificați și întregul activ al falitului s'ar 
fi luat de creditorii a căror creanţă era exigibilă în mo- 
mentul declărărei falimentului. La această rațiune dată de 
Pothier (II, 235), autorii mai adaogă alta, și anume că 
exigibilitatea tuturor datoriilor falitului neajunse la scadenţă, 
este neaparată pentru a inlesni lichidarea generală provo- 
cată prin procedura falimentului ?). 

Necesitatea 
unei hotărări 

Simpla stare de încetare de plăţi nu face însă pe de- 
judecăto- bitor să peardă beneficiul termenului, dacă el n'a fost de- 

reşti.  clarat în stare de faliment prin o hotărire judecătorească. 
Aceasta resultă cu prisosință din “art. 715 C. com,, după 
care perderea beneficiului termenului este efectul declara- 
jiunei. falimentului 3). 

Compensaţie. 
Inadmisi bili- 

Această exigibilitate anticipată având de scop înles- 
tate,  hirea și grăbirea lichidărei falimentului, nu produce efec- 

1 

:) 

limentului, complectează, în această privinţă, lacuna cu- 
prinsă în art. 1025 C. C. Textul corespundător fr. vorbeşte 
din contra de faliment, ear nu de deconfitură, însă autorii 
sunt unanimi pentru a recunoaște, în Francia, că şi starea . 
de insolvabilitate a unui necomereiant aduce per derea ter- 
menului, deconfitura fiind pentru un necomerciant ceea ce 
falimentul este pentru un comerciant (art. 180 din Cutuma 
Parisului). Vegdi T. Huc, VII, 287. Laurent, XVII, 1%. 
Baudry, II, 951. Demolombe, XXV, 664. Vigie, II, 1307. 
TPhivy, III, 12. Pand. fe., I, 1400. Lyon-Caen et Renault, 
Dr. comm, VII, 251. 'Thaller, op. cit., 1459. Demante, V, 
iil bis 1. C. Bourges, D. P. 92. 2. 455. 
Vegi supră, p. 52, 53, t. şi n. Î, unde se arată controversa. 
Lyon-Caen et Renault, Dr. comm., VII, 257. Laurent, XVII, 
194. Demolombe, XĂYV, 657. Baudry, IL, 951, 1119. Arntz, 
III, 109. Demante, V, 111 bis 1. Vigis, II, 1307. Larombi- 
ere, II, art. 1188, No. 2. Pand. fr., I, 1396. Calamandrei, 
Del fallimento, I, 154. 
7. Hue, VII, 987, Lyon-Caen et Renault, op. cit., VII, 257. 
'Thaller, 0p. cit., 1504. Calamandrei, op. și loco cit. Baudry, 
TI, 957. Cpr. C. Metz, D. P. 69. 2. 206.
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tul unei scadenţe regulate, ci permite numai creditorului 
de a lua parte la operaţiile falimentului, ca şi cum cere- 
anța sa ar fi ajuns la scadență; de unde şi consecința ad- 
misă de toţi autorii că creditorul care ar fi și el debitorul 
falitului cu o sumă de bani exigibilă, n'ar putea să opue 
compensaţia, pentru că, de și suma datorită de dânsul este 
lichidă și exigibilă, dividendul datorit de faliment fiind 
necert, nu este lichid și exigibil în sensul art. 1145 1), 

Declararea de faliment produce scadenţa tuturor da- 
toriilor falitului, nu numai acelor chirografare, dar și a- 
celor garantate prin un amanet, privilegiu sau ipotecă (art. 
782 urm. O. com.), pentru că starea de faliment obligând 
pe toţi creditorii a fi faţă la lichidarea activului falimen- 
tului, asemene lichidare n'ar fi cu putinţă, dacă toate crean- 
țele care există în contra falitului n'ar deveni exigibile 2). 
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Exigibilita- 
tea tuturor 
creanţelor. 

Numai datoriile falitului sunt însă considerate ca a- Datoriile fi- 
junse la scadenţă, nu și acele ale fidejusorului 3) sau a cre- 

') H. Vidari, Corso di diritto commerciale, VIII, 1834, p. 246. Tito Masi, Del fallimento e della bancaroita, I, p. 333 urm. Calamandrei, Del fallimento, L, 160. Mareade, IV, 827. Pand. fr... |, 1399, 1478. Ruben de Couder, Dictionn. de dr. conim., Faillite, 258. 'Phaller, op. cit., 1649 urm. Lyon-Caen et Ren- 
ault, op. cit, VII, 216, 261. Lair, De la Compensation, p. 245, n. 5. Mass6, Dr. comm., IV, 2265. Demolombe, XăV, 
100 şi XXVIII, 540. Laurent, XVIII, 413. Baudry, Il, 1119. 
Larombitre, III, art. 1291, No.27. 7. Huc, VIII, 156. Au- 
bry et Rau, IV, $ 326, p. 29%, t. şin.15.G. Giorgi, IV, 
416. Cuzzeri, Ii Cod. di comm. ital, commentato, VII, 165. Cpr. Cas. fi. D. P. 60. 1. 308. D. P. 71. 1. 339. D. P. 86. 2. 190. Vegi şi înfră, explic. art. 1145.—In cât priveşte exi- 
gibilitatea anticipată care resultă din insolvabilitatea debi- 
torului sau din micşorarea garanţiilor conferite prin con- 
tract, vedi înfră, p. 132. 

*) "Tito Masi, op. cit., p. 392. H. Vidari, op. cit, VIII, 1895, 
p. 242. Calamandrei, op. eit., 1, 157, 158. 7. Huc, VII, 287. 
Repert. Dalloz, Supplem., Oblig., 529. Aubry et Rau, IV, ş 
303, p. 89. Marcade, IV, 577. Rivitre, C. de commerce, p. 
603. Lyon-Caen et Renault, op. cit., VII, 261. Cpr. D.P. 
66. 2. 149.—Vegi însă Demolombe, XXV, 661 urm., 699. 

*) Demolombe, XXV, 707. Pand. fi. 1, 1482 urm. și t. XV, Cautionnement, 523 urm. Riviere, op. cit., p. 604. Laroque- 
Sayssinel, Fasllites, art. 444, No. 12. Liyon-Caen et Renault, 
op. cit., VII, 264 bis. Demangeat sur Bravard, Dr. comn., 
V, p. 168,n. 1. Calamandrei, op. cil., 158. C. Paris şi Rou- 
en, D. P. 68. 2. 292. D. P. 13, 9. 906. Trib. Nevers şi C. 

dejusorului. 
Controversă.
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ditorilor falitului, chiar dacă ei ar fi solidari, pentru că 

codebitorii solidari pot să aibă termene deosebite spre a 

se libera (art. 1040) 1). 
At. 340 Legiuitorul face însă excepţie la acest principiu în 

" “95- privința persoanelor coobligate la plata unei cambie, polițe 

sau bilet la ordin (art. 340 C. com.) ?). 
At, 191 Cât pentru terțiul detentor al imobilului ipotecat pen- 

tru datoria devenită exigibilă prin anticipare în baza art. 

715 C. com, el ar putea fi urmărit îndată ce debitorul 

principal a fost declarat în stare de faliment (argument 

din art. 1791)5). 
Starea de 20 A doua împrejurare care aduce pentru debitorul 
insolvabili- . . . . > 
tate au necomerciant perderea beneficiului termenului este căderea 

necomerei- sa în deconfitură, adecă într'o stare notorie și constatată 
ant, . .1. _ . - . 

de insolvabilitate, după cum se exprimă art. 128 Pr. civ. 

şi 1325 0. C., soluţie care se admite și în Franţa, de și 

Bourges, Gaz. Pal. 89. 1. 642 şi 2. 596.— Contră. Larom- 
bi&re, IL, art. 1188, No. 22. Aubry et Rau, IV, $ 303, p. 

90, t. şi n. 18. Laurent, XVII, 213. După acești din urmă 

autori, fidejusorul poate fi urmărit îndată ce debitorul prin- 

cipal a perdut beneficiul termenului (argument din art. 1652). 

1) H. Vidari, op. cit, VIII, 17832, p. 245. 'Tito Masi, I, p.322. 

Calamandrei, op. cit., I, 158. Pand. fr., IL, 1480. Rodiere, De 

la Solidarită, p. 993. Esnault, Faillites, I, 110. Pand. fe. |, 

1480. Laurent, XVII, 214. Riviere, op. cit., p. 603. Demo- 

lombe, XXV, 703. Lyon-Caen et. Renault, op. cit., VII, 264 

bis. Râpert. Dalloz, Supplim., Oblig., 531. Aubry et Rau, 

IV, $ 303, p. 90. Duranton, XI, 119. Larombitre, II, art. 
1188, No. 23. Cuzzeri, op. cit., VII, 164. Cpr. C. Bordeaux 

şi Trib. com. Marseille, D. P. 59. 2. 246. Pand. Period. 

1898. 2. 278.—Contră. C. Bordeaux (6 ianuar 1836), Râpert. 
Dalloz, Faillite, 251, nota 2. 

2) Vedi asupra acestei excepțiuni, care 'și are fiinţă și în Co- 

dul com. francez (art. 163, $ 2 şi 444, $ 2 C. com.), Cala- 

mandrei, op. şi loco cit. Lyon-Caen et Renault, IV, 231, 238, 

593. Râpert. Dalloz, Faillite, 258 urm. Demolombe, Laurent, 
loco supră cit. Pand. fr., I, 1481. Cuzzeri, op. și loco cit. 

3 Demolombe, XXV, 708 Laurent, XVII, 215 şi XXXI, 245. 

Repert. Dalloz, Supplem., Oblig., 531, în fine. Pand. fr. |, 

1485. Lyon-Qaen et Renault, op. cit., 265. P. Pont, Prizil. 

et hypoth., TI, 1131. Martou, Idem, III, 1252. Aubry et Rau, 
III, $ 287, p. 435, î. şi nota 1. Râpert. Dalloz, Prizil. et 

hypoth., 1180 şi Supplem., eodem +, 1188.—Contră. Duranton, 
XX, 929. Taulier, VII, p. 381.
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textul francez nu vorbeşte de insolvabilitate, ci numai de 
faliment. (Vedi supră, p. 124, ad notam). 

Perderea termenului pentru debitorul insolvabil arelu a de în- 
loc de drept, fără nici o cerere în judecată din partea, cre-tes debitosa 
ditorului, de și Curtea de Casaţie din Francia a decis con-li, perderea 
trarul 1), destul este ca, în fapt, să se constate că pasivul ceara 
debitorului întrece activul stu 2), ceea ce se va constata, are loc ipso a . , . îi tut 3 ; „jure. Contro- în deajuns prin fuga sau disparițiunea debitorulni ); prin Şersă, 
urmărirea averei sale de cătră mai mulți creditori (art. 
128 Pr. civ.); prin neplata datoriilor după acordarea mai 
multor termene de graţie ?); prin însuș mărturisirea ce ar 
face datornicul că nu mai este în stare să plătească dato- 
riile sale ?); prin separarea de patrimonii admisă în fa- 
voarea femei debitorului 6). 'Totul în fine este o chestie de 
fapt. 

Faptul moștenitorului debitorului de a primi moște- Primirea . : . . Aa . moștenirei nirea sa sub beneficiu de inventar nefiind însă o probă de debitorului 
insolvabilitatea moștenirei, nu aduce cu sine exigibilitateasub beneficiu 
creanţelor neajunse încă la scadenţă 7), ce Inventar, 

3% A treia împrejurare care face pe debitor să pear-Micşorarea a- 
dă beneficiul termenului este micșorarea prin fapta sa a Eprărilor 
asigurărilor ce el dăduse creditorului prin contract. ditorului prin 

Această decădere nu are loc de drept, ci trebue ca contract. 
creditorul să dobândească o hotărire care să declare că de- 
bitorul a perdut beneficiul termenului 5). Pentru ca această 
causă de decădere să fie aplicabilă se cer două condițiuni : 

  

1) Vedi D. P. 92. 1. 981. Pand Pâriod. 9. 1. 19 şi 94. 1. 
145. Cpr. Baudry, II, 1119, în fine. 

2) Cpr. C. Bourges, D. P. 92.9. 455. Laurent, XVII, 197 
şi 210. T. Huc, VII, 287. Vedi şi nota lui Marcel Planiol, 
în D. P. 92. 2. 281 urm. Judecătorii, la caz de contestaţie, 
nu fac deci de cât să constate starea de insolvabilitate a 
debitorului. 

3) Cpr. Larombiere, II, art. 1188, No. 4, în fine. 
&) Cpr. 0. Colmar, D. P. 64. 2. 930. 
*) Cpr. art. 1979, lit. a C. Calimach. 
5 C. Paris, 24 nov. 1864. Pand. fr, Oblig., 1, 1410. Larom- 

biâre, II, drt. 1188, No. 4, în fine. 
*) Vedi t. III, p. 373, unde se arată controversa._—In Codul 

Calimaeh, primirea moştenirei sub facerea de bine a legei 
prin catagrafie, aducea din contra deschiderea concursului 
creditorilor (art. 1979 lit. b). 

*) Laurent, XVIII, 415.
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10 Debitorul trebue să fi micșorat prin fapla sau 

garanții prin culpa sa 1) siguranţa dată creditorului. De exemplu : Con- 
faptul sau 

culpa debito-s tituind o ipotecă asupra moșiei mele, mă apuc în urmă 

xului. şi tai pădurea care îi mărea valoarea; sau constituind o 

ipotecă asupra unei case, mă apuc și o distrug. Este evi- 

dent că, în asemenea casuri, independent de acțiunea în 

daune ce va avea creditorul, ipoteca va deveni imediat 

exigibilă și voi perde beneficiul termenului, ori cât de lung 

el ar fi fost, pentru că implicitamente prin contract m'am 

obligat a nu micșora garanția creditorului ; 

Siguranţa, 
trebue să fie 
conferită 

eredit. prin 
contract. 

Casul în care 
siguranţa 
dată prin 

contract a 

:) 

fost micşora- . 
tă prin caz 

tortuit. 

Deosebire 
de la C. fr. 

şi de la legea 
belgiană. 

20 'Prebue să fie vorba de o siguranță convenţiona- 

lă 2) conferită creditorului prin contract 3), fie din capul 

  

Deci, dacă siguranţa dată prin contract n'a fost, micșorată 

prin faptul debitorului, ci prin caz fortuit, precum ar fi, de 

ex., casul în care imobilul constituit ipotecă ar fi fost distrus 

prin un cutremur, prin o inundație, etc., debitorul nu va 

perde beneficiul termenului, pentru că, în asemene caz, 

nu există din partea lui o violare a contractului, ci un fapt 

neprevădut, (damnum fatale) de care el nu poate să fie res- 

ponsabil. 
Art. 9131 din Codul fr. (art. 79, $2 L. belgiană din 1851), 

prevede din contra că distrugerea sau degradarea fortuită 

a imobilului ipotecat; aduce pentru debitor perderea terme- 

nului şi resiliarea contractului, el putând însă să înlăture 

această decădere oferind creditorului un suplement de ipo- 

_tecă, sau mai bine dis o ipotecă întmun alt imobil. Acest 

2 

text fiind eliminat de legiuitornl nostru, soluţia, la noi, va 

fi cu totul alta, pentru că perderea beneficiului termenu- 

lui fiind o decădere, asemene decădere nu poate să existe 

de cât în casul anume prevădut de lege, adecă atunci când 

debitorul prin fapta sa şi violarea contractului, a micşorat 

garanţiile conferite creditorului (art. 1025). Cpr. Lau- 

rent, XVII, 203 și XXV, 516. Vigie, II, 1307. Giorgio 

Giorgi, IV, 414. Aubry et Rau, IV, $ 303, p. 89, nota 13. 

m. Huc, VII, 983. Demolombe, XXV, 680. Demante, V, 

111 bis IL. Veqi şi L. 27, Dig., 20, 1, De pignoribus, după 

care perderea sau distrugerea, fortuită a lueralui ipotecat 

nu dădea loc la nici un recurs în contra debitorului. 

Cpr. Cas. fr. D. P. 82. 1. 201. 
Din împrejurarea că art. 1025 se referă la siguranţele con- 

ferite creditorului prin contract, resultă că perderea bene- 

ficiului termenului nu se aplică la siguranţele care resultă 

din singura autoritate a legei, fără stipulaţiunea părţilor, 

“precum este ipoteca legală (Pand. fr., Oblig, I, 1423), pri- 

vilegiul vândătorului, a copartaşilor, a architecţilor, pe-
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locului, fie prin un contract posterior 2); de unde resultă 
că, dacă debitorul n'a dat creditorului nici o siguranță 
specială, înstrăinarea bunurilor sale nu 11 face să peardă 
beneficiul termenului, de și înstrăinarea micșorează sigu- 
ranţa creditorului 2). 

Faptul înstrăinărei unui imobil ipotecat pentru asigu-l 
area unei creanţe anterioare, constitue el din partea pro- 
prietarului acelui imobil o micşorare a siguranţei conferite 
creditorului ipotecar ? O distincţiune se impune: Dacă în- 
tregul imobil ipotecat a fost înstrăinat unei singure per- 
soane, această înstrăinare n'a micșorat, siguranța dată cre- 
ditorului ipotecar, el putând prin efectul dreptului de ur- 
mărire (droit de suite) să'l urmărească în mâna celui de 
al treilea detentor, ca și cum imobilul ar fi remas în mâna 
proprietarului debitor (art. 1790) 3). 

trarilor și antreprenorilor (art. 1737), ete. — Astfel, dacă 
cumpărătorul căruia s'a dat un termen pentru plata imo- 
bilului vândut, îl degradează sau îl distruge, vândătorul nu 
va putea să invoace art. 1025, considerand beneficiul terme- 
nului ca perdut pentru debitor ; 10 fiind că privilegiul nu este 
o siguranță dată de debitor, ci de lege; şi 20 pentru că art. 
1095 cuprindând pentru debitor o decădere a dreptului său, 
nu poate fi întins la casuri neprevădute. Laurent, XVII, 
202. T. Huc, VII, 288. G.Giorgi, 1V, 411. Demante, V, 111 
bis II. Aubry et Rau, IV, $ 303, p.89, n. 14.—Contră. Demo- 
lombe, XXV, 675. Larombiăre, II, art. 1188, No. 11. Vedi 
şi distincţia propusă de Baudry, II, 958. 

ipotecat. 

9 

nstrăinarea 
imobilului 

De asemenea, şi pentru aceleaşi motive, art. 1025 nu va Art. 1025 nu 
fi aplicabil de câte ori debitorul n'a constituit o siguranţă este aplica- 
specială creditorului, pentru că, de şi toate bunurile debi- 

siguranţă generală resultă din lege, ear nu din voinţa păr- 

bil de câte 
: , Piuă . Ori debitorul torului formează gagiul creditorilor sei (art. 1718), aceastăna constituit 

o siguranţă 
ilor. Cu alte cuvinte, art. 1025 nu se referă la atingerilespecială cre- 
generale ce debitorul poate să aducă patrimoniului său, ci 
numai la acele ce el poate să aducă siguranţei speciale date 
sau promise creditorului. Cpr. Laurent, XVII, 20. De- 
mante, V. 111 bis II. Baudry, II, 957. Demolombe, XXV, 
612. Pand. f., 1, 1424 urm. Larombiăre, II, art. 1188, No. 
13. Aubry et Rau, IV, p. 89, nota 14. Acollas, II, p. 830 
ŞI toţi autorii. Cpr. Curtea Metz, D. P. 69. 9. 206. 

1) Demolombe, XXV, 673. 
*) 'Thiry, III, 12. 

ditorului. 

5) Cpr. art. 1791, după care cei de al tveile, în calitate de Art. 1791. 
detentori ai imobiluiui, se bucură de toate termenele de 
plată ce le ar avea debitorul primitiv. Vedi Laurent, XVII, 

9
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Dacă însă numai o parte din imobilul ipotecat sau 
dacă, tot imobilul a fost înstrăinat, însă la diferiţi cum- 
părători, se decide generalmente că asemene înstrăinare 
parțială sau divisată constitue o micşorare a siguranţei 
conferite creditorului ipotecar, pentru că, pe lângă că din 
această parcelare poate să resulte o depreciare simţitoare 
a imobilului, apoi creditorul este expus a primi plăți par- 
țiale de la terţii detentori, fie că ei înțeleg a usa de fa- 
cultatea ce le dă legea de a purga imobilul, fie că'l de- 
lasă sau se lasă a fi expropriaţi ?). 

Schimbarea O schimbare în exploatarea imobilului ipotecat putând 
ajusă În ex să atragă adese ori o micgorare a valorei acestui imobil, 
mobilului se decide generalmente că debitorul ar putea fi declarat că 
ipotecat. a perdut beneficiul termenului, de câte ori el a încetat 

de ași exploata imobilul în modul în care îl exploata îna- 
inte de constituirea ipotecei 2). 

Constituirea Cât pentru concedarea unui drept real asupra imo- 
real asupra bilului ipotecat, precum ar fi, de exemplu, constituirea 
imobiai unei servituți sau a unei alte ipoteci, ea n'ar constitui în 

genere o micșorare a siguranţei creditorului primitiv, pen- 
tru că, dacă acesta s'a conformat legei în privinţa înscrie- 
rei ipotecei, ipoteca constituită în al doile rang, nu'i strică 
absolut nimic, ear servitutea nu “i este oposabilă 2). 

paptul din De și art. 1025 prevede numai casul în care debito- 
torului dea tul, prin fapta sa, ar fi micşorat siguranţele date credito- 

ne da ereditrului prin contract, totuşi se admite atât de doctrină cât 
promise prin Și de jurisprudenţă că faptul debitorului de a nu da cre- 
rece e tei ditorului siguranțele ce'i promisese prin contract... se ș/ 
dă beneficiul debifore non ha dato le cautele promesse, după cum se ex- 
termenului. primă art. 1176 din Codul italian, este asimilat micșorărei 

206. Demolombe, XXV, 686. Larombiere, II, art. 1188, 
No. 17î. T. Huc, VII, 288. &..Giorgi, IV, 414, Pana. îr., 
1, 1445. P. Pont, Prizil. et hypoth., IL, 694. — Contră. De- 
mante, V, 111 bis IV. 

) Pand. fe, I, 1447. Demolombe, XXV, 685. Demante, V, 
111 bis IV. Larombiere, II, at. 1188, No. 15. Aub'y et 
Rau, III, $ 286, p. 429, t. şi n. 14.1. Huc, VII, 9886. 
Giorgi, IV, 414. — Vedi însă Laurent, XVII, 206, 201. 

*) Vedi 'T. Huc, VII, 288, care citează în acest sens o sen- 
tință a trib. din Arlon (Belgia), din 19 Iulie 1888. 

3) Laurent, XVII, 205, Pand. fr., 1, 1443. Demante, V, 111 
bis III,
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siguranţelor conferite, și ca atare, atrage după sine per- 
derea beneficiului termenului (argument din art. 1646 C. 
C. şi 128 Pr. civ.)1). | 

In acest din urmă caz însă, debitorul poate, cât timp 
perderea beneficiului termenului n'a fost admisă de justi- 
ție, să deie asigurările ce promisese, pe când în caz de a 
fi micșorat prin fapta sa siguranțele date prin contract, 
el nu mai poate să restabilească lucrurile, perderea bene- 
ficiului termenului fiind în asemene caz ireparabilă 2). 

Art. 128 din Pr. civ. mai prevede încă și alte ca- 
suri în care beneficiul termenului este perdut, însă acest 
text referinduse, după părerea generală, la termenul de 
graţie, pe care judecătorii îl pot acorda debitorului neno- 
rocit și de bună credință (art. 1101 C. C., 126 Pr. civ.), 
acest text va fi examinat atunci când ne vom ocupa des- 
pre termenul de grație *). 

Efectele perderei beneficiului termenului. 

Când, prin aplicarea art. 1025, debitorul a perdut, 
beneficiul termenului, datoria devine pură și simplă, și 
creditorul poate să uzeze de toate câile de drept pentru 
a dobândi de îndată plata creanţei sale. 

Dacă însă creditorul a urmărit averea debitorului, şi 
tribunalele vor decide că acest din urmă nu era insolva- 
bil, nici micșorase garanţiile date prin contract, nici re- 
fuzase de a da garanţiile promise, creditorul va suferi 
cheltuelele de judecată, putând chiar fi condamnat și la 
daune, dacă prin această urmărire el a compromis credi- 
tul debitorului (art. 998) $). 

1) Baudry, 1. 957. Vigi, II, 1307.F. Herman, III, art. 1188, 
No. 5i. 'Thiry, “III, 12. Repert. Dalloz, Suppltm., Oblig., 
521. Laurent, XVII, 20£. Acollas, II, p. 830. 'T. Huc, VII, 
286, în fine. Demolombe, XXV, 617, 678. Larombitre, II, 
art. 1188, No. 18. Pand. fr., 1, 1463 urm. Aubry et Rau, 
1V, $ 303, p. 89, t. și nota 15. Duranton, XI, 193. Cpr. 
C. Douai şi Bordeaux, D. P. 47. 2. 28. D. P.52.2 131. 
Art. 1129 din Codul spaniol şi art. 1176 din Codul italian 
sunt formali în această privință. 

2) Demolombe, XXV, 673. Larombiăre, II, art. 1188, No. 19. 
Pand. fi, I, 1472. 

3) Vedi infră, explic. art. 1101. 
4) Cpr. Laurent, XVII, 210. Pand. fe., 1, 1473. C. Bruxelles, 

Repert. Daloz, Oblig., 1296, n. 2. 

131 

Art. 128 
Pr. civ.
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Exigibilitatea anticipată a creanţei sale va aduce un 
folos însemnat creditorului, care se va folosi de îndată de 
lucrul de care, în tot timpul termenului, trebuea să se fo- 
losească debitorul. ” 

Debitorul nu Aceasta nu autorisă înşă pe debitor de a cere o re- 
poate 09190 aueţiune asupra capitalului, fie cu titlu de scont, fie sub 
asupra ca- alt titlu, pentru că el nu mai poate invoca un contract, 
pitalului. care nu mai există și care s'a resiliat din causa lui 1), 

Deducerea, Tot ce se poate admite numai este ca debitorul să 
dobândilor. ceară deducerea dobândilor care ar fi fost cuprinse în 

capital, pentru că contractul fiind resiliat, creditorul nu 
are dreptul la aceste dobângi ?). 

Compensaţie. Exigibilitatea anticipată, care resultă din insolvabili- 
tatea debitorului sau din micșorarea garanţiilor oferite 
prin contract, sau din nedarea garanţiilor promise, nu au- 

torisă de asemene compensarea, care nu va putea să aibă 
loc de cât de la data judecăţei ce constată insolvabilitatea 
sau celelalte împrejurări, sau din diua în care părţile au 
recunoscut existenţa acestor fapte 3). 

Am vedut, când ne am ocupat despre perderea bene- 
ficiului termenului prin declararea în stare de faliment a 
debitorului, că numai datoriile falitului se consideră ca 
ajunse la scadenţă, nu însă şi acele ale fidejusorului sau 
ale codebitorilor falitului, fie chiar solidari. 

Această soluţie este admisibilă, cu toată controversa 
ce există asupra acestui punct, și în casurile când debitorul 
a perdut beneficiul termenului prin celelalte împrejurări 

prevădute de art. 1025, adecă prin insolvabilitatea sa, 
prin micșorarea garanțiilor conferite prin contract, sau 
prin nedarea garanţiilor promise £). 

In cât priveşte exigibilitatea care resultă din declara- 

:) Pand. fr., , 1476. Laurent, XVII, 211. Larombitre, II, 
art. 1188, No. 27. Demolombe, XXV, 696. — Contră. Du- 
ranton, XI, 114. 

2) Demolombe, XXV, 627. Pand. fr., |, 1471. Laurent, XVII, 
211. Larombitre, II, art. 1188, No. 27. V. şi supră, p. 111. 

3) Demolombe, XXV, 101 și XXVIII, 541. Aubry et Rau, 
IV, $ 396, p. 228, 229. Maread6, IV, 827. Pand. fr. 1, 
1419. Larombiere, III, art. 1291, No. 27. Desjardins, Com- 
pensation, 120. 'T. Huc, VIII, 156. Baudry, II, 1119. Lau- 
rent, XVIII, 414, 415. Cas. fr. D. P. 34. 1. 139. 

*) Vedi supră, p. 125, text şi nota 3; p. 1%, t.şin. 1.
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rea în stare de faliment a debitorului (art. 715 C. com.), 
vedi supră, p. 125, text şi nota 1. 

Despre obligaţiile conjunctive, facultative şi alternative. 

Din punctul de vedere al prestațiunei care face obiec- Oblig. com- 
tul obligaţiunii, aceasta poate fi simplă sau compusă. Ast- Pus 
fel, dacă m'am obligat să'ţi dau un cal și un bou, obliga- 
ţia este compusă. | 

Dacă însă m'am obligat săți dau o turmă de oi, o Obiig. 
bibliotecă, etc., obligaţia mea este simplă, de și turma se SImPlă- 
compune din mai multe oi și biblioteca din mai multe 
cărți, pentru că obiectul ei este, în specie, o adunătură 
de mai multe lucruri privite în mod colectiv ca un singur 
lucru într'o denumire generică 1). „Si res non fuerint ex- 
presse (stipulationi), una est stipulatio“ ?). 

Dacă mai multe prestațiuni deosebite unele de altele Casul în care 
sunt datorite chiar în virtutea aceluiaș titlu, precum ar Aia 
fi, de exemplu, în casul când prin unul și acelaș contractsunt datorite 
sar fi vândut un cal cu preţ de 500 lei, o casă cu prețacnizg titlu, 
de 50000 lei și o pădure cu preţ de 20000 lei, obligația 
nu este compusă, ci există atâtea obligaţiuni simple câte și 
obiecte vândute. În acest sens Romanii diceau: „Sezre de- 
bemus în stipulationibus tot esse stipulationes, quot summoe 
sunt, totque esse stipulationes, quot species suntt 3). 

O obligație compusă poate fi conjunctivă, facultativă 
sau alternativă. 

Despre obligaţiile conjunctive, 

O obligaţie este conjunctivă când debitorul datorește Oblig. con- 
de odată fie care din obiectele promise, aşa că el nu se Jetivă. 
poate libera de cât plătind toate aceste obiecte. Astfel ar 
fi, de exemplu, casul în care “ţi aș fi vândut prin unul și 
acelaș act casa mea din. lași și casa mea din București cu 

') Demolombe, XXVI, 25. Pand. fr., 1, 1487. Larombitre, II, 
art. 1189, No. 1 şi 2. Toullier D,, III, partea II, 686 urm. 
Boissonade, op. cit., p. 496, No. 406. 

*) LI. 86, Dig., 45, 1, De verb. obligationibus. Cpr. şi L. 99, 
Dig., loco cit, 

3) L. 29, Prab initio, Dig., 45, 1, De verb. obligationibus. Vedi 
Demolombe, XXVI, 28. Pand. fr., 1, 1488. Larombitre, II, 
art. 1189, No. 3. Aubry et Rau, IV, $ 300, p. 43, 44. Lau- 
rent, XVII, 224. Opr. art. 447 din Ante-proiectul C. japo- 
nez și Boissonade, II, p. 427, No. 407. 
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preţ de 100000 lei. In asemene caz, nu mă voi putea li- 
bera de cât predându'ți ambele imobile vândute, ear nu 
numai unul din ele, pentru că obligația mea este unică, 
de și ea cuprinde mai multe obiecte, şi pentru că debito- 
rul nu poate fi silit a primi o plată parțială (art. 
1101, $1))). 

Deosebire Nu trebue să confundăm obligaţia conjunctivă cu acea 
între oblis: alternativă sau disjunctivă, despre care ne vom ocupa mai conjunetivă 

şi acea alter-la vale, căci între aceste obligaţii există următoarele deo- 
nativă. 

sebiri : 

10 In casul unei obligaţiuni conjunctive, debitorul nu 
este liberat de cât prin îndeplinirea tuturor prestaţiunilor 
la care el este ţinut; pe când, în casul unei obligaţii al- 
ternative, debitorul este liberat prin plata unuia din obiec- 
tele cuprinse în obligaţie (art. 1026); 

20 In casul unei obligaţii conjunctive, lucrurile dato- 
rite sunt, din momentul contractului, în risico-pericolul 
creditorului, conform dreptului comun, și perderea fortuită 
a acestui lucru nul scutește de plata preţului (art. 971, 
1074, Ş 2); pe când în casul unei obligaţii alternative, 
lucrurile datorite nefiind în risicul și pericolul creditorului, 
perderea tuturor lucrurilor cuprinse în obligaţie îl scutesc, 
cel puțin după părerea, unora, de plata preţului. (Vedi 1n- 
ră, p. 141, 149). 

30 In casul unei obligații conjunctive, natura obliga- 
ţii fiind determinată a priori, obligația este mobiliară în 
privința mobilelor și imobiliară în privinţa imobilelor cu- 
prinse înti'ânsa ; pe când în casu) unei obligaţiuni alter- 
native, care ar avea de obiect un mobil sau un imobil, obli- 
gaţia va fi mobiliară sau imobiliară, după natura lucrului 
care se va plăti 5). (Vegi înfră, p. 136 şi 140). 

') Divisibilitatea plăţei ar putea, însă să resulte din impreju- 
varea că m'aş fi obligat aţi preda ambele imobile în locuri 
şi în timpuri deosebite, sau din alte împrejurări din care 
ar resulta că intenţia părţilor ar fi fost ca executarea vân- 
dărei să se poată face în mod deosebit şi separat pentru 
fie-care din lucrurile vândute ex bloc, de o dată şi pentru 
acelaș preţ. Larombiere, II, art. 1189, No. 5. 
Vedi în privința tuturor acestor deosebiri, Acollas, II, p. 
834. Laurent, XVII, 225. Mourlon, II, 1237. Demolombe, 
XXVI, 26. Pand. fi., 1, 149%.
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Despre obligaţiile facultative. 

Obligația este facultativă când ea nu are de obiect 
de cât una şi aceiaș prestațiune, însă debitorul are prin 
lege sau convenție facultatea de a se libera, înlocuind o 
prestațiune prin alta (non est în obligatione, sed in solu- 
tione). Lixemplu: Îţi promit un cal, pe care'l crese actual- 
mente, convenind însă că mă voi putea libera dându'ți 
500 lei. Obligaţia, în casul de față, nu este alternativă, 
pentru că nu m'am obligat aţi da calul sau 500 lei), ci 
numai un singur obiect, calul, plata sumei de 500 lei fiind 
numai o facultate pentru mine de a mă putea libera de 
obligația mea (în facultate solutionis); de unde şi numele 
de obligaţie facultativă, admis de doctrină după Delvin- 
court, care cel întăi “i a dat acest nume?). 

Obligaţiile facultative se găsesc foarte des în testa- Art. 1192. 
mente 5). Codul nostru nu cuprinde de cât un singur caz 
de obligaţie facultativă, și anume în art. 17921). 

După acest; text, detentorul unui imobil ipotecat ur- 
mărit de creditorul ipotecar, are facultatea sau de a plăti 
toate capitalurile și dobândile exigibile, sau de a lasa i- 
mobilul ipotecat fără nici o reservă. 

Din împrejurarea că, în obligaţiile alternative, toate Deosebire 
între oblig. 

, Pa facultativă şi 
1) on sant duo în „Migatione, sed una. acea alterna- 
2 Cpr. Delvincourt, IL, p. 497, nota asupra p. 157 (ediţia din  tivă. 

1834, Dijon). Pothier, II, 243, 244. G. Giorgi, IV, 443. 
Marcad6, 1V, 591. Amntz, III, 111. Demolombe, SĂVI, 30. 
Baudry, II, 963. Larombiere, II, art. 1196, No. 2. Moli- 
tor, I, 171. Demante, V, 115 bis II. Durantou, XI, 154 
urm. "Bernard, II, 613. Aubry et Rau, IV, $ $ 300, p. 45. 
Thiry, IUL, 11, Acollas, II, p. 8%. Mourlon, II, 19389. Vi- 
gi6, II, 1356, 1351, Pand. fr., 1, 1493 urm. Huc, 
VII, 294. 

2) Brerplu: Las lui A casa mea din Iaşi, cu facultate însă 
pentru moştenitorul- meu de a se libera, de acest legat, plă- 
tindu-i 10000 lei. În casul de faţă, un singur lucru ” este 
datorit (ana est sn obligatione), şi anume casa legată, moş- 
tenitorul meu având numai facultatea de a plăti un alt 
lucru în loc, aliud pro alio, adecă 10000 lei. Cpr. Baudry, 
TI, 963. Pand. fr, |, 1493. Mourlon, II, 1938. 

4) Codul îr. mai cuprinde încă şi alte exemple de obligaţiuni fa- 
cultative în art. 891 și 1681, eliminate de legiuitorul nostru. 
Cpr. art. 120 C. com. fr, modificat de asemene de legiui- 
torul nostru (art. 339 C. com.), care cuprinde earăş un 
exemplu de obligație facultativă.
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lucrurile sunt 4 obligatione, pe când în obligatia faculta- 
tivă, numai un singur lucru este cuprins în obligație, re- 
sultă următoarele consecinţe: 

10 De câte ori, într'o obligaţie alternativă, unul din 
lucruri pere prin caz fortuit, obligaţia subsistă pentru 
celalalt lucru (art. 1030, $ 1), debitorul nefiind liberat 
de cât prin perderea fortuită a tuturor lucrurilor cuprin- 
se în obligaţie (art. 1032, 1033); pe când, în obligaţia 
facultativă, perderea fortuită a, lucrului care este în obli- 
gatione, liberează pe debitor (art. 1156); 

20 Creditorul care nu are alegerea nu poate să ceară 
unul din lucrurile cuprinse în obligația alternativă ; pe 
când el are acest drept în obligaţia facultativă, în care 
un singur lucru este datorit; 

30 Natura mobiliară sau imobiliară a obligaţiunii al- 
ternative remâne nedeterminată pănă la alegere 1); pe când, 
în obligația facultativă, ea este determinată imediat, în 
dată ce obligația s'a format, și este mobiliară sau imobi- 
liară, după cum lucrul este mobil sau imobil; 

40 Dacă unul din lucrurile cuprinse în obligaţia al- 
ternativă este un fapt ilicit sau un lucru care nu există 
în comerţ, obligația nu este nulă, ea fiind restrânsă la ce- 

lalalt obiect, pe care creditorul poate să'l ceară; pe când 
în ipoteza unei obligaţii facultative, dacă obiectul care este 
în obligatione este un fapt ilicit, un lucru care nu există 
sau care nu este în comerț, obligaţia este din contra nulă, 
și creditorul nu poate să ceară lucrul care este în facul- 
tate solutionis, pentru că neexistând obligaţie, nu poate să 
existe nici plată 2). 

Câte o dată poate să fie greu de a se distinge dacă 
obligația este alternativă sau facultativă, sau chiar cu clau- 
să penală î). 

Aceasta este o chestie de fapt care se va decide după 
împrejurări, şi Delvincourt (loco supră cit.) după care s'au 
luat toţi autorii în această privință, dă următoarea regulă: 

1) Vedi înfră, p. 140, text şi nota 2, 
2) Vedi asupra tuturor acestor deosebiri, Arntz, III, 111. Thiry, 

III, 17. Baudry, II, 963. 7. Huc, VII, 294. Pană. fr. |, 
1494 urm. Demolombe, XXVI, 31. Acollas, II, p. 835. Mour- 
lon, II, 1238. Vigie, II, 1357. Laurent, XVII, 226 urm. 
Giorgio Giorgi, IV, 443 urm. . 

3) Vedi infră, explic. art. 1068. Cpr. G. Giorgi, IV, 454.
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Presupunând că debitorul nu este de față, trebue să ve- 
dem care este lucrul în privinţa căruia el poate să fie urmă- 
rit asupra bunurilor sale. Dacă el poate să fie urmă- 
rit pentru ambele lucruri menţionate în obligație, obliga- 
ţia este alternativă ; dacă însă el nu poate î urmărit de 
cât în privința unuia din acele lucruri, obligaţia este fa- 
cultativă 1). 

In fine, trebue să observăm că o obligaţie alternativă O oblig. al- 
poate deveni facultativă, căci după ce s'a cuprins într'ân-  temativă , | i , Îi poate deveni 
sa alternativa mai multor lucruri, debitorul poate să'și re- facultativă. 
serve facultatea de a plăti unele în locul altora 2). 

SECŢIUNEA III. 
Despre obligaţiunile alternative. 5) — Caracterele acestor 

obligaţiuni. 

Art. 1026. — Debitorul unei obligaţiuni alternative este 
liberat prin predarea unuia din două lucruri ce erau cuprinse 
în obligaţie. (Art. 1027 C. C. Art. 1189 C. fe.). . 

Art. 1033. — Aceleași principii se aplică când obligaţiu- 
nea alternativă cuprinde mai mult de dou& lucruri. (Art. 1296 
C. C. Art. 1196 C. fr.). 

Art. 1029. — Obligațiunea este simplă, de şi contractată 
în mod alternativ, dacă unul din două lucruri promise nu poate 
fi obiectul *) obligaţiuni. (Art. 963, 1026 urm. C. C. Art. 119 
C. fr). 

3) Opr. L. 6, $ 1, Dig., 49, 1, De re judieuta. 
2) Pana. fr., Oblig., 1, 1499, în fine. 
3) Art. 1026 urm. presintă o utilitate practică destul de res- Inutilitatea 

trensă ; de aceea, sunt autori care cred că ele ar putea fiart.1026 urm. 
eliminate din Cod. Vegi Baudry, II, 960, în fine. Codul fe- 
deral al obligaţiilor cuprinde o singură disposiţie în această 
privință, prin care se conferă alegerea debitorului, dacă 
contrariul nu reșultă din contract (art. 82). Dacă la această 
disposiție s'ar mai adăoga, precum făcuse Codul Conven- 
ţiunei naţionale, că, la caz de perirea unuia din lucruri, 
trebue să se predee pe celalalt, aceasta ar fi prea suficient. 

Legiuirile străine, mai toate tratează însă această ma- Dreptul 
terie foarte pe larg. Cpr. Codul olandez (art. 1308—1313); străin. 
Codul italian (art. 11177—1183); Codul spaniol din 1859 
(art. 1131—1136); Codul german din 1896 (art. 262—965), 
ete. Vedi și art. 448-—455 din Ante-proiectul Codului ja- 
ponez. 

î) Textul fe. dice subiectul obligaţii. 'Textul nostru este mai
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Obligaţia alternativă (alternativa), numită câte o dată 
și disjunctivă (disjunctiva), este aceea, prin care debitorul se 
obligă a face cel puțin dou 1) sau mai multe prestațiuni, 
în așa, mod în cât îndeplinirea uneia din ele să'l libereze 
de celelalte 2). FEzemplu : Mă oblig aţi da un bou sau un 
cal. Particula disjunctivă sau caracterizează deci obligaţia 
alternativă, după cum conjuncţiunea ș; caracterizează pe 
acea conjunctivă. | 

In exemplul de mai sus atât boul cât şi calul promis 
sunt cuprinse în obligaţiune 5), pentru că fie care din aceste 
lucruri poate face obiectul alegerei fie din partea debito- 
rului, fie din partea creditorului, dacă acest drepti sa 
acordat lui (art. 1027). Prin remiterea însă numai a u- 
nuia din obiectele promise, debitorul este liberat (art. 1026). 
Duo sunt în obligalione, una vero în solutione. 

Nu numai obligaţia, dar și termenul poate îi alter- 
nativ, însă, în asemenea caz, alegerea aparţine neaparat 
debitorului. Astfel, dacă m'am obligat aţi plăti 10000 lei 
la 1 ianuar sau la 1 fevruar, este ca și cum m'aș fiobli- 

exact, întrebuințând cuvântul obiectul, ca şi art. 1179 din 
Codul italian. Cpr. Laurent, XVII, 218. Demolombe, 
XXVI, 9. Baudry, Il, 961. 'T. Huc, VII, 2%. 

1) Obligaţia, care n'ar cuprinde de cât un singur lucru, sau o 
adunătură de mai multe lucruri privite în mod colectiv ca 
un sigur lucru (veci supră, p. 133), n'ar fi alternativă, ci 
pură şi simplă. Laurent, XVII, 216. Pana. fi. Î, 1503. 
Cpr. art. 447 din Ante-proiectul Codului japonez. 

2) „Stipulatus sum decem mihi aut honimem Titio dari, si homo 
Titio datus fuisset, promissor a me liberatur“, L. 34, $ 2, 
Dig., 46, 3, De solutionibus. 

3) In ce sens lucrurile promise sub alternativă sunt ele cu- 
prinse în obligaţie ? Chestiunea era controversată altă dată 
şi este controversată şi astăqi. Demolombe, (XĂVI, 6 urm.) 
susține că toate lucrurile promise sunt datorite în acelaş 
mod şi în acelaş grad și că, prin urmare, toate sunt de o 
potrivă în obligatione. Laurent (XVII, 217) şi Colmet de 
Santerre (V, 115) admițând părerea lui Dumoulin, susțin 
însă că numai un Singur lucru este în obligatione, şi că 
acest lucru, până la alegerea debitorului sau creditorului, 
remâne nedâterminat între mai multe lucruri determinate, 
unu de certis. Cpr. Repert, Dalloz, Supplem., Oblig., 532. 
Pand. fr., 1, 1507, 1508. Chestiunea nu presintă însă nici 
un interes practic, după cum observă Larombisre (II, art. 
1189, No. 6). Cpr. Giorgio Giorgi, IV, 424.
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gat a'ţi plăti la 1 fevruar, pentu că fie care vrea să aibă 
soroc mai lung, după cum se exprimă Codul Caragea (art. 
13, partea VI, capit. 2). 1). 

Se poate întâmpla ca o obligaţie să fie contractată 
sub forma alternativă şi, cu toate acestea, ea să fie pură 
și simplă, de exemplu, în casul în care unul din cele dou 
lucruri promise nu poate face obiectul unei obligaţiuni 
(art. 1029). 

Această regulă împrumutată de la Pothier (II, 249) 
este evidenta, pentru că, de câte ori unul din cele două 
lucruri promise nu poate face obiectul obligațiunii, de e- 
xemplu, nu este în comerț sau aparținea de mai înainte 
creditorului 2), obligația ne mai având de obiect decât un 
singur lucru, ea este pură și simplă, pentru că nu mai 
există nici o incertitudine asupra lucrului datorit 5). 

Obligația mai devine încă pură și simplă când unul 
din lucrurile promise a perit fie prin caz fortuit, fie din 
greșala debitorului, sau nu mai poate fi predat din ori ce 
altă împrejurare, când, de exemplu, el a fost expropriat 
pentru causă de utilitate publică sau scos din comerț 4), 
sau a devenit proprietatea creditorului (art. 1030, $ 1) 5), 
pentru că creditorul stipulând dou& lucruri sub alternati- 
vă, perirea unuia, din ele face ca să'i remâe celalalt, re- 

i) Cpr. Larombisre, II, art. 1186, No. 10. Pand. fr., 1, 1367.— 
Această soluţie era admisă şi la Romani: „E si ita stipula- 
tus fuero calendis ianuariis vel februariis dari spondes ? Pevinde 
est quasi calendis februariis stipulatus sim (L. 19, Dig., 45, 
1, De verb. obligationibus).... guia în stipulationibus id serva- 
tur, ut quod minus esset, quodque longius, esse viderelur în 
obligationem deductum*“. (L. 109, Dig., loco cit.). 
Opr. L. 16, Pr, Dig., 45, 1, De verb. obligalionibus şi L. 
12, $ 4, Dig,, 46, 3, De solutionibus et liberationibus. Vedi 
şi Pothier, Oblig., IL, 249. 

5) Cpr. Pand. fr., 1, 1509—1511. Larombitre, II, art. 11%, 
No. 1 și 2. Demolombe, XXVI, 9—12. Laurent, XVII, 918. 
T. Huc, VII, 292. G. Giorgi, IV, 421. 

4) Pană. fr., 1, 1582. Demolombe, XXVI, 92. Mareadă, IV, 
583. Larombitre, II, art. 1193 urm., No. 10. Aubry et Rau, 

__ IV, $ 300, p. 46, t. şi nota 14. 
*) Cpr. L. 16, Pr., Dig, 45, 1, unde se dice: „Si Stichum aut 

Pamphilum mihi debeas, et alter ex eis meus factus sit ex 
aliqgua causa, religuum debetur mihi a te“. V. infră, p. 151. 

Lic
ă 
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liquum debetur, după cum se exprimă L. 16, Dig., 45, 1, 
De verb. obligationibus !). 

Consecințele Din împrejurarea că ambele lucruri promise sub al- 
care resultă, 
din impreju- 
rarea că am- 
bele lucruri 
sunt datorite 

ternativă sunt în obligatione, resultă următoarele consecinţe : 
10 Natura mobiliară sau imobiliară, divisibilă sau in- 

divisibilă a obligațiunii atârnă de natura obiectului asupra 
căruia poartă alegerea. Astfel, într'o obligație care ar a- 
vea de obiect un mobil sau un imobil, un lucru divisibil sau 
indivisibil, obligaţia va fi mobiliară sau imobiliară, divisi- 
bilă sau indivisibilă, după cum se va alege mobilul sau 
imobilul, lucrul divisibil sau acel indivisibil. Cât timp deci 
alegerea nu s'a făcut, natura obligații remâne nedetermi- 
nată și în suspensie ?). 

20 Pănă la alegerea lucrului care face obiectul obli- 

Proprietateaga ţii alternative, dobânditorul lui are numai un drept de 
nu se trans- 
mite de cât 

la, determina 
rea lucrului 

creanță şi proprietatea nu-i este transferată de cât la de- 

“terminarea lucrului prin alegere, pentru că, de și legea 
prin alegere.n'o spune formal, totuși din art. 971 și 1295, $ 1 resultă 
Controversă.; insă implicit că proprietatea nu se strămută astădi prin 

efectul consimțământului de cât în privința lucrurilor de- 
terminate 2); şi într'o vândare a donă lucruri alternative, 
lucrul vândut este nedeterminat pănă la alegere, soluție 
care este cuatât mai admisibilă cu cât ea resultă şi din dis- 
cursul oratorului guvernului (Bigot-Prâameneu) 4). 

In zadar se obiectează că creditorul, în specie, a de- 
venit proprietar din momentul vândărei prin efectul retro- 
activ al îndeplinirei condiţii suspensive sub care vânda- 
rea ar fi fost contractată (art. 1015), adecă ca el să de- 
vie proprietarul cutărui lucru, dacă alegerea va avea 
de obiect acest lucru, pentru că, în drept, neexistând de 

1) Cpr. Laurent, XVII, 219. Demolombe, XXVI, 13. Duver- 
gier asupra lui 'Toullier, III, partea II, 695 nota a. La- 
vombiere, II, art. 1193, No. 3. Pand. ft., I, 1512 urm. 

2) Cpr. Pothier, II, 254. 'T. Huc, VII, 291. Vigi6, II, 1363, 
Mourlon, II, 1237. Demante, V, -115 bis 1. Demolombe, 
XXVI, 15. Laurent, XVII, 225, 241. 'Phiry, III, 15. Pand. 
fr., 1, 1515. Vedi şi supră, p. 134 şi 136. 

5) Vegi t. V, p. 187; t. [V, p. 182; t. III, p. 208. 
4) Locr6, Legisl. civile, XII, 18. Cuvintele pronunţate de ora- 

torul guvernului se găsesc reproduse în Mourlon, II, 1233.
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cât condiţiile stipulate de părți sau subinţelese de lege, în 
specie, nu există nici una, nici alta 1). 

Din împrejurarea că creditorul sub alternativă nu de- Consecințele 
vine proprietar de cât la determinarea Inerului prin ale- e vetuctă 
gere, resultă următoarele consecinţe : piul de mai 

1% Dacă vândătorul, înainte de alegere, a înstrăinat SU: 
cătră altul lucrul vândut sub alternativă, sau l'a grevat 
de drepturi reale, cumpărătorul nu va putea să revendice 
lucrul de la cei deal treilea achisitori și va trebui să res- 
pecte drepturile reale concedate de vândetor, remănându'i 
însă recurs contra acestui din urmă; 

20 In caz de insolvabilitate sau de faliment a vân- 
d&torului sub alternativă, cumpărătorul fiind un simplu cre- 
ditor, nu va putea să reclame lucrul vândut, ci va trebui 
să se mulțămească cu un simplu divident, venind în concu- 
renţă cu ceilalți creditori 2). 

O altă chestiune, nu mai puţin controversată, pe care Risco-peri- 
unii o leagă cu aceea a transmiterei proprietăţei, este ur- colul Iueru- 
mătoarea : Cine va suferi riscurile în obligaţiile alterna- sub alterna- 
tive ? Presupunând, de exemplu, că “ţi am vândut cu Preto rai, 
de 50000 lei casa mea din Iaşi, strada Muzelor, seu aceea 
ce am în București, calea Victoriei, și că ambele imobile 
au perit prin caz fortuit, chestiunea este de a se ști dacă 
vei fi liberat de obligaţia de a'mi plăti preţul, după cum 
eu, în lipsă de obiect, sunt liberat de obligația mea (art. 
1032, 1156). 

Părerea generală este că, în obligaţiile alternative, 
ca și în acele pure și simple, riscurile sunt în sarcina cre- 
ditorului, conform principiului general înscris în art. 971, 

1) Laurent, XVII, 221. Thiry, III, 15. G. Giorgi, IV, 436. Vigi6, 
11, 1363. Larombitre, I, art. 1138, No. 18 şi II, art. 1193, 1194, 
No. 2. Toullier D., III, partea II, 695. Pand. fe., 1, 1517.— 
Contră. Demolombe, XXVI, 19. Dewante, V, 115 bis, VI. 
Mourlon, II, 1333. — După Marcadă (IV, 587), chestiunea 
ar trebui să fie resolvită prin o distincţiune. Dacă alege- 
rea aparţine debitorului, ceea ce se va întâmpla mai tot- 
deauna, proprietatea nu se va transmite creditorului de cât 
prin exerciţiul acestei alegeri, ear dacă ea aparţine ere- 
ditorului, proprietatea este de îndată transmisă asupra ca- 
pului său. 
Laurent, XVII, 222. Phiry, III, 15. G. Giorgi, IV. 436. — 
Contră. Mourlon, II, 1234. Demolombe, XXVI, 20 urm. 

1 
=
—
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în fine şi 1074, $ 2, pentru că aceste texte nu fac nicio 

deosebire între obligaţiile simple și acele alternative. Prin 

urmare, în exemplul de mai sus, vei fi obligat aţi înde- 

plini obligaţia, adecă ami plăti preţul, pentru că eu "mi 

am îndeplinit pe a mea, chiar dacă ambele imobile au pe- 

vit prin caz fortnit, dându-le îngrijirea unui bun 80spo- 

dar, și dacă ele au perit, aceasta nu se datoroşte culpei 

sau negligenței mele, ci unor împrejurări străine, care sunt 

în sarcina d-tale : Res perit creditori 1). 

Efectele obligaţii alternative. 

Efectele obligaţii alternative sunt relative : 10 la a- 

legerea lucrului care urmează a fi plătit; 20 la perderea 

lucrurilor cuprinse în obligaţie. 

10 Alegerea Iuevului datorit sub alternativă. 

Apt. 1027.— Alegerea o are debitorul, dacă nu s'a, acordat 

expres creditorului. (Art. 983, 1319, 1027 C.C. Art. 1180 C. fi). 

Art. 1028.-— Debitorul se poate libera predând sau pe 

unul sau pe altul din lucrurile promise ; nu poate însă sili pe 

creditor a primi parte dintrunul şi parte dintraltul. (Art. 1027, 

1060, 1061, $ 3, 1100, 1101 C. C. Art. 1191 C. fi.). 

Prin aplicarea principiului înscris în art. 993, după 

care, la caz de -îndoeală, convenţia se interpretă în favoa- 

rea acelui ce se obligă, alegerea lucrului datorit sub o al- 

ternativă aparţine debitorului 2), dacă ea ma fost acordată 

  

1) Laurent, XVII, 293. G. Giorgi, IV,431: Demolombe, XĂVI, 

23. Demante, V, 115 bis IV. Vigit, II, 1365, text şi nota 

1. Duranton, XI, 150, 151. Alex. Degre, Dreptul din 1886, 

No. 43, p. 3392. Pand. fr., 1, 1522. Cpr. L. 34, $ 6, Dig., 

18, 1, De contrahenda emplione. — Contră. Larombiăre, (II, 

art. 1193, 1194, No. 2), după care riscurile ar fi în sarcina 

debitorului, pentru că el nu încetează de a fi proprietar 

cât timp obligația remâne alternativă. Vedi şi Mourlon, 

TI, 1936. 
„Si ita distrahatur, ia aut illa res, utram eliget venditor, 

cec evit empta“. L. 25, Pr., Dig., 18, 1, De contrahenda emp- 

tione. Opre. art. 1218 0. Calimach (906 C. austriac) citat 

infră, p. 145; 82 C. federal; 1139 C. spaniol, ete. Cpr. şi art. 

262 Cod. german, unde se dice: „La caz de îndoeală, ale- 

gerea aparţine debitorului“. „So steht das Wahlrecht în 

Zaveifel dem Sehuldner zu“. 

t>
 
—
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„expres . creditorului 1), ceea ce exclude consimțământul 
tacit ?). Ă 

In dreptul actual neexistând însă nici un termen sa- Expresiunile 
cvamental, expresiunele : creditorul za lua, va prelua, paili» care poa- 
avea facultatea de a lua, de a alege sau de a prelua, ete. dreptul de 
implică dreptul de opțiune pentru creditor 3). Soluţia ar fi opţiune p- 
însă cu totul alta, dacă, în loc de aceste expresiuni neîn- 
doelnice, actul ar prevedea că creditorul va cere, va exige, 
va face a i se remite, etc. 4). 

Această facultate de a alege lucrul datorit sub 0 al- 
ternativă nefiind personală, trece la moștenitorii debitoru- 
lui sau a creditorului ?). 

Dacă moștenitorii debitorului nu se înțeleg între eiCasul în care 
spre a alege acelaş lucru, judecătorii le va acorda un ter- mostenitorii 
men pentru a se înțelege, fără însă a putea, în asemenenu se înțăleg 
caz, precum voea Dumoulin, să acorde alegerea creditoru- genei 
lui, pentru că aceasta ar însemna a modifica contractul, 
care este legea părților (art. 969) 6). | 

Dacă creditorii (presupunând că ar fi mai mulţi) sau 
moștenitorii lor nu se înțeleg în privința alegerei, debito- 
rul nu va putea fi obligat a plăti, şi judecătorii le va a- 
corda un termen sau, la urma urmei, vor exercita ei în- 
suși dreptul de opţiune 7, 

La Romani, întrun caz analog, de câte ori lucrul le- Dreptul re- 
gat era lăsat la alegerea legatarilor (legatum  optionis) 5) 
și colegatarii sau moștenitorii legatarului nu se înțelegeau 
între ei, alegerea aparţinea acelui desemnat de sorţi, sorte 
hoc esse dirimendum (Instit., Ş 23, în fine, IL, 20, De le- 
gatis), soluţie care nu mai poate fi admisă astăzi, cu toată 
părerea contrară a lui Toullier (III, partea II, 699), cu 

  

1) Cpr. C. Douai, D. P., 92. 2. 380. 
2) Laurent, XVII, 235. Demolombe, XĂVI, 38. 
5) Cpr. Demolombe, Laurent, loco supră cit. Duranton, XI, 

137. Larombiăre, II, art. 1190, No. 2. Pand. fe., 1, 1528. 
4) Pand. fr., 1, 1529 şi autorii supră citați. 
5 Laurent, XVII, 238. Toullier D., III, partea II, 691. 'Thi- 

"y, LIT, 14, în fine. 
& Laurent, XVII, 939, Demante, V, 118 bis II. 
*) Cpr. Laurent, XVII, 939. Demolombe, XXVI, 47. Demante, 

V, 118 bis 1. Repert. Dalloz, Supplem., Oblig., 53. Larom-4 
bi&re, II, art. 1191, No. 10. Pand. fr., I, 1543. 

* Cpr. art. 798 urm. C. Calimach. Vedi î. IV, p. 59.
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toate că legiuitorul a admis sorții în împărţelele judecătorești 
pentru a determina atribuţiunea loturilor (art. 743 urm.). 

Cunoscând persoanele cărora aparţine dreptul de op- 
țiune, cată acum să determinăm modul după care această 
opțiune se poate exercita. 

Modul cum Alegerea din partea debitorului se manifestă prin pre- 
se manifestădarea unuia din lucrurile datorite (azi. 1026) sau, la caz 

” de refus din partea creditorului, prin oferta reală ce el ar 
face în acest sens (art. 1114 urm.) 7). 

Alegerea din partea creditorului, de câte ori conven- 
ţia îi conferă acest drept, va trebui să se manifeste prin ce- 
rerea unuia din lucrurile promise, o simplă declarație a, 
voinţei sale fiind nesuficientă, în lipsa unei înțălegeri co- 
mune ?). 

ți AM Dar dacă debitorul poate, când alegerea îi aparține 
* “lui, să deie lucrul ce va voi, el nu poate să deie parte 

din -un lucru și parte din altul, plata fiind indivisibilă (art. 
1028, 1101) 5), după cum nici creditorul care are alegerea, 
nu poate să ceară o parte din un lucru și o parte din altul5). 

Demolombe, XXVI, 48. Repert. Dalloz, Supplem. Obhg., 533. 
Demante, V, 194 bis |. Larombitre, II, art. 1190, No. 3.— 
Vedi însă Laurent (XVII, 232), după care un simplu act 
al voinţei debitorului ar fi suficient pentru a face ca ale- 
gerea să fie definitivă.—După art. 1133 din Codul spaniol 
de la 1889, alegerea nu'şi produce efectele sale de cât din 
diua în care ea a fost notificată. 

2 Demante, V, 124 bis I. Thiry, III, 14. Demolombe, XXVI, 
49. Larombiere, II, art. 1190, No. 3. Repert. Dalloz, Sup- 
plem. Oblig., 533. Pană. fr., I, 1546.—Contră. Laurent (XVII, 
231), după care o simplă declaraţie de voinţă din partea cre- 
ditorului ar fi suficientă. Cpr. art. 263,$ 1 C. german după 
care alegerea are loc prin declaraţia adreşată celei lalte 
părţi: „Die Wahl exfolgt durch Erklărung gegeniiber dem an- 
deren Theile“.— Curtea din Paris a decis (22 fevr. 1884) că 
o simplă circulară sau o inserţiune în diare n'ar fi nici în- 
tr'un caz suficientă pentru a pune pe creditor în întărdie- 
re de a'şi exercita dreptul său de opţiune. Pond. fr., I, 1547. 

5 Laurent, XVII, 933. Demolombe, XXVI, 64, 66. Demante, 
V, 118 bis I. Pand. fr., I, 1559. Larombiere, Il, art. 1191, 
No. 1. Cpr. art. 266 C. german, unde se dice: „Der Schul- 
dner îst au Theilleistuugen nicht bevechtigt“. Cpr. art. 1864 
C. Calimach (1415 C. austriac). 

4) Pothier, II, 241. Demolombe, SXVI, 65. Laurent, XVII, 
236. Pand. fr., I, 1560. Demante, V, 118 bis. Larombiăre, 
II, art. 1191, No. 2. Cpr. L. 8, $ 2, Dig., 30, De legatis 1.
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Când am dis că alegerea debitorului se manifestă sauk redarea sau 
prin predarea unuia din lucrurile datorite sub alternativă, părţi a lueru- 
sau prin ofertă reală, ear aceea a creditorului prin cererea lui datorit. 
unuia din lucrurile cuprinse în obligaţie, se înțălege că 
alegerea este desevârșită, chiar dacă debitorul ar fi predat 
sau creditorul ar fi cerut numai o partea unuia din lucru- 
rile datorite. Astfel, dacă m'am obligat a'ţi da sub alterna- 
tivă casa mea din Iași sau 20000 lei, și eu ți am dat și 
d-ta ai primit, sau d-ta ai cerut 10000 lei, alegerea se 
socotește făcută în privința sumei, și nici eu nu voi mai 
putea săți dau casa, nici d-ta s'o mai ceri de la mine?). 

Alegerea, debitorului sau a creditorului o dată sevâr- Trevocabili- 
șită în cunoștință de causă şi în deplină libertate, este ire-rei făcută în 
vocahilă ; ceea ce însămnează că nici debitorul, nici credi- unogtinţă 
torul nu poate în urmă să mai revie asupra ei, pentru Căart. 1218 6, 
una din părţi nu poate să stea indefinit la discreția celei- Calimach. 
lalte *). „Dacă făgăduinţa se va putea împlini în mai multe 
chipuri, dice art. 1218 din Codul Calimach (906 C. austr'.), 
are dritul alegerei acel îndatorit, însă nu poate de sineș a 
se lepăda de alegerea ce o dată a făcut. 

Debitorul care a făcut oferţa reală va putea însă să 
revie asupra ei cât timp această ofertă n'a fost acceptată, 
în mod expres sau tacit de creditor (art. 1118, 1119), 
după cum creditorul va putea să revie asupra cererei sale 
cât timp ea n'a fost acceptată de debitor, sau cât timp n'a 
intervenit încă o hotărire definitivă. 

Această regulă a irevocabilităţei nu se aplică însă de Casurile în 
câte ori nu este vorba de o singură obligaţie alternativă, pare regula 
ci de mai multe obligaţii succesive și periodice, când, de tăţei nu este 
exemplu, debitorul s'a obligat a plăti creditorului pe fie aplicabilă. 
care an o sumă de bani, sau o parte din beneficiile rea- 
lisate într'o exploatâre determinată. In asemene caz, ale- 
gerea făcută pentru un an lasă, afară de o convenţie con- 
îvară, să subsiste dreptul de opţiune pe anii următori 3). 

1) Cpr. Demolombe, XXVI, 50. Pand. fe., 1, 1548. Larom- 
bi&re, II, art. 1190, No. 4. 

*) Pand. fr., I, 1549. Larombitre, II, art. 1190, No. 3. Demolom- 
be, XXVI, 51. 'Thiry, III, 14. Demante, V, 124 bis II. Poul- 
lier D., III, partea II, 692 nota 1. Giorgi, IV, 431. Mass6- 
Verge, III, $ 532, p. 367.—Vedi însă Laurent, XVII, 242. 

3) Pothier, II, 247. Demolombe, XXVI, 52. Pana. fe., I, 1552. 
Proudhon, Usufruit, 1, 464. Larombiăre, II, art. 1190, No. 

10
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Casuliscare Alegerea nu este de asemenea irevocabilă de câteori 
debitorul sub debitorul sub alternativă a plătit unul din lucrurile cuprin- 
plătitun lu- se în obligație dzn eroare, credând, bună oară, că el nu da- 
cru din - torește de cât acest lucru și că obligația sa este pură și 

simplă în loc de a fi alternativă. In asemene caz, el va 
avea dreptul de a cere înapoi lucrul plătit din eroare, cel 
puţin atunci când repetiţia n'ar aduce nici o pagubă cre- 
ditorului 1), dăndu'i pe celalt lucru, conform teorii Sabinieni- 
lor 2), admisă și astăzi, pentru că, în specie, ela plătit 
ceea ce nu datorea 3). Şcoala proculeiană voea din contra 
ca, în asemenea caz, repetiţia să nu poată avea loc, pen- 
tru că lucrul plătit era cuprins în obligaţie, şi ca atare, 
nu se plătise un lucru nedatorit 4). 

Casul în care Aceiaș soluție este aplicabilă şi creditorului, de câte 
creâitorul a an: : ora si î : . ; primit alt ori din eroare și în necunoșştința dreptului de opţiune ce 

lucru de cât'i era acordat, el a cerut sau a primit plata unui lucru 
acel datorit. dețerminat, având dreptul, în asemene caz, de a cere pe 

celalt lucru de la debitor, restituindu'i pe acel primit 5). 
Vasul în care Creditorul n'ar putea însă să revie asupra alegerei 
ucrul ales de - a . - i A = 
creditor este Sâle făcute în necunoştință de causă, sub cuvânt că lucrul 
afectat de vi-pentru care el a optat ar fi afectat de viciuri ascunse, a- 
ciuri ascunse. A . . 1. . - 
Controversă VEnd, în asemene caz, numai acțiunea redibitorie (art. 1352 

urm.) 6). 

8. 'Poultier D., III, partea II, 693. Demante, V, 124 bis IV. 
'TPhiry, III, 14, care citează în acest sens o decisiune a C. 
din Litge, din 21 Martie 1868. T. Huc, VII, 291. Laurent, 
XVII, 944. G. Giorgi, IV, 431. Cpr. L. 21, $ 6, Dig., 19, 
1, De act. empti et venditi.— Vedi însă Duranton, XI, 141. 

5 Cpr. Demolombe, XXVI, 55. 
2 1, 39, $ 3, Dig., 12, 6, De condictione indebiti. 
3 Cpr. Pothier, II, 255. 'Toullier D., III, partea II, 692. De- 

mante, V, 124 bis III. Larombiere, II, art. 1190, No.5. 
Demolombe, XXVI, 54. Laurent, XVII, 243 şi XX, 347. 
Pand. fr., |, 1553. 1. Huc, VIII, 391. G. Giorgi, IV, 432. 
Vedi şi t. V, p. 365. 

5 TU, 19, Dig, 31, De legatis IL. ă 
5) Demolombe, XXVI, 56. Larombiăre, II, art. 1190, No. 6. 

Panâ. fr., 1, 1555. Cpr. G. Giorgi, IV, 434. 
6 Demolombe, XXVI, 61,.62. Larombitre, 1, art. 1191, No. 

1. Pand. fr. 1, 1550. —Contră. 'Toullier D., III, partea 1], 
692 (argument din L. 9, $ 1, Dig., 33, 5, De optione zel 
electione legata). Argumentul tras din această lege este însă 
departe de a fi concludent, pentru că ea nu cuprinde de 
cât o interpretare in fapt a voinţei testatorului. Vedi De- 
molombe, XXVI, 61. 
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Dacă presupunem acum că debitorul a dou& lucruriCasul in care 
sub alternativă a plătit ambele lucruri din eroare, cre- debitorul a 
dând că obligaţia era conjunetivă, pe când ea era alter- roare toate 
nativă, nu mai încape îndoeală că el va pute cere înapoilueriile da- 
unul din aceste lucruri, pentru că numai unul se datoreş- alternativă. 
te, ear nu amândouă. „Dacă cineva. dator fiind a da unul Art. 15910. 
din dou€ lucruri, dice art. 1891 din Codul Calimach (1436 
C. austriac), au dat cu greşală, amândouă, poate să ceară 
înapoi acel lucru ce za zoi dintr'acele două. 

Codul Calimach curmând controversa care exista în Soluţia g. 
această privinţă între jurisconsulții romani, permite debi- este ads 
torului de a cere înapoi lucrul ce e/ za vos, quod sibi pla-bilă şi astăzi. 
cuerit, soluţie admisă atât de Pothier (II, 257) cât şi de 
Iustinian 1) și admisibilă și astăzi, pentru că eroarea fiind 
a debitorului, el este în drept a dobândi repararea preju- 
diciului suferit prin această eroare, şi condicţia îndebiti pe 
care el necontestat o are trebue să'l pue în situația de 
mai înainte, pe când avea alegerea 2). 

Remâne însă bine înţeles că debitorul nu va mai pu- Berirea for- 
tea; exercita acțiunea în repetiție dacă amândoue lucrurile, ilordatorite. 
sau unul macar din ele ar fi perit prin caz fortuit în mâna 
creditorului, căci dacă ambele lucruri au perit, repetiţia 
este cu neputinţă 3), ear dacă a perit numai unul, celalalt 
trebue să remâe drept plată creditorului. „14 enim rema- 
nebit în soluto, quod superest 4). 

Remâne. acum să ne întrebăm dacă alegerea o dată Alegerea o- - a . . , „a dată făcută făcută în mod irevocabil are sau nu efect retroactiv pănă su are otect 
în diua contractului ? Afirmativa este generalmente admisă, pebroactiv, 

1) „Nobis he decidentibus, Iuliani et Papiniani sententia placet : Dreptul ro- 
ut ipse habeat eleelionem recipiendi, qui et dandi habuit*. L. Pan. 
10, in fine, Cod., IV, 5, De condictione indebiti.—Alţi juris- 
consulţi voiau, din contra, ca creditorul să poată reţinea 
lucrul ce el voea, pentru că, în privinţa restituirei, el fi- 
ind devenit la rândul seu debitor trebuea să aibă alege- 
gerea. L. 26, $ 13, Dig., 12, 6, De condictione indebiti. 

2) Cpr. Phivy, TI, 14. 'Toullier D. III, partea II, 692. De- 
molombe, XXVI, 57. Pand. fr., 1, 1557. 

3) „Si posteaquam utrumgue solverit, aut utevque, aut alter ex his 
desiit în rerum natura esse, nihil repetel“. IL. 32, Pr., Dig., 
12, 6, De condictione indebiti. 

4) L. 32, Pr, Dig., lococit. Cpr. Pothier, 11,257. Demolombe, 
XĂVI, 55, 59. Pand. fer., I, 1558.
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pentru că dreptul de opţiune acordat uneia din părţile con- 

tractante este asimilat unei condiţii suspensive, care se in- 

deplinește cu efect, retroactiv în momentul exercitărei lui 

(art. 1015)1); de unde și consecința admisă de partisanii 

acestei teorii că, dacă vândetorul a două imobile sub al- 

ternativă ar fi înstrăinat unul din ele înainte stngerei o- 

bligații prin exercițiul dreptului de opţiune, cumpărătorul 

care ar avea alegerea și care ar alege imobilul vândut, ar 

putea să'l revendice de la cei de al treile achisitori, pen- 

tru că, prin efectul retroactiv al opţiunei, el era proprie- 

tar încă din momentul contractului și, prin urmare, vân- 

detorul nu putea să'l înstrăineze câtră alţii ?). 

Această părere este însă inadmisibilă : 1% pentru că 

faptele juridice, precum este în specie exercitarea dreptu- 

lui de opţiune, n'au în genere efect retroactiv ; şi 29 pen- 

tru că a aplica în casul de față principiile care cârmuesc 

materia condiţiilor, este a confunda obligaţiile alternative 

cu acele condiţionale ). 
Cumpărătorul atacat în revendicare de creditorul sub 

alternativă va respunde acestui din urmă cu drept cuvânt: 

D-ta neavând de cât un drept de creanță, nu erai încă 

proprietar în momentul când eu am cumparat imobilul, 

pentru că nu exercitasă—și încă dreptul de opţiune. Pro- 

prietarul acestui imobil era debitorul sub alternativă, ven- 

dătorul meu, de la care am putut să'l cumpăr, și d-ta nu 

ai de cât o acţiune în daune în contra lui, nu însă o ac- 

ţiune în revendicare, pentru că nu ești, nici ai fost vre o 

dată proprietar. 

Precum vedem, această chestiune este în legătură in- 

timă cu o altă chestie foarte controversată, pe care am 

examinat-o mai sus, și anume aceea de a se ști când devi- 

ne proprietar cumpărătorul sub alternativă : în momentul 

1) Demolombe, XXVI, 63. Demante, V, 115 bis VI. Repert. 

Dalloz, Supplem., Obig., 536. Maread6, VI, 588, în fine. La- 

rombitre, îl, art. 1189, No. 12. T. Huc, VII, 291.“ Pres- 

taţiunea aleasă e presupusă a fi fost singură datorită din 

capul locului“, dice art. 263, $ 2 din Codul german: „Die 

geiăhite Leistung gilt als die von Anfang an allein geschul- 

dete“. - 

Cpr. Demolombe, XXVI, 63. Mareade, IV, 388, in fine. 

3) Laurent, XVII, 240, 241. G. Giorgi, IV. 435, care, în. edi- 
țiile anterioare, susținuse părerea contrară. 

1 
=
>
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formărei contractului, sau în momentul determinărei lucru- 
lui prin alegere, şi am vădut sapră, p. 140, 141 urm. că, pănă 
la alegerea corpului cert care face obiectul obligaţii alter- 
native, debitorul lui are numai un drept de creanţă şi pro- 
prietatea nu este transferată de cât la determinarea lucru- 
lui prin alegere. 

20 Perderea lucrului datorit sub alternativă. 

Art. 1030, — Obligaţiunea alternativă devine simplă, dacă 
unul din lucrurile promise, pere, sau1) nu mai poate fi predat 
din ori ce altă causă, şi chiar când aceasţa s'au întâmplat din 
greşala debitorului. Preţul acestui lucru nu poate fi oferit în 
locu-i. 

Dacă amândouă lucrurile au perit, însă unul dintr'Ensele 
prin greșala debitorului, el va plăti preţul celui care a perit in 
urmă. (Art. 1029, 1156, 1311 C. C. Art. 1193 0. fr). 

Art. 1031.:) — Când în casul prevedut de articolul prece- 
dent (ear nu de articolele precedente, după cum din greşală se 
exprimă textul oficial), alegerea este, prin convențiune, lasată 
creditorului 3), şi numai nnul din lucruri a perit; dacă lucrul a 
perit fără greșala debitorului (ear nu prin greșala debitorului, 
după cum din eroare se exprimă textul), ereditorul va lua pe 
cel remas ; dacă a perit prin greșala debitorului, creditorul poate 
cere sau lucrul remas, sau preţul acelui ce a perit (ear nu acelui 
ce a vemas, după cum ear din greșală se exprimă textul); dacă 
amândou lucrurile au perit prin greşala debitorului, ereditorul, 
după alegerea sa, poate să ceară preţul unuia din ele; dacă 
însă numai unul din ele a perit prin greșala debitorului, credi- 
torul nu poate cere de cât preţul acestui lucru. (Art. 1030, 1156 
C. C. Art. 1194 C. fi.). 

Art. 1032, — Dacă amândouă lucrurile au perit fără gre- 
şala debitorului, obligaţiunea este stânsă 4). (Art. 971, 1079, 
1156 0. C. Art. 1195 C. fr.). 

1) Codul francez întrebuințează conjunctiva și ;. însă toţi au- Deoseb. de 
torii, cu Marcadă în frunte (IV, 583), observă cu drept cu- redacţie de. 
Vent că trebuea qis-sau în loc de și, ceea ce legiuitorul 1 C. francez. 
nostru a și făcut, conform art. 1180 din Codul italian. Vegi 
Pand. fr., |, 1589 şi autorii citați acolo. 

?) Art. 1031 fiind greşit în redacțiunea sa, Pam îndreptat după 
textul francez, redactându'l astfel cum ar fi trebuit să fie. 

5) Art. 1031 prevădând casul în care alegerea este lasată 
prin convenţie creditorului, se înţălege prin « contrario că 
art. 1030 prevede casul normal în care alegerea aparţine 
debitorului. Cpr. Maread6, IV, 583. Pand. fr., 1, 1567. De- 
molombe, XXVI, 74. | 

*) Textul corespundător francez adaogă că obligaţia este stânsă
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Art, 1032. Ipoteza cea mai simplă și care nu dă loc la nici o 
dificultate, este aceea prevădută de art. 1032. Acest text 
prevede că, dacă amândout sau toate lucrurile care făceau 
obiectul obligații alternative (art. 1033), au perit fără 
greșala debitorului și înainte ca el să fi fost pus în întăr- 
diere, obligația este stânsă, el ne mai având ce preda ; și 
aceasta fie că lucrurile au perit de odată sau pe rând, fie 
că alegerea aparţinea debitorului sau creditorului 1). De- 
bitor rei certe interitu liberatur (art. 1156). Riscurile sunt 
deci ale creditorului în acest sens că el trebue să plăteas- 
că preţul promis, dacă contractul este sinalagmatic, cu toa- 
te că lucrul nu i se poate preda ?). 

Complecta- Textul nostru nu prevede ca acel francez ca perde- 
a, 1052 rea fortuită să se fi întâmplat înaintea punerei în întăr- 

diere a debitorului, însă art. 1032 nefiind de cât aplicarea, 

dreptului comun, adecă a art. 1156, de şi textul nostru 
nu ne trimete la acest articol, după cum ne trimete tex- 
tul francez, ambele texte trebuesc complectate unul prin 
altul, și art 1156 $ 1 prevede că perderea să se fi în- 
tâmplat înaintea punerei în întărdiere (cpr. art. 1074, $2). 

Apoi, de câte ori debitorul nu 'şi a exercitat obliga- 
ţia sa în urma punerei în întărdiere, și lucrul a perit, pe- 
vrirea se consideră ca întâmplată din culpa lui, pentru că, 
după cum foarte bine observă Marcade (IV, 589), și după 
cum chiar o spune art. 1044, $ 2, faptul de a nu se con- 
forma punerei în întărdiere constitue o culpă din partea 
debitorului : Qui în mora est culpa non vacat 5). Eată mo- 
tivul pentru care legiuitorul nostru a eliminat cuvintele 

din textul francez : înaintea punerei în întărgiere. 

conform art. 1156, cerând ca perirea lucrului să se fi în- 
tâmplat înaintea punerei în întărdiere a debitorului, soluţie 
care, după cum vom vedea mai la vale, este adevarată Şi 
la noi. Veqi textul supră, 

1) Marcadă, IV, 589. Demolombe, XXVI, 70. 
2) Vegi supră, p. 141, 142. —Dacă, în loc de ambele lucruri, 

numai unul a perit, prin caz fortuit, și înainte de punerea 
în întărdiere a debitorului, obligația alternativă devine 
pură şi simplă, şi debitorul va plăti lucrul remas (art. 
1030, $ 1). 

3) Cpr. L. 173, $ 2, Dig., 50, 17, unde se dice: „Unicuigue 
sua mora noceti. (Cpr. art. 1044, Ş 2, 1601). Vedi t. V, p. 
193, n. 2, şi înfră, p. 183. „In urma punerei in întărdiere,
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Tot prin aplicaţiunea dreptului comun trebue să de-Art. 1156,$2, 
cidem că obligaţia alternativă vu fi stânsă prin perderea 
tuturor lucrurilor întâmplată prin caz fortuit, chiar dacă 
ele ar fi perit în urma punerei în întărdiere a debitoru- 
lui, în caz când lucrul ar fi perit şi la creditor, dacă i 
sar fi dat (at. 1156, $ 2), ceea ce este o chestie de fapt, 
care atârnă de împrejurări 1) (cpr. art. 99, $ 1). 

In puterea acestor principii vom aplica obligaţiilor Art. 1102. 
alternative și art. 1102 privitor la perdevile parțiale sau 
deteriorările fortuite, pentru că perderea parţială şi acea 
totală sunt cârmnite de aceleași principii. Deci, dacă un 
lucru a fost deteriorat mai mult de cât altul, sau dacă 
numai unul a fost deteriorat, debitorul care ar avea ale- 
gerea se va putea libera, predând lucrul deteriorat în 
starea în care se găseşte *). 

Până acum am presupus că toate lucrurile sau unulCasul în care , : . , . A perderea s'a macar din ele au perit prin caz tortuit. Ce trebue să de-intâmplat din 
cidem în caz când debitorul a fost în culpă în privinţa culpa debi- 
perderei unuia din lucruri, sau în privința amândurora ? torului, 
Legiuitorul distinge între casul când alegerea aparține de- 
bitorului (art. 1030) și între casul când ea aparţine cre- 
ditorului (art. 1031). 

Prima ipoteză (cea mai comună). — Alegerea aparține At. 1030, 
debitorului (art. 1030). — Două ipoteze sunt posibile : 

10 Sau numai unul din lucruri a perit, ori nu mai 
poate fi predat din altă causă ; de exemplu, a fost scos din 
comerţ, a fost expropriat pentru causă de utilitate publică, 
sau a devenit proprietatea creditorului 3); și în asemenea 
caz, obligația devine pură şi simplă în privinţa lucrului 
remas, fără a, se distinge dacă perderea a avut loc prin 
culpa san fără culpa debitorului, căci el având alegerea, 
era liber să lese să peară unul din lucruri pentru a pre- 
da pe celalalt (art. 1030, $1). 

debitorul este responsabil de ori ce culpă“, dice art. 287 din 
noul Cod gewman. „Der Schuldner hat ăhrend des Verzugs 
jede Fahvlăssigkeit zu vertreten“. 

') Pand. fr, IL. 1964. Laurent, XVII, 245. Larombitre, II, 
art. 1195, No. 2. Demante, V, 123. Demolombe, XXVI, 70. 

2) Pand. fr. 1, 1566. Larombiere, II, art. 1193, 1194, No. 11. 
Demolombe, XXVI, 71 şi 12. Laurent, XVII, 223. Labbe, 
De la _perte de la chose due dans Voblig. alternative, No. 
41 şi 54. G. Giorgi, IV, 437. 

2) Cpr. L. 16, Pr., Dig., 45, 1, De verb. obligationibus. Vedi şi 
supră, p. 139, text şi nota 5.
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Debitorul n'ar putea, în asemene caz, să ofere preţul 
lucrului perit, pentru a se scuti de a preda lucrul remas 
(art. 1030, $ 1), fiind că lucrul perit ne mai având ființă 
nu este datorit. Ceea ce este datorit și, prin urmare, 
poate să fie plătit, este numai lucrul remas !). 

20 Sau amândouă lucruri au perit, debitorul fiind în 
culpă pentru unul din ele, și în asemenea caz, pe lângă 
daunele la care el ar putea fi condamnat >), el va plăti 
prețul lucrului care a perit în urmă (art. 1030, $ 2), ear 
nu prețul lucrului care a perit prin culpa lui, precum 

voea Pothier 3). 
Această soluţie este juridică de câte ori ambele lu- 

cruri au perit succesiv prin culpa debitorului, căci dacă 
debitorul era în culpă în privința primului lucru, el având 
alegerea, a putut să'l lese să peară cu scopul de a preda 
pe al doile, și fiind că și acest lucru a perit în urmă tot, 
prin culpa lui, este just ca el să restituească preţul aces- 
tui lucru, ear nu acelui întăi, fiind că culpa lui neînce- 
pând de cât la desființarea lucrului de al doile, aceasta 
este greșala pe care el trebue s'o repare, și reparația sa 

1) Pothier, II, 250. Laurent, XVII, 246. Demolombe, XXI, 
19. — Această soluţie era admisă şi la Romani (L. > „$ 3, 
Dig., 13, 4, De eo quo certo loco dari oportet; — Lu. 34, s6, 
Dig. 18; 1, De contrah. emptione; — L. 95, S1, Dig 46, 
3, De solutionibus). — Este adevarat că legea 47, $3, Dig., 
30, De legatis 1, pare a fi contrară acestei soluțiuni, dieând 
că, în casul unui legat alternativ a doi robi, moștenitorul 
ar avea poate facultatea să plătească prețul acelui mort 
fortassis vel mortui pretium, însă asemene soluţie trebue, 
după părerea, lui Dumoulin, să fie restrânsă la casul când 
aceasta ar resulta din voința testatorului, ceea ce resultă 
din expresiunea furtassis (poate). Cpr. Pothier, II, 250. 

5 Demolombe, XĂXVI, 90. Pand. fr., [, 1575. Larombiere, Il, 
art. 1193 şi 1194, No. 6. 

3 Unii critică această derogare de la doctrina lui Pothier (t. 
Bugnet asupra lui Pothier, II, p. 1i?, n. 2; Demolombe, 
XXXVI, 34. Duranton, XI, 144); ear "alții cred că soluția 
modernă este pe de o parte mai practică, pentru că ea nu 
obligă a cerceta în trecut valoarea unui lucru distrus poate 
de mult ; ear pe de altă parte, mai justă, pentru că, prin 
distrugerea primului lucru, debitorul Inând asupra lui ris- 
curile “lucrului remas, nimic nu este mai natural de cât ca 
el să datorească valoarea acestui lucru. Cpr. Laurent, 
XVII, 248, în fine. Demante, V, 190 bis.
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„nu poate să consiste de cât în plata preţului lucrului pe- 
"rit în urmă. 

Soluţia textului este de asemene rațională când pri- 
„mul lucru a perit prin caz fortuit, și al doile. prin culpa 
„ debitorului, pentru că perderea tortuită a primului lucru 
„făcând ca obligația să devie pură și simplă (art. 1030, $ 
1), debitorul nu mai datorește de cât Incrul remas și, prin 
„urmare, este just ca, și în asemene caz, el să datorească 

prețul lucrului perit în urmă prin culpa lui, neputând să 
„ofere preţul lucrului care a perit întăi, acest lucru fiind 
"presupus că n'a făcut nici odată obiectul obligațiunii 1). 

Chestiunea, ce e dreptul, poate fi mai delicată când 
debitorul n'a fost în culpă de cât în privinta lucrului care 
a perit întăi, și când al doile a perit prin caz fortuit. Sar 
putea dice, în adevăr, și s'a dis chiar că, în asemene caz, 
debitorul este liberat și nu datorește nimic. In adever, el 
având dreptul de a lăsa să peară unul din cele dou€ lu- 
ceruri promise sub alternativă, pentru că avea alegerea, în 
urma acestei perderi obligaţia a devenit pură și simplă în 
privința lucrului remas (arţ. 1030, $ 1); deci perderea 
acestui lucru aduce liberarea lui conform art. 1156 2). 

La aceasta însă se respunde că debitorul a adus o 
daună creditorului prin faptul că a lasat să peară primul 
lucru, căci dacă acest lucru n'ar fi perit prin culpa lui, 
el ar fi fost predat cereditorului în caz de perirea fortuită 
a lucrului de al doile. Creditorul fiind deci lipsit de unul 
din cele două lucruri prin culpa debitorului, este just ca și în 
acest caz să se plătească preţul lucrului perit în urmă 3). 

A doua ipoteză ; Alegerea aparține creditorului (art. Art. 1031. 
11031). -— Această ipoteză este prevedută de art. 1031, 
insă, din nefericire, acest text cuprinde în partea întăi 
mai multe greșeli de redacţie care 7] fac aproape neînte- 
ligibil. Am căutat deci să'l îndrept și săâ'l transcriu astfel 
cum ar fi trebuit să fie redactat £). 

  

') Opre. Daurent, XVII, 249. Demolombe, XXVI, 81. Pand. 
fr. 1, 1510. Thiry, III, 16. Larombitre, II, art. 1193—1194, 
No. 5. 
Delvincourt, II, p. 495, nota 2, asupra p. 136. 

2) Cpr. Laurent, XVII, 248. Demante, V, 120 bis. Thiry, III, 
16. Mourlon, II, 1231. Demolombe, XXVI, 82. Larombiăre, 
II, art. 1193, 1194, No.5. 

*) Vedi textul îndreptat, supră, p. 149. 

> 
—
 

 



154 

Deosebire 
de la Cod. 

francez. 

COD. CIV.—CARTEA III.—TIT. III.—CAP. VI.—S-a III.— ART. .1030—1032. 

Două ipoteze sunt şi de astă dată posibile: 
19 Sau numai unul din lucruri a perit fără greșala 

debitorului, adecă prin caz fortuit, și atunci obligaţia de- 
venind pură şi simplă, lucrul remas va fi predat credito- 
rului, fără ca el să aibă dreptul de a cere valoarea lu- 
crului perit, pentru că această valoare nu era datorită; 
sau unul din lucruri a perit, însă de astă dată prin gre- 
șala debitorului, și asemene greșală neputând să lipsească 
pe creditor de alegerea ce “i a fost conferită prin con- 
traci, acest din urmă va putea cere, după alegerea sa, 
sau lucrul remas, fiind că el este datorit, sau valoarea a- 
celui perit (ear nu acelui remas, după cum din eroare se 
exprimă textul), pentru că altfel, greșala debitorului ar 
aduce o daună creditorului în caz când lucrul perit ar 
avea o valoare mai mare de cât acel remas!). 

20 Sau ambele lucruri au perit prin  gresala debito- 
rului, și atunci creditorul poate, după alegerea sa, să 
ceară valoarea unui sau celuilalt lucru, după cum el ar fi 
putut să ceară unul sau celalalt lucru, dacă ele n'ar fi 
fost, desființate prin culpa debitorului ; sau în fine, numai 
unul din lucrurile datorite sub alternativă a perit prin 
greșala debitorului, celalalt fiind perit prin caz fortuit, şi 
în asemene caz, creditorul nu poate cere de cât valoarea 
lucrului perit din culpa debitorului, ear nu și aceea a lu- 
crului perit prin caz fortuit, pentru că el neavând nici o 
dată drept la acest din urmă lucru, nu poate să aibă drept 
nici la valoarea lui. Din contra, creditorul având drept la 
lucrul care a perit prin culpa debitorului, trebue să aibă 

drept și la valoarea acestui lucru; altfel faptul debitoru- 
lui i-ar fi prejudiciabil. 

După textul francez și acel italian (art. 1181), cre- 
ditorul are dreptul să ceară valoarea unuia sau celuilalt, 
lucru, fără a se distinge dacă debitorul a fost în culpă în 
privința unuia numai sau a amândurora. Această soluție 
fiind însă nedreaptă și criticată într'un glas de toţi auto- 
rii 2), legiuitorul nostru ţinând socoteală de această critică 

1) Cpr. Pothier, II, 253. Laurent, XVII, 249. Demolombe, 
XĂVI, 86. Larombitre, II, art. 1193, 1194, No. 8. Demante, 
V, 121 bis 1. 'Phiry, III, 16. Pand. te, 1, 1577. 

*) Vedi 'Thiry, III, 16. Demolombe, XXVI, 88. Laurent, XVII, 
250. Demante, V, 121 bis 1. Arntz, III, 114. Berriat St.
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întemeiată, a modificat în partea sa finală textul francez, 
vescumpărând astfel greșălele de redacţie care s'au stre- 
curat în partea întăi a acestui nenorocit text. 

Până acum am presupus, ceea ce presupune și Codul,Casul în care 
că perderea unuia din lucrurile cuprinse în obligaţia albi eea to: 
ternativă se datorește faptului debitorului. Ce trehue sătială se dato- 
decidem în caz când perderea totală sau parţială sar da- vește faptu- 
tori faptului creditorului, ipoteză prevedută de L. 55, ului, 
Dig., 9, 2, Ad legem Aquilium, caxe însă a vare ori se va, 
întâmpla în practică, din causă că lucrurile cuprinse într'o 
obligaţie alternativa vor fi mai tot-deauna în posesiunea 
debitorului 1). 

SECȚIUNEA IV. 
Despre obligaţiunile solidare. 

O obligaţie poate să fie impusă unui singur debitor Oblig. unică, 
sau să existe in folosul unui singur creditor. In asemene 
caz, ea este unică 2). 

Ea poate să fie impusă mai multor debitori sau să Oblig. 
existe în folosul mai multor creditori. In asemene caz, ea, multiplă. 
este multiplă 3). 

Obligația muitiplă poate fi conjunctă san solidară. 
Ea este conjunctă (obligatio pluvium pro vata sau în Oblig. con- 

partes viriles) când, din mai mulţi creditori, fie care nu junetă. 
este creditor de cât pentru o parte sau, când din mai mulţi 
debitori, fie care din ei nu datoreşte de cât o parte, ca şi 
cum ar exista atâtea creanţe cât și datorii deosebite unele 
de altele +). Partea cuvenită fie-cărni creditor sau datorită 
  

Prix, II, 4437. Duranton, XI, 148. Pana. fe, 1, 1519. Vi- 
gi6, [1 1367. Acollas, II, p. 834, n.1. Bugnet asupra lui 
Pothier, II, p. 118, în notă. T. Huc, VII, 293. Maread, 
IV, 586. G. Giorgi, IV, 438. 

') Vei asupra acestei ipoteze neprevădută de lege tocmai din 
causa rarităței sale, Demolombe, XXVI, 96 — 98. Larom- 
bicre, II, art. 1193, 1194, No. 12. Pand. tr., 1, 1585, 1586. 
Arntz, III, 115. Mareade, IV, 592. 
Arntz, Marcade, loco supră cit. 
Marcade, loco cit. Arntz, III, 116. 7. Huc, VII, 295. 'Thiry, Oblig. mul- III, 18.— Ezemplu de obligație conjunetă : d şi B se întru- tiplă con- nese spre a împrumuta 1000 lei lui C, şi actul prevede în Junctă. 
adever că banii au fost împrumataţi de la A şi de la B. 

w
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Art. 1181 C. 

DOD. CIV.—CAB. IIL.—TIT.II1.—CAP. VI.—S-a. IV.—OBLIG. SOLIDARE. 

de fie care debitor se numește virilă (eiriks), pentru că se 
determină după numărul persoanelor, pro nzmero virorum !). 

In principiu, obligaţia conjunctă se divide atât între 
Calimach. debitori cât şi între creditori (art. 1060)2). „Dacă două 

Oblig. mul- 
tiplă dis- 
junctă. 

Arendarea 
sau închivie- 

_
—
 

rea unui imo- . 
bil la mai 

multe per- 
soane, fără 
stipulare de 
solidaritate. 

Există deci în specie doi creditori conjuncţi. Dacă C a îm- 
prumutat pe A și pe B cu 1000 lei, atunci debitorii sunt 
conjuncţi. 

Obligaţia multiplă poate să fie disjunetă, ceea ce însă 
se va întâmpla foarte rar.— Exemplu : Iţi vând casa mea cu 
50000 lei, cu sarcina însă ca să plăteşti 10000 lei lui A sau 
lui B; sau las 10000 de lei lui A sau lui B; Ii aut îlli 
do, lego, vel dari volo. Pentru a curma controversele care 
se rădicase la Romani asupra unui asemene legat, Justi- 
nian, prin L. 4, Cod., 6, 38, De verb. et rerum significatione, 
dispune că legatul să aparție la ambele persoane, disjune- 
tiva aut fiind astfel luată drept conjunctiva ef, soluţie care 
ar putea fi admisă şi astăzi, dacă din testament n'ar re- 
sulta cum-va că voinţa testatorului a fost ca acel care va 
primi legatul să păstreze pentru dânsul. Cpr. Marcadă, 
IV, 596. Vigie, II, 1374. Demolombe, XXVI, 104. Demante, 
V, 128 bis III. Toullier D. III, partea II, 704. Pand. fk, 
1, 131. Larombiere, TI, art. 1197, No. 5. Rodiăre, Solidari- 
te et Indivisibilite, 8.— Vedi însă Pothier (II, 259), care a- 
plică în specie principiile solidarităţei intre legatari. 
Cpi. T. Huc, VII, 295. V. şit. IILa lucr. noastre, p. 300, n. 1. 
Astiel, dacă am promis 10000 lei lui A şi lui B, fie care 
din ei, afară de o convenţie contrară, va avea drept la 
câte 5000 lei, şi dacă am plătit întreaga sumă numai unuia 
din ei, voi putea fi apucat de câtră celalalt pentru partea 
sa: (ui paye mal, paye deuz fois (Cine plăteşte râu, plăteş- 
te de două ori). 

Și dice versa, dacă A şi B mi-au promis 10000 lei, fie 
care uu'mi datoreşte de cât 5000 lei, şi afară de o conven- 
ție contrară, debitorul solvabil nu respunde pentru acel in- 
solvabil. Cpr. L..33, Pr., Dig., 31, De legatis II, după care 
comoştenitorii solvabili nu plăteau partea din legat acelor 
insolvabili: „Aec pro his, qui solendo non sunt, onerari co- 
hevedes oportet“. Mai vei încă LI. 110, Pr., Dig,, 45, 1, De cerb. 
oblig.—l. 64, Dig., 18, 1, De contrahenda emptione. Vedi t. 
IV, p. 540. Cpr. Demolombe, XXVI, 105 urm. Baudry, II, 
964. Larombiere, II, art. 1197, No. 6 urm. Pand. îr., 1, 
132 urm. Masse-Verge, III, $ 526, p. 347, n. 3. 

In puterea acestui principiu, Curtea noastră supremă a 
decis că, de câte ori o proprietate a fost arendată sau in- 
chiriată la mai multe persoane, fără ca solidaritatea să fi 
fost stipulată prin contract, arenda sau chiria se plăteşte 
de fie care în parte, potrivit porțiunei sale. Cas. rom. Bu- 
let. S-a 1, anul 1880, p. 30. Pentru ca proprietarul să poată
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sau mai multe persoane vor făgădui cuiva, ori vor primi 
de cătră cineva tot acelaș drit asupra unui lucru, dice 
art. 1181 din Codul Calimach), (888 C. austriac), atuncea 
și dritul şi îndatorirea se împarte după principiile împre- 
ună-proprietăţei“. 

„Dacă mai multe persoane datorese o prestaţiune di- 
visibilă (eine fheilbare Leistung), sau au drept la o aseme- 
ne prestaţiune, dice art. 420 din noul Cod german, la caz 
de îndoeală, se presupune că fie care debitor nu datorește 
de cât partea sa, după cum și fie care creditor nu are 
drept de cât tot la partea sat. 

Această regulă sufere însă excepţie în caz de solida- 
ritate (art. 1034 urm.) și de indivisibilitate (art. 1062 urm.). 

Obligaţia este solidară (în solidum) când fie care cre- 
ditor are dreptul de a cere totalitatea creanţei (art. 1034) 
(solidaritatea activă); sau când fie care debitor este obli- 
gat a plăti datoria întreagă (art. 1039) (solidaritate pasivă). 

Modurile de stabilire ale solidarităţei active şi pasive. 
Art. 1041.—Obligaţiunea solidară nu se presură; ea trebue 

să fie stipulată expres. Această, regulă nu încetează de cât nu- 
mai când obligaţiunea solidară are loc de drept, în virtutea le- 
gei. (Art. 347, 348, 918, 1003. 1059, 1543, 1551 C. C. Art, 49, 
98, 106, 114, $ ultim, 118 $, 1, 127, 149, 194, 203, 277, 301, $ 
ultim, 539, 389, 393, 398, 614 C. com. Art. 142 Pr. civ. Art, 
1202 C. fr.). 

cere arenda sau chiria întreagă de la unul din arendaşi 
sau chiriaşi, trebue că părţile să fi considerat obligaţia de 
a plăti arenda sau chiria ca indivisibilă (indivisibilitate 
obligatione), ceea ce ele sunt libere dea o face, în baza art. 
1058. Curtea din Bucureşti şi Curtea noastră supremă au de- 
cis însă altă dată că obligaţia arendaşilor sau chiriaşilor este 
indivisibilă din causa indivisibilităţei obligaţii proprietarului 
(Dreptul din 1873, No. 38 şi din 1875, No. 11), însă aceasta 
este o eroare neertată, pentru că obligaţiile la care dă naş- 
tere un contract comutativ constituese, cu toată corelațiunea, 
lor mutuală, două obligaţiuni distinete, având fie care un o- 
biect deosebit. Ori, în specie, obiectul obligaţii arendaşilor 
sau chiriașilor fiind eminamente divisibil, de oare ce ei da- 
toresc o sumă de bani, obligaţia lor tot divisibilă remâne, 
cu toate că obligaţia proprietarului de a preda proprieta- 
tea arendată sau inchiriată este indivisibilă. Cpr. B. M. 
Missir, Dreptul din 1873, No. 38. Vedi şi înfră, explic. art. 
1058, p. 228 şi 229. Cpr. art. 336 c. german. 
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Art. 420 C. 
german.
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Solidaritatea fie activă, fie pasivă, fiind o derogare și 
o excepţie la dreptul comun, adecă la divisibilitatea crean- 

țelor (art. 1060) și a datoriilor (art. 777, 902, 1060), nu 
se presupune nici odată 1), ci trebue să fie stipulată expres ?), 
ear nu în termeni solemni, ceea ce însemnează că ea nu 
poate să resulte de cât din convenţia părţilor (art. 969), 
sau din o disposiție testamentară 3). 

At, 42 Cod. 1) Cpr. L. 11, $ 2, Dig., 45, 2, De duobus reis, ete. şi Nov. 
comercial. 

Solidaritatea 
poate fi sti- 
pulată prin 
testament. 

99, capit. 1, Pr.,ab initio. Aceasta se înțelege numai în ma- 
terie civilă, căci, în materie comercială, legiuitorul nostru 
curmână controversa care există, în această privinţă în 
Francia (v. Lyon-Caen et Renault, Dr. comm., ILI, 38), face 
excepţie ia acest principiu, cel puțin în privința debitori- 
lor: „In obligaţiunile comerciale, dice art. 42 din Codul de 
comerț, codebitorii sunt ţinuţi solidariceşte, afară de sti- 
pulaţiune contrară. Aceiaş presumţie există și contra fide- 
jusornlui, chiar necomerciant, care garantează o obligație 
comercială. [a nu se aplică şi la necomercianţi pentru o- 
perațiuni, care, în cât ii priveşte, nu sunt fapte de comerţ. 
Cpr. [. 13, $ 2, Dig, 14, 3, De institutoria actione. Vedi 
asupra acestui text, C. N. Toneanu, 7. de drept com., |, 
105 urm. Gr. Maniu, Idem, I, 70. G. Giorgi, I, 140: A. In- 
garamo, Pepertorio generale di massime di guirisprudenza 
commevciale, p. 43, asupra art. 40. L. Bollafio, 17 Cod. di 
comm. ital. conumentato, I, partea I, p. 490 urm. - 

Presumpţia de soliuaritate prevedută în materie comerci- 
ală fiind, juris tantum, poate fi resturnată prin dovada con- 
trară. Art, 42 din Codul com. prevede, în adevăr, că, în o- 
bligaţiile comerciale, codebitorii sunt ţinuţi solidariceşte, «- 
fară de stipulațiunea contrară a părților. Dovada incumbă păr- 
ţii care are interes ca obligaţia să nu fie solidară. G. Giorgi, 
loco cit., care citează în acest sens o decisie a Curţii de Ca- 
saţie din Turin, din 28 dechembre 1878. Ori ce probă este 
admisibilă în această privinţă, conform art. 46 C. com. 

2) Cpr. Cas. rom. şi C. Bucureşti, Cur. judicia din 1896, No. 5 
şi Dreptul din 1892, No. 60. C. Paris. Pond. Period. 91. 2. 63. 

3) Cuvântul stipulat, care se vede în text, trebue în adevăr luat 
în sens larg (lato seusu), ear nu stricto sensu, Astfel, testa- 
torul putând să pue legatul întreg în sarcina unuia din moş- 
tenitori (art. 1061, $ ultim), nimic nu Var împedeca de a c- 
bliga pe fie care din moştenitori a plăti legatul intreg în 
mod solidar (epr. L. 9, Pr., Dig., 45, 2, De duobus reis, etc.), 
în care caz moștenitorul care va plăti întregul legat va a- 
vea recurs în contra celorlalţi, pentru ca fie care să'şi plă- 
tească partea sa. Vedi t. III,p. 550. Cpr. Pothier, II, 269. 
Baudry, 11, 969. 'Phiry, III, 19. Acollas, II, p. 839. Laurent, 
XVII, 216. Maread6, IV, 603. Demolombe, XXVI, 133, 220.
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Părţile neavând însă, în dreptul modern, nevoe de a Cuvintele ne i ; . “dap : obicinuite întrebuința cuvinte sacramentale, solidaritatea va exista de prin care se 
câte ori va resulta din act că intenţia lor a fost dea o stipulează 
stabili în mod neîndoelnic. Astfel, nu mai încape nici o in-Solivaritatea. 
doeală că obligaţia ar fi solidară pentru debitori, dacă ei 
sar fi obligat a plăti anul pentru altul, unul pentru toți, 
sau fofi pentru unul, după cum se exprimă art. 321 din 
Proiectul Codului german !) și art. 1184 din Codul Cali- 
mach (S91 C. austriac)?). 

Obligaţia ar fi de asemene solidară, dacă mai mulţi, Renuuţ. la 
beneficiul de debitori s'au obligat împreună, renunțând la beneficiul dedivisiune sau 

divisiune și de discuțiune, pentru că, prin renunţarea la iliseuțiune. 
aceste beneficii, sau macar la unul din ele, fie care din. 
ei sa constituit debitor principal, și prin urmare, a între- 
gei datorii 3). 

Renunţarea la, aceste beneficii din partea fidejusorilor 
nar atrage însă neaparat ideea de solidaritate î). 

Simpla declaraţiune a unui debitor că el sa obligat 

Larombiăre, II, art. 1200, No. 2. Demaute, V, 135 bis 1. 
Pand. fr., Oblig., 1, 230 şi Donations, II, 9191. G. Giorgi, 
I, 126. 'T. Huc, VII, 311. Cpr. art. 788 C. Calimach (649 
C. austriac). 

1) Acest text, care figura în Proectul extia-parlamentar, n'a 
mai fost reprodus în Cod, disposiţia sa înţelegânduse de 
la sine. 

*) Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a], 1818, p. 284. Dreptul din 1819, 
No. 31. 'Toullier D., III, partea II, 721. Demante, V, 135 
bis I. G. Giorgi, 1, 197. [. Fâder, Corrdalitt ek Solidavitt 
(Phesă p. doctorat, Paris, 1877), p. 122, No. 14. Marcade, 
1V, 603. Laurent, XVII, 955, 281. Pand. fr., 1, 154, 933 
urm. 241. Aubry et Rau, IV, $ 998 ter, p. 22, nota 12. 
Thiry, III, 19. Demolombe, XXVI, 229, 230. Duranton, XI, 
190. Mourlon, II, 1240, 1946. Larombitre, II, art. 1202, 
No. 5. Baudry, II, 969 și toţi autorii.— Dacă există sau nu 
există solidaritate, aceasta e o chestie de fapt, care scapă 
de controlul Casaţiei. Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1880, p. 30. 
Bulet. 1891, p. 153.— Vedi însă Cas. fe. (4 aug. 1896), care 
dice că dacă, în drept, solidaritatea nu se presupune, jude- 
cătorii fondului pot să constate, sub controlul C. de Casaţie, 
că ea resultă clar şi neaparat din titlul constitutiv a] obli- 
gaţii, chiar dacă ele n'ar fi întrebuințat cuvântul solida; Sau solidaritate. Pand. Pfriod., 91. 1. 499. 

3) 2. Huc, VII, 309. Laurent, XVII, 281. Demolombe, XXVI, 231. Pand. fe., 1, 242. Larombiăre, II, art. 1202, No.5.C. Grenoble, R&pert. Dalloz, 0blig., 3538, nota 4. (; Larombiăre, II, art, 1202, No. 5.
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împreună cu alții (conjointement) a plăti aceiaș sumă unui 
creditor, nu lar constitui însă, în lipsă de altă clausă, de- 
bitor solidar 1). 

Solidaritatea Regula de mai sus, după care solidaritatea nu se pre- 

legală. supune, ci trebue să resulte din voinţa părților, nu sufere 
excepțiune de cât în casul când ea are loc de drept, în 
virtutea unui text de lege ?). 

Casurile de Casurile de solidaritate legală sunt prevedute în art. 
solidaritate 347. 348 3), 918, 1003, 1551, 1571 0. C.,ete. Cele mai nu- 

” meroase casuri de solidaritate legală sunt însă prevedute 
în Codul de comerţ. (Vedi art. 42, 98, 106, 127, 149, 
194, 203, 2177, 301, $ ultim, 339, 389, 393, 398, 614, 
ete. C com.). 

Solidaritatea Prebue să observăm că, în toate textele de mai sus, 
ste legală, legiuitorul nu vorbește de solidaritatea activă, ci numai 

ci numai con-de acea pasivă, adecă care există între debitorii aceleiaș 
venţională. opligațiuni, de unde resultă că solidaritatea activă (între 

creditori) nu este nici odată legală, ea neputând să emane 
de cât din voinţa părților, convențiune sau testament 4). 

1) Larombiere, Joco supră cit. Laurent, XVII, 281. Demolombe, 
XXVI, 993. Aubry et Rau, IV, $ 298ter, p. 22,n. 12.—Contră. 
Toullier D., III, partea II, 721. — Şi decisia care nu pro- 
nunţă o condamnare solidară, ci se mulțămeşte pur şi simplu 
a condamna mai multe persoane a plăti o datorie foți îm- 
preună, nu implică solidaritatea, ci o condanimare conjunctă. 
Cas. fr. Pand. Ptriod., 81. 1. 339. Pand. fr., Oblig., |, 243. 

2 Cpr. Tribun. Roman (Al. Franc făcând funcțiunea de pre- 
şed.), Dreptul din 1891, No. 32. 

Art.299 0. 2) Art. 347 şi 348 C. C. declară pe mama nemăritată respon- 
Calimach. sabilă solidar dimpreună cu noul ei barbat de administra- 

ţia tutelei de fapt sau de drept a copiilor ei născuţi din 
prima căsătorie.— In legile noastre anterioare (v. t. Îl, p. 
61, n. 1), minorul putând să aibă mai mulți epitropi, ca și 
în dreptul roman, art. 299 din Codul Calimach, care nu are 
corespondent în Codul austriac, prevede că „de câte ori a- 
verile sărăimanilor se ocărmuese dimpreună de cătră mai 
mulţi epitropi, atuncea. se îndatoresc a respunde toți pentru 
unul sau unul pentru toți; ocărmuindu-le însă de osebi, fie 
care respunde numai pentru partea sa“. Am transcris aici 
acest text, pentru că el cuprinde un adevarat caz de soli- 
daritate legală. Vedi şi art. 1733 C. Calimach (1302 C. austr.). 

5) Arntz, III, 118. 'Thiry, III, 19. Budry, II, 965. Râpert. 
" Dalloz, Supplem., Oblig., 581. Feder, op. eit., p. 121, No. 13. 

T. Huc, VII, 301. G. Giorgi, I, 128. Mareade, IV, 595. Lau-



SOLIDARITATEA ACTIVA.—ART. 1034. 161 

Cu această deosebire deci, art. 1041 se aplică și la 
solidaritatea activă, cu toate că el se găsește aședat sub 
rubrica care se ocupă de solidaritatea pasivă. 

Unii autori ar voi ca solidaritatea legala să fie când Solidaritatea , > a - , 1 Pi , „ imperfeotă. perfectă, când imperfectă ). Vom vedea însă mai la vale că Inadmisibi. 
această teorie este inadmisibilă, şi că nici Pothier, nici le-  litate. 
giuitorul actual nu cunosc pretinsa solidarițate imperfectă. 

Despre solidaritatea între creditori (Solidaritate aelivă). 
Natura solidarităţei active şi casurile în care ea ave loc. 

Art. 1034.—Obligaţiunea este solidară între mai mulți cre- 
ditori când titlul creanței dă anume drept fie căruia din ei de a 
cere plata în totul a creanţei, şi când plata făcută unuia din 
creditori liberă pe debitor. (Art. 1035-1038 C. C. Art. 398 C. 
“con. Art. 428 C. german. Art. 1197 C. f.). 

Obligaţia este solidară între mai mulţi creditori 2) când 
titlul creanței (convenţia sau testamentul) conferă fie 
căruia din ei dreptul de a cere plata integrală, și când a- 
ceastă plată făcută unuia din ei liberează pe debitor (art. 
1034), chiar dacă valoarea primită ar trebui să fie în m- 
mă împărţită între ceilalţi cocreditori (art. 1037) 3). 

„Dacă cineva a făgăduit tot aceiaș totime mai multor per-Art. 1187 C. 
soane, dice art. 1187 din Codul Calimach (892 C. austriac), Calimach. 
și dacă fiște-căruia din aceștia s'au dat anume ritul so 
ceară întreagă, atuncea se îndatoreşte datornicul să deie 
totimea aceluia din acești creditori, carele mai întâi o ar 
fi cerut de la dânsul“. 

rent, XVII, 254. Demolombe, XXVI, 132.—Art, 169, ş2 
din Codul federal al obligaţiilor (Elveţia) prevede din con- 
tra că solidaritatea activă poate să resulte din lege. 

1) Vedi Mourlon, II, 1260. R. de La Grasserie, Code civ. alle- 
mand (Paris, 1881), p. 91,.n. 1. Vedi şi infră, p. 219, n. 2. 

:) Creditorii solidari se numeau la Romani rei stipulandi, ear 
debitorii solidari, vei promittendi sau debendi. L. 1, Dig. 
45, 2, De duobus reis, etc. 

3) Cu alte cuvinte, solidaritatea este compatibilă cu divisibi- 
" litatea şi divisiunea creanţei. Aceasta resultă, la noi, din 

art. 1037, ados de legiuitorul nostru, ear în Codul francez, 
din partea finală a art. 1197, eliminată din textul nostru: 
encore gue le benefice de Vobligation soit partageable ei divisible 
entre les divers creunciers, sau, după cum se exprimă art. 1184 
din Codul italian, ancorche îl benefizio del/'obbligazione si possa 
dividere fru i diversi creditori. 

II
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Condiţiile 
cerute p. ca 
să existe so- 
lidaritate. 

CODUL CIVIL.—CARTEA III.—TIT. III.—CAP. VI.—S-a IV. —ART. 1034. 

Pentru ca să existe solidaritate intre creditori, se cere 
deci ca mai multe persoane să fi stipulat acelaș lucru, eam- 

dem pecuniam (L. 2, Dig., 45, 2, De duobus res), de la a- 
ceiaș persoană (Instiz., Pr., III, 16, eod. 0), în acelaș timp 
şi cu intențiune ca lucrul să fie datorit în întregimea lui 
fie căruia din ei, așa în cât să nu existe decât o singură 
obligație față cu. toţi creditorii considerați în mod colec- 
tiv: Una res verbtur, quamais singulis totum debetur (Îns- 

loco supră cit., Ş 1)!). 
Nu este însă nevoe ca să se declare formal în titlu că 

fie care din creditori va putea cere plata întegrală a cre- 
anței, acest drept resultând în deajuns din împrejurarea 
că sar fi dis în titlu că creditorii sunt solidari, sau vor 
putea lucra unul pentru altul, unul pentru toţi sau toţi 
pentru unul. (Vedi supră, p. 159). 

Tot astfel, clausa prin care se permite fie cărui cre- 
ditor de a cere plata creanţei întregi, cuprinde în sine 
dreptul debitorului de a se libera pentru tot în mânele u- 
nui singur creditor, așa în cât această din urmă menţiune 
nu mai are nevoe dea fi prevădută în act ?). 

Solidaritatea Din împrejurarea că titlul trebue să confere azume, ade- 
activă nu a- 
trage neapa- 
rat pe acea 

pasivă. 
Controversă. 

că expres, fie căruia din creditori dreptul de a cere totali- 
tatea creanței (art. 1034), ceea ce exclude solidaritatea 
tacită, resultă că, dacă două persoane 'mi-au vândut soli- 
daricește acelaș lucru, ele vor fi cătră mine debitoare solidare 
în privința obligațiunii care resultă din contractul de vân- 
dare (predarea lucrului și obligaţia de garanţie), fără a fi 
însă creditoare solidare în privința prețului, dacă această 
solidaritate nu a fost anume stipulată 5). 

5) Laurent, XVII, 255. Duranton, XI, 163.— Nu există deci 
solidaritate activă de câte ori creditorul se mărgineşte a. 
arata o a treia persoană căreia urmează a se face plata 
pentru dânsul (adjectus solutionis gratia) (Cpr. L. 55, Dig., 
45, 1, De verb. oblig.; L. 95, $ 5, Dig. 46, 3, De solution. 
vedi şi t. V,p. 100, 101), nici când debitorul este în drept a 
determina prin alegerea sa, între mai multe persoane, pe aceea 
care urmează a fi creditoare. In acest din urmă caz, în a- 
devăr, cât timp debitorul w'a făcut alegerea, există doi cre- 
ditori' condiționali, ear în urma alegerei, nu mai este de 
cât unul singur, care are calitatea, de a primi şi de a pas- 
tra lucrul plătit. T. Huc, VII, 301. 

=) Opre. Pana. fr., I, 155. Demolombe, XXVI, 136. Larombitre, 
II, art. 1197, No. 19. Duranton, XI, 165. 

5) Laurent, XVII, 2560, Demolombe, XXVI, 138. 'Troplong,



  

EEECTELE SOLIDARITĂȚEI ACTIVE. —ART. 1035-—1038, 1216—1218. 

fectele solidarităței active. 

Art. 1035. — Poate debitorul plăti la ori care din eredito- 
rii solidari, pe cât timp nu s'a făcut împotrivă-i cererea în ju- 
decată din partea unuia din creditori. 

Cu toate acestea, remisiunea făcută de unul din creditorii 
solidari nu liberă pe debitor de cât pentru partea acelui credi- 
tor. (Art. 1064, 1138 urm., 1141, 1216 C. C. Art. 119 C. tr). 

Art. 1036. — Actul care întrerupe prescripţiunea în pri- 
vinţa unuia, din creditorii solidari profită la toţi creditorii. (Art. 
642, 643, 1038, 1045, 1046, 1872, 1876 C. C. Art 1199 c. fr.). 

Art. 1037. — Creditorul solidar, care a primit toată dato- 
ria, este ţinut a împărți cu ceilalți cocreditori, afară numai de 
va proba că obligaţiunea este contractată numai în interesul 
stu. (Art. 1034 urm. 1053, 1054 C. C)y). 

Art. 1038. — Creditorul solidar represintă pe ceilalţi co- 
creditori în toate actele care pot avea de efect, conservarea 0- 
bligaţiunii. (Art. 1036, 1056, 1216-—1218, 1532 urm. C. C.) 2). 

Mandat, 323. Larombiere, II, art. 1197, No. 18. Pana. fr., 
1, 156. Feder, op. cit., 14, p. 192. —Contră. Duranton (AI, 
169), după care vânqarea făcută solidariceşte fără altă ex- 
plicaţie, ar da loc atât la solidaritatea activă cât şi la a- 
cea pasivă.—De asemene, în ipoteza inversă, dacă mai mul- 
te persoane ar fi cumparat solidaricește acelaş lucru de la 
mine, ele vor fi necontestat debitori solidari în privinţa, 
preţului, fără însă a, fi creditori solidari în privinţa obli- 
gațiunii mele ca vândător. Larombiăre, II, art. 1197, No. 
18.—Contră. Demolombe, XXVI, 139. Roditre, Solidarits, 
No. 5. Cpr. şi Pană. fr., I, 158. 

1) Art. 1037 nu există în Codul francez şi este adaos de le- 
giuitorul nostru, însă, cu toate aceste, soluţia este aceiaş 
şi în Francia, după părerea unanimă a autorilor, pentru 
că, în cât priveşte raporturile ereditorilor solidari între ei, 
existând o presumpţiune de societate şi de comunitate de 
interese, fie care creditor trebue să deie socoteală celor- 
lalți cocreditori de partea lor din creanța comună. (Argu- 
ment din art. 1034, 1035, $ 2, 1052, 1053, 1216). Cpr. De- 
molombe, XXVI, 145, 146. G. Giorgi, 1,9%. Laurent, XVII, 
212. Baudry, II, 965. 'Thiry, III, 20, 21. Aubry et Rau, 
IV, $ 298 bis, p. 16. Demante, V, 198 bis II. Vigis, II, 
13172. Mourlon, II, 1243. 'T. Huc, VII, 298. Acollas, II, p. 
838. Pand. fr., 1, 163 urm. şi toţi autorii. 

*) Art. 1038 lipseşte de asemene în Codul fr., însă soluţia 
este aceiaș și în acest din urmă Cod. „Fie-care creditor solidar 
este representantul şi mandatarul legal a celorlalți“, qice 
Marcadă (IV, 597, 599), însă bine înțăles numai în cât pri- 
veşte conservarea şi înbunătăţirea creanței (art. 1038 şi 
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Dreptul ro- 
man, 

Deosebire 
de redacţie 
de la C. fr, 

O, C.—CAR, III.—TIT. III.—CAP. VI.—8-a IV.—A RT. 1035- 1038, 1216—1218. 

Art. 1216. — Jurământul dat debitorului de unul din cre- 
ditorii solidari și făcut, nu liberă pe debitor de cât pentru par- 
tea acelui creditor. (Art. 1035, $ 3, 1215, 1217, 1218, ad initio 
C. C. Art. 1365,$ 9, C. fr).1). 

Art. 1217. — Jurământul dat de debitor unuia din eredito- 
rii solidari şi refusat de acesta, liberă pe debitor numai pentru 
partea creditorului care a refusat a jura. (Art. 1215 arm, 
1218 C. C.). 

Art. 1218, $ 1. — Jur&mântul dat de unul din creditorii 
solidari și refusat de debitor, sau jurământul făcut de creditor, 
după propunerea debitorului, profită la toţi creditorii solidari. 
(Art. 1038 C. C.)5. 

In dreptul roman, fie care din creditorii solidari 
(covrei stipulandi) era considerat faţă cu debitorul ca sin- 
gur și unic creditor, așa în cât fie care din ei fiind stă- 
pân absolut al creanței, remiterea ei din partea unuia 
aducea neaparat; stângerea ei față cu toţi creditorii. „Ideo- 
que petitione, acceptilatione unius tota solviter obligatio“ 5), 

1) 

i) 

3) 

1218 C. rom.). Aceasta o spune tot Marcadă (V, asupra 
art. 1365, No. II, p. 237). Art. 1038 nu este deci de nici 
o utilitate, și soluţia ar fi fost aceiaş chiar dacă el ar fi 
lipsit din Cod. Codul spaniol de la 1889 cuprinde o dispo- 
siţie aproape identică: „Fie-care din creditori poate să 
facă, ceea ce este folositor celorlalți, nu însă ceea ce le 
strică“ (art. 1141, $ |). 
Textul corespundător francez, prin cuvântul ntanmoins pre- 
sintă această regulă ca o excepţie la principiul statornicit 
de art. 1215, după care jurământul prestat san refusat nu 
constitue o dovadă de cât în favoarea sau în contra ace- 
luia care a dat, sau în favoarea ori în contra, moştenito- 
rilor şi representahţilor săi. Mareadă (V, p. 237) criticând 
însă acest viciu de redacţie, cuvântul ntanmoins (eu toate a- 
ceste) n'a mai fost reprodus în textul nostru. 'Pot după Mar- 
cade (loco cit.), s'a îndreptat şi redacţia art. 1915. 
Art. 1217 şi 1218 nu există în Codul francez, şi sunt a- 
daose de legiuitorul nostru, tot după observaţiile lui Mar- 
cade (V, art. 1365, No. 11,p. 237). Vedi și infră, p. 169, 
notele ? şi 3. 
L. 2, Dig., 45, 2, De duobus reis şi Li. 31, $ 1, Dig, 46, 
2, De novationibus. Vegi şi L. 28, Dig., 19, 2, De jureju- 
vando, unde, contrar dreptului actual (art. 1216—1218), se 
dice că juremântul deferit debitorului de unul din credi 
torii solidari, vatămă pe ceilalți: „In duobus reis stipulandi 
ab altero delatum_jusjurandum etiam alteri nocebiti. Vedi 
şi Instit., $1, III, 16, De duobus reis stipulandi et pro- 
mittendi. Cpr. Savigny, Das Obligationenrecht, ete., 1, $ 19.



  

EFECTELE SOLIDARITĂȚEI ACTIVE.—ART. 1035 URM., 1216—1218. 

In cât priveşte raporturile creditorilor dintre dânşii, 
ei nefiind presupuși asociați şi în comunitate, așa cum 
sunt astăzi, acel care primise plata întregei creanţe nu 
datorea în principiu nici o socoteală celorlalți, dacă nu 
intervinise între ei un pact. de asociațiune 1); de unde re- 
sultă că asemenea corealitate nu numai că nu avea nici un 
interes practic, dar încă era periculoasă, de vreme ce în- 
treaga creanţă aparţinea creditorului celui mai diligent. 

Legiuitorul modern depărtându-se de la principiile ro- 
mane, a admis pentru fie care creditor dreptul de a cere plata integrală a creanţei (art. 1034) *), obligându'l însă, 
în asemenea caz, a împărţi suma, primită cu ceilalţi cre- 
ditori (cpr. art. 1053, 1054), legea noastră fiind chiar 
formală în această privinţă (art. 1037), pentru că, pe de 
o parte, contrar celor ce se petreceau în dreptul roman și 
în dreptul nostru anterior, creditorii solidari sunt astăzi 
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Dreptul 
actual. 

1) Cpr. L. 62, Pr., Dig., 35, 2, Ad legem Falcidiam. „Dacă Art. 1190 C. cineva au făgăduit tot aceiaş totime la mai mulţi împre- ună-creditori deosebi, dice art. 1190 din Codul Calimaeh (895 C. austriac), din care unul au apucat a lua acea to- time singur, în cât se indatoreşte acesta să respundă cătră ceilalți creditori, trebue să se hotărească din legiuitele al- cătuiri, care s'au făcut deosebi între dânşii. Dacă nu s'au tăcut acest fel de legături, nu este îndatorit a respunde unul cătră altul“; So ist einer dem andern eine Rechenschaft schuldig, după cum se exprimă textul corespundător din 
Codul austriac. 

Calimach, 

*) Dreptul care aparţine creditorului solidar de a cere plataDreptul moş- integrală a creanţei aparţine şi moștenitorului s6u, pentru că mandatul conferit, fie cărui creditor este irevocabil şi nu se stânge prin moartea lui. — Dacă creditorul solidar a lasat mai mulți moştenitori, fie-care nu va putea cere de la debitor de cât partea cuvenită lui, după vocaţiunea sa ereditară în creanța solidară. Cpr. Cas. rom., Balet. S-a 1, anul 1885, p. 80. Obligaţia solidară se divide deci între moştenitori conform principiului: Nomina hereditaria ipso Jure inter heredes dividunturi. (Cpr, art, 1059, 1060, 1064, 1072, $ 2). Solidaritatea continuă însă a subsista între moş- tenitorii creditorului defunct şi ceilalți creditori, numai pentru partea care revine fie cărui moştenitor. Cpr. Pothier, II, 324. Thiry, III, 21, în fine, Laurent, XVII, 261. De- molombe, XXVI, 154. Marcad6, IV, 594. Arntz, III, 120. Larombiere, II, ant. 1199, No. 4. Aubry et Rau, IV, $ 298 bis, p. 16, t. şi nota 5. Pand. fr., IL, 110. Rodisre, Solidarite, No. 11. 

tenitorilor 
creditorului 

solidar.
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presupuși a avea un interes comun în creanţă, a fiîn pri- 
vința ei în societate sau în comunitate, ear pe de altă 
parte, a se represinta unii pe alţii în cât priveşte primirea, 
plăței (art. 1038).1) Impărțirea creanţei între toţi credi- 
torii solidari nu se poate explica de cât prin presumpțiu- 
nea că ar exista între dânșii o societate sau o comuni- 
tate, căci altfel solidaritatea activă n'ar presinta nici un 
interes. Efectul principal al acestei solidarităţi consistând, 
în adevăr, în dreptul pentru unul din creditori de a pri- 
mi creanţa întreagă, sar putea foarte bine ajunge la ace- 
laș resultat prin un mandat ordinar, și acest mandat ar 
avea chiar mai puţine inconveniente de cât solidaritatea, 
fiind că el este revocabil şi nu trece la moștenitori (art. 
1552, 1553). 

ieatu marea Această presumpțiune de comunitate sau de societate 
nei de socie-putând însă fi resturnată prin dovada contrară, creditorul 
tate sau g-care a primit plata n'ar avea de cât să dovedească prin 
ată în favoa-mijloacele ordinare de drept?), că obligaţia era con- 
rea creditori-tyactată în interesul stu exclusiv şi că, prin urmare, el 

"nu trebue să împartă beneficiile ei cu ceilalți (art. 1037), 
soluțiune care se admite și în Codul francez, de și acolo 
art. 1037 din Codul nostru nu 'și are ființă 3). 

Precum vedem, efectul principal şi esenţial al solida- 
rităței dintre creditori este atribuirea fie căruia din ei a 
dreptului de a cere plata întegrală a creanţei (art. 1034), 
cu îndatorire în urmă de a o împărți cu toți ceilalți co- 
creditori (art. 1037), fie de o potrivă, fie în părţi inega- 
le, după înțelegerea lor comună 4). 

1) Cpr. art. 1056, care admite acelaș mandat între codebito- 
rii solidari în toate actele care pot avea de efect stânge- 
rea sau impuţinarea obligaţiunii. V. infră, p. 188 urm. 

2) Proba testimonială şi presumpţiile nu vor fi admise peste 
150 lei, de cât în casul când ar exista un început de do- 
vadă scrisă (art. 1191 urm.). Demolombe, XXVI, 149. Pand. 
fr., |, 166. Larombitre, II, art. 1197, No. 20.— Chestia de 
a se şti dacă există sau nu început de dovadă scrisă fiind o 
chestie de drept, cade sub controlul Curţei de Casaţie. Cas. 
fr. Pand. Ptriod. 1898. 1. 99. Pand. Ptriod. 81. 1. 236. 

3) 'Phiry, III, 20. Demolombe, XXVI, 147, 148. Pand. fr. 1, 
165. Larombiăre, II, art. 1197, No. 20. Vei şisupră, p. 
163, nota 1. - 

Ant. 430 0. 4) Art. 430 din noul Cod german prevede că, afară de o con- 
german. venţie contrară, creditorii solidari au dreptul între ei la o
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Prin urmare, în cât privește partea de creanță care tre- 
bue să'i remâe lui definitiv, creditorul solidar fiind proprie- 
tarul ei, poate să dispue de dânsa după bunul seu plac. 
Cât pentru părţile care urmează a fi restituite celorlalți 
creditori, el nu este de cât un simplu mandatar cu drep- 
tul de a primi plata integrală (art. 1034) și de a face 
toate actele care tind la conservarea creanței (art. 1038). 
Acest mandat se deosebește însă de mandatul ordinar (art. 
1553), prin aceasta că este irevocabil. 

Din acest principiu fundamental, care predomină întrea- 
ga materie, resultă următoarele consecinţe : 

1% Debitorul poate, după alegerea sa, să plătească 
toată creanţa ori cărui creditor va voi, fie care din ei 
fiind în drept a primi plata, și această plată îl liberează 
faţă de toţi (art. 1034, 1035).1) 
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„Dacă unul din mai mulţi împreună-creditori, dice Art. 1188 
ant. 1188 din Codul Calimach (893 C. austriac), va fi 
luat de la un datornic totimea, nu pot mai mult ceialalţi 
să ceară ceva de la dânsul“. 

Din momentul însă ce unul din creditori a făcut în- 
potriva debitorului o cerere în judecată?), acesta nu mai 

  

parte egală: „Die Gesamintglăubiger sind îm Verhăltnisse zu 
einander zu gleichen Antheilen berechtigt, souweit nicht cin An- 
deves bestinumt ist“, 

C. Calimach. 

') Debitorul mai este încă liberat faţă 'de toţi creditorii prin Perderea 
perderea tortuită a lucrului datorit (art. 1091, 1156). De- fortuită a 
molombe, XXVI, 197. Feder, op. cit., 38, p. 145. Pand. fr, 
I, 215. El n'ar putea însă să se libereze făcând unuia din 
creditori o datio in solut, adecă dându'i alt ceva de cât 
ceea ce i se datorește, afiud pro ulio solveuis. Iuslil., III, 
29, Pr., Quibus modis obligatio tollitur. Cpr. G. Giorgi, I, 97. 

*) Legiuitorul nostru preseriind o cerere în judecată, nu do-D 
manda giudiziale, după cum se exprimă art. 1185 din Co-r 
dul italian, adecă o acţiune, se înțelege ca o simplă soma- 
ţie de plată, un comandament prealabil, ete., n'ar putea să 
impedece plata în mâna celorlalți creditori. In Codul fe. se 
decide contrariul, pentru că textul acolo nu vorbeşte de 
cerere în judecată, ci de urmărire (pousuites). Cpr. De- 
molombe, XXVI, 164. Pand. fr, 1, 181. Larombitre, II, 

icrului da- 
toriț. 

eosebire de 
edacție de 
la C. fr. 

art. 1198, No. 2. — Art. 428 din Codul german prevede că Art, 428 0. 
debitorul poate să facă prestaţinnea fie căruia din credi- 
tori, chiar dacă unul din ei a cerut prestațiunea în justiţie : 
» Dies gilt auch dann, acenn einer der Glăubiger bereits Klage 
auf aie Leistuug erhoben hat“. 

Cererea în judecată făcută însă înainte de termen sau 

german.
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Art, 1216. 

Concordatul 
făcut de de- 
bitorul falit. 
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poate face plata de cât creditorului reclamant (art. 1035, 
$ 1)0). Jura vigilantibus prosumt. Creditorii nu mai au însă 
interesul ce aveau la Romani de a se grăbi și de a re- 
clama unii înaintea altora, întreaga creanță ne mai apar- 
țin6nd astăzi creditorului celui mai diligent, cu toate că 
și astăzi s'ar putea întâmpla ca creditorul care a încasat 
creanța să cheltuească banii și ceilalți să remâe păgubaşi. 

20 Contrar celor ce se întâmplau în dreptul roman 
(vegi supră, pag. 164), remiterea datoriei făcută de unul 
din creditorii solidari nu liberează pe debitor de cât pen- 
îvu partea acestui creditor (art. 1035, $ 2), el fiind în 
drept de a înstrăina partea sa, nu însă și părţile pentru 
care el este un simplu mandatar (art. 1536, 1537) 2). 

Prin aplicaţiunea, acestui principiu, art. 1216 prevede 
că jur&mântul dat debitorului de unul din creditorii soli- 
dari şi prestat, nu liberează pe debitor de cât pentru par- 
tea creditorului care a deferit juremântul, pentru că jură- 
mântul fiind o transacţiune 3), unul din creditori n'are man- 

înainte de îndeplinirea condiţii, presupunând că obligaţia 
solidară ar fi cu termen sau condițională, mar împedeca fa- 
cerea plăței în mâna celorlalţi creditori. Demolombe, XXVI, 
162, 163. Larombiăre, II, art. 1198, No. 5. 

1) „Er duobus reis stipulandi si semel unus egerit, alteri pronmtis- 
so7 offerendo pecuniam, nihil agit“. L. 16, Dig., 45, 2, De 
duobus reis. — Debitorul acţionat de unul din creditori nu 
va putea, din momentul reclamaţiunei, să plătească celuilalt 
creditor nici chiar partea sa de creanţă. Cpr. Pothier, II, 260. 
Demolombe, XXVI, 166. Laurent, XVII, 260. — Contra. 
Larombidre, II, art. 1198, No. 6. Rodiăre, Solidaritt, No. 
15. &. Giorgi, 1, 101. —E1 nu va putea de asemene să 
ceară cauţiune de la creditorul reclamant pentru a fi ga- 
rantat contra reclamaţiilor ce ar putea face mai tărdiu alți 
creditori. G. Giorgi, 1, 96. — Vegi însă L. 11, $ 21, Dig, 
De legatis XXII, care nu este aplicabilă în specie. 

*) Concordatul fiind o remitere de datorie, din art. 1035, Ş 
2, resultă că, la caz de falimentul debitorului, unul din 
creditori nu poate să represinte pe ceilalţi la concordat şi că 
la această operaţie vor trebui chiemaţi toţi creditorii solidari. 
Cpr. Demolombe, XXVI, 178. Roditre, Solidarite, 20. Pand. 
fe., I, 196. Lyon-Caen et Renault, Dr. conm., VII, 593. 

3) „Jusjurandum etiam loco solutionis cedit“. L. 21, Dig., 12, 
2, De jurejurando. Vedi şi L. 9, Dig., loco cit., unde se 
dice: Jusjurandum specie transactionis continet“.  Vedi şi 
tr. nostru în limba franceză, p. 424 şi 433.
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dat de la ceilalți pentru a transige și” a remite datoria (art. 1035, $ 2), ci numai pentru a conserva creanța (art. 1038) 1). 
De asemene, jur&mântul dat de debitor unuia din cre- At. 1217. ditorii solidari și refusat de acesta, liberează pe debitor numai pentru partea creditorului care a refusat de a jura (art. 1217), pentru că, prin acest refus, el neconservând creanţa, ci din contra, înstrăinând-o, nu poate să dispue de părțile ce nu'i aparțin 2), 
Turemântul dat de unul din creditorii solidari şi re-Art. 1218,$1. fusat de debitor, sau jurământul prestat de creditor după propunerea debitorului, folosește din contra tuturor credi- torilor solidari (art. 1218, $ 1), pentru că, atât prin re- fusul debitorului de a jura, cât și prin prestarea, jurămân- tului de cătră creditor, după propunerea debitorului, cre- anța nu este înstrăinată, ci din contra conservată, ceea ce creditorul are dreptul să facă (art. 1038) 3. 
Tot în puterea acestor principii trebue să decidem, Efectele Iu- de și chestiunea este foarte controversată, că hotărîrea do- gt ju inder bândită de debitor confra unuia dintre creditorii solidari aul din cre- a. , , . . . ditorii soli- 

nu este oposabilă celorlalți creditori pentru pârţile ce ei dari, au în creanță. Controversă, Fie care creditor solidar are, în adevâr, mandat pen- tru a îmbunătăţi posiţiunea cocreditorilor sti, nu însă pen- tru a o face mai rea (art. 1038). Dreptul de a cere plata creanței, pe care îl are fie care creditor (art. 1034), nu cuprinde implicitamente acel de a urmări pe debitor în DI 
') Marcad6, V, art. 1365. No.2. Thiry, III, 21. — La Romani, se admitea soluţia contrară (L. 25, Dig., 12, 2, De Jureju- raudo), pentru că fie care din creditorii solidari era stăpân absolut a creanței. Vegi supră, p. 164. 
*) Art. 1217, care nu există în Codul francez, este luat din Marcadă : „1 est bien eutendu, Qice acest autor (V, p. 231), que ce gue basi. 1365 (1216 C. rom.) dit du serment prâtt par le debiteur, sur la proposition du cocrtancier plaidant, s'ap- pliquerait nussi au serment defert au cocrtancier par le debi- teur et refusă par le premieri. Vedi şi supră, p. 164, n. 2. 5) Şi art. 1218 este luat tot din Marcade (V, p. 237, asupra art. 1365). „Au contraire, dice acest autor, er puisque les cocrtanciers sont mandataires pour conserver et amtliorer la crtance, le serment vefust par le debiteur sur la proposition de Pun des ertanciers, ou prâtă par celui-ci sur la proposition du debiteur, profiterait ă tous les ertanciers“. Opr. Giorgi, I, 108.
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Casul în 
care hotări- 
rea a fost 
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justiție, pentru că “cererea plăței este un act de adminis- 
traţie, pe când reclamaţia în justiţie este un act de dis- 
posiţie, și creditorul solidar „nu poate să dispue de creanță 
de cât pentru partea sa. Deci, hotărîrea ce debitorul a do- 
bândit contra unui creditor solidar, nu este oposabilă de 
cât acestui creditor pentru partea sa, nu însă și celor- 
lalţi creditori. 

Hotărirea însă care ar fi favorabilă creditorului și ar 

fi fost pronunţată în contra debitorului, va fi oposabilă ce- 
dobândită delorlalți creditori, soluţie admisibilă şi în privinţa solidari- 
creditor con 
tra debito- 

rului, 

“tăţei pasive (v. p. 190 urmn.), pentru că creditorul care a câș- 
tigat procesul îmbunătățește soarta cocreditorilor sti, și el 
are mandat pentru conservarea creanţei 1). Acest sistem, 
după care creditorul şi debitorul solidar au mandat de la 
cocreditorii sau codebitorii lor numai pentru a câștiga, ear 
nu și pentru a perde, pe care autorii îl critică, conside- 
rândul ca nedrept şi nelogic 2), este formal admis de le- 
giuitorul nostru (art. 1038, 1056). 

Int'un alt sistem, prea absolut, se susține însă că lu- 
crul judecat între debitor și unul din creditorii solidari nu 
este nici o dată oposabil celorlalți creditori, fie că credi- 
torul a perdut sau a câștigat procesul 5). 

In fine, un alt sistem, earăși absolut, și inadmisibil la 
noi față cu art. 1038, voește ca hotărirea pronunţată în- 

') Aubry et Rau, IV, $ 278, p. 17, t. şi nota 10 şi VIII, $ 
169, p. 380. Mass6.Verg6, îi, Ş 527, p. 351, n. îl. Thiry, 
III, 171. Vigi6, II, 1376. Pand. f., 1, 205. "Roditre, Soli- 
darită, No. 21. Amtz, TITI, 417. Bonnier, Preuves (ed. Lar- 
naude din 1888), 887, 

2 Vedi Demolombe, XXVI, 191, în fine. T. Huc, VII, 306. 
Saleilles, Essai d'une thtorie gântrile de Poblig., d'apres le 
nouveau projet du Code allemand, 118. G. Giorgi, Î, 115. 

3) Cpr. Fuzier-Herman, III, art. 1351, No. 1418. Duranton, XI, 
119 şi XIII, 521. Laurent, XVII, 911 şi XX, 121. Grio- 
let, De Vautorită de la chose Jugte, Revue pratique, t. XXIII, 
(anul 1867), p. 270 urm. Lacombe, De P'autor. de la chose ju- 
gte, 205 urm. Cpr. L.5, $3, Dig., 46, 1, De fidejus- 
soribus. Acest, sistem este formal admis în Coăul german. 
Vegi art. 425 şi 429 din acest Cod.—Art. 327 din Proiectul 
suscitatului Cod prevedea anume că hotărîrea definitivă in- 
tervenită între unul din creditorii solidari şi debitorul, sau 
contra creditorului şi unul din debitorii solidari, nu ro- 
duce nici un efect pentru sau contra celorlalţi "creditori 
sau debitori solidari. Acest, text a fost înlocuit prin art. 
495 şi 429, care în alte cuvinte spun acelaş lucru.
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tre debitor și unul din creditorii solidari, să fie în tot 
deauna oposabilă celorlalți creditori, fără a se distinge 
dacă creditorul care a figurat singur în instanţă a perdut 
sau a câștigat procesul, pentru că dreptul de a cere plata 
creanţei întregi conferit de art. 1034 ar implica neaparat 
dreptul de a urmări pe $debitorul care nu voește să plă- 
tească 1), ceea ce, precum am vădut, confundă două acte 
de o natură cu totul deosebită, actele de administraţie cu 
actele de disposiţie. 

30 Unul din creditorii solidari nu poate astăzi să no- Novaţiunea 2 _ . _ creanţei so- veze întreaga creanţă solidară, precum putea s'o noveze lidare. 
) 

. la Romani, cel puţin după părerea lui Labeon, Paul și a 
altora 2), mandatul de a primi plata neconferind puterea 
de a primi alt ceva de cât ceea cese datorește, nici de a, 
schimba debitorul ; de unde resultă că novaţiunea făcută 
de unul din creditorii solidari nu va. fi validă de cât pen- 
tru partea sa 5), după cum tot astfel nu vor fi valide nici 
compromisul sau transacțiunea făcute de dânsul 4). „oreditorii 

Novaţiunea, transacțiunea şi compromisul nu numai că at parte la 
nu sunt oposabile creditorilor care n'au luat parte la sevâr- ag une 
șirea lor, dar nu pot nici macar fi opuse de acești credi- ne debitoru- 
tori debitorului, presupunând că ele le ar fi folositoare 5), ini. Contro- 

1) Cpr. Merlin, Quest, vo Chose jugie, $ 18, No. 1,t. II, p. 
214 (ediţia din 1827). Demante, V, 328 bis XXVII. Mar- 
cade, IV, 59, în fine. T. Huc, VII, 306. Lewandowsky, 
De la Solidarite, p. 216. G. Giorgi, 1, 107. Demolombe, 
XXVI, 191. Toullier D., V, partea II, 204. Fâder, op. cit., 31, 
p. 144, 145. Larombiere, II, art. 1198, No. 15.—In cât priveş- 
te dreptul roman, vegi Savigny, Das Obligationenrecht, |, $ 19. 
L. 27, Pr., Dig., 2, 14, De Pactis. — Venuleius pare însă 
a fi fost de altă opinie. L. 31, $ 1, Dig, 46, 2, De 
novationibus. Cpr. Savigny, Das Obligationenrehet, 1, $ 18. 

*) Thiry, UI, 21. Bernard, II, 284. Laurent, XVII, 269. 
Arntz, III, 119 bis. Aubry et Rau, IV, $ 298 bis, p. 17. 
Marcade, IV, 597. Demolombe, XXVI, 183. Demante, V, 
130 bis, ITI, Larombiere, II, art. 1198, No. 13. Duranton, 
XI, 176. Pand. fi., |, 197. T. Huc, VII, 304. G. Giorgi, 
1, 110. Fâder, op cit., p. 144, No. 36, 

*) Demolombe, XXVI, 184, 185. Larombitre, II, art. 119, 
No. 14. Demante, loco cit. Vigi, II, 13176. Pana. fr., I, 199. 
Laurent, XVII, 269. Duranton, XI, 117. 7. Huc, VII, 304. 
Masse-Verg6, III, $ 527, p. 352, nota 11, în fine. Aubry et 
Rau, loco supră cit. 

5) Laurent, XVII, 269. Demolombe, XXVI, 187. Demante, 

1 
—
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Opunerea 
compensaţii. 
Controversă,. 

40 Debitorul n'ar putea să opue unuia din creditorii 
solidari compensaţia sumei datorite lui de ceilalţi creditori. 

Astfel, dacă presupunem că aș datori 1000 lei lui A, 
B și C (cocreditori solidari), și câ C mi-ar datori şi el 
mie 1000 lei, eu n'aș putea să opun compensaţia lui A 
sau lui B, care 'mi ar cere plata creanţei solidare, pentru 
că, dacă cu adevarat, C îmi datorește 1000 lei, el nu este 
creditorul meu tot pentru 1000 iei, ci numai pentru a 
treia parte din creanţa solidară, în privinţa celorlalte dou 
părţi el fiind numai mandatarul lui A și lui B, și eu nu 
pot să compensez cu mandantele ceea ce mi se datorește 
de mandatar (cpr. art. 1148); de unde vresultă că com- 
pensația nu va putea să aibă loc de cât pentru a treia, 
parte !). 

Contusiune. Aceiaș soluţie este, pentru aceleași motive, aplicabilă 
în privinţa confusiunei, pentru casul când debitorul ar f 
devenit moștenitorul unuia din creditorii solidari, sau vice- 
versa, pentru că confusiunea nu 'și produce efectele sale 
de cât în privința drepturilor active sau pasive proprie 
ambelor persoane, din care una moşteneşte pe ceealaltă 
(art. 1048, 1155)2). 

Art, 1036, 50 Or ce act care întrerupe prescripţia în privinţa 
unuia, din creditorii solidari foloseşte tuturor creditorilor 
(art. 1036), pentru că fie care din creditori represintă pe 
ceilalți cocreditori în toate actele care pot avea de efect 
conservarea obligaţiunii (art. 1038). Art. 1036 nu este 
deci de cât o aplicare a principiului înscris în art. 
1038 3). 

1) 

*) 

V, 130 bis, III. — Contră. Aubry et Rau, IV, $ 298 bis,p. 
17. Larombiăre, II, art. 1198, No. 13, 14. 
Thiry, III, 21. Lăurent, XVII, 968. Masse-Vergă, III, $ 
921, p. 351, n. î. Mareadă, IV, 59. G. Giorgi, 1, 114. 
Pand. fr., 1, 210. Cpr. Savigny, op. cit, I, $18.— Contră. 
Aubryet Rau, IV, $ 298 bis,p, 17, t. şi nota 7. Demante, 
V, 130 bis IV. Desjardins, Compensation, 128. Demolombe, 
XăVI, 193. Larombitre, II, art. 1198, No. 8. Duranton, 
XI, 118. 'T. Huc, VII, 305. Feder, op.eit., 32,p. 140, 141. 
Marcade, Mass6-Verg6, loco supră cit. Demolombe, XXVI, 
195. G. Giorgi, 1, 115. Feder, 33, p. 142, 143. Pană. fi. 
I, 213. Laurent, XVII, 270. 'Phiry, III, 89. Cpr. Savieny, 
op. Și loco cit.—Vedi însă Colmet de Santerre, V, 130 bis V. 

2) Pothier, II, 260. 'TPhiry, III, 21. Arntz, III, 119. Maread, 
IV, 599. Laurent, XVII, 263. Demolombe, XXVI, 167,
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De asemene venunțarea la prescripția dobândită ce ar Renunţarea face debitorul în favoarea unnia din creditorii solidari, ar În, presorip- folosi, în virtutea: acelorași principii, tuturor creditorilor 1). aită. Suspendarea prescripții în privința unuia din credi- Suspendarea tori pentru caz de minoritate sau interdicţie (art. 1876), ii n'ar folosi însă celorlalţi creditori, pentru că prescripția unuia din . curgând contra veri cărei persoane care n'a putea in- ptditori ce Voca 0 excepţiune anume stabilită de lege (art. 1875), lorlalţi. nici un text nu suspendă prescripţia în folosul creditorilor Controversă. solidari, când ea este suspendată numai în privinţa unuia, din ei. Apoi, suspendarea prescripţii fiind o favoare acor- dată unor persoane pentru motive speciale, ea nu poate folosi persoanelor care nu întrunesc aceste condițiuni 2). Soluţia ar fi însă cu totut alta, când dreptul care Art. 643. aparține la mai multe persoane ar fi indivisibil. Astfel, când o servitute aparține la mai multe persoane, din care una este minoară, prescripția nu curge nici în contra uneia din ele, prin aplicarea maximei lui Dumoulin: Za individuis minor majorem relevat (art. 643)3). 
6” Punerea în întărdiere facută de unul din credito- Punerea, în rii solidari face să curgă dobânda în privința tuturor (art. ini n 1036, 1046, 1088), după cum convențiunea prin care unul unuia din din creditorii solidari ar fi stipulat ca obligaţia să pro-josăteri fo 

lorlalți. 

  

168. Aubry et Rau, IV, $ 298 bis, p. 16. Pana. fe. 1, 185. Larombiere, II, art. 1199, No. 5. G. Giorgi, 1, 104. Cpr. art. 10455 şi L.5 Cod., 8, 40, De duobus reis. ') Demolombe, XXVI, 169. Pand. fe. 1, 186. Larombiere, II, art. 1199, No. 2. G. Giorgi, 1, 105. *) Phiry, III, 91. Arntz, III, 119 bis. 7. Huc, VII, 307. Laurent, XVII, 264 şi XXXII, 74 bis. Demante, V, 131 bis II. Marcade, IV, 599. Aubry et Rau, IV, $ 298 bis, p. 18, t. şin. 1 şit. II, $ 914, p. 345. Feder, 31, p. 137, 138. Vigi€, 11, 1376. Mourlon, II, 1943. Troplong, Pres- cription, II, 139. Leroux de Bretagne, Prescription, L, 612, 613. Acollas, II, p. 838. Pand. fe. 1, 198. Mass6-Vergs, III, $ 527, p. 352, nota 13. Baudry et 'issier, Prescrip- tion, 463. — Contră,. Demolombe, XĂVI, 171. Duranton, XI, 180. Larormbiăre, II, art. 1199, No. 3. 3) Opr. Mourlon, II, 1943. Baudry et 'Tissier, Prescription, 464. Leroux de Bretagne, op. cit, 1, 613. Aubry et Rau, IL, $ 214, în fine, p. 346 şi IV, $ 301, p. 52, 53. Larom- bicre, II, art. 1925, No. 11. Duranton, XI, 259. 'Troplong, Prescription, IL, 637, Mareadă, IV, 648. Baudry, 1, 1579. Vedi şi t. III a lucrării noastre, p. 194. Cpr. Î. 10, Pr., Dig., 8, 6, Quemadinodum servitutes amittuntur.
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ducă dobânda de drept, fără nici o punere în întărdiere 

(art. 1079, 1088), va folosi tuturor creditorilor solidari 1). 

Stipularea u- 7 Stipulaţiunea din partea unuia din creditorii soli- 

ţe reale din dari, în urma închierei contractului, a unei siguranțe re- 

partea unuia ale, precum ar fi o ipotecă, un amanet, o fidejusiune, etc., 

foloseşte ce- AY folosi de drept tuturor creditorilor solidari, în virtutea 

lorlalţi. “mandatului ce fie care creditor are pentru conservarea și 

îmbunătăţirea creamţei (art. 1038), şi creditorul care ar fi 

stipulat asemene garanţii, nu mai poate să renunţe la ele 

în dauna cocreditorilor sei, chiar dacă ei n'ar fi declarat 

expres că înţăleg a se folosi de asemene siguranţe 2 

Despre solidaritatea între debitori (Solidaritatea pasivă). 

Natura solidavităței pasive și casurile în care ea are loc. 

Art. 1039. — Obligaţiunea este solidară din partea debi- 

torilor, când toţi s'au obligat la acelaş lucru, astfel că fie care 

poate fi constrâns pentru totalitate, și că plata făcută de unul 
din debitori liberă şi pe ceilalţi cătră creditor. (Art. 1034, 1041, 

1048, 1059, 1060 urm., 1551 C. C. Art. 1200 C. fr.). 

Art. 1040. — Debitorii solidari se pot obliga sub diferite 

modalităţi, adecă: unii pur, alţii sub o condiţiune și alţii cu ter- 

men. (Art. 1004 urm., 1022 urm. Art. 1201 C. fe). 

In principiu, de câte ori mai multe persoane promit 

acelaş lucru unei singure persoane, fie care din ele nu se 

| obligă de cât pentru o fracțiune. 

Oblig. multi- Astfel, dacă trei persoane s'au întrunit spre a Îm- 
lă, conjun- , . aa a . A 

Pe ct" prumuta de la mine 3000 lei, existând în specie atâte 

datorii cât şi debitori, fie care îmi datorește câte 1000 

lei (art. 1060). Aceasta este casul unei datorii mnitiple 

conjuncte 3). 

Art.429, 51 1) 'Dhiry, III, 21. Baudry, II, 966. Demolombe, XXVI, 172, 

C. german. 113. Laurent, XVII, 262. Mourlon, II, 1243. T. Huc, VII, 

307. Larombitre, II, art. 1198, No. 9. Pand. fe., 1, 190. 

Aubry et Rau, IV, $ 298 bis, p. 16. Demante, V, 131 bis 

[. G. Giorgi, I, 106. — Punerea în întărdierea unuia din 

creditori, dice art. 429, $ 1 din C. german, își produce e- 

fectele sale contra celorlalți creditori“. „Der Verzug eines 

Gesammtglăubigers_acirkt auch gegen die îibrigen Glăubiger“. 

2) Demolombe, XXVI, 1714, 175. Mourlon, II, 1243. Pand, f., 
I, 191. Larombiăre, II, art. 1198, No. 14. F. Herman, II, 
art. 1198, No. 2. Rodiere, Solidaritț, 29. G. Giorgi, 1, 109. 

3) Vedi supră, p. 155. Cpr. şi art. 420 C. german, citat, p. 157.
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Acest mod de a contracta oferind însă pentru credi- Foloasele tor pericole serioase, și anume acel de a perde partea de- sondarităţei bitorului devenit insolvabil, el are. interes de a deroga prin 0 anume clausă la dreptul comun și de a stipula că toţi acei care se obligă a presta acelaș lucru să se aso- cieze între ei şi să fie faţă cu dânsul consideraţi ca o singură persoană, așa în cât. fie care din ei să poată fi constrâns la plata întregei datorii, și plata făcută numai unuia din ei să libereze pe toți ceilalţi faţă cu creditorul 1). Aceasta se numeşte a stipula solidaritatea din partea Solidaritatea debitorilor, și asemene solidaritate poate să resulte nu nu- I€8ală- mai din voința expresă a părţilor (convenţie sau testa- ment), dar în unele casuri și din lege 2). 
Trebue însă să observăm că art. 2 din L. dela 281 din 25 mai 1892, oprește pe proprietari sau arendaşi de a stipula Păi 18%. solidaritatea de la locuitori pentru munci agricole 3). Obligaţia este deci solidară din partea debitorilor de câte Definiţia so- ori ei sunt obligați prin convenție sau prin lege a presta id. păsive. acelaș lucru, astfel ca, fie care să poată fi constrâns pen- tru totalitate, și ca plata făcută de unul singur să libe- leze pe toţi ceilalți faţă de creditor (art. 1039) 4). Această definiţie este criticată, pentru că ea se aplică Critica deti- nu numai la solidaritate, dar şi la indivisibilitate. In ade-itii de mai Ver, nu numai codebitorul solidar, dar și fie care din de- bitorii obligaţi la plata unei datorii indivisibile poate fi constrâns pentru totalitate (art. 1062), şi plata făcută de unul din ei liberează pe ceilalți. - 

Intre obligaţia solidară și acea indivisibilă există însăDeoschire în- următoarea deosebire: In obligaţia indivisibilă, necesitatea j;dâsă Foca In care se găseşte fie care din debitori de a plăti toată indivisibilă, datoria resultă din însuș natura, obligațiunii, care nu e sus- RR 
1) „Dacă mai multe persoane au făgăduit tot acel lucru În- Art, 1184 0, treg intr'acest chip în cât unul pentru toţi şi toţi pentru Calimach. unul anume se indatoresc, dice art. 1184 din Codul Calimach 91 c. austriac), atunci fişte care persoană se îndatoreşte „ Pentru totul“. Cpr. art. 421 din noul Cod german. p Vedi art. 1041 şi textele citate supră, p. 180. ) Acest text mai oprește încă clausele penale în asemene con- tracte (prestaţiuni în natură). Cpr. şi art. 2 din legea a- supra clausei penale, de la 20 fevr. 1819. Vegi înfră, explic. acestei legi. 
4) Cpr. axt, 421, 422 din noul Cod german.
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ceptibilă de executare parțială. Cu alte cuvinte, în obli- 
gaţia indivisibilă, fie care din codebitori plătește tot, nu 
pentru că el datorește, ci pentru că există imposibilitate 
de a plăti pro parte; pe când, din contra, în obligaţia so- 
lidară, fie care debitor poate fi constrâns la plata întregei 
datorii, nu din causa unei imposibilităţi de fapt, ci pentru 
că el o datorește ca şi cum ar fi singur debitor, şi pentru 
că el represintă pe toţi ceilalți debitori în toate actele 
care pot avea de efect stângerea sau împuţinarea obliga- 
țiunii (art. 1056). Dumoulin dicea, în această privință, 
că fie care din codebitorii solidari datorește zotunm et totali- 
ter, pe când fie care din codebitoril unei datorii indivisi- 
bile datorește totu, nu însă și totaliter )). 

Pentru ca solidaritatea să existe între debitori, se cer 
următoarele condițiuni: 

10 Toţi debitorii trebue să fie obligați a presta ace- 
laș lucru, eamdem pecuniam 2), pentru că altfel n'ar exista 
o singură obligaţie, ci atâte obligaţii câte sunt și lucruri *). 

20 Codebitorii în genere trebue să fie obligaţi în a- 
celaș timp și prin acelaș act, pentru că altfel n'ar exista 
legătură comună. Solidaritatea ar putea însă să resulte din 
dou€ acte diferite încheiate în timpuri deosebite, dacă a- 

1) Cpr. Pothier, II, 961, 9262. Laurent, XVII, 275 şi Ante- 
proiect, IV, p. 187. Baudry, II, 1002. Maread6, IV, 594. 
7. Huc, VII, 310. — Intre obligaţiile solidare şi indivisi- 
bile mai există şi alte deosebiri, pe care le vom examina 
mai la vale, sub art. 1059. — După art. 427 şi 431 din 
noul Cod german, persoanele care datorese o prestaţiune 
indivisibilă se consideră ca debitori solidari. Eată, în ade- 
văr, cum se exprime art. 431 din acest Cod: „Schulden 
Mehrere untheilbave Leistung, so haften sie als Gesamnmt- 
schulduer“.  Vedi şi infră, p. 221, nota 1, în fine. 

2 IL. 2, Dig., 45,.2, De duobus reis constituendis, 
s Pothier, Îl, 263. Demolombe, XXVI, 204. Thiry, III, 22. 

Laurent, XVII, 278. Pand. fr., ], 218. Larombiere, Îl, art. 
1900, No. 2. — Unitatea datorii implică. unitatea causei. 
Datoria contractată de toţi codebitorii trebue să aibă deci 
aceiaş causă,... parem causam (b. 9, $ 2, Dig., 45, 2, De 
duobus reis), căci dacă causele ar fi deosebite, nar exista 
o singură obligaţie, ci atâte obipaţii câte şi cause. Demo- 
lombe, XXVI, 205. Larombiere, II, art. 1200, No. 2. Pand. 
fr., 1, 219.
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ceste acte s'ar referi unul la aitul şi nar forma de cât 
unul la un loc!). 

3” Fie care codebitor trebue să fie obligat pentru toată 
datoria, altfel obligaţia ar fi conjunctă. (Vedi supră, p. 155). 

4 Plata făcută de unul din debitori trebue să libe- CAT I68, veze pe toţi, pentru că lucrul nu e datorit de cât o sin-CC ” gură dată. „Dacă unui din mai mulţi împreună-datornici 
va fi plătit creditorului totimea, dice art. 1188 din Codul Calimach (893 C. austriac), nu mai poate acesta să ceară nimic de la ceialalţi“. ?). 

Dar dacă obligaţia solidară este unică în cât priveşte 
prestațiunea care face obiectul ei, pentru că numai un lucru se datorește, ana ves vertitur 3), ea este multiplă însă în pri- vința legăturilor de drept la care ea dă naștere, căci exis- tă mai mulţi debitori, şi prin urmare, mai multe obligaţii. 

Astfel fiind lucrurile, ușor se poate ințălege că debi- Art. 1040 torii, care sar fi obligat a da în întregimea lui acelaşlu- CC: cru, tot solidari remân, cu toate că s'ar fi obligat sub di- ferite modalităţi, de ex., unii pur și simplu, alții sub o condiție, alții cu termen, etc. (art. 1040) 4). 
În asemenea caz, debitorii puri și simpli vor putea fi urmăriți de îndată, ear debitorii cu termen sau sub con- diție suspensivă, numai la indeplinirea termenului sau a condiţiunii ?). 
Solidaritatea nu face de asemene obstacol ca diferiţii debitori să fie obligaţi a plăti în locuri deosebite 0), PIN 

') Pand. fr., 1, 220. Mareadă, IV, 601. Demolombe, XXVI, 206. Laurent, XVII, 279. Demante, V, 134 bis II. Larom- biere, 11, art. 1200, No. 5, 6. Duranton, XI, 188. F. Her- man, IT, art. 1200, No. 9 
:) „Executarea obligaţii sevărşită de unul din debitori, folo- Art. 422 Cc, sește tuturor celorlalţi, dice art. 429, $1 din noul Cod ger- german. man“. „Die Exfiillung durch. einem Gesaimntschuldner ucirkt auf fir die îibrigen Schuldner“. 
%) Iustit., III, 16, $ 1, De duobus reis stipulandi et promittendi. 9 L.1și 9, $ 2, Dig., 45,2, De duobus reis. V. şi Instit, $ 2, III, 16, De duobus reis, unde se dice: „Ex duobus veis pro- mitteudi, alius pure, alius în diem, vel sub conditione obligari potesti. 
). Cpr. 7. Huc, VII, 316. — „Nec impedimento erit dies, aut conditio, guominus, ab eo qui pure obligatus est, petaturt. Instit., „Loco supră cit. 
) Cpr. Pothier, II, 263. Demante, V, 134 bis 1. Demolombe, XXVI, 213. Pana. fr., 1, 225. 12
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Casul în care Mai mult încă, solidaritatea ar avea loc chiar dacă 
plz: unuia opligaţia unuia din debitori ar fisupusă unei cause de a- 
este supusă nulare, de ex., pentru vicii de consimțâmâni sau incapaci- 
Qnei cause țate, Tot ce va resulta din aceste împrejurări este că de- 

bitorul care, în termenul legal (art. 1900), ar anula obli- 
gaţia pentru un motiv sau altul, se va considera că nua 
fost nici o dată debitor 1). 

Caracterele Din cele mai sus expuse, putem conchide că carac- 
oh. so ice terele obligaţii solidare pasive sunt următoarele: 

i 10 Fie care din codebitori este obligat cătră creditor 
pentru toată datoria, ca și cum el ar fi singur debitor: 
Singuli solidi debent ; 

20 'Toţi debitorii împreună nu sunt obligaţi a piăti 
datoria de cât o singură dată: Unam debent ones. 

30 Şi în fine, al treile caracter al obligaţii solidare 
pasive care, în Codul francez, se deduce din natura obli- 
gaţii 2), și care, la noi,-este aratat formal de art. 1056, 
este următorul: Intre toți codebitorii solidari, ca și între 
creditorii solidari (art. 1038), există o asociaţiune, o co- 
munitate de interes, care îi face a fi consideraţi față cu 
creditorul ca mandatari mutuali pentru tot ce priveşte 
stângerea sau împuţinarea obligaţiunii, principiu din care 
legiuitorul trage mai multe consecinţe, după cum vom ve- 
dea mai la vale. (Vedi înfră, p. 188 urm). 

Efectele solidarităţei pasive. 

Pentru a determina efectele obligaţiunii solidare în- 
tre debitori, vom distinge efectele ce obligația produce în 
raporturile debitorilor cu creditorul (art. 1042—1046), și 
efectele ce ea produce în raporturile debitorilor dintre ei 
(art. 1052—1055). (Vegi înfră, p. 201 urm.). 

1. Raporturile debitorilor solidari cu creditorul. 

Art. 1042. — Creditorul unei obligaţiuni solidare se poate 
adresa, la acela care va voi dintre debitori, fără ca debitorul să 

5) Pand. fr., loco cit. Demolombe, XXVI, 214. Laurent, 
XVII, 286. Aubry et Rau, IV, $ 208 ter, p. 24. Demante, 
V, 134 bis L.F. Herman, III, art. 1901, No. 2. Deman- 
geat, Des oblig. solidaives. en droit vomain, p. 292. T. Huc, 
VII, 308. 

2) Cpr. TD. Huc, VII, 308. Marcade, IV, 602, în fine. Thiry, 
„TUL, 22.
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poată opune beneficiul de divisiune. (Art. 1065, 1666, 1667 c. 
C. Art. 1203 C. fr.). | | 

Art. 1043. — Acţiunea intentată în contra unuia din debi- 
tori nu popreşte pe creditor de a exercita asemenea, acţiune şi 
în contra celorlalți debitori. (Art. 1035, 1039 Cc. C. Art. 79%, 
800 C. com. Art. 1204 C. fr.). 

Art. 1044. — Dacă lucrul debit a perit din culpa unui 
sau mai multor debitori solidari, ceialalţi debitori nu remân li- 
beraţi de obligațiunea de a plăti preţul lucrului, dar nu sunt 
respundători pentru daune. 

Debitorii care au întărdiat de a plăti sunt în culpă. 
Creditorul nu poate cere daune, de cât numai în contra debitorului in culpă. (Art. 998, 1079, 1081, 1156, 1571, 1601 

C. C. Art. 1205 C. fr.). 
Art. 1045.—Acţiunea intentată în contra unuia din. debitori 

întrerupe_ prescripţiunea în contra tuturor debitorilor. (Art. 642, 
1036, 1872 C. C. Art. 946, ş2 și 3 C. com. Art. 1206 C.f.). 

Art. 1872. — Intreruperea civilă a prescripțiunii, făcută 
în contra unuia din debitorii solidari, are efect în contra tuturor 
celorlalţi codebitori ai săi. 

Intreruperea civilă făcută în contra unuia din moştenitorii 
unui debitor solidar, nu are efect în contra celorlalți comoșteni- 
tori, chiar dacă creanţa ar fi ipotecară, dacă obligaţiunea este 
nedivisibilă. 

Asemenea întrerupere nu are efect în contra codebitorilor 
debitorului defunct, de cât în măsura, părţii de obligaţiune a 
moștenitorului, contra, căruia s'a făcut întreruperea. 

Spre a întrerupe prescripţiunea în contra acelor codebitori, 
trehue o întrerupţiune făcută contra tuturor moștenitorilor debi- torului defunct. (Art. 642, 1039, 1045, 1052, 1062 Cc. C. Art. 
946,$ 2 şi 3 C. com. Art. 2949 C. fr.). 
„Art. 1046. — Cererea de dobândă făcută în contra unuia 

din debitorii solidari face a curge dobânda în contra tuturor de- 
bitorilor. (Art. 1036, 1040, 1045, 1088 C. C. Art. 1207 c. fr.). 

Primul efect al solidarităţei pasive este prev&dut de 
ant. 1042 și 1043. 

Dacă datoria este exigibilă față cu toți codebitorii, 
adecă dacă unii dintr'ânșii nu s'au obligat cu termen sau 
sub condiţie (art. 1040), sau dacă, în asemene caz, ter- 
menul și condiția s'au îndeplinit 1), sau daca părțile, prin 
0 anume convenţie și derogare de la lege, n'au determinat o 
ordine particulară de urmărire a, debitorilor, ceea ce «ele 
Sunt libere de a face?), creditorul obligațiunii solidare 
a 

*) Vegi supră, p. 177. 
) Pand, fe., [, 350. Demolombe, XVI, 315. Larombitre, II, 

art. 1203, No. 3. 

179 

Art, 1042.
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poate, după a sa voe și plăcere (art. 1185 C. Calimach, 891 
„C. austriac), nach seinem Belieben, după cum se exprimă art. 
421 diu Cod. german !), să ceară plata, fie pe cale de urmă- 
rire, în caz când el ar avea un titlu executor, fie pe cale de ac- 
țiune în caz contrar, de la acela care va voi dintre de- 
bitori, 4 quo velit 2), fără ca acesta să poată opune bene- 
ficiul de divisiune (art. 1667) sau de discuțiune (art. 1662). 
Art. 1042 s'a exprimat formal în privinţa beneticialui de 
divisiune, pentru că debitorii, în cât privește raporturile 
dintre dânșii, fiind nişte adevaraţi fidejusori (art. 1055), 
fidejusorul poate opune acest beneficiu, dacă n'a renunţat la 
el (art. 1667). Debitorul nu poate însă opune acest beneficiu 
creditorului, pentru că, față cu dânsul, el nu mai este un fide- 
jusor, ci un debitor principal *). 

Art. 112 urm. Debitorul solidar urmărit, de creditor ar putea însă 
Pr. civ. 

Controvezsă,Să opue acestuia excepținnea  dilatorie de garanţie, şi să 

Art. 421 C. 
german. 
+ 

Dreptul 
roman. 

dobândească un termen spre a pune pe codebitorii săi în 
causă (art. 112 nrm. Pr. civ.), pentru ca şi ei, la rândul 
lor, prin aceiaș hotărire, să fie condamnaţi cătră dânsul la 
sumele plătite în socoteala lor (art. 1052) %). 

El ar putea chiar să facă ca condamnarea să fie îm- 
părțită între codebitorii sti, aceasta fiind interpretarea cea 

1) Acest text adaogă că, pănă la deplina achitare, toţi debi- 
torii remân obligaţi, fie care pentru tot, ceea ce este ade- 
varat şi la noi. „Bis zur Bewirkung der gunzen Ieis- 
tung, bleiben sâimiutliche Schuldner verpflichtet“. 

2) L. 2, Cod., 8, 40, De duobus reis stipulandi et promittendi. 
*) La Romani, Justinian, prin Nov. 99, acordă debitorilor so- 

lidari beneficiul de divisiune, ear L. 47, Dig., 19, 2, Locati 
couducti, dice că este mai just de a le refusa acest bene- 
ficiu... guanguam fortasse justius sit. Dreptul vechii francez 
ca și al nostru, n'a acordat nici o dată beneficiul de divi- 
siune debitorilor solidari. Pothier, II, 270. Cpr. art. 1184 
—1186 C. Calimaeh (891 C. austriac), înfră, p. 182 şi L. 
3, $ 1, Dig., 45, 2, De duobus reis. 

4) Argument din art. 1065, care acordă asemene excepție di- 
latorie codebitorilor unei obligaţii indivisibile. Cpr. Bau- 
dry, II, 911. Vigi6, I1, 1385. Arntz, III, 122. Demolombe, 
XXVI, 316. Demante, V, 136 bis II. Pană. fr, 1, 355. 
Duranton, XI, 215. F. Herman, III, art. 1203, No. 3.7. 
Huc, VII, 316. Feder, op. cit., 43, p. 148. Larombiere, II, 
art. 1203, No. 4. Aubry et Rau, IV, $ 29 ter, p. 28. — 
Contră. Laurent, XVII, 297. Această din urmă părere era 
admisă și în vechiul drept francez. Vegi Pothier, II, 330.



EFECTELE SOLID. PASIVE.—ART. 1042—1046, 1872. 

mai rațională care se poate da art. 1065 de la indivisi- 
„bilitate, aplicabil și codebitorilor solidari !). 

Cât pentru excepţia de garanţie, el o are în baza 
dreptului comun (art. 112 urm. Pr. civ.). 

Debitorii neurmăriți pot de asemene să intervie în 
urmărirea întrodusă în contra unnia din ei, pentru conser- 
varea interesului lor personal sau a intereselor comune >), 
fără ca creditorul urmăritor să fie obligat a le da de 
ştire 3). 

Din dreptul care aparţine creditorului de a cere plata 
integrală de la ori care din debitorii solidari, resultă pen- 
tru fie care debitor dreptul corelativ și reciproc de a plăti 
toată datoria și de a sili pe creditor la primirea plăţii 
integrale (art. 1115, 30), chiar dacă acesta, având interes 
la divisiunea datorii, ar cere o plată părţială 4, 

Remâne însă bine înţeles că dreptul creditorului de a 
cere plata integrală fără divisiune, precum și dreptul fie 
cărui codebitor de a plăti datoria întreagă, nu există în 
plenitudinea sa, de cât atunci când toţi codebitorii soli- 
dari se găsesc în viaţă, sau când acel sevârșit din viaţă 
n'ar fi lăsat de cât un singar moștenitor, căci dacă unul 
din codebitori ar fi lasat mai mulți moștenitori, fie care 
dîntr'6nșii neluând de cât o parte din „moștenire, nu va fi 
obligat a plăti datoria solidară, de cât pănă la concurenţa 
acestei părți (art. 777, 1060) 5). | 

Fie care din codebitori fiind obligat la plata întregei 
datorii (art. 1039), de aici vesnită, ca, o consecinţă, că ac- 

  

) Vedi infră, explic. acestui text, p.244 şi 245.— Chestiunea 
este insă controversată. 
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Art. 1043, 

*) Demolombe, XXVI, 317. 7. Huc, VII, 316. Larombiere, 11, 
art. 1203, No. 4: Pană. fr., 1, 356. Aubry et Rau, IV, $ 
298 ter, p. 28. C. Bordeaux, 19 aug. 1829, Repert. Dalloz, 
V” Rente viagere, 133,- nota 1. 

3) Pană. fr., I, 357. | | 
1) Demolombe, XXVI, 318. Pand. fr.. 1. 359. Aubry et Rau, 

IV, $ 298 ter, p. 27. Vigie, II, 1883. Larombiăre, II, art. 
„1204, No. 4. C; Bordeaux şi Cas. fr. 15 martie 1827. R&- 
pert. Dalloz, Oblig., 1389, n. 1. — Contră. Laurent, XVII, 

„ 2%. Cpr. L. 3, $ 1, Dig, 45, 2, De duobus reis. 
*) Demolombe, XXVI, 319. Pand. fr., 1, 360 urm. Demante, 

V, 136 bis III. F. Herman, III, art. 1203, No. 17. Lau:- rent, XVII, 327. 'Prib. Nancy, 11 fevr. 1889, sentință ci- tată în Pand. fi., 360. ”
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țiunea sau urmărirea îndreptată contra unuia din debitori, 
nu oprește pe creditor de a exercita asemene acţiune sau 
urmărire în contra celorlalți debitori (art. 1043), căci nu- 
mai plata făcută de unul dintr'ânșii liberează pe ceilalţi !). 

Art. 1185, Această regulă, conformă cu o Constituţie a lui Jus- 
1186 O. Cali-ţinian 2) și luată, ca și celelalte, din Pothier (II, 271), era 

admisă și în Codul Calimach. În caz de solidaritate între 
mai mulți debitori, „are voe creditorul, dice art. 1185 din 
acest Cod (891, în medio, C. austriac), să ceară totul dela 
toți împreună-datornicii, sau de la cei mai mulţi sau de 
la fiște carele deosebi, după a sa voe și plăcere, parte sau 
totul numai de la unul“; și art. 1186 din acelaș Cod (891, 
in fine, C. austriac) adaogă: „Această alegere remâne cre- 
ditorului nevatamată, şi când după pornirea judecății se 
va lasa de judecată, și dacă va lua o parte de la unul 
din împreună-datornici, poate să ceară rămăşiţa de la 
ceialalți“. 

Creditorulnu Creditorul care ar urmări pe toţi debitorii sau nu- 
Pai să su mai pe unul din ei, n'ar putea însă să dividă datoria în 

privința lor, fără ca ei să consimtă la aceasta, dreptul 
pentru fie care debitor de a plăti fără divisiune resultând 

din însuș clausa solidarităței. 
Dacă, printre debitorii solidari, unii sunt insolvabili, 

creditorul se va adresa cu bună samă la acel care pre- 
sintă mai multe garanţii de solvabilitate. In caz de insol- 
vabilitate a tuturor debitorilor, chestiunea este însă de a 
se ști cum creditorul își va putea exercita drepturile sale. 

At 198, 800 Codul de comerț a prevădut casul în materie de fa- 
” liment (art. 798, 800 C. com.)3). Creditorul posesor de 

obligaţiuni subscrise, girate sau garantate solidar de câtră 
falit şi de alţi coobligaţi căduţi în stare de faliment, par- 

1) Art. 421 din noul Codul german este formal în această pri- 
vinţă. Vedi supră, p. 180, t. şi n. 1. 

Dreptul ?) LD. 28, Cod, 8, 41, De fidejussoribus. — In dreptul ante- 
roman. Justinian, urmărirea exercitată contra unuia din correi pro- 

mittendi sau debendi, stângea obligaţia în privinţa celorlalţi. 
LD. 116, Dig., 45, 1, De verb. obligationibus. Cpr. şi L. 2, 
46, 2, De duobus reis, 

3) Vedi asupra art. 798, 800 C. com. (788, 790 C. com. italian, 
542, 544 C. com. fr.), Calamanărei, Del fallimento, I, 459 
urm., 470 -urm. G. Giorgi, I, 147. A. Îngaramo,-op. cit. 
p. 491. Em. Cuzzeri, op. cit. (Del fallimento), VII, p. 353 
urm. și p. 358 urm.
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ticipă la repartițiune în toate masele și este trecut cu va- 
loarea nominală a creanței sale, pănă la deplina achitare 
(art. 798 C. com.). De câte ori însă el a primit, înainte 
de faliment, o parte din creanța sa, el nu poate fi trecut 
la masa falimentului de cât scâdându-se partea primită, 
și păstrează, pentru ceea ce “i mai remâne datorit, drep- 
turile sale contra coobligaţilor sau fidejusorilor (art. 800, 

"$ 1, C. com.). 
Aceste disposiţiuni, care, în materie de faliment, se 

justifică prin considerațiuni speciale, fiind contrarii princi- 
piilor, nu pot fi întinse la casurile când debitorul neco- 
merciant este insolvabil 1). 

AL doile efect al solidarităţei pasive este prevădut de 
art. 1044. 

Acest text presupunând că obiectul datorit solidari- 
cește este un corp cert şi determinat, cum ar fi, de e- 
xemplu, când mai multe persoane luând cu împrumut ace- 
laș lucru, se găsesc solidariceşte obligate la restituirea lui 
(art. 1571), prevede că faptul întărdierei, întrun „cuvânt 
culpa unuia din debitorii solidari, este oposabilă acelora 
care nu sunt în culpă, în acest sens că ei sunt ţinuţi a plăti 
creditorului valoarea lucrului distrus prin culpa unuia sau 
mai multor din debitori, sau în urma punerei lor în în- 
tăvdiere, căci simplul fapt de a nu plăti în urma punerei 
în întărgiere constitue încă o culpă din partea lor (art. 
1044, $ 2)%). 

Culpa unuia din debitori este deci oposabilă codebi- 
torilor săi, pentru motivul că datoria fie căruia din et 
fiind una și aceiaș, ea nu poate să subsiste în privinţa 
unuia și să fie stânsă în privința celorlalți 3). Alterius 

  

1) Demolombe, XXVI, 340. Vigi6, 11, 1385. Pand. fr., 1, 369 
urm. G. Giorgi, 1,147. Thaller, Dr. comm., 1710. L. F6- 
der, op. cit., No. 52, p. 156. — Contră. Larombitre, II, 
ari. 1204, No. 5. 

*) Vedi supră, p. 150, text şi nota 3. Cpr. art. 287 din noul Cod 
german. 

3) Exemplul dat de Pothier (II, 273) ne va lămuri mai bine 
ipoteza delicată prevădută de art. 1044. Presupunând că 
Petru şi Pavel mi-au vândut solidariceşte cutare cal şi că, 
înainte de predarea lui, acest cal a perit prin greşala lui 
Petru, Pavel remâne dator ca şi Petru, şi voi putea cere 
valoarea calului nu numai de la Petru, dar şi de la Pavel, 
remănându-i acestui din urmă recurs pentru jnmătate în 

Art. 1044.
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factum alteri guoque nocet (L. 18, Dig., 45, 2, De duo- 
bus reis constituendis) |). 

In cât priveşte însă daunele care pot fi datorite pe 
lângă, valoarea lucrului distrus, ele fiind resultatul perso- 
nal al debitorului în culpă, echitatea cere și art. 1044 $ 
ultim prevede, că ele nu sunt datorite de toţi codebitorii soli- 
dari, ci numai de debitorul în culpă, care singur lea 
produs, soluțiune admisă și în dreptul roman ?). 

Temeiul dis- Care este temeiul distincțiunei făcute de art. 1044? 
tineţiunei fâ- 
cute de art. 

1044. 
Dumoulin și Pothier, după dânsul, gic că codebitorii soli- 
dari se represintă unii prin alții numai pentru a conserva 
şi perpetua obligațiunea, nu însă pentru a o mări sau a 
adaoga ceva la ea, ad conservandan et ad perpetuandai, 
non ad augendam obligationem. Ori, de câte ori lucrul pere 
prin culpa unuia din debitori, obligaţia nefiind stânsă, ci 
obiectul ei fiind numai schimbat, s'a părut just ca fie care 
din codebitori să fie obligat la plata valorei lucrului, în lo- 
cul însuș lucrului perit; pe când, în privința daunelor, 

obligaţia fiind mărită, această augmentare trebue să re- 
mâe străină de codebitorii care nu sunt în culpă sau în 
întărgiere. Cel puţin aceasta este teoria lui Pothier, de la 
care art. 1044 este împrumutat 3). 

contra lui Petru (art. 1052). Dacă, din contra, calul "mi ar 
fi fost vândut de Petru şi Pavel fără solidaritate, prin o 
obligaţie conjunctă, Petru ar respunde singur de culpa lui, 
şi Pavel ar fi liberat de obligaţia de a'mi preda calul, re- 
mănând însă creditor pentru jumătate din preţul calului 
vândut, ca şi cum acest cal ar fi perit prin caz fortuit. 

') Cu toate aceste, Codul german admite principiul contrar 
(art. 425, $ 9). 

2) IL. 113, Dig., 50, 11, De regulis juris şi L. 32, $ 4, Dig., 
22, 1, De usuvis et fructibus, unde se dice: „Sed si duo rei 
promittendi sint, allerius mora alteri non nocet“. 

3) Pothier, II, 273. Cpr. Pand. tr., I, 383. 'Toullier D. III, 
partea II, 130, 731. Bandry, II, 973. Phiry, LII, 93. — 
Unii autori aprobă soluția art. 1044, considerând-o ca o 
consecință logică a principiilor solidarităţei (Duranton, XI, 
218. Vigi6, II. 1386. Larombitre, II, art. 1205, No. 1), ear 
alţii, din contra, o critică, dicând că debitorul care nu este 
în culpă ar fi trebuit sau să fie cu totul liberat, sau să 
plătească şi daunele (Demolombe, XXVI, 344. T. Huc, VII, 
317, 318. Demante, V, 139 bis 1. Baudry, II, 973. Lau- 
rent, XVII, 311. Pand. fe., I, 384), ete. | 
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Dacă convenţia, regulând de mai înainte daunele in- Casul în care 
terese care ar putea fi datorite creditorului la caz de PEl'- stipulează o 
derea lucrului imputabilă unuia din codebitori, ar stipula o clausă pe- 
clausă penală, ceea ce este permis și la noi (art. 1087), na se 
întru cât legea din 1879 nu anulează asemene clause de 
cât în contractele de imprumut sau de prestațiuni în 
natură 1), se admite, după părerea lui Dumonlin și a 
lui Pothier (II, 273, în fine), că, în asemene caz, credi- 
torul poate să ceară de la toţi codebitorii, chiar de la 
acei care n'ar fi în culpă sau în întărdiere, nu numai va- 
loarea lucrului perit, dar şi daunele stipulate >). In ase- 
menea caz, codebitorii care nu sunt în culpă au recurs con- 
tra debitorului prin a cărui fapt daunele stipulate sunt 
datorite 3). 

In fine, dacă presupunem că corpul cert, care face Aplicarea 
obiectul obligaţii solidare, a perit prin caz fortuit, înainte  "* 
de punerea, în întărdiere, ipoteză neprevedută de art. 1044, 
toți debitorii vor fi liberaţi conform dreptului comun (art. 
1156). Şi vice-versa, dacă perderea a provenit :din culpa 
imturor codebitorilor, sau în urma punerei lor în întăr- 
diere, toţi vor fi de o potrivă responsabili de consecinţele 
culpei sau întărdierei lor 4). 

Al treile efect al solidarităţei pasive este prevădut de Art. 1045 şi 
art. 1045, complectat prin art. 1872. 182, 

  

1) Cas. rom. Dreptul din 1887, No. 88 şi Bulet, 1887, S-a 1, 
p. 895. — Tribunalul de Ilfov şi acel de Covurlui hotărise 
că disposiţia legei din 1879 se aplică la ori ce convenţiu- 
ne (Dreptul din 1887, No. 86), însă Inalta Curte, prin de- 
cisia de mai sus, restabileşte adevaratele principii, qicând 
foarte bine că legea asupra clausei penale fiind o excepţie 
la regula generală prevădută în art. 969, după care con- 
venţiile legal făcute au putere de lege între părţi, nu 
poate fi aplicată de cât la casurile anume prev&dute, adecă 
la imprumuturile de bani şi la prestaţiunile in natură. Vedi 
înfră, explic. art. 1087 şi a legei din 20 fevr. 1879. 

*) Pothier, I1, 273. Baudry, II, 973, în fine. Laurent, XVII, 
312. Mourlon, II, 1254. Demolombe, XXVI, 345. Larom- 
bire, II, art. 1905, No. 5. Demante, V, 139 bis IL. Au- 
bry et Rau, IV, $ 298 ter, p. 29,'t. şi n. 29. Marcade, IV, 
609. Pand. fr., 1, 386. 

3) Demolombe, XXVI, 347. Pand. fe., 1, 387. Larombitre, II, 
art. 1205, No. 6. 

*) Baudey, ÎI, 973. 7. Huc, VI, 317. Pană. fr, 1, 382. De- 
mante et Colmet de Santerre, V, 139 bis 1.
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După aceste texte, acţiunea sau urmărirea îndreptată 
contra unuia din debitorii solidari, întrerupe prescripția con- 
îva tuturor debitorilor, chiar și în contra acelora care 
nau fost interpelaţi î), pentru că debitorii se represintă 
unii prin alţii, şi fie care din ei datorește întreaga da- 
torie. 

Art. 1865, 30, Tot pentru aceleași motive, recunoașterea datoriei din 
partea unuia din debitori (art. 1865, 30) ar fi oposabilă 
și celorlalţi ?). 

Actele întreruptive de prescripţie făcute contra unuia 
din moștenitorii unui debitor solidar, nu întrerup prescrip- 
ţia contra celorlalţi comoștenitori, chiar dacă creanţa ar 
fi ipotecară, dacă obligaţiunea, nu este nedivisibilă, pentru 
că, după cum am spus-o mai sus, datoriile defunctului îm- 
părținduse între moștenitori, în proporţiune cu partea lor 
ereditară (art. 777, 1060), nun există solidaritate între 
moștenitori. Intreruperea făcută contra unuia din moșteni- 
torii unuia din debitorii solidari, întrerupe prescripţia 
în privința celorlalţi codebitori, dar numai pentru partea 
ce acest, moștenitor are în datorie, pentru că solidaritatea 
continuă a subsista între moștenitorii unui debitor solidar 
defunct și ceilalți codebitori, însă numai pentru partea da- 
torită de fie care comoștenitor. Spre a întrerupe preserip- 
ţia în contra acelor codebitori, în privința datorii întregi, 
trebue ca întreruperea să fie făcută contra tuturor moște- 

Art. 1046. 
nitorilor debitorului defunct (art. 1872) 3), 

Al patrule și ultimul efect al solidarităței pasive, a- 
daos de legiuitorul francez la acele prevedute de Pothier, 
este stabilit prin art. 1046. 

) LD. 5, Cod. 8, 41, De duobus veis stipulandi et promittendi. 

19
 

Cpr. Pothier, II, 272. — Art. 425 din noul Cod german ad- 
mite principiul contrar. 
Cpr. L. 5, Cod., Joco cit. — Indeplinirea prescripții în folo- 
sul unuia din debitorii solidari, nu Var face însă să peardă, 
acest, beneficiu din causă că ea mar fi fost îndeplinită în 
folosul codebitorilor săi. Bandry, II, 972. 

3) Vedi asupra acestui text (1872), Mareadă, Prescription, p. 
141 urm. Baudry et 'Tissier, Prescription, 561 urm. Berriat 
St. Prix, III, 9221 urm. Pand. f., 1, 396 urm. Baudry, 
II, 1653. Demolombe, XXVI, 59 urm. FE. Herman, IV, p. 
1317 urm. 
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După acest text, cererea 1) de dobândă făcută în con- 
tra unuia din debitorii solidari, face să curgă dobânda în 
contra tuturor debitorilor, bine înţeles, dacă datoria este 
exigibilă faţă cu toţi ?). 

Cererea, în judecata făcută contra unuia din moşteni- 
torii unuia din debitorii solidari nu face însă să curgă 
dobânda în privința celorlalți comoșştenitori. 

Ea nu face de asemenea să curgă dobânda în privinţa 
celorlalţi codebitori solidari, de cât pentru partea la care 
acest moștenitor este obligat. 

Pentru a face ca dobânda să curgă în privința tutu- 
vor celorlalţi codebitori, creditorul va trebui să formuleze 
cererea sa contra tuturor moștenitorilor debitorului de- 
funct. 

Cererea în judecată îndreptată contra unuia din co- 
debitorii în viață ar face din contra să curgă dobânda 
contra tuturor moștenitorilor codebitorului defunct, fie care 
din acești moștenitori nefiind, bine înțeles, obligat de cât 
pentru partea sa (arg. din art. 1872) 3), 

1) Legiuitorul vorbeşte de cerere în judecată, pentru că, în 
regulă generală, dobânda nu curge de cât în urma unei 
asemene cereri (art. 1088), însă se înţelege că acelaş efect 
ar produce şi o somaţie, sau chiar însuş convenţia, dacă 
ea ar stipula că dobânda va curge de drept (art. 1088, 
1089). Demolombe, XXVI, 350, 351. Pand. fe., 1, 391, 392. 
Larombiăre, II, art. 1207, No. 2 şi 5. F. Herman, II, art. 
1207, No. 1. 

2) Deci, dacă din mai mulţi codebitori solidari, unul ar fi 
obligat pur şi simplu, altul cu termen, ear altul sub o con- 
diţie suspensivă, ceea ce am vădut că se poate după art. 
1040, cererea .în judecată sau somaţia făcută contra celui 
dintăi nu va, face să curgă dobânda, contra celui de al doile, 
de cât de la expirarea termenului, ear contra celui de al 
treile, de cât de la îndeplinirea condiţii. Demolombe, XXVI, 
363. Mourlon, IT, 1256. Demante, V, 141 bis II. Mareade, 
IV, 611. Lavombiăre, II, art. 1207, No. 4. Pand. fr. 1, 
303. F. Herman, III, art. 1207, No. 3. Mass6-Vergs, III, 
$ 528, p. 356, n. 7. Rodiere, Solidarite, 92. — Şi în aseme- 
ne caz, debitorii cu termen sau sub o condiţie suspensivă, 
nu vor plăti dobânda din diua cererei formulate contra de- 
bitorului pur şi simplu, ci din diua expirărei termenului 
sau îndeplinirei condiţii. Demolombe, XXVI, 354. Pană. 
Tr. L, 394. 

2) Larombitre, II, art. 1207, No. 3. Pand. fi., 1, 395. 

, 
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Principiul înscris în art. 1046 este el o aplicaţiune 

a regulei prevădute de art. 1056, după care fie care de- 
bitor are mandat de a represinta pe ceilalți codebitori în 
toate actele care pot avea de efect stângerea sau împuţi- 
narea obligațiunii, sau este el, din contra, o deviaţiune şi 
o derogare de la acest principiu ? 

Cu toată încercarea unora de a presinta art. 1046 
ca o aplicare a principiului formulat de Dumoulin şi de 
Pothier, credem, dimpreună cu majoritatea autorilor, că 
acest text este o derogare de la principiul de mai sus. In 
adevăr, dobânda moratorie ce se datorește cu titlu de 
dauue, în baza art. 1088, din causa întărdierei debitoru- 
lui (ex mora debitoris), adaogându-se la capitalul datorit, 
constitue o mărire a obligațiunii primitive, şi întărdierea 
individuală a unuia din debitori îngreuează, față cu credi- 
torul, obligaţia celorlalți, care nu puteau fi represintați 
de cătră codebitorul lor, întru cât nu este vorba în specie 
de conservarea și perpetuarea obligaţii, ci de mărirea ei; 
de unde resultă că, după rigoarea principiilor, dobânda 
moratorie n'ar fi trebuit să fie plătită de cât de debitorul 

pus în întărdiere. De aceea, asemenea disposiție nu se gă- 
seşte nici în dreptul roman î), nici în dreptul vechi fran- 
cez (Pothier, II, 273), şi nici chiar în dreptul nostru an- 
terior, unde art. 1189 din Codul Calimach (894 C. aus- 
triac), prevede că condiţiile ce au primit deosebi unul nu- 
mai din împreună-datornici, nu vatămă pe ceialalți. Cu 

toate acestea, legiuitorul modern părăsește vechile prin- 
cipii și teoria lui Pothier, probabil pentru a micşora chel- 

tuelele care ar fi resultat din necesitatea de a urmări pe 

toți debitorii 2). 

Despre mandatul cave există între codebitorii solidari. 

Art. 1056. —— Debitorul (ear nu creditorul, după cum din 
greşală se exprimă textul oficial) solidar represintă pe ceilalţi 

1) „Si duo rei promittendi sint, alterius nora alteri non nocet.“ 
L. 392, $ 4, Dig,, 21, î, De usuris ef fruetibus. Art. 425 din 
noul Cod german este conform acestui principiu. 

2) Cpr. Thiry, III, 93. Laurent, XVII, 310. Mourlon, II, 1255. 
Vigie, II, 1386. Demolombe, XXVI, 349. Larombitre, II, 
art. 1207, No. 1. Pand. fr., I, 389. Demante, V, 141 bis 
I. Aubry et Rau, IV, $ 298 ter, p. 31, textşin. 34. T. 
Huc, VII, 321. 
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codebitori în toate actele care pot avea de efect stângerea, sau împuținarea obligaţiunii!). (Art. 1038, 1039 urm. 1552 urm.). 
Aceste fiind efectele solidarităţei pasive, în cât pri- 

vește raporturile codebitorilor solidari cu creditorul, au- 
torii francezi se întreabă care este principiul de unde is- 
voresc aceste efecte. 

Unii, referinduse ia Dumoulin şi la Pothier, pe care 
Codul francez i-au reprodus, fac să decurgă toate efec- 
tele solidarităţei din îndoita idee în care se poate resuma 
întreaga teorie a solidarităței, și anume din unitatea da- 
torii (una res verititur) şi din multiplicitatea legăturilor 
de drept dintre debitori ?). 

Mai tărdiu însă (cam pe la 1873), sa născut ideea 
de mandat tacit între codebitorii solidari, din causa aso- 
ciaţiunii și comunităţii de interese care mai tot-deauna, există 
între codebitorii solidari, căci arare ori o datorie se con- 
tractează în interesul exclusiv numai a unuia din ei 
(art. 1055). 

Toată dificultatea este numai de a determina, limitele 
acestui mandat, și fiind că, în Codul francez, el nu este 
consacrat prin nici un text de lege, neaparat că a trebuit 
să se nască o controversă. 

S'a dis, în adevâr, pe de o parte, câ mandatul care 
e presupus a exista între codebitorii solidari, conferă fie 
căruia din ei dreptul de a sevârși nu numai actele favora- 
bile tuturor codebitorilor, precum ar fi, de ex., plata da- 
torii sau o transacție încheiată cu cereditorul prin care 
Sar ușura datoria comună, ci şi unele acte care ar va- 
tama pe codebitorii sti, și anume acele care ar avea de 
resultat conservarea și perpetuarea obligaţiunii în intere- 
sul creditorului (ad conservandam et perpeluandam obliga- 
Honem), fără însă a putea face acte din acele care ar mări 
a II 

1) Acest text lipseşte în Codul fr. şi este adaos de legiuito- 
rul nostru, ca 0 consecință a principiului înscris în art. 

8, după care şi creditorul solidar represintă pe ceialalţi 
eocreditori în actele care au de efect conservarea şi îmbu- 
nătăţirea obligaţiunii. Art. 165 din Codul federal al obli- 
gaţiilor (Elveţia) prevede de asemene, că unul din debitorii 
solidari nu poate, prin faptul seu personal, să îngreueze 
posițiunea celorlalţi. 

*) Veqi supră, p. 177. 
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datoria și ar îngreuea posiția codebitorilor săi, non ad au- 
gendam. obligationem) 1). 

După o altă părere, mandatul tacit presupus între co- 
debitorii solidari ar fi mai puţin întins și n'ar cuprinde în 
genere de cât actele de natură a îmbunătăţi soarta code- 
bitorilor față cu creditorul, nu însă și acele de natură a 
le face o posiție mai rea, afară, bine înţeles, de casurile 
excepţionale care ar resulta din lege, precum ar fi de 
exemplu, în casul art. 10442). 

Codulnostru. 
Art. 1156, 

Art. 1056 din Codul nostru prev&dând că debitorul 
solidar represintă pe ceialalți codebitori în toate actele care 
pot avea de efect stângerea sau împuținarea obligațiunii, 
a curmat controversa în acest din urmă sens, așa în cât 
transacțiunea împovorătoare, pe care unul din codebitori ar 

fi făcut-o sub respunderea sa cu creditorul, n'ar fi oposa- 
bilă codebitorilor săi 3). după cum n'ar fi oposabil tuturor 

? 

debitorilor lucrul judecat numai faţă cu unul din ei, în 
caz când acest din urmă ar fi perdut procesul. 

Efectele lu- 
cerului jude- 
cat. Con- 

Lucrul judecat față cu unul din codebitorii, care ar fi 
câştigat procesul în contra creditorului asupra unei excep- 

troversă. ţiuni comune tuturor debitorilor (art. 1047), ar fi însă 
oposabil tuturor debitorilor, pentru că, după art. 1056, 
în o obligaţie solidară, fie care debitor are mandat pen- 
tru a stânge sau a împuţina obligația 4), după cum în o 

') 

mw
 

—
 

9) 

% 

Vedi supră, p. 184. Cpr. Em. Cohendy, profesor la facul- 
tatea din Lyon, D. P. 9%. 1. p. 179, coloana 1.— Curtea 
de cas. din Francia, admițând că lucrul judecat faţă cu 
unul din codebitorii solidari este oposabil tuturor celorlalţi 
debitori, fără a se distinge dacă codebitorul care s'a jude- 
cat a câştigat sau a perdut procesul (D. P. 86. 1. 251 şi 
Pand. Chron., VI, ], 316), recunoaşte prin aceasta unuia 
din debitorii solidari dreptul de a face mai rea posiţia co- 
debitorilor săi. 
Cpr. Cas. tr. D. P.92. 1.177. Sirey, 93. 1. 81. Pand. Period. 
92. 1. 211. C. Besancon, D. P. 93. 2. 279. Baudry, II, 973 
ter. 'T. Huc, VII, 321. 
'Transacţiunea, favorabilă făcută de unul din debitorii soli- 
dari ar folosi însă celorlalți, căci nefiind de cât o singură 
datorie, stângerea ei în privinţa unora trebue să profite 
şi celorlalţi. Pand. fr., 1, 417. Troplong, Transactions, 125, 
1926, Duranton, XVIII, 420. Larombiere, II, art. 1208, No. 
11. Aubry et Rau, IV, $ 421, p. 664. 
Cas. rom. şi 'Trib. Brăila. Bulet. anul 1814, S-a I, p. 164 
şi Dreptul din 1882, No. 25. Cas. 'Torino, 15 iunie 1819,
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creanță solidară, fie care creditor are în principiu mandat 
pentru a îmbunatăţi soarta cocreditorilor sti (art. 1038). 

Prin urmare, casarea unei decisiuni care ar cuprinde Efectele ca- : - za pai . Sărei admi o condamnare solidară admisă în folosul unuia din debi- ăei admise 
torii solidari, folosește tuturor codebitorilor săi 1), după nuia din de- 
cum Și casarea în urma cererei unui asociat folosește celor- bitorii soli- 
lalți asociaţi, de câte ori este vorba de o datorie socială 
a cărei plată este cerută solidariceşte contra tuturor?). 

Remâne însă bine înțăles că lucrul judecat în favoa-Bxcepţii per- 
vea sau în contra unuia din codebitorii solidari, asupra unor sonale unuia 
excepţiuni care nu sunt inerente datorii, nici comune tuturor ” 
coobligaţilor, ci personale acestui debitor (art. 1047), nu 
vor fi oposabile codebitorilor sâi, a căror causă a remas 
întreagă și nejudecată. 

decisie citată de G. Giorgi, I, 174, nota 95. Mourlon, II, 
1630. Thiry, III, 171. Molitor, III, 1179. Arntz, INI, 197, 416. 
Duranton, XIII, 520. Aubry et Rau, VIII, $ 1769, p. 380, 
t. și n. 52. Maread6, V, art. 1351, No. 13, p. 192. Alex. 
Degre, Dreptul din 1894, No. 67, p. 542, Pacifici- Mazzoni, 
Istitueioni di diritto civile italiano, IV, 14, 15. — Cu toate 
aceste, chestiunea este foarte controversată în Francia, 
căci, într'un sistem, se susţine că hotărirea pronunţată faţă 
cu unul din debitorii solidari nu are nici o autoritate în pri- 
vinţa celorlalţi debitori, fie că el a perdut sau câştigat procesul 
(Laurent, XX, 120. Demante, V, 328 bis 24 urm. Lacombe, De 
Vautor. de la chose jugte, 206 urm. Cpr. C. Alger. Pand. Chron. 
VI anii 1878—1886, 2. p. 111); ear în altul, că ea pro- 
duce, în toate casurile, efectele lucrului judecat în privinţa 
tuturor debitorilor. Demolombe, XXVI, 374. 7. Huc, VII. 
328. G. Giorgi, 1, 175. Lewandowsky, De la Solidaritt, p. 
294 urm. Fâder, op. cit., 68, p. 175. Larombiăre, II, art. 
1208, No. 19. Bonnier, op. și ed. cit., 887. Bolaffio, 11 
Cod. di comm. ital. commentato, |, partea I, 282, p, 500. 
Melucci, La ttoria delle obbligazioni solidali, 65. Cpr. Cas. 
fi. C. Alger şi Agen, D. P. 86. 1. 951. Pand. Chron. VI, 
1, 376 şi 2.908. D.P. 93. 2.540. Cu alte cuvinte, întălnim 
la solidaritatea pasivă aceiaş controversă ce am semnalat 
la solidaritatea activă (v. supră, p. 169 urm.). Ambele sis- 
teme extreme, mai sus aratate şi desvoltate în Pand. fr, 
I, 420 urm., sunt însă inadmisibile la noi, şi sistemul in- 
termediar, admis de unii şi în Codul francez, este singurul 
juridic în legislaţia noastră, față cu disposiţiile art. 1056. 
In Codul german, lucrul judecat faţă cu unul din debitorii 
solidari nu produce nici un efect în privința celorlalţi de- 
bitori (art. 425). Vedi şi supră, p. 110 n. 3 

 Cpr. Cas. fr. D. P. 91. 1. 349. 
*) Cas, fr. D. P. 83. 1. 385.
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Astfel, dacă debitorul chemat în judecată de cătră 
creditor, a susținut că obligaţia sa este anulabilă pentru 
causă de minoritate sau un viciu de consimțâmânt, acest 
mijloc fiind personal debitorului acționat, hotărîrea câști- 
gată de dânsul nu va fi oposabilă codebitorilor si, care 
vor putea și ei, la rândul lor, opune creditorului excepţiu- 
nile personale ce ar avea 1). 

De asemenea, lucrul judecat în favoarea sau în contra 
unuia din debitori ar fi faţă cu ceailalți res inter alios acta, 
dacă contestaţia n'ar fi avut de obiect însuș existența sau 
stengerea datorii comune, ci faptul solidarităţei debitorului 
care s'a judecat - -), 

Din împrejurarea că debitorii solidari se represintă 
unii pe alţii în actele care pot avea de efect stângerea 
sau împuținarea obligațiunii, adecă îmbunătăţirea soartei 
lor, mai resultă încă şi următoarele consecinţe : 

Renunţarea . 1% Renunţarea, la apel din partea unuia din debitorii 
part unute Solidari, în privința sentinței dobândite de creditor, nu 
din debitorii împedecă dreptul de apel a acelora care n'au renun- 
Solar na țat :) apel la care debitorul renunţător nu va mai fi ci- 
pelul acelor tat 4), nu atât pentru că el e presupusa fi dat mulțămire la 
care nau re judecata urmată, după cum a decis Curtea noastră supre- 

mă 5, ci mai mult pentru că el e representat în instanţă 
-prin codebitorul apelant. 

Apelul inter- 2” Apelul interjectat de unul din debitorii solidari 
jeitat de u- contra sentinţei dobândite de creditor, folosește tutaror co- 
torii solidaridebitorilor săi, chiar dacă apelul făcur de acești din urmă 
fol sepia oe- ar fi neregulat sau tardiv, pentru că apelul făcut în re- 

  

1) Cpr. Demolombe, XXVI, 367, 368. Larombitre, II, art. 
1208, No. 20. Aubry et Rau, VIII, $ 169, p. 381, ad no- 
tea, “Arntz, III, 416. Duranton, XIII, 539. Pand. fr. I, 
415. Roâitre, op. cit., 105. 

) Argument din art. 1218, $ 2, după care juremântul prestat 
de unul din debitorii solidari nu foloseşte codebitorilor săi, 
de cât atunci când el a fost deferit asupra fiinţei datorii, 
ear nu şi asupra faptului solidarităţei. Demolombe, XXVIL 
369. Pana. fe., 1, 417. Cpr. L. 19, Dig. 45, 2, De duobus reis, 

3) Merlin, Quest., t, I, p. 56,$ 22, în fine, pe Acgquiescement, 
care se întemeiază pe autoritatea lui Pothier. — In dr eptul 
fr., chestiunea este însă controversată. Vedi Râpert. Dal- 
loz, Acguiescement, 846 urm. Pand. fr., t. |, eodem 2%, 
750 urm. 

4) Cpr. Cas. rom. Dreptul din 1893, No. 179. 
5) Cpr. Cas. rom. Dreptul din 1893, No: 79.
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gulă de unul din codebitori tinde la îmbunătăţirea soartei 
tuturor debitorilor 1). 

Din contra, apelul interjectat de creditor contra unuiaApelul inter- 
din debitorii solidari, nu este oposabil celorlalţi debitori Jăizc con pentru că, prin apelul creditorului, posiţia debitorilor de-unuia din de- 
vine mai rea, şi debitorii nu se represintă în această pri- dasi nu este vinţă unii prin alţii 2), Dacă, cu toată controversa ce există posibil ce- 
asupra acestui punct, asemene soluţie este, în lipsă de tori, 
text, admisă de unii în Francia, apoi cu atât mai mult 
ea este admisibilă la noi, faţă cu disposiţia art. 1056. 

3% Jurământul deferit de creditor unuia din debitorii Art. 1218, solidari asupra fiinţei datorii, nu însă asupra faptului so- 
lidarităţei, și prestat de acest debitor, ca şi jurământul re- 
fusat de creditor după propunerea debitorului 5), folosește 
codebitorilor săi, pentru că, prin prestarea lui de cătră ! 
debitor, ca și prin refusul lui din partea creditorului, se 
îmbunătățește soarta comună a tuturor debitorilor (art. 
1218) ?). 

Juremântul refusat de debitorul solidar după propu- 
nerea creditorului, sau prestat de creditor după propune- 

. 

  

') Cas. fe., Pand. Ptriod. 91. 1. 138. D. P. 9.18. C. Li- moges şi Caen. D. P. 89.2. 213. D.P. 95. 1.92.3909. Pană. fe. £. VII, Appel civil, 2450, şi autorităţile citate acolo. Boi- tard Colmet d'Aage et Glasson, Proc. civ. (ediţia a 15-a), IL, 675. Garsonnet, Proc. cio., V, $ 963, p. 232. 11. Huc, VII, 322.—Remâne însă bine înțeles că apelul interjectat de u- nul din debitorii solidari war folosi codebitorilor săi, în caz când apelantul "şi ar fi restrâns apelul său la o excepţie personală. 'T. Huc, VII, loco supră cit, 
Aceiaș soluţie este admisibilă în materie de indivisibili- tate, aşa în cât apelul interjectat de unul din cointeresaţi profită celorlalți. Cas. fr. D. P. 93. 1. 357. Pand, Period. 94. 1. 51. Pand. Period. 9%. 1. 318 şi Dreptul din 1895, No. 20. Cas rom. Dreptul din 1897, No. 2. Pand. fe. t. VII, vo Appel civil, 9404- urm. 'T. Huc, VII, 364, in fine. Garson- net, Pr. civ., V, p. 231, $ 963. Rivoire, De Pappel, 206. Crepon, 7. de Pappel, 1, p. 398 urm. Bonfils, Org. judici- dive, 1962 urm. G. Tocilescu, Pr. civ., INI, p. 64. — Vedi însă C. Orlâans, D. P. 54. 2. 115. , 

Cas. fr. D. P. 99. 1. 177.— Vedi însă în D. P., loco cit, nota lui Em. Cohendy, p. 178, colona 2. Cpr. şi tr. nostru în limba, franceză, p. 31]. | 
) Marcadă, V, art. 1365, No. „3, p. 237. 
*) Cpr. Cas. rom. S-a 1, Bulei. 1883, pag. 1033. Marcad6, loco supră cit. Vedi şi supră, p. 169. 

+ 
—
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Sensul cu- 
vântului ex- 

cepţiune. 
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rea unuia din debitori, nu-poate, din contra fi opus celor- 
lalți debitori, pentru că printr'ânsul se face posiţia debi- 
torilor mai rea !). 

Intw'un cuvânt, tot ce face un debitor solidar este o- 
posabil codebitorilor săi, dacă faptul lui tinde la îmbună- 
tăţirea soartei comune a tuturor debitorilor, și vice-versa, 
toate faptele unui debitor care fac posiţia codebitorilor 
săi mai rea nu'i sunt, afară de excepţiile admise de lege, 
oposabile de cât lui, pentru că el nu represintă, în această 
privință, pe ceilalți codebitori (art. 1056). 

Despre diferitele mijloace de aparare ce codebitorii 
solidari pot să opue creditorului. 

Art. 1047. — Codebitorul solidar, în contra căruia credi- 
torul a intentat, acţiune, poate opune toate excepţiunile 2) care 
"i sunt personale, precum şi acele care sunt comune tuturor de- 
bitorilor. 

Debitorul acţionat nu poate opune acele excepţiuni care 
sunt curat personale 3) ale vre unuia din ceialalţi codebitori. (Art. 

953, 966 urm., 1039, 1065, 1091, 1136, 1137, 1140 urm. 115, 
1215 urm., 1653, 1681 C. C. Art. 349, 802 C. com. Art. 1209 C. fe.). 

Art. 1048. — Cânâ unul din debitori devine erede unic al 
creditorului, sau când creditorul devine erede unic al unuia din 
debitori, confusiunea nu stânge creanţa de cât pentru partea de- 
pitorului sau a creditorului. (Art. 1149, 1154, 1155, 1680 C.C. 
Art, 1909 C. fi). 

In genere, ori ce fapt care tinde la desființarea da- 
torii, sau la respingerea acțiunii creditorului față cu unul 
din debitorii solidari, are acelaș efect în privinţa tuturor. 
In adevăr, în obligaţiile solidare, fie care din debitori da- 

- 

:) 

:) 

Marcad6, loco cit., p. 937, 238. Larombiere, V, art. 1365, 
No. 8. Duranton, XIII, 605. Vedi şi supră, p. 169. 
Cuvântul ercepțiune, în art. 1047, ca şi în art. 1681, este 
impropriu întrebuințat de legiuitor, pentru că nu este vor- 
ba, în specie, de a întărdiea instanţa sau de a critica o 
procedură îndeplinită (cpr. art. 106 urm. Pr. civ.), ci de 
mijloacele de aparare de fond, care tind la respingerea pre- 
tenţiunei creditorului. Marcads, IV, 613. Acollas, II,p. 
845. Baudry, II, 974. Demolombe, XĂVI, 377. G. Giorgi, 
I, 156. Laurent, XVII, 299. Mourlon, II, 1261. Berriat St. 
Prix, II, 4488. T. Huc, VII, 323. Vigi6, II, 1387. Arntz, 
III, 127. Pand. fe., 1, 429. Vedi şiinfră, p. 19, t. şin. ll. 
Cuvintele curat personale se mai găsesc încă în art. 
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torind întreaga sumă sau întregul lucru promis, și toți la 
un loc nedatorind de cât o singură dată (art. 1039), ni- 
mie nu este mai natural de cât ca stângerea obligaţii față 
cu unul din debitori să aducă stângerea ei față cu toţi 
ceialalți, și ca fie care din ei să poată opune creditorului 
toate mijloacele de aparare, fie direct în numele s&u, fie 
indirect în numele celorlalți. 

Acest principiu sufere, cu toate aceste, oare care dis- 
tincțiuni. Art. 1047 clasifică, în adevăr, excepţiunile sau mai 
bine dis mijloacele de aparare, prin care debitorii solidari 
pot să respingă acţiunea creditorului, în mai multe cate- 
gorii: 1% acele comune tuturor codebitorilor (excepţiuni 
reale san absolute) ; 2% acele personale ; și 30 acele curat 
personale (parement personnelles) unuia sau unora din 
debitori. 

Textul francez mai vorbeşte încă de excepţiile care Deosebire de 
vesultă din natura obligațiunii, despre care textul nostrtuyaedăetție de 
nu pomenește, ele fiind cuprinse în excepţiunile comune. 

In realitate deci, precum foarte bine observă auto- 
rii 1), mijloacele de aparare pe care debitorul solidar le 
poate opune acţiunii creditorului, sunt de doue feluri: 
10 Absolute sau generale (comune); şi 20 relative sau 
particulare (personale). 

10 Mijloacele de aparare comune tuturor debitorilor. 

Mijloacele de aparare absolute, adecă comune tuturor 
debitorilor, cuprind inexistența sau nulitatea obligaţii în- 
tregi pentru lipsă de causă sau causă ilicită, pentru lipsă 
de obiect, obiect ilicit san. scos din comerț, pentru lipsa 
formelor prescrise .de lege în contractele solemne 2), pentru 
plata făcută fie direct, fie indirect prin o dati în solu- 
tum, hovaţiune (art. 1137, $ 1), compensație, remitere 
voluntară a datorii, nu însă a solidarităţei (art. 1049— 
1051), prescripţie îndeplinită, etc. 

Toate aceste mijloace de aparare fiind absolute şi 

  

') Maread6, IV, 614. 'Thiry, III, 24, în fine. Acollas, II, 
p. 846. Giorgio Giorgi, [, 156. - 

*) Contractele solemne, nule pentru viciuri de formă, sunt ine- 
xistente, şi ca atare, nesupuse ratificărei. C. Calatz, Dreptul 
din 1898, No. 13. Veqi şi t. V,p. 33, 35, 116, 151, n. 3, etc.
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reale, vei cohorentes (L. 7, Ş 1, Dig., 44, 1, De exceptio- 
nibus), pot fi opuse creditorului de fie care debitor pentru 
întreaga datorie 1). 

Causă ilicită, Astfel, dacă obligația solidară ar fi întemeiată pe o 
sau lipsă de causă ilicită, sau m'ar avea nici o causă?), se înțălege că fie 

care debitor va putea opune creditorului acest mijloc de 
aparare, și că hotărirea câștigătoare ce unul din debitori - 

ar dobândi în această privință, ar fi oposabilă tuturor ce- 
lorlalţi. (Vegi supră, p. 190). 

Plata, no- De asemenea, dacă datoria solidară a fost plătită sau 
vaxea dato- novaţă de unul din debitori, plata sau novațiunea va pu- 
emiterea tea fi invocată de toţi ceialalți (art. 1039, 1137, $1). 

datorii, ete. pot, astfel, remiterea datorii, fie ea tacită (art. 1140), fie 
ea, expresă (art. 1141), făcută unuia din codebitorii solidari, 
liberează pe ceialalți și poate deci fi opusă de aceștia, afară 
de casul când creditorul 'şi ar fi reservat anume dreptul 
contra lor, în care caz, el nu mai poate cere de la dân- 

șii plata datorii de cât scăgdând partea aceluia căruia s'a 
făcut remiterea (art. 1141). 

Legiuitorul consideră deci remiterea datorii făcută fără 
nici o reservă unuia din debitorii solidari ca făcută tutu- 
ror debitorilor, ceea ce este contrar principiului că renun- 
țările sunt de strictă interpretare (renunciatio non preesu- 
mita), şi ceea ce face ca această disposiție să fie criti- 
cată 5). In adever, după Pothier (II, 275), remiterea da- 
torii făcută de creditor numai unuia din debitori nu libe- 
rează pe ceialalţi, de câ/ dacă aceasta pare a fi fost înten- 
fia creditorului +). 

1) Cpr. Demolombe, XXVI, 379, 380. Bandry, II, 974, 915. 
Vigi6, II, 1388. Mareade, IV, 614. Laurent, XVII, 299. 
T. Huc, VII, 322, Pand. fr., 1, 431, 432. Thiry, III, 24 
Arntz, III, 127. G. Giorgi, 1, 157. 

2 Vedi în privinţa obligaţiilor fără causă sau întemeiate pe 
o causă ilicită, t. V, p. 130 urm. 

3) Art, 1049, după care reniiterea expresă a solidarităței fă- 
cută unuia din debitorii solidari, nu liberează pe ceialalţi 
codebitori, este deci mult. mai conform principiilor. Cpr. 
Thiry, III, 26. Demolombe, XXVI, 460, 461. Laurent, 
XVII, 346. T. Huc, VIII, 138. Pand. fe, 1, 547. 

Art. 423 (,  €) Noul Cod german este deci mult mai conform principiilor, 
german. când qice prin art. 493, că remiterea datoriei făcută de 

creditor unuia din debitorii solidari nu foloseşte celorlalţi 
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De aceea, art. 1189 din Codul Calimach (894 C. aus- Art. 1189, 
triac) prevede că ertarea sau slobozirea ce un împreună- 1195 0. Ca- 
datornic au primit personaliceşte, nu folosește pe ceialalți, 
şi art. 1193 din acelaș Cod (89% C. austriac) adaogă că 
ertarea de datorie ce a urmat din partea creditorului la 
unul din împreună datornici, nu poate fi spre paguba ce- 
lorlalţi. 

Deferirea jur&mântului decisor de cătră creditor unwia Art. 1218. 
din debitorii solidari considerânduse ca o remitere condi- 
țională a datorii, prestarea acestui juremânt din partea 
unuia din debitori liberează pe ceialalţi, aşa în cât toţi co- 
debitorii se vor folosi de prestarea acestui jurământ, pu- 
tend să invoace acest mijloc de aparare pentru a respinge 
pretenţia creditorului (art. 1218). (Vegi supră, p. 193). 

Dacă corpul cert şi determinat datorit solidaricește a Perirea lu-. 
perit prin caz fortuit (art. 1156), obligaţia este stensăcrului datorit 
faţă cu toţi debitorii, și toţi vor putea earăș de o potrivăprin caz for- 
să invoace acest mijloc de aparare. (Vegi sapră, p. 185). tuit. 

In fine, cu deosebire de ceea ce se întâmplă în Co-Compensaţia. 
dul francez, compensaţia poate fi opusă, la noi, de toţi co- Deoselire 
debitorii. 

francez. 
Să presupunem, în adever, că A și B îmi datorese Ant. 2148 

solidaricește 1000 lei, și că eu, la rândul meu, am deve- o 
nit debitorul lui A tot pentru 1000 lei. Chestiunea este de a 
se ști dacă B îmi va putea opune compensaţia ? Codul 
francez face următoarea distinețiune : Sau eu am urmărit 
pe A, care este în acelaș timp şi debitorul și creditorul 
meu pentru 1000 lei, și în asemenea caz, el va putea să 
'mi opue compensația, acest mijloc de aparare putând fi 
invocat și de B, la rânâul său, când îl voi urmări pe 
dânsul, pentru că datoria sa este stânsă prin compensație ; 
sau, în Joc de a urmări pe A, creditorul meu, am urmărit. 
pe B, care "mi este numai debitor, și în asemene caz, el nu 'mi 
Va putea, opune compensaţia, pentru suma ce eu datorese lui 
A, codebitorul său, art. 1294, $ 3 din Codul fr. fiind formal 
în această privinţă. Această disposiție adaosă de legiuito- 
rul francez, în urma observaţiilor Tribunatalui, în scop de 
a împedeca pe unul din debitori de a se amesteca în m 

debitori, de cât atunci când părțile contractante au înțeles să 
stângă întreaga datorie, „wenn die Vertragschliessenden das 
ganze Schuldverhăltniss aufheben acollten“.
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Dreptul 
străin. 
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afacerile codebitorului său 1), fiind eliminată de legiuitorul 
nostru din art. 1148, ca una ce este contrară principiilor 
şi criticată de autori 2), B, când il voi urmări, va putea 
să 'mi opue compensaţia, pentru că compensaţia dintre mine 
şi codebitorul său operându-se de drept în puterea legei (art. 
1144), aduce stângerea datorii erga omnes, întocmai ca 
și plata ei. Compensatio est înstar solaution:s. Prin urmare, 
în legea noastră, compensația nu mai este, ca în Codul 
fi., un mijloc de aparare personal codebitorului în persoa- 
na căruia ea sa realisat, ci un mijloc de aparare comun, 
ea putând, în toate casurile, fi opusă de toţi codebitorii, 
ca şi celelalte moduri de stângere ale obligaţiilor 3). 

5) Loer6, Legisl. civile, SIL, 51, p. 219. Fenet, XIII, p. 162. 
Vegi 'P. Huc, VIII, 164. Demolombe, XXVI, 399. Aceşti 
din umă autori reproduc observaţiile 'Pribunatului; de a- 
ceea, “i am citat aci. 
Marcad, IV, 837, 838. 'Thiry, III, 24. Vigi€, II, 1550. 
Pand. fe., 1, 460. Demolombe, XXVI, 399. Laurent, XVII, 
338. — Vedi însă -Mourlon, II, 1265. Aubry ev Rau, IV, $ 
298 ter, p. 35, nota 18. Demante, V, 142 bis II şi 246 bis 
III, care se încearcă a justifica soluția Codului francez. 
Cpr. şi Baudry, II, 1126. 7. Huc, VIII, 164. 

3) Art. 1994 din Ante-proiectul de revisuire a lui Laurent (î. 
IV, p. 261) prevede anume că debitorul solidar poate să 
opue compensaţia pentru suma ce creditorul datoreşte co- 
debitorului său, admițând astfel în mod expres soluţia care, 
la noi, vesultă din principiile generale. Codul olandez re- 
produce Codul fr. (art. 1466), ear Codul italian (art. 1290) 
prevede că debitorul solidar poate să opue compensaţia 
pentru ceea ce creditorul datoreşte codebitorului stu, însă 
numai pănă la concurența părții acestui codebitor (epr. art. 
543 din Ante-proiectuil Codului japonez), soluţie pe care 
unii, cu tot textul fe. contrar, o admit şi în Francia (Mar- 
cad6, IV, 839. Larombitre, III, art. 1294, No. 5. Aubryet 
Rau, IV, $ 298 ter, p. 926, text şi n. 19), ceea ce esteea- 
răş contrar principiilor. In Codul spaniol de la 1889 (art. 
1197), în Codul federal al obligaţiilor (art. 134), ete., dis- 
posiția Codului fr. este eliminată-ca şi la noi. In privinţa 
Codului german, vedi art. 492 din acest Cod, care prevede 
că „plata făcută de unul din debitorii solidari profită tutu- 
ror celorlalţi, acelaş soluţie fiind aplicabilă daţii în solutam, 
consemnării şi compensaţiunii“, şi acelaş text adaogă că 
„creanţa unuia din debitorii solidari nu poate fi opusă în 
compensație de ceialalți debitori“. „Die FErfillung durch ei- 
nen Gesammtschuldner virkt auch fiir_die iibrigen Schuldner. 
Das Gleiche giit von der Leistung an Exfiillungsstatt, der Hin- 
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20 Mijloacele de aparare personale. 

Mijloacele de aparare relative sau personale, persone 
cohceventes, sunt acele care resultă din cause proprii unui 
anume debitor. Astfel sunt: îndeplinirea condiţiunii sus- 
pensive stipulate numai de unul sau de unii din debitori; 
remiterea datorii făcută cu reservă de creditor numai u- 
nuia sau unora din debitori (art. 1141); remiterea soli- 
darităţei (art. 1049—1051), pe care nu trebue so con- 
fundăm cu remiterea datorii; confusiunea (art. 1048); 
incapacitatea. unuia din codebitori pentru minoritate, inter- 
dicţie, etc., viciarea consimțâmântului pentru eroare, dol 
sau violenţă, etc. 

Din aceste mijloace de aparare, impropriu numite ex- 
cepțiuni 1), unele sunt personale, ear altele curat sau pur 
personale 2). 

Mijloacele de aparare personale sunt acele care pot fi 
opuse pentru toată datoria, de debitorul în persoana căruia ele 
sau născut, ear de codebitorii săi, numai pentru partea a- 
cestuia.. 

Astfel, dacă presupunem că creditorul a descarcat de 
datorie pe unul din codebitorii solidari, reservându'şi drep- 
tul seu contra celorlalți debitori (art. 1141), debitorul 
descarcat poate să se apere în contra creditorului, invo- 
când remiterea datorii și neplătind absolut nimic, pe când 
ceilalţi codebitori în contra cărora creditorul 'şi a reser- 
vat dreptul seu, nu vor putea să se opue la plată, de cât. 
pentru partea debitorului căruia datoria a fost remisă, ear 
părțile lor vor trebui să fie plătite, fie care din ei pu- 
tând fi apucat pentru tot (art, 1039)5). 

tevlegung und der Aufrechuung.— Bine Forderung, die einem Ge- 
sammtschuldner zusteht, kann nicht con den îibrigen Schuldnern 
aufgerechuet averden“. Cpr. art. 1441 C. austr. (1897 C. Calim.). 

') Vedi supră, p. 194, n. 2. 
*) Autorii die că această distineţiune între mijloacele de apa- 

vare personale și acele curat personale, resultă virtual din 
art. 1047. Cpr. Demolombe, XXVI, 382. Baudry, II, 
974. Vigi6, II, 1388. Pand. fr., 1, 433. Demante, V, 149, 
142 bis [. Larombiere, II, art. 1208, No. 7 urm.—Veqi însă 
Laurent, XVII, 301. 

3) Remiterea solidarităţei, ca și remiterea datorii, dă naştere 
la un mijloc de aparare personal, ear nu numai pur sau 
curat personal. Demolombe, XXVI, 459. Pand. fr., 1, 546. 
Vigi€, II, 1400. 
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Confusiune. 

Mijloacele de 
aparare pur 
sau curat 
personale. 

COD. CIV.—OABTEA III.—TIT. III.—CAP. VL.—S-a IV.—ART. 1047, 1048. 

Confusiunea, care se îndeplinește când unul din debitorii 
solidari moștenește pe creditor, sau vice-versa, stânge da- 
toria, sau mai bine dis, împedecă executarea ei 1), însă nu- 
mai pentru partea acestui codebitor (art. 10485, 1155, Ş 
2). Astfel, dacă presupunem că, din trei debitori solidari 
care datoresc 12000 lei, unul din ei moștenește pe cre- 
ditor, sau creditorul pe unul din ei, datoria este stânsă 
numai pentru 4000 lei, și creditorul va putea cere solida- 
riceşte de la ceilalți codebitori 9000, aceștia putând să îi 
opue, ca mijloc de aparare, confusiunea numai pentru 
4000 lei 2). 

Aceiaș soluţie este aplicabilă nu numai când unui din 
debitori ar deveni moștenitorul unic al creditoralui, sau 
creditorul moștenitor unic a unuia din debitori, precum are 
aerul de a presupune art. 1048, dar chiar şi atunci când ei 
nu sar moșteni între ei de cât pentru o parte numai, 
confusiunea neproducând însă, în asemene caz, efecte de 
cât în măsura drepturilor de moștenire a unuia din debi- 
tori în succesiunea creditorului, sau în măsura drepturilor 
de moştenire ale creditorului în succesiunea unuia din de- 
bitori 3), 

Mijloacele de aparare curat sau pur personale, sunt 
acele care pot fi propuse numai de debitorul în persoana 
căruia ele s'au realisat, fără a putea nici odată folosi ce- 
lorlalţi debitori, nici macar pentru partea debitorului că- 
ruia ele aparţin. 

Astfel sunt de exemplu: excepţiunile trase din beneficiul 
termenului sau a condiții stipulate numai în folosul unuia 
din codebitori ; excepţiunea trasă din concordatul făcut de 
unul din codebitori cădut în faliment (art. 845 um. C. 

1). Confusio magis personam debitoris eximit ab vbligatione, quam 
eztinguit oblugationem. Cpr. Pothier, II, 2176. 

*) Pothier, II, loco cit. 'Phiry, III, 24. Demolombe, XXVI, 403, 
404. Laurent, XVII, 336. Demante, V, 143 bis L. Pand. fr, 
], 467. — Această soluţie este aplicabilă chiar dacă confu- 
siunea s'ar fi operat altfel de cât prin moştenire, de ex., 
prin cesiunea san donaţiunea datorii făcută de creditor unui 
codebitor (art. 1154). Laurent, XVII, 337. Demolombe, 
XXVI, 405. în fine. Pand. îr., 1, 468. 'T. Huc, VIL, 393, 

% Laurent, XVII, 337, în fine. Demolombe, XXVI, 406. De- 
mante, V, 145 bis III. Pand. fe., 1, 469. Larombitre, II, 
art. 1209, No. 3. 'T. Huc, VII, 393.



RAPORTURILE CODEBITORILOR SOLIDARI ÎNTRE EL.—Art, 1052—1055. 

com.) ; acea trasă din incapacitatea unuia din codebitori pentru minoritate, interdicţie sau lipsă de autorisare, dacă este vorba de o femee măritată 1); din eroarea, violenţa sau dolul care ar fi viciat consimțâmântul seu, cu toate că, în această din urmă privință, chestiunea este supusă discuţiunei. 

II. Raportuvile codebitorilor solidar între ei. 
Art. 1052. — Obligațiunea solidară, în privința creditoru- lui, se împarte de drept între debitori; fie care din ei nu este dator unul cătră altul de cât partea sa. (Art. 178, 179, 1037, 1060, 1061, 1065, 1108, $ 3, 1872 C. C. Ant. 799 C. com. Arţ. 1213 C. fe). 
Art. 1053.— Codebitorul solidar care a plătit?) debitul în totalitate 3), nu poate repeti de la ceilalți de cât numai de la fie care partea sa. 
Dacă unul dintre codebitori este nesolvabil, atunci perde- rea causată de nesolvabilitatea acestuia se împarte cu analo- gie între ceialalți codebitori solvabili şi între acela care a făcut plata. (Art. 778, 779, 1037, 1052, 1054 urm., 1108, 1667 C. c. Art. 1214 C. fe.). 
Art. 1054. — Când creditorul a renunțat la solidaritate în favoarea unuia sau mai mulţi din debitori, dacă unul sau mai mulţi din ceialalţi codebitori devin insolvabili, partea acestora se va împărţi cu analogie între toţi ceialalţi codebitori, cuprindân- du-se şi acei care au fost descareaţi de solidaritate. (Art. 1049, 1053, 1668 c. C. Art. 1915 fr.) 

| Art. 1055. — Dacă datoria solidară era făcută numai în interesul unuia din debitorii solidari, acesta în faţă cu ceialalţi codebitori respunde pentru toată datoria, căci, în raport cu el, e nu sunt priviţi de cât cea fidejusori. (Art. 1669 urm., 1674 C. C. Art. 1216 c. fr.). 
În 0 

- 

') Vedi asupra tuturor acestor excepțiuni, Bandry, II, 974. Demolombe, XXVI, 384, 385. Demante, V, 142 bis 1. Pană. î., 1, 435 urm,, ete. 
*) Prin plată se înțălege aici Zato sensu ori ce act care atra- ge în un mod definitiv şi irevocabil stângerea obligaţii şi liberarea, tuturor debitorilor față cu creditorul. Demo- lombe, XAVI, 495. Larombiere, II, art. 1214, No. 2. Pana. 1, 494. 
3) Acest recurs ar. exista din partea debitorului, chiar dacă el m'ar fi plătit de cât o paste din datorie, fiind că code- bitorii sei sunt liberaţi. pentru partea plătită de dânsul. Demolombe, XĂVI, 426. Arntz, III, 132. Pand. fe., I, 496. Larombiâre, II, art, 1214, No. 5. C. Nancy, D. P.78.2.14. 
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Ast. 1191 C. 
Calimach. 

Art. 1003, 

Art, 426 C. 
german. 
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Art. 1191 din Codul Calimach (896 C. austriac) pre- 
vede că, „dacă unul din împreună-datornicii a plătit din 
ale sale întreaga datorie, are dritul, şi fără să "i fi mutat 
creditorul asupra lui driturile şi jalbele lui, să ceară de 
la ceialalți împreună-datornici întoarcerea în părți de o 
potrivă, dacă nu sar fi urmat între el și între aceia al- 

cătuire deosebită“ 1). 
Acelaş principiu este admis şi sub Codul actual, căci 

solidaritatea nefiind de cât o favoare întrodusă în folosul 
creditorului pentru ai asigura plata creanţei sale, ea nu 
schimbă raporturile dintre debitori. 

De și, față cu creditorul, fie care din debitori va pu- 
tea fi constrâns la plata întregei datorii (art. 1039), totuși, 
la urma urmei, în raport cu codebitorii sti, fie-care nu va 
plăti de cât partea care "1 privește, căci pentru tot ce în- 
trece această parte, debitorul plătind-o în calitate de mandatar 
a codebitorilor săi (art. 1056), trebue să aibă recurs în con- 
tra lor (art. 1052, 1053), afară de casul în care sar sta- 
bili că datoria a fost exclusiv contractată în interesul a- 
celuia care a plătit-o 2). 

Acest recurs va avea loc chiar în casul art. 1003, 
adecă când delictul san quasi-delictul ar fi imputabil mai 
multor persoane, regula statornicită de art. 1052 și 1053 
fiind absolută şi generală 3). 

Recursul nu se va, exercita însă, în asemenea caz, prin 
acțiunea mandati, pentru că mai multe persoane nu se pot 
asocia spre a comite delicte sau quasi-delicte, ci prin ac- 
țianea negotiorum gestorum 2). (Vedi infră, p. 205). 

») „Afară de casul unei convențiuni contrare, debitorii soli- 
dari sunt obligaţi între ei pentru părţi egale“, ice art. 
496 din noul Cod german: „Die Gesammtschulduer sind îm 
Verhăltnisse zu einander zu gleichen  Antheilen verpflichtet, 
souceit nicht ein Anderes bestinmt. ist“. Cpr. art. 168 C. fede- - 
tal al oblig. (Elveţia). 
Cpr. Cas. fr. D. P. 9]. 1. 4175. 
Veqi t. V,p. 491. 

4) Cpr. Pothier, II, 264, în fine. Baudey, II, 984. Demolombe, 
XXXVI, 493. Arntz, III, 133. Demante, V, 147 bis III, 
Laurent, XVII, 357. Pand. fr., [, 493. Aceşti autori admit 
recursul în casul art. 55 C. pen. fr., adecă când solidari- 
tatea ax resulta din o crimă sau un delict. — Vedi însă 
L. 6, $3, Dig. 11, 1, Mandati vel contra. 

L
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Datoria solidară se împarte deci de drept între debi- tori, adecă fără nici o împârțeală, ci numai în virtutea le- gei (art. 1052), ceea ce nu este de cât o consecință a asociaţiunii care este presupusă între debitori. Legea pre- supune deci, în privința datoriei între codebitorii solidari, aceiaș asociaţiune, aceiaș comunitate de interes pe care o presupune între creditorii solidari, în privinţa creanţei lor (art. 1037). Prin urmare, divisiunea între dânşii se va opera în principiu în porțiuni egale, interesul fie căruia fiind presupus comun. 
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Această presumpţie putend însă fi combătută prin 4o- Resturnarea vada contrară 1), de câte ori se va stabili că datoria a presumpțiu- 
nii statorni- fost contractată numai în folosul unuia din debitori, el o cite de lege. va plăti întreagă, codebitorii sei nefiind față cu dEnsul de cât nişte fidejusori (art. 1055) 2). 

Precum vedem, în materie de solidaritate, ca și în 

  

1) Dovada incumbă aceluia care combate presumpţiunea, ear nu aceluia, care o invoacă (art. 1169). Baudry, II, 983. Cas. fr., D. P; 91. 1. 475. — Proba eu marturi sau presump- țiunile nu vor fi admise în această privinţă, de cât în casu- rile în care această dovadă este admisă după dreptul co- mun (art. 1191 urm.). Roditre, Solidaritţ, 130. Larombitre, II, art. 1913, No. 3, Cpr. C. Liege, D. P. 88.2. 71. Astfel, dacă presupunem că A având nevoe de 4000 lei pentru uu interes personal, a împrumutat această sumă de la mine, dându'mi ca debitori pe B şi pe C, care s'au o- bligat solidariceşte cătră mine, eu voi putea să urmăresc pe ori care din aceşti debitori pentru suma întreagă, fără ca B şi C să poată, opune beneficiul de divisiune sau de discuţiune (art. 1042), pentru că, față cu mine, ei nu sunt fidejusori, ci debitori solidari ; însă, după ce B sau C va, plăti datoria contractată de A, acel care va fi plătit va avea recurs pentru suma întreagă contra aceluia în socoteala căruia el a plătit-o. Cpr. C. Lyon, D. P. 91. 1. 34, Dacă datoria n'a fost contractată în interesul exclusiv a unuia din debitori, ci în interesul tuturor, însă pentru părţi inegale, datoria se va repartisa, între dânşii în proporţiu- nea, interesului lor respectiv. Astfel, dacă, presupunem că A având nevoe de 50000 lei, B de 40000 lei şi C de 10000 lei, s'au împrumutat de la mine cu 100000 lei, eu voi putea cere întreaga sumă de la A, de la B sau de Ia, C; şi dacă presupunem că Ca plătit întreaga datorie, el Va, avea recurs contra lui A pentru 50000 lei, ear în contra lui B pentru 40000 lei. Baudry, I[, 983. Berriat St. Prix, II, 4512, 'Thiry, III, 95. Mourlon, II, 1277. 

re 
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materie de moștenire, când există mai mulți moștenitori, 
trebue să distingem obligaţia de a plăti datoria de con- 
tribuțiunea la datorii. Obligaţiunea cârmuește raporturile 
codebitorilor față cu creditorul (art. 777), ear contribuţia 
cârmuește raporturile debitorilor între ei (art. 774). 

Obligaţia fie cărui debitor este pentru totalitatea da- 
toriei, ear contribuţia debitorilor între ei este proporțio- 

nală cu interesul fie cărnia (art. 1053, $ 1). 
La caz de îndoeală, se presupune că toţi debitorii au 

acelaş interes 1). 
„Pentru ca un codebitor să aibă recurs în contra ce- 

lorlalţi, el trebue să fi plătit datoria comună în totul, sau 
macar în parte, căci art. 1613 nefiind aplicabil în specie, 

debitorul n'ar putea, chiar în urma ajungerei obligaţii la 
scadență, să acţioneze pe codebitorii săi spre a'i constrân- 
ge a contribui împreună cu dânsul la plata datoriei co- 
mune 2). 

Sar putea însă întâmpla că, chiar în urma plăţii, 
recursul debitorului care a sevârșit-o să fie declarat neîn- 
temeiat, în casul, de exemplu, când el plătind datoria n'ar 
fi prevenit pe codebitorul stu, şi acesta ar fi plătit-o de 
al doile. Cu alte cuvinte, art. 1632 de la fidejusiune ne- 
fiind o disposiţie specială, precum este art. 1673, ci apli- 

carea unui principiu general, şi anume a art. 998, 999, 
se aplică și la solidaritate 5). 

In cât privește însă aplicarea art. 1682 tot dela fi- 
dejusiune, chestiunea este foarte controversată 4). 

Debitorul care a plătit întreaga datorie va putea să 
exercite recursul său contra celorlalți debitori, fie prin ac- 
țiunea mandati sau negotiovumn gestorum, fie prin acţiunea 
care aparține creditorului. 

Fie care din debitori fiind, în adevăr, mandatarul ce- 

1) Baudry, II, 983. Vegi şi t. III a lucrării noastre, p. 551. 
2 Demolombe, XXXVI, 427. Laurent, XVII, 365. Aubry et 

Rau, IV, $ 298 ter, p. 32, text şi n. 41. Pană. fr., 1, 498. 
Mass6-Verg6, III, $ 598, p. 300, nota 16. Râpert. Dalloz, 
Supplem., Oblig., 518. Cpr. C. Nancy, D. P. 18. 2. 14. — 
Contră. 'Troplong, Cautionnement, 414. Larombiere, II, art. 
1216, No. 3. Rodiere, Solidarite, 131. 

5) Demolombe, XXVI, 4928. Larombiere, II, art. 1214, No. 3. 
Pand. fr., 1, 501. 

4) Vegi infră, explic. art. 1050, 1051, p. 217, 218.
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lorlalți pentru a plăti partea lor de datorie (art. 1056), 
mandatarul trebue să aibă acţiunea mandati contra man- 
danţilor sei ca să fie desdaunat de ceea ce a plătit în so- 
coteala lor (art. 1547), și această acţiune îi va: permite 
de a cere nu numai capitalul plătit, dar și dobânda lui 
din diua facerei plăţii (art. 1550), chiar dacă datoria 
solidară nu producea nici o dobândă. 

9
 

O
 

Si
 

Debitorul care a plătit întreaga datorie fiind 2pso jure „Acţiunea 
„subrogat în drepturile creditorului (art. 1108, $ 3), poate, ceaiul 
în calitatea sa de subrogat, să aibă interes a exercita re- 
cursul seu contra celorlalți debitori prin acţiunea care a- 
parţine creditorului, căci, de și această acțiune nuw'i dă 
drept la dobânda sumelor platite, precum îi dă acţiunea 
mandati, totuși ea îi permite de a exercita siguranţele 
personale, precum ar fi amanetul, privilegiile și ipotecile 
ce ar fi avut creditorul 1). Fie care acţiune îşi are deci 
foloasele și neajunsurile sale. 

Cât pentru acțiunea negotiorum yestorum, debitovulAcţiunea ne- 
care a plătit totul o va exercita în casul art. 1003, adecă 
când mai multe persoane ar fi comis un delict sau un 
quasi-delict, și una din ele ar fi plătit toată dauna cau- 
sată, pentru că, în casul de față, lipsește posibilitatea man- 
„datului, neputânduse dice că mai multe persoane se repre- 
sintă unele prin altele pentru a face rău altora 2), 

Ori care ar fi acţiunea prin care unul din debitori 
şi-ar exercita recursul său contra celorlaiți, el nu va pu- 
tea cere de la fie care de cât partea sa contributorie din 
datorie (art. 1053, $ 1), chiar dacă creditorul ar fi con- 
simțit o subrogaţie expresă în favoarea lui (art. 778, 1107 
$ 1) 5). Aceasta se înţelege de la sine câna este vorba de 
acțiunea mandati, căci mandatarul neputând. cere de cât 
restituirea sumelor plătite în socoteala. mandantelui (art. 
1547), codebitorul care a plătit întreaga datorie wa plă- 
tit pentru fie care din codebitorii sei de cât partea lor 

') Baudry, II, 985. 'Thiry, III, 25. Mourlon, II, 1280. Acol- 
las, II, p. 832. 

) Vedi supră, p. 202, și t. V, p.491. Cpr. art. 1859 din Cod. 
cant. Ziirich. | *) Demolombe, XXVI, 433, Demante, V, 148 bis II. Pand. 
fr. 1, 505. Larombiere, II, art. 1214, No. 1. Aubry et Rau, 
1 $ 298 ter, p. 32. Vegi şi t. III a lucrării noastre, 
p. 55 

gotiorum 
gestorum.
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respectivă, neavând mandat de cât pentru această parte, 
și neputând, prin urmare, cere mai mult de la dânșii. 

Această repartiție proporțională a recursului debito- 
rului solidar în contra codebitorilor sti, pare însă contrară 
principiilor, când el își exercită recursul său prin acţiunea 
care aparţinea creditorului, căci debitorul care a plătit 
întreaga datorie fiind subrogat în drepturile creditorului 
(art. 1108, $ 3), acest debitor ar trebui să aibă dreptul 
pe care îl avea creditorul, adecă acel de a cere întreaga 
datorie de la fie care codebitor, deducânduse numai partea 
ce el datorea personal. Art. 1053, $ 1 voește, cu toate 
aceste, ca debitorul care a plătit întreaga datorie, să nu 
poată exercita recursul s&u contra codebitorilor s&i de cât 
pentru partea și porţiunea fie căruia din ei, nu atât pen- 
tru a evita acțiunile recursorii ale debitorilor, unora în 
contra altora, precum dice Pothier (II, 282), ci mai cu 
samă din causa garanţiei ce debitorii solidari își datorese 
unii altora, în calitatea lor de asociaţi și în virtutea re- 
gulei că cine trebue să garanteze nu poate să evingă: 
(uem de evictione tenet actio, eumdem agentem repellit er- 
ceptio 1). 

Dacă unul din codebitori este insolvabil, perderea 
causată prin insolvabilitatea acestuia se împarte cu analo- 
gie între ceialalți codebitori solvabili și între acel care a 
făcut plata (art. 1053, $ 2)2). Ar fi fost nedrept, în a- 
devăr, ca, în asemene caz, acel care a plătit pentru toți 
debitorii, să sufere perderea care resultă din insolvabilita- 
tea unora din ei (cpr. art. 779). De aceea această dispo- 
siție se găsește în toate legislațiunile 3). 

1) Vedi asupra acestei maxime, t. II, p. 452, n.2; t.II1,p. 
393, 631, 639, t. şin. 3; t. IV, p. 205. Cpr. Baudry, II, 
986, Demolombe, XXVI, 432. "Liurent, XVII, 358. De- 
mante, V, 148 bis IL. Thiry, III, 22. Mourlon, II, 1280. 
Vigic, II, 1392. Pand. fi., |, 504. 

2) Cp. 'Prib. Roman (Al. 1. "Frane făcând funcțiunea de pre- 
şedinte). Dreptul din 1897, No. 32. 

3) Dacă debitorul n'a putut să plătească partea, sa, contribu- 
torie, ice art. 426 din noul Cod german, acest deficit va 
cădea asupra celorlalţi debitori obligaţi la plata, datoriei“. 
„»hann con einem Gesammischulduer der auf îhn entfallende 
Beitrag nicht erlangt acerden, so ist der Ausfall ton den 
dibrigen zu Ausgleichung. cerpflichteten Schuldnern zu tragen“.
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Astfel, dacă presupunem patiu debitori solidari pen- 
tru suma de 12000 lei, partea contributivă a fie cărnia din 
ei fiind de 3000 lei, acel care a plătit întreaga datorie 
va cere de la fie care din ceialalți câte 3000 lei, adecă 
peste tot 9000 lei. Presupunând acum că unul din debi- 
tori este insolvabil, partea lui de 3000 lei nu va fi numai 
în sarcina debitorului care a făcut plata, ci se va împărţi 
între toţi cei solvabili. 

Prin urmare, debitorul care a, plătit întreaga dato- 
ie, va perde numai partea lui, adecă 1000 lei, putând 
cere de la ceilalţi debitori solvabili câte 4000 lei 1. 

Aplicarea art. 1053, $ 2 poate însă să dea loc la o 
dificultate, pe care o prevede art. 1054. După acest text, 
remiterea, solidarităţei făcută de creditor unuia sau mai mul- 
tor din debitori, nici nu foloseşte, nici. nu strică celorlalţi. 

Deci, dacă dintre debitorii remași solidari, unii au 
devenit insolvabili, partea insolvabililor se împarte cu a- 
nalogie, adecă în proporţie cu partea ce fie care trebue 
să plătească din datorie, între toţi ceialalți codebitori, cu- 
prindnduse în mod fictiv şi acei care au fost descarcaţi 
de solidaritate (art. 1054). 

20 

Art. 1054. 

- 
4 

Eată, de exemplu, patru debitori, care, într'un inte-Casul în care 
res comun, au împrumutat de la mine solidaricește 12000 
lei; partea contributorie a fie căruia din ei este de 3000 
lei. Dacă am renunţat la solidaritate în favoarea unuia 

descareat 

lidaritate. 

unul din de- 
bitori a fost 

numai de so- 

din ei, am pastrat contra acestui debitor o acțiune  par- Controversă, țială pentru 3000 lei, ear în contra celorlalți trei debi- 
tori, acţiunea mea solidară numai pentru 9000 lei. Presu- 
punând acum că unul din acești trei debitori a devenit 
insolvabil, ceilalți doi remaşi solvabili nu vor plăti sin- 
guri partea insolvabilului, ci ea se va împărți între dânşii 
și debitorul liberat de solidaritate, cel puţin fictiv, în cât, 
priveşte acest din urmă, ceea ce face că fie, care dinei 
va plăti peste partea sa contributorie câte 1000 lei. Fiind însă că debitorul, pe care lam descarcat de solidaritate 
nu mai poate fi urmărit peste partea sa de datorie, care DIN 

Vegi în acelaș sens, art. 168 C. federal a oblig. din 1881; art. 1199 C. ital.; art. 896 C. austriac (1192 C. Calimaeh); art. 1145, $ ultim C. spaniol; art. 757 C. portughez, art. 1329, şoc. neerlandez, etc. 
*) Cpr. art. 119% Cc, Calimach, 896, în medio, C. austriac.
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este 3000 lei, și fiind că remiterea ce'i am făcut trebue 
să'l descarce de consecinţele solidarităţei, altfel ea ar fi 
lipsită de efecte, nu el, ci eu creditorul voi fi acela care 
voi suferi perderea de 100V lei resultând din insolvabili- 
tatea unuia din debitori. 

„ Prin urmare, în ipoteza de mai sus, eu voi putea 
cere numai 8000 lei de la fie care din cei doi debitori 
remași solvabili, și 3000 lei de la debitorul descarcat de 
solidaritate 1). 

Dacă însă, în loc de a descarca pe unul din debitori 
numai de solidaritate, laș fi descarcat de însuş datoria sa, 

descareat de făcându'mi reserve în privinţa celorlalți, eu aș perde ori 
însuşdatoriace acțiune contra acestui debitor, remănându'mi numai ac- 

țiunea. solidară contra celorlalți, scădânduse partea aceluia 
căruia am făcut remiterea, și debitorul urmărit de mine 
n'ar mai putea să exercite nici un recurs contra debitoru- 
lui descarcat?), | 

Despre casurile, care lăsând să susbiste datoria, pot să facă 
să înceteze solidaritatea sau să modifice efectele ei. 

Dou& casuri pot să facă să înceteze solidaritatea sau 
să modifice efectele ei, fără a stânge cu toate aceste obli- 
gaţia solidară. 

Aceste sunt: 10 moartea unnia din debitorii solidari, 
care lasă mai mulți moștenitori ; și 20 remiterea solidarităţei. 

10 Moartea unuia din debitorii sokdari, care lasă mai 
mulți moștenitori. 

Moartea unuia din debitorii solidari, care lasă mai 
mulți moștenitori, nu face să înceteze solidaritatea, ci mo- 

1) Cpr. Pothier, II, 215. Thiry, III, 26. Mourlon, II, 1978. 
Acollas, II, p. 853. Aubry et Rau, IV, $ 298 ter, p. 33, 
text şi n. 43. Duranton, XI, 231. Larombiere, II, art. 1215, 
No. 2. Roditre, Solidarite, 138. Pand. fe., 1, 512 urm. Mas- 
se-Vergă, III, $ 529, p. 361, nota 21.—Contvă. Baudry, II, 
983. Marcad, IV, 625. Laurent, XVII, 363. Demolombe, 
XXVI, 439. Demante, V, 150 bis 1. Cas. fr. D. P. 82.1. 
441. După aceşti din urmă autori, codebitorul descarcat de 
solidaritate ar trebui să contribuească în realitate la plata 
părţei debitorului insolvabil (argument din expunerea de 
motive a lui Bigot-Prâameneu). Locr6, XII, 9, p. 365. 

2) Aubry et Rau, IV, $ 298 ter, p. 33, nota 42, şi autorită- 
țile citate acolo.
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difică numai efectele ei. In adevtr, art. 1060 fiind con- 
ceput în termeni generali, este aplicabil și la obligaţiile 
solidare, de unde resultă că. obligația nu încetează prin 
moartea, debitorului, ci trece la moștenitorii sti, împărțin- 
duse între ei, dacă ea este divisibilă (cpr. -art.- 774, 175), 

La moartea unuia din debitorii solidari, datoria se va 
împărți între moștenitorii sti, și situaţia creditorului va fi 
modificată în acest sens că, de unde el putea să urmă- 
vească pe debitorul defunct pentru întreaga datorie, el nu 
va mai putea urmări pe fie care din moștenitori, de cât 
în măsura părții sale ereditare. Astfel, dacă presupunem 
că din trei debitori, care 'mi datoresc solidaricește 12000 
lei, unul a murit lăsând trei moștenitori pentru părți ega- 
le, datoria, se divide între ei, fie care datorind câte 4000 
lei (art. 1060). . 

Solidaritatea continuând însă între cei doi debitori 
remași în viață și moștenitorii acelui defunct, eu voi pu- 
tea cere întreaga datorie la fie care din debitorii în 
viață, și 4000 lei la fie care moștenitor, neputând do- 

“bândi întreaga creanță de la moştenitorii debitorului de- 
funct, de cât urmărind pe toţi. Situaţia mea a remas deci 
aceiaș faţă cu debitorii care sunt în viaţă, pe când ea a fost 
schimbată faţă cu moștenitorii debitorului defanct !). 

20 Remiterea solidarităţei. 

Art. 1049. — Creditorul care consimte a se împărți dato- 
ria în privinţa unuia din codebitori, conservă acțiunea solidară 
în contra celorlalţi debitori, dar cu scădământul părţii debitoru- 
lui, pe care la liberat de solidaritate. (Art. 1047, 1050, 1064, 
1141, 1521, 1666 urm. C. C. Art, 1210 €. fe). 

Art. 1050. — Creditorul care primeşte separat partea unuia 
din debitori, fără ca în chitanță să 'şi reserve solidaritatea sau 
drepturile sale în genere, nu renunţă la solidaritate de cât în 
privinţa acestui debitor. . 

Nu se înțălege că creditorul a renunțat la solidaritate în 
favoarea unui debitor, când primeşte de la el o sumă, egală cu 
partea, ce e dator, dacă chitanţa nu dice că acea sumă este pri- 
mită pentru partea debitorului. 

Asemenea, din simpla cerere în judecată formată în contra 

  

1) Opr. Baudry, II, 977. Thiry, 111, 96, p. 37. Laurent, XVII, 
327. Pand. fr., 1, 541. Demante et Colnet de Santerre, V, 
136 bis III. 

14 
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unuia din debitori pentru partea sa, dacă acesta n'a aderat la 
cerere, sau dacă nu s'a dat o sentință de condamnaţiune, nu se 
presupune renunţiaţiunea la solidaritate în favoarea acelui de- 
bitor. (Art. 1049, 1200, 1209, 1668 C. C. Art. 1211 C. fr). 

Art. 1051. — Oreditorul, care primeşte separat şi fără re- 
serva solidarităţei, porţiunea, unuia din codebitori din venitul ren- 
ditei sau în dobândile unei datorii solidare, nu perde solidari- 
tatea de cât pentru venitul și dobânda trecută, ear nu şi pen- 
tru cele viitoare, nici pentru capital, afară dacă plata separată 
nu s'a urmat în curs de dece ani consecutivi. (Art, 1050, 1200, 
1202 0. C. Art. 1212 C. fr.). 

Solidaritatea fiind un lucru accidental a obligațiunii, 
poate să dispară, fără ca aceasta să înceteze de a avea 
fiinţă. Nu trebue deci să confundăm remiterea datoriei cu 
emiterea solidarităţei, pentru că, prin cea dintăi, credito- 
rul renunţă la însuș dreptul de creanţă, pe când prin cea 
de a doua, el renunță numai la beneficiul solidarităţei 
şi la foloasele ei. 

Remiterea solidarităţei poate fi consimţită în folosul 
tuturor debitorilor, fără nici o excepție, ceea ce se va în- 
tâmpla foarte rar, sau în folosul numai a unuia oria 
unora din ei. In casul întăi, ea este absolută, ear în ca- 
sul al doilea, relativă. 

In casul întăi, despre care legea nu se ocupă, soli- 
daritatea lipsind cu totul, debitorii se găsesc în posiţia 
în care s'ar fi găsit, dacă ar fi contractat fără solidaritate ; 
ceea, ce îns&mnează că obligația se împarte între toţi de- 
bitorii, creditorul neputând cere de la fie care de cât par- 
tea sa și suferind perderea pentru toți acei insolvabili ), 
Acesta este casul unei obligaţiuni conjuncte 2). 

Cât pentru remiterea relativă a solidarităţei, ea este 
prevedută de art. 1049—1051. Ea poate să fie expresă 
sau tacită. 

Remiterea expresă a solidarităfei (art. 1049). 

Remiterea solidarităţei este expresă, de câte ori cre- 
ditorul a declarat că el înțelege a o remite cutărui sau 

') Baudry, II, 979. 'Phiry, III, 26. Laurent, XVII, 344. De- 
molombe, XXVI, 456. Pand. f., 1, 543. Larombiăre, II, 
art. 1210, No. 4. 

>) Vedi supră, p. 155.
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cutărui debitor. Nici o expresie sacramentală nu se cere în 
această privinţă. 

Cuvintele „a se împărți datoria în privința unuia sau Cuvintele o- 
unora din codebitori (art. 1049), a renunța la solidaritate icinuite din 
sau la acțiunea solidară (arţ. 1054), a vemite solidavitatea, remiterea 
a descarca de solidaritate“, gte., întrebuințate de creditor solidarităței. 
sunt sinonime și denotă în deajuns voința sa 1). 

De câte ori însă expresiunile întrebuințate-de credi- 
tor ar fi îndoelnice, îndoeala se va interpreta contra de- 
bitorului, pentru că solidaritatea odată dovedită, el trebue 
să stabilească remiterea ce opune pe cale de excepţie 2), 

De câte ori remiterea solidarităţei este făcută numai 
unuia din debitori, ea nu folosește de cât lui,şi acest de- 
bitor încetează de a fi debitor solidar, ne mai datorind de 
cât partea sa (art. 1049). Legătura care '] unea cu cei- 
lalți coobligaţi fiind ruptă, el nu mai represintă pe code- 
bitorii sei, după cum nici codebitorii nu "| mai vepresintă 
pe dânsul, ear consecinţele solidarităţei (art. 1041—1046) 
nu “i mai sunt aplicabile. Creditorul păstrează însă acțiu- 
nea sa solidară în contra celorlalţi debitori nedescarcați 
de solidaritate, scăgenduse, bine înţeles, partea debitoru- 
lui căruia solidaritatea a fost remisă (art. 1049) 3). 

1) Laurent, XVII, 345 şi Ante-proiect de revisuire, IV, p. 
194. Baudry, II, 981. Demolombe, XXVI, 458. Pana. fr., 
1, 545. Larombiere, II, art. 1210, No. 3. 

*) Larombitre, Baudry, Pand. fr., loco supă cit. 'T. Huc, 
VII, 327. 

3) Astfel, dacă A,B şi C îmi datorese solidariceşte 3000 de 
lei, şi eu am descarcat de solidaritate pe A, nu voi mai 
putea cere de cât 2000 lei de la B sau C, deducând astfel 
partea debitorului descarcat, adecă 1000 lei, şi aceasta 
chiar dacă mam primit partea lui A (uullo accepto), însă, 
bine înţăles, în asemene caz, A va putea fi urmărit pentru 
partea lui, adecă pentru 1000 lei, fiind că, dacă prin remi- 
terea solidarităţei, el a încetat de a respunde pentru co- 
debitorii săi, el ma încetat de a respunde pentru dânsul. 
Bandry, II, 981. Mareads, 1V, 619, 620. Laurent, XVII, 
341. Acollas, II, p. 850, nota 1. Demante, V, 144 bis III. 
Demolombe, XXVI, 464. T. Huc, VII, 326. Pand. fr, 1, 
551. — Contră. Cu toate aceste, după o altă părere, se sus- 
ține că art. 1049 presupune că debitorul n'a fost descarcat 
de solidaritate, de cât în urma plăţii părței sale din dato- 
rie, şi că, prin urmare, creditorul care ar fi liberat. de so- 
lidaritate pe un debitor de la care n'ar fi primit nimic,
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Deosebire 
între art. 

1049 şi 1141. 

COD. CIV.—CARTEA III.—TIT. TIL.—CAP. VI.— S-a IV.—ART. 1049—1051. 

„Art. 1049 se deosebește deci de art. 1141, căci, pe. 
când, după art. 1049, remiterea solidarităţei. făcută unuia 
din debitori nu liberează pe ceialalți codebitori, după art. 
1141, din contra, remiterea datoriei făcută unuia din de- 
bitorii solidari liberează pe ceialalți codebitori, dacă credi- 
torul nuși a făcut reservă în privința lor 1). 

Disposiţia art. 1049 este mult mai logică de cât aceea 
a art. 1141 și conformă, pe de o parte, cu principiul că 
renunţările nu se presupun nici o dată, ci trebuesc strict 
interpretate, ear pe de alta, cu principiul că convențiile 
n'au efect de cât între părţile contractante (art. 973). Re- 
miterea solidarităţei fiind, în adever, o convenţie între cre- - 
ditor și unul din codebitori, nu poate fi opusă celorlalți 
coobligați. Asupra acestui punct toți autorii sunt de a- 
cord, şi aceasta era și părerea lui Pothier (II, 275, 
278) 2). 

Critică la a- Art. 1049 derogând însă prin disposiţia sa finală de dresa legiui- 
torului. la părerea. lui Pothier, când dice că creditorul îşi păstrea- 

păstrează, fără nici o restricţie și fără nici o deducție, ac- 
țiunea sa solidară contra celorlalți debitori, şi o acţiune 
parţială contra debitorului descarcat. Astfel, în exemplul 
de mai sus, dacă presupunem că am descarcat pe A de so- 
lidaritate, fără a fi primit partea lui, adecă 1000 lei, eu 
voi avea acţiunea solidară pentru 3000 lei contra celor- 
lalţi doi debitori (B sau 0), şi o acţiune parțială pentru 
1000 de lei contra, lui A, debitorul descarcat. Vedi în a- 
cest din urmă sens, Aubry et Rau, IV, $ 298 ter, p. 33, 
text şi nota 42. Larombitre, II, art. 1210, No. 7. Duran- 
ton, XI, 224, 231. Această părere este însă inadmisibilă 
pentru următoarele motive: 1% Art. 1049 fiind conceput în 
termeni generali, nu distinge dacă debitorul liberat de so- 
lidaritate a plătit sau ma plătit partea sa din datorie ; 20 
Lucrările pregătitoare exclud asemene distincție (Locr$, 
Legisi. civile, XII, 33, p. 268); 30 In fine, art. 1049 n'a 
putut să aibă în vedere numai casul când debitorul des- 
carcat de solidaritate 'şi a platit partea sa, pentru că, în 
asemene caz, este evident că numai ceea ce remâne, dedu- 
cânduse suma plătită, este datorit creditorului. Este puţin 
probabil, în adevăr, ca legiuitorul să fi edictat o disposi- 
ție expresă pentru a dice că acel care din 3000 de lei a 
primit 1000, nu poate să mai ceară de cât 2000 lei, a- 
ceasta înțelegânduse de la sine. 

1) Vedi supră, p. 196. 
2) Cpr. Laurent, XVII, 346. Demolombe, XXVI, 460, 461. 

Thiry, III, 26. Pand. fe., 1, 547. 
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ză acţiunea sa solidară contra debitorilor nedescarcaţi de 
solidaritate, cu scădementul părjei debitorului pe care la 
liberal de solidaritate, autorii se întreabă dacă această din 
urmă restricție, pe care Pothier n'o admitea (UI, 277), 
este contrară sau conformă adevaratelor principii, și unii 
se pronunţă întrun sens, ear alţii în altul. Adevărul este 
însă că nici o rațiune serioasă nu militează în favoarea 
restricții admise de “art. 1049, și că codebitorii nedes- 
carcaţi de solidaritate ar fi trebuit, după adevaratele prin- 
cipii, să poată fi urmăriți și pentru partea debitorului 
descărcat, întru cât acesta remâne debitorul părţei sale, 
fiind chiar ţinut de urmările insolvabilităței foştilor săi 
codebitori solidari (art. 1054). Codebitorii nedescareaţi 
păstrându-și toate drepturile lor contra debitorului descar- 
cat de solidaritate, ei ar fi trebuit să poată fi urmăriţi şi 
pentru partea acestuia 1). De aceea, art. 1195 din Codul 
italian prevede că creditorul, care consimte a se împărți 
datoria în privinţa unuia din codebitori, păstrează acţiunea 
sa solidară contra celorlalți pentru creanţa întreagă, con- 
serva la sita azione în solido contro gli altri per Pintero credito 2). 

Cea mai bună dovadă că art. 1049 este, in disposi- 
ţia sa finală, contrar adevaratelor principii, este că unii 
s'au încercat a da acestui text un alt sens de cât acel ce 
el are în realitate?). | 

Remiterea tacită a solidarităței (art. 1050, 1051). 

Remiterea solidarităței este tacită de câte ori ea re- 
sultă din niște acte (gesta) îndeplinite de creditor, care 
fac neaparat să se presupue voinţa sa dea renunța la, soli- 
daritate. Aceste aete sunt statornicite de art. 1050, 1051, 
care prev&d patru casuri de remitere tacită a solidari- 
tăței 4). - 

  

1) Cpr. Laurent, XVII, 346. Baudry, II, 91. Maread€, IV, 
„619. Bugnet asupra lui Pothier, II, p. 131, n.1. — Vedi 

însă Demolombe (XXVI, 465) şi Demante (V, 144 bis 1V), 
care se încearcă a justifica restricţia admisă de art. 1049. 

*) Cpr. art. 1211 din Ante-proiectul de revisuire a lui Lau- 
„rent; art. 531 din Ante-proiectul Codului japonez, ete. 

*) Vedi supră, p. 212, ad nota. | 
*) Casurile de renunțare prevădute de lege sunt de strictă 

interpretare, însă cu toate aceste, este necontestat că poate 

213



214 COD. CIV.—CARTEA III.—TIT. IIL.—CAP. VL.—$-a IV.—ART. 1049-—1051. 

Art, 1050, $ 1. Casul întâi (axt. 1050, Ş 1 şi 2). — Prima ipoteză în 
care există remiterea tacită a solidarităţei din partea cre- 
ditorului, este aceea în care el primește separat partea unuia, 
din debitori, prevedând în chitanța ce dă că el a primit 
acea sumă pentru partea debitorului, fără ca să “și re- 
serve solidaritatea sau drepturile sale în genere. Astfel, 
pentru ca să existe renunțare tacită la solidaritate, se cer 
trei condițiuni: 1% primirea separat de la debitor a unei 
sumi egale cu partea su din datorie, ex parte debiti (L. 1S$, 
Cod., 2, 3, De pactis), ear nu a unei sumi mai mici, după 
cum pe nedrept susțin unii autori 1); 20 chitanţa elibe- 
rată de creditor trebue să prevadă că acea sumă este pri- 
mită pentru partea debitorului, fără însă să fie nevoe de 
întrebuinţarea unor cuvinte sacramentale, pentru ca nu 
cumva să se presupună că creditorul ă primit acea sumă 
numai ca un acont; 30 și în fine, creditoral nu trebue 
să și fi reservat în chitanță solidaritatea sau drepturile 
sale în genere, căci dacă el și-a făcut această reservă, nu se 
poate din celelalte dou& condițiuni deduce remiterea ta- 
cită a solidarităţei 2). 

Art. 1050, $3. Casul al doile (art. 1050, $ 3).—A1 doile caz de remi- 
tere tacită a solidarităței este prevădut de art. 1050, $ 3. 

Cererea, în judecată făcută de creditor contra unuia 
din debitorii solidari, chiar pentru o sumă egală cu par- 
tea sa din datorie, nu constitue din partea creditorului o 
renunțare tacită la solidaritate, dacă debitorul n'a aderat 
la cerere, sau dacă n'a intervenit o sentință de condam- 
nare. 

Legiuitorul nu se mulțămeşte cu acțiunea îndreptată 
  

să existe şi alte casuri de remitere tacită a solidarităţei, 
de cât acele prevădute de art, 1050, 1051. Aceasta nu mai 
este o chestie de drept, ci o chestie de fapt şi de inten- 
ţiune, pe care judecătorii o decid după termenii actului in- 
tervenit între părţi şi după împrejurările particulare ale fie cărei specie. Laurent, XVII, 353. Demolombe, XXVI, 
493. Daranton, XI, 236. Pand. fr. I, 585 urm. T. Hue, 
VII, 327. 

1) Cpr. Larombiâre, II, art. 1211, No. 5. 
*) Cpr. Pothier, IL, 277. Baudry, II, 982. 'Thiry, III, 26, p. 

36. Laurent, XVII, 348. Demante, V, 145 bis 1. Demo- 
lombe, XXVI, 468 urm. Aubry et Rau, IV, $ 298 ter, p. 34. Pand. fr, 1, 556 urm. Vedi şi L. 18, Cod., 2, 3, De 
pactis,
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de creditor contra unui debitor solidar, chiar pentru par- 
tea sa, ci mai cere încă intervenirea unei hotăriri con- 
damnatoare, sau consimțâmântul debitorului, pentru că, 
după cum dice Pothier (II, 277), datoria fiind efectul con- 
cursului voințelor creditorului și a debitorului, remiterea ei 
nu poate să resulte de căt tot din consimţâmântul contrar 
a acelorași părţi ; ori, acest consimțâmânt există când de- 
bitorul a aderat la cerere, și el este presupus a avea loc 
când a intervenit o hotărire condamnatoare 1), conform re- 
gulei judiciis guasi contrahimus 2). 

Două condiţii sunt deci cerute, pentru ca să existe, 
în această ipoteză, remiterea tacită a solidarităţei: 10 O ac- 
țiune din partea creditorului pentru partea debitorului ; și 
20 Consimţâmântul debitorului la această acțiune, sau o ho- 
tărire condamnatoare. 

Casul al treile (art. 1051, ab initio). Al treile caz de Art. 1051, ab 
initio. remitere tacită a solidarităței este prev&dut de partea în- 

tăi a art. 1051. Renunţările fiind de strictă interpretare, 
acest text prevede că remiterea tacită a solidarităţei acor- 
dată unuia din debitori pentru venitul unei rente sau do- 
bândile unei datorii solidare, nu se înțălege de cât pentru 
venitul și dobândile trecute, ear nu și pentru cele viitoare, 
nici pentru capital. 

Astfel, dacă presupunem că trei debitori datorese so- 
lidaricește o rentă anuală de 3000 lei, și că venitul pen- 
tru un an întreg este ajuns la scadenţă, faptul din partea 
creditorului de a primi de la unul din debitori 1000 lei, 
și de a prevedea în chitanță că această sumă o primește 
pentru partea sa, fără ca acea chitanță să cuprindă vre o 
reservă în privința solidarităţei (art. 1050), constitue în 
adevăr o remitere „tacită a solidarităţei în folosul acestui 
debitor, însă numai pentru venitul trecut, ear nu și pen- 

') Cpr. Baudry, II, 982. 'Thiry, III, 26. Laurent, XVII, 349. 
Larombiăre, II. art. 1211, No. 11. Demolombe, XXVI, 477. 
Pand. fr., 1, 564. Demante, V, 145 bis II. — Trebue însă 
să observăm că, în privința fidejusorilor, art. 1668 face să 
resulte implicit divisiunea acţiunei din partea creditorului 
din singurul fapt a urmărirei fie cărui din ei pentru par- 
tea şi porţiunea lor. Cpr. Pand. fr., loco supră cit. 

*) Acest adagiu este extras din L. 3, $ 11, Dig., 15,1, De 
peculio, unde se dice: „Nam sicut în stipulatione contrahi- 
tur... îta judicio contrahi.“ Cpr. Demolombe, XXX, 282. 

Art, 1668.
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Art. 1051, . 
in fine. 

COD. CIV.—CARTEA IN1.—TIT. IIL.—CAP. VI.—S-a IV.—ART. 1030, 1051. 

iu veniturile viitoare, nici pentru capital. Art. .1051 nu 
este deci de cât aplicarea art. 1050, $ 1 și 2, şi ambele 
texte s6 complectează unul prin altul 1). - | 

Casul al patrule (art. 1051, în fine). — In ipoteza de 
mai sus, când unul din debitorii solidari a fost admis a 
plăti separat, pentru purtea sa, dobânda datoriei sau veni: 
tul rentei, în timp de dece ani consecutivi, creditorul est 
presupus a fi renunțat la solidaritate în folosul acestui de- 
bitor *), nu numai pentru dobândile și veniturile trecute, 
dar și pentru cele viitoare și chiar pentru capital. 

„___ Legea deduce, în asemene caz, cu drept cuvânt, vo- 
inţa. creditorului din faptul prelungirei în timp de dece 
ani consecutivi a plăţilor divisate. | 

Condiţiile ce- Pentru ca creditorul să fie însă presupus a fi venun- 
rute p. ca să 
existe remi- 

țat tacitamente la solidaritate, se cer trei condițiuni, și 
terea tacită anume: 1 Divisiuinea în plăţile dobândilor datoriei sau 
a solidari- 

tăței. 
veniturilor rentei, ceea ce cuprinde: a) primirea de cătră 
creditor a părței datorite de unul din debitori în dobândă 
sau venituri ; b) eliberarea unei chitanţe pentru pavlea sa; 
c) nici o reservă în chitanță din partea creditorului în 
privința solidarităței sau a drepturilor sale în genere (art. 
1050, $ 1 și 2); 20 Urmarea plăţilor separate în timp de 
dece ani consecutivi, (ceea ce presupune mai multe plăţi 
consecutive), fără nici o întrerupere prin o plată nediyi- 
sată ; și în fine 30 pluralitatea plăţilor, care nu este de 
cât o consecință a condiţiunii a doua. Asupra acestor 
condițiuni toţi autorii sunt de acord, și nu se discută de 
cât dacă trebuesc dece plăți urmate fără! întrerupere, din 
an în an, în curs de gece ani, sau dacă mai multe plăţi 
urmate în curs de dece ani sunt suficiente, chiar când nu- 
merul lor ar fi mai mic de cât gece?). . 

  

*) Cpr. Pothier, II, 2179. 'Thiry, III, 96, p. 37. Mareadă, IV, 
622. Laurent, XVII, 350. Baudry, II, 982.. Demolombe, 
XXVI, 480 urm. Larombiăre, II, art. 1219, No. 1. Pand. 
fn, I, STl urm. Aubry et Rau, IV, $ 998 ter, p. 34, 
nota 44. | 

_%) Cât pentru ceilalți debitori, în această ipoteză, ca şi în 
-- celelalte, obligaţia vemâne tot solidară în privinţa lor. 

Laurent, XVII, 352. Demolombe, XXVI, 492. Larombiăre, 
: „1 art. 1918, No. 9. Roditre, op. cit., 153. Pand. 'fe., 

T, Dă, IE i ” i . 
3) Astfel, Demolombe (XXVI, 491) și Roditre (op'zit., 152) 

susțin că nu trebuesc numai de cât dece plăţi, pe când
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In fine, pentru a termina materia stângerei  solidari- Art. 1682 nu 
tăței, ne mai remâne de examinat o chestiune controver- „se aplică la 
sată, și anume aceea dea se ști dacă: art. 1682 de la fide-Controversă. jusiune este sau nu aplicabil la solidaritatea pasivă. 

Acest text declarând că creditorul, care prin fapta 
Sau culpa sa a perdut garanţiile creanței sale, nu mai 
poate urmări pe fidejusor, care astfel remâne liberat, unii 
admit că de câte ori creditorul, prin fapta sa, ar fi fă- 
cut cu neputinţă subrogaţiunea celorlalți codebitori în si- 
guranțele (privilegiile sau ipotecele) ce e] avea contra unui 
din ei, nu mai poate urmări pe ceialalți de cât deducân- 
duse partea acestuia, şi că codebitorii de la care el ar 
cere întreaga datorie ar putea să'i -opue art. 10682 1). 

Astfel, dacă presupunem că din patru debitori, care 
'mi datoresc solidariceşte 12000 lei, unul din ei. 'mi ar fi: 
constituit o ipotecă la care în urmă aş fi renunțat, fie care din 
ceialalți trei debitori urmăriţi pentru întreaga datorie, ar 
putea, prin o excepție, să'mi opue că ei nu pot fi urmăriţi 
de cât pentru 9000 lei, pentru că, prin fapta mea, i am 
împedecat de a fi subrogaţi în drepturile mele, în privinţa 
ipotecei pe care o aveam de la unul din debitori. 

Credem însă, cu toate aceste, că asemene excepţie 
n'ar fi întemeiată, și că art. 1682 nu poate fi aplicat la 
obligaţiile solidare, pentru că acest text fiind relativ la 
fidejusiune şi cuprindând o perdere şi o decădere de drep- 
turi, nu poate fi întins prin analogie la aceste casuri 2). 

majoritatea autorilor sunt de părere contrară. Cpe. în acest 
din urmă sens, Laurent, XVII, 351. Mourlon, II, 1976. 
Duranton, XI, 236. Larombiăre, II, art. 1212, No. 6. Pand. fe., 1, 518 urm.- 

1) Oper. Pothier, II, 275. Merlin, Quest., vo Solidarite, $ 5, tom. 7, 
== pe 590 urm. Arntz, TIT, 130. Mourlon, De la subrogation, p.: 

514. Duranton, XVIII, 382, p. 402, nota 1. Rodiere, op. 
cit., 194. 'Toullier D., IV, partea 1, 172. Ponsot, Du caution- 
nemeni civil et commercial, 329. Hâan, Revue pratique, t. 13, a” anul 1862, Dfbiteur solidare, Subrogation, ete.p. 29—39. 

*) Acollas, III, p. 574. Laurent, XVII, 342. Demolombe, 
XĂVI, 497, 498. Larombitre, II, art. 1208, No. 4. Thiry, 
III, 26, în fine. Vigi6, II, 1403. Repert. Dalloz, Supplfm., 
„Oblig., 586..P. Pont, Du cautionnement, 369. Aubry et Rau, IV, $ 298 ter, p. 35, text şi nota 47. Massâ-Vergs, III, 
$ 928, p. 359, n. 15. Pana. fr., Oblig., 1, 590 şi t. 15, ve 
Cuutionnement, 826. Troplong, Cautionnement, 562. Gauthier,
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Casurile în 
eare art. 

1682 se apli- 
că la soli- 
daritate. 

Datoria ali- 
mentară nu 
este solidară. 
Controversă. 

C. 0.—CARTEA III.—TIT. IIL.—CAP. VI.—8-a 1V.—SOLID. IMPERFECŢĂ. 

Art. 1682 ar fi însă aplicabil în casul art. 1055, a- 
decă când datoria a fost contractată numai în interesul 
unuia din debitorii solidari, pentru că față cu acest debi- 
tor, ceialalți codebitori nu sunt de cât niște fidejusori D, 

Acest text ar fi de asemenea aplicabil în specie, de câte 
ori creditorul, prin dolul stu, ar fi lipsit pe unul din co- 
debitori de sipuranţele la care el se aștepta?), și în fine, 
în casul în care creditorul sar fi obligat, cel puțin în mod 
expres, a nu distruge prin fapta sa siguranţele care garan- 
tau plata creanţei 3). 

Despre solidaritatea imperfectă. — Inadmisibilitatea ei. 

Codul actual recunoaște el solidaritatea imperfectă, pe 
care a născocit-o o parte din doctrină? A pune chestiunea 
este a o resolvi. In adevăr, legiuitorul începe prin a de- 
clara că solidaritatea poate fi convenţională sau legală 
(art. 1041) ), arătând apoi înti”un mod general efectele 

Subrogation, No. 506. L. Fâder, op. cit., p. 184 urm., No. 
11 urm. Cas. fr, D.P.61.1. 153 şi 304 D. P.52.1.9 
şi 2. 28. Pand. Chron. JII, anii 1845—1879, 2. 36 și D. 
b. 49. 2. 81. C. Poitiers, 6 iunie 1889. Gaz. Pal. 89,2. 39. 

1) Vigie, II, 1404. 
:) Laurent, XVII, 343. Demolombe, XXVI, 499. Aubry e 

| Rau 1V, Ş 20 ter, p. 36. Pand. fr., 1, '591. Cas. fi. 
59. 1 

3) Lianti Xa, 343. — Vedi însă Demolombe, (XX VI, 500), 
după care art. '1682 ar fi aplicabil chiar când creditorul 
Sar fi obligat tucitamente a nu desfiinţa siguranța menită, 
a asigura plata, obligaţiuni (art. 969, 970). Cpr. Pand. fr., 
I, 592, 593. 

4) Fostul” şi regretatul nostru profesor al facultăţei juridice 
din Paris, A. Valette, vorbește de o solidaritate specială 
pronunțată de judecători în privinţa, datoriei alimentare 
(Cours de Code civil, t. 1, p. 320, 321), eresie care se gă- 
sește și în o decisie a Curţei din Pau (D. P. 67. 2. 199), 
ca și cum ar exista o solidaritate alta de cât aceea legală 
sau convențională. Aceasta nu poate însă fi de cât o eroa- 
re a savantului profesor, datoria alimentară neputând fi so- 
lidară, de oare ce solidaritatea nu poate să resulte de cât 
din lege sau din convenţia părţilor. Vegi t. 1 a lucrării 
noastre, partea II, p. 87. F. Herman, !, art. 203, No. 10 
şi art, 205, No. 47, Laurent, III, 43, 67. G. Giorgi, I, 138. 
Demolombe, IV, 4 şi 63. Beudant, Cours de dr. civil, , 313. 
Pană. fe., t, VI, Aliments, 524 urm. Ducaurroy, Bonnier 
et Roustain, I, 359, Thiry, I, 324. Aubry et Rau, VI, $
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solidarităţei (art. 1042 urm.), de unde resultă că aceste 
efecte se aplică atât la solidaritatea legală cât și la acea 
convențională, dacă, bine înţeles, părţile n'au modificat 
prin o clausă expresă regulele statornicite de lege în pri- 
vinţa solidarităţei convenţionale, ceea ce ele sunt libere de 
a o face (art. 5 și 969))). 

Cu toate acestea, o parte din doctrină recunoaște două 
feluri de solidarităţi, solidaritatea perfectă, care produce 
toate efectele statornicite de lege prin art. 1042 urm., şi 
acea împerfectă, a cărei unic efect ar fi de a permite cre- 
ditorului să ceară plata integrală de la unul din debitori 
(art. 1039). 

După această teorie stranie și inexplicabilă, solidari- 
tatea convențională ar fi în tot-deauna perfectă, ear acea 
legală ar fi când perfectă, când imperfectă, după cum s'ar 
putea sau nu presupune existența unui mandat între dife- 
riții codebitori 2). 

Această soluţie trebuește însă cn desevârșire respin- 
să, ca una ce era necunoscută de Pothier, de la care Co- 
dul fr. a împrumutat regulele solidarităţei, și ca una ce 
nu și găsește nici un sprijin în textele respective, unde 
nicăiri nu se vorbeşte de această pretinsă solidaritate im- 
perfectă. Legiuitorul, în adever, nu cunoaște de cât o sin- 

553, p. 105, n. 18. Larombiere, II, art. 1291, No. 36. Mar- 
cade, I, 116. Mourlon, 1, 751. Arntz, I, 376. Baudry, |, 
604. C. Paris, D. P. 93. 2. 175. D. P. 98. 2. 197, Mai vedi 
încă D. P. 61. 1. 469. D. P. 70. 2. 226. — Contră. Rodiăre, 
Solidaritt, 198. Demante, I, 292 bis. Valette, op. și loco su- 
pră cit. In notele sale asupra lui Proudhon (Fiat des per- 
sonnes, Î, p. 448, nota), eminentul profesor dice că datoria. 
alimentară nu este nici solidară, nici indivisibilă. In pri- 
vinţa indivisibilităţei, vedi înfră, p. 227, t. și n. 7. 

') Baudry, II, 989 bis. Vigi6, ÎL, 1405. Vegi şi L. 29, Cod., 
2, 3, De pactis, citată supră, p. 92, n. 2. 

*) Cpr. Aubry et Rau, IV, $ 298 ter, p. 2], text şi notele 
6-8, care recunose două feluri de solidaritate legală, 
una perfectă şi alta impertectă, corespundătoare cu obliga- 
ţia în solidum de la Romani. Mai vedi incă Rodiere, op. ci., 
167 -urm. Mourlon, II, 1247 şi 1958 urm. Demolombe, XXVI, 
290. Demante et Colmet de Santerre, V, 135 bis II şilll. 
Curtea din Toulouse (D. P. 93. 2. 313) vorbeşte de ase- 
mene de o solidaritate împerfectă în materie comercială, 
Cpr. C. Bordeaux (D. P. 9%.1. 92), care vorbeşte de o so- 
lidaritate specială. Vedi şi supră, p. 161, t. şi nota 1. 

19



220 

Cod. Cali- 
mach. Art. 
1182, 1183. 

C.0—CAR, IL.—TIT. IIL.—CAP: VI.—S-a V.—OBLIG. DIVIS. ŞI INDIVISIB. 

gură solidaritate, fie ea legală sau convenţională, și o sin- 
gură solidaritate nu poate: să producă efecte deosebite, în- 
tru cât nici un text expres nu deroagă de la aceste prin- 
cipii 1). Să 

SECŢIUNEA V. 
Despre obligaţiile divisibile şi indivisibile. 

Din toate materiile Codului civil, acea a divisibilită- 
ţei şi a indivisibilităței obligaţiunilor, a fost în tot-deauna 
şi eu drept cuvânt privită ca una din cele mai grele, mai 
abstracte și mai întunecoase; și bătrânul profesor 'Toullier 
se vede silit a mărturisi că n'a parvenit -ași forma o idee 
clară şi precisă despre obligațiile indivisibile și natura 
lor 2). | | | 

In această privință, ca și în multe altele, redactorii 
Codului fr. au copiat aproape orbește pe Pothier (II, 287 
urm.) care, și el la rândul seu, nu face de cât să repro- 
ducă regulele puse de Dumoulin (Molineus) 200 de ani 
înaintea lui, în celebrul seu tratat: ztricatio labyrentha 
dividui et: individui. | | 
__. "Pextele care au trecut în legislația actuală sunt însă 
departe de a fi perfecte, ceea ce face ca ele să fie cam 
aspru criticate de unii ?). 

Codul Calimach se ocupă și el despre obligaţiile di- 
visibile și indivisibile, însă numai în doue disposițiuni foarte 
simple. Art. 1182 din vechiul Cod al Moldovei (889 Cc. 

DP. Hue, VII, 331. Vigie, II, 1405. Baudry, II, 989. Lau- 
rent, XVII, 313 urm. şi Ante-proiect, IV, p. 188, 189. 
Pand, fe., 1, 484. Vedi şi supră, p. 161. 

2) doullier-Duvergier, Le Droit civ. fr. ete. III, partea II, 
2. 

3) 'Poullier D., loco cit., 1198. Duranton, XI, 247. Laurent, 
XVII, 366. Gr. &. Păucescu, Dreptul din 18172, No. 18 şi 

19. Aubry et Rau, IV, $ 301, p. 41 n. 1, etc. Dintre toţi 
autorii acel carea a criticat în mod mai aspru disposiţiile 
Codului în acestă privinţă, este Acollas (II, p. 853): 
„Texies râdigts au rebours du sens commun, dice acest au- 
tor, idtes sans suite comme sans vtritt, reproduction des înin- 
telligibles quintessences de Dumoulin, plagiat de Pothier, et 
partant double alttration de Voriginal, tout ce qui peut rebu- 
ter Vesprit ou le rendre louche, subtil, €troit, preoccupe du rien 
juridique : voilă les traiis genârauz. de la section“. Socotim 
însă că această critică e cam exagerată.



DESPRE OBLIGAȚIILE DIVISIBILE ŞI INDIVISIB.—GENERALITĂȚI. 

austriac) începe prin a declara că, afară de casurile deter- 
minate de lege, fie care codebitor a unui lucru despărţi- 
tor (divisibil), remâne respundâtor numai pentru partea sa, 
după cum și fie care coproprietar a unui lucru divisibil, 
trebue să se mulțămească cu partea cuvenită lui ; ear art. 
1183 din acelaș Cod (890 C. austriac) adaogă că lucru- 
rile nedespărţitoare (indivisibile), creditorul, dacă este sin- 
gur, poate să le ceară de la fie care codebitor, ear dacă 
sunt mai "mulți cocreditori și numai un singur debitor, nu 
se îndatorește acesta să deie lucrul indivisibil unuia nu- 
mai dintr'Enşii, fără chizășie, ci poate să ceară învoirea 
tuturor creditorilor, şau judecătoreasca păstrare a lucru- 
lui, adecă un sechestru judiciar, cum sar dice astădi 1). 

Chestiunea divisibilităţei sau indivisibilităţei obligațiu-. 
nii nu presintă nici un interes practic de câte ori nu e- 
xistă de cât un debitor şi un creditor, căci, în raportu- 
rile lor respective, obligaţia susceptibilă de divisiune tre- 
bue să fie executată ca și cum ar fi indivisibilă (art. 
1060), şi debitorul nu. poate sili pe creditor a primi parte 
din datorie (art. 1101), după cum nici creditorul nu poate 
sili pe debitor a face o plată parţială. | 

Astfel, dacă presupunem că "mi datoreşti 1000 lei, o- 
bligaţia, d-tale având de obiect o sumă de bani, adecă un 
lucru divisibil, va trebui, cu toate aceste, să se execute ca 
şi cum ar fi indivisibilă, ceea ce îns&mnează că nu vei 
putea să me silești a primi parte din datorie (art. 1101), 

') „Dacă mai multe persoane au dreptul de a cere o presta- Art. 432 C. 
țiune indivisibilă (eine untheilbare Leistung), qice art. 439. german. 
din noul Cod german, debitorul nu poate, de câte ori aces- 
fe persoane nu sunt creditoare solidare, să facă presta- 
țiunea de cât tuturor crediţorilor împreună, şi fie care cre- 
ditor nu poate so ceară de cât pentru toți împreună. Fie 
care din creditorii unei prestaţiuni indivisibile poate să 
ceară ca debitorul să consemneze lucrul în folosul tuturor 
creditorilor, sau dacă lucrul nu este de natură a putea fi 
consemnat, să fie încredinţat unui sechestru judiciar. — 
Faptele îndeplinite în persoana unuia din creditori nu'și 
produc efectele lor nici pentru, nici contra celorlalți“. 

Art. 427 şi 431 din acelaş Cod mai prevăd încă că Art. 427,431 
acei care datoresc o prestaţiune indivisibilă se consi- C: german. 
deră ca debitori solidari“. Vedi supră, p. 176, n. 1. Co- 
dul german a lasat deci la o parte intreaga teorie subtilă 
ŞI clasică a obligaţiilor indivisibile.
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după cum nici eu nu voi putea să te silesc să 'mi faci o 
plată parţială. Obligaţia d-tale, de și divisibilă, se va exe- 
cuta deci ca şi cum ar fi indivisibilă. 

Pentru ca chestiunea divisibilităţei sau indivisibilităţei 

să presinte interes, trebue să presupunem că este vorba 
de o obligaţie conjunctă, contractată de un singur debitor 
faţă cu mai mulţi creditori, sau de mai mulți debitori față cu 
un singur creditor, sau în fine, de mai mulți debitori fa- 
ță cu mai mulți creditori. 

Interesul chestiunei este și mai însemnat când credi- 
torul sau debitorul sa sevârşit din viaţă, lăsând mai mulţi 
moștenitori, căci dacă obligaţia este divisibilă, ea se îm- 
parte de drept între moștenitorii debitorului sau între acei 
ai creditorului, în așa mod că fie care moștenitor al debi- 
torului sau al creditorului nu va putea fi obligat la plata 
datoriei, sau nu va avea drept a cere această plată, de cât 
în me&sura părței sale de moştenire. 

Dacă, din contra, obligația este indivisibilă, ea nu se 
va împărți nici între moștenitorii debitorului, nici între 
acei ai creditorului, așa că unul din moștenitorii debitoru- 
lui va putea fi constrâns la plata întregei datorii, după 
cum și unul din moștenitorii creditorului va putea cere 

plata întregei creanţe (art. 1060, 1062, 1063)1). 
Interesul chestiunei fiind cunoscut, cată acum să de- 

terminăm caracterele obligaţii divisibile şi acelei indivisi- 
bile, precum și efectele acestor obligaţiuni. 

Caracterele distinetive ale obligaţii divisibile şi 
indivisibile. 

Art. 1057.— Obligaţiunea este nedivisibilă, când obiectul 
ei, fără a fi denaturat, nu se poate face în părţi nici materiale, 
nici intelectuale. (Art. 1058, 1060 urm., 1695, 1746 C. C. Art. 
1211 C. fr.) 5. 

„Art. 1058. — Obligaţiunea este incă nedivisibilă, când o- 
biectul este divisibil, dar părţile contractante Vau privit sub un 

1) Cpr. Baudry, II, 990. Laurent, XVII, 367. Demolombe, 
XXVI, 541, 542. Arntz, III, 137. Pand. fr., 1, 595, 59%. 
Larombiere, II, art. 1217, 1218, No. 2. T. Huc, VII, 336. 

2) Art. 1057 a fost puţin schimbat în redacţiunea sa, avân- 
duse în vedere pe Mareade (LV, 631). Vegi infră, p. 
224, nota 3.    
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raport de nedivisibilitate 1). (Art. 1057, 1061, $ 3 C.C. Art. 1218 C. fr.). 

Pentru a ști dacă o obligaţie este divisibilă san in- 
divisibilă, trebue să ne referim la obiectul ei. Acest obiect 
este el divisibil, obligaţia este divisibilă ; este el din con- 
tra indivisibil, obligația este indivisibilă. 

Obiectul obligaţii este divisibil, când el este suscepti- 
bil de divisiune, când el se poate împărți în mai multe 
părți reale sau intelectuale (art. 1057). 

Astfel, o bucată de pământ, o sumă de bani pot fi 
împărţite în mai multe părţi reale sau materiale. Obliga- 
ţia care ar avea de obiect asemene lucruri este deci aqi- 
visibilă (divisibilitate reală sau materială). 

Unele lucruri sunt însă susceptibile de părţi intelec- 
tuale, fără a putea fi împărţite in părţi reale. Astfel, pen- 
tru a lua exemplul dat de Pothier (II, 288), un cal, un 
talger de argint, nu pot fi împărțite materialmente în mai 
multe bucăţi, însă, cu toate aceste, ele pot să aparție la 
mai multe persoane, și fie care din ele va fi proprietarul 
unei părţi indivise din acel cal sau din acel talger. Divi- 
siunea poate deci fi nu numai materială, dar și intelec- 
tuală ?), ut întellectu mais partes habeant, guam  corpore 
(L. 5, Dig, 45, 3, De stipul. servorum). In acest sens L. 
9, $ 1, Dig., 46, 3, De solutionibus, dice că obligaţia de 
a da robul Stichus este o obligaţie divisibilă, fiind că de- 
bitorul poate, cu consimțâmântul creditorului, so achite 
pro parte, cu toate că robul nu este susceptibil de o di- 
visiune materială : „Qui Sticham debet, parte Stichi data, în 
relquam partem tenetur“ (Dig., loco cit.) 3). 

Obligaţiile de a face sau dea nu face (art. 1075 urm.), 
care consistă în faciendo, vel în non Jaciendo, sunt în genere 
indivisibile ; însă, în teoria lui Pothier, un fapt fie posi- 
tiv, fie negativ, poate, ca și un lucru, fi susceptibil de di- 

  

  

1) Art. 1058 este earăş schimbat în partea sa finală, tot după 
Mareadă (IV. 632). Cpr. Baudry, II, 994. Pand. fe., |, 617. 5) Oper. 'Phiry, III, 28. Baudry, II, 991. Mourlon, II, 1983. 
Demolombe, XXVI, 510 urm. Maread6, IV, 631. Demante, 
V, 154 bis IV. Vigie, II, 1407. Aubry et Rau, IV, $ 301, 
p. 41, text și n. 2. Arntz, III, 139. Acollas, II, p. 856. 
Larombiâre, II, art. 1217, 1918, No. 13. Pana. fr., 1, 601. T. Huc, VII, 337. Molitor, Oblig. en dr. romain, L, 958. 

*) Cpr. Pothier, II, 288. Molitor, op. cit., 258.
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visiune, după cum 0 spune anume atât textul francez (art. 
1217), cât și acel italian (art. 1202)! ). 

Textul nostru, mai corect, în această privinţă, de cât 
acel francez şi acel italian, nu presupune casul unui fapt. 
divisibil, și în adevăr, unii autori mărturisese că nu pot 
cita exemplul unui asemene fapt 2). 

Când oblig. Prin urmare, de câte ori obligaţia are de obiect un 

este divisi- jueru susceptibil de divisiune fie reală, fie intelectuală, ea; 
este divisibilă 5). 

Când ea este Obligaţia, este din contra indivisibilă, când ea are de 
indivisibilă. opieet un lucru, și după Codul francez, chiar un fapt ne- 

susceptibil de divisiune nici reală, nici intelectuală. Id est 
quando prostatio, nec în partes guantas (divisiune materială 

i) Eată exemplul pe care îl dau autorii francezi: i-am pro- 
mis de a nu "ţi face un proces sau de a nu te tulbura în 
posesiunea unui fond, pe care il stăpâneşti. După moartea 
mea, unul din moştenitorii mei poate să execute această 
promisiune, ear altul s'o calce în limitele părţii sale ere- 
ditare. Această obligaţie în non faciendo este deci divisibilă, 
de vreme ce ea poate fi executată numai în parte. Cpr. 
Pothier, II, 989. Arntz, III, 139. Thiry, III, 28. 

Obligaţiile de a face se "consideră în genere ca indivi- 
sibile, pentru că ceea, ce nu este făcut în totul trebue să 
se considere ca nefăcut, mai cu samă când faptul trebue 
să se execute de debitorul în persoană (art. 1094), precum 
ar fi, de ex., obligaţia de a face un portret. Obligaţia de a 
face ar fi însă divisibilă, dacă faptul promis ar putea fi prestat 
de altul de cât debitorul în persoană. Arntz, III, 139. 

2 Cpr. T. Huc, VII, 341. Molitor, op. cit, |, '969, 
3) Argument u contrario din art. 1051. — Este de observat că 

textul nostru spune numai când obligația este indivisibilă, 
pe când acel fr. arată şi cândea este divisibilă. Textul 
nostru, aşa cum este redactat, trebuea, să adaoge, ca şi a- 

Din faptul însă că obligaţia este indivisibilă când obiee- 
tul ei nu se poate face în părţi nici materiale, nici inte- 
lectuale, resultă că obligaţia este divisibilă, când obiectul 
ei se poate împărţi macar intelectual, dacă nu material- 
mente. Redacţiunea art. 1057 este schimbată după Marca- 
d6. Acest autor (IV, 631), dicând în adevăr că obligaţia 
este indivisibilă, când obiectul ei este cu desevârşire ne- 
susceptibil de divisiune, această formulă a fost reprodusă, 
de legiuitorul nostru, care a omis însă de a dice că obli- 
gaţia este divisibilă în casul contrar, adecă când obiectul 
ei poate fi divisat materialmente, sau macar solo intelleciu 
(L. 5, Dig., 45, 3, De stipulatione servorum).    
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sau fisică), nec în partes guotas (divisiune intelectuală sau 
abstractă), dividi potest. Astfel sunt servituţile prediale 1), 
quce pro parte acquiri non possunt, precum este dreptul de 
îvecere, dreptul de vedere, etc. 2), 

In adevăr, nu se poate trece, nici vedea numai pen- 
tn o parte. „Inpossibile est, dicea Dumoulin, guem per par- 
tes îre, et pro parte non iret. | | 

Faptele positive sau negative sunt, după cum am vă-Faptepositi- 
dut, nesusceptibile de divisiune Astfel, faptul de a face pe 
sau a nu face o călătorie la București, de a tăea sau de a 
nu tăea un copac, ete., nu este susceptibil de divisiune 
nici reală, nici intelectuală. In adevăr, călătoria se va 
face sau nu se va face de loc, copacul se va tăea sau nu 
se va tăea 3). 

Prin urmare, obligaţia care are de obiect un lucru 
nesusceptibil de divisiune materială sau intelectuală, este 
indivisibilă (art. 1057). 

Astfel ar fi, de ex., obligaţia de a constitui o servi- Constituirea tute de trecere sau de vedere. „Stipulationes nou dividun- eri tur eavum rerum que divisionem non recipiunt“ 4). Un alt 
fragment din Digeste (L. 80, $ 1, 35,2, Ad legem Fal- 
cidiam), dice : que dividucitatem non recipiunt. 

Pothier (II, 291 urm.) admitea, după Dumoulin, şi Indivisibili- A , , e , .. pe e tățile admise autorii admit și astădi, trei specii de indivisibilități : 10 qe autori, 

  

1) Vedi t. III a, lucrării noastre, p. 6, p. 173, n. 3 şi p.183. 
Vedi şi infră, p. 296. — Unele servituți, precum este acea 
de a scoate apă, var,. năsip,_ ete., de pe un tond străin 
(cpr. art. 623 C. Calimach, 477 C. austriac), sunt divisibile 
în acest sens că utilitatea ce ele procură fondului domi- 
nant este supusă divisiunei. Veqi f. III a lucrării noastre, 
p. 193, n. 2 și autorii citați acolo. Cpr. Duranton, XI, 260. 

Dar dacă unele servituţi pot, în cât priveşte exerciţiul 
lor, fi împărţite tempore et mensura, nici o servitute nu poate 
fi dobândită sau perdută pro parte, şi aceasta este adevarat 
atât în dreptul roman cât şi în dreptul actual. Cpr. Moli- 
tor, op. cit., ], 261. G. Giorgi, 1, 950. 
Pothier, Oblig., 11, 288. | 

2) Thiry, III, 28. Arntz, III, 139. Baudry, 11, 993. Marcad, IV, 631. Pand. fr, 1, 603. Laurent, XVII, 369. Demo- 
lombe, XXVI, 524. Gr. G. P&ucescu, Dreptul din 1872, No. 18. Aubry. et Rau, IV, $ 301, p. 48. 

î) LD. 12, Pr, Dig., 45, 1, De verb. obligationibus, şi L. 2, $ 1, Dig., loco cit. Vedi și nota următoare. 

[SC
] 
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Individuum contvactu, sau mai bine dis, re aut natura (in- 
divisibilitate absolută); 20 /ndividuum obligatione  (indivi- 
sibilitate de obligaţie), adecă care. resultă din obiectul ce 
părțile și-au propus; și 30 Indsviduum solutione (indivisibi- 
litate de plată) adecă care resultă din imposibilitatea de 
a face o plată parţială. 

Indivisibili- 10 Individuum contractu (re aut natura).—Indivisibilita- 
tatea absolu-țea, absolută, despre care se ocupă art. 1057, şi pe care 

Dumoulin și Pothier pe nedrept o numesc contracru, pen- 
tru că ea nu resultă din contract, ci din natura lucruri- 
lor, este aceea care există de câte ori obligația nu e sus- 
ceptibilă de nici o divisiune nici materială, nici intelec- 
tuală. 

oblig de a Astfel ar fi, de exemplu, obligaţia de a constitui un 
dupe de te. drept de trecere sau de vedere, pentru că nu se poate 
cere, vedere, concepe posibilitatea unei prestaţiuni parţiale !). 

ete, Se poate întâmpla ca fondul dominant să aparţie la 
mai mulți proprietari, însă și în asemene caz, dreptul de . 
a trece sau de a vedea nu va aparţinea fie cărui proprie- 
tar pro parte, ci fie căruia din ei pentru tot ?). 

Oblig. de a Mai sunt încă indivisibile re sau nafu»a, obligaţia de 
eta A constitui o ipotecă 3), un amanet (art. 1695), o antichre- 
manet, ete. 

1) Cpr. Mourlon, II, 1285. Baudry, II, 993. TPhiry, III, 2. 
Demolombe, XXVI, 515, 523. Laurent, XVII, 369. Vigie, 
II, 1409. Demante, V, 154 bis III. Păucescu, Dreptul din 
1872, No. 18. Molitor, op. cit., 1, 258, 261. B. M. Missir, 
Dreptul din 1813, No. 38, p. 1. Aubry et Rau, IV, $ 301, 
p. 4î. Duranton, XI, 259, 260. Acollas, II, p. 856. Larom- 
bisre, II, art. 1217, 1218, No. 5. Pană. îr., I, 603. T.Huc, 
VII, 339. Savigny, Das Obligationenrecht als Theil des heu- 
tigen vămischen Rechts, |, $ 30. G. Giorgi, 1, 250. Vedi şi supră, 
p. 225, î. şin. 1. 0Cpr. L. 9, $1, Dig, 45, 1, De ve. 
obligationibus, unde să, dice că unele stipulaţiuni nu admit 
prestaţiuni parţiale : „Partium prostationem non recipiunt, 
veluti cum viam, îter, actum stipulamiur. 

2) Savigny, op. şi loco supră cil. 
2) Hupotheca est în toto et gualibet parte. Cpr. L. 6, Cod., 8, 

28, De distractione pignorum ; L. 19. Dig., 20, 1, De pignor. 
et hypothecis. L. 65, Dig., 20, 2, De evictionibus. Vedi şi 
art. 1146, $ 2 C. C. — Este însă de observat că indivisi- 
bilitatea ipotecei sau amanetului (art. 1695) se aplică nu- 
mai la acţiunea la care ele dau naştere, nu însă şi la pla- 
tă. Cpr. Larombiere, II, art. 1217, 1218, No. 5. Molitor, | 
212. Laurent, XVII, 374, 315. — Ipoteca este de asemene



OBLIG. DIVISIBILE ŞI INDIVISIBILE.—ART, 1057, 1058. 

să ), sau de a delasa un imobil ipotecat (art. 1795 urm.), de a comunica un act (art. 97 Pr. civ.) 2), de a da soco- 
teli, de a face un act juridic, de ex., apel, recurs, oposi- 
ție, etc. 3), de a face sau a nu face o călătorie în cutare 
loc sau oraș 4); obligația contractată de mai multe persoa- 
ne spre a face o piesă de teatru, etc. 5), 

„Obligaţia de a da o cantitate oare care de corpuri 
certe nu este însă indivisibilă, când preţul acestor lucruri 
s'a fixat în deosebi pentru fie care, ear nu pentru toate 
de odată (en bloc) *). 

Obligaţia alimentară este de asemene personală și divi- Oblig.ali- isbilă î). Chestiunea este cu toate aceste controversată 5). 
20 Individuum obligatione (indivisibilitate care resultă 1 

din intenţia părților). — Indivisibilitatea obligatione, după 

1
 

ment. Con- 
troversă. 

ndivisibili- 
tatea care 
resultă din terminologia lui Dumoulin și a lui Pothier, există atunci intenţia păr- când, de și obligația are de obiect un lucru susceptibil prin 

natura sa de o divisibilitate materială sau intelectuală, to- 
tuși părțile contractante au privit acest lucru ca indivisi- 
bil fie în mod expres, fie tacitamente. 

kaemplu : Doi antreprenori se obligă a'mi clădi o casă. 
Prin natura sa, această obligaţie este divisibilă, căci unul 
din ei poate să'mi clădească o parte din casă, ear celalalt 
o altă parte. Dacă însă părțiie contractante au înţăles 
ca obligaţia acestor antreprenori să fie indivizibilă (ceea 

  

divisibilă în acest sens că poate fi stabilită asupra părței 
indivise a unui imobil. Cpr. 7. Huc, VII, 352. Molitor, I 
233. G. Giorgi, 1, 951. 

') Vei în privinţa antichresei, Laurent, XVII, 375. G. Gior- 
gi, I, 951. 

*) Cpr. G&. Giorgi, 1, 256. 
3) Pand. fr., 1, 605 urm. Demolombe, XXVI, 524. 
1) Vedi supră, p. 225, text şi n. 3. 
9 TD. Huc, VII, 341. Pană. fe, 1, 1,611. Cpr. D. P. 90. 2. 938. 
% Cpr. C. Nancy, 7 mai 1877. Pana. îr., 1, 612. 
*) Cpr. Cas. fr. Pand. Chron., IV (anii 1860—1869),1, 57 şi 

D. P. 61. 1. 469. D. P. 89. 1. 316.C. Grenoble, D. P. 70. 
2. 226. C. Paris, D. P. 9. 2. 175. Aubry et Rau, VI, $ 
593, p. 104, n. 18. Mareadg, 1, 716. 6. Giorgi, I, 255. Larom- 
biere, II, art. 1921, No. 36. Thiry, 1, 394. Bauâry, I, 604. Lau- 
rent, III, 43,68. Ducaurroy, 1, 359. V. şi autorităţile citate 
în î. I a lucr. noastre, partea II, p. 8,n. 1. Cpr. Pand. fe., 
&. VI, Aliments, 524 urm. Vedi și supră, p. 218, n. 4, unde 
am vedut că obligaţia alimentară nu este nici solidară. *) Vedi t. La lucrării noastre, partea II, p. 87, 88. 

) 

ților.



Arendarea 
sau închirie- 
rea unui imo- 
bil făcută la 
mai multe 
persoane. 

Controversă, 

COD. CIV.—0ARTEA. IIL.—TIT.UL.—CAP. VI.—S-a V.—ART. 1057, 1058, 

ce este o chestie de intenție, prin urmare, de fapt), adecă 

ca ambii să'mi clădească întregul imobil 1) (opus perfec- 

tum) 2), fie care din ei nu se va putea libera clădindumi 

numai o parte din imobil, ci clădindumi imobilul întreg. 

Indivisibilitatea, în asemenea caz, nu resultă deci din 

natura obligaţii, ca în casul art. 1057, ci din intenţia 

părților (art. 1058)5). 
De asemenea, presupunând că am dat moșia mea în a- 

rendă sau casa mea în chirie la două persoane, obligaţia 

arendașilor sau chiriaşilor este ea sau nu indivisibilă în 

privința plăţei arendei sau chiriei? Cu alte cuvinte, fie 

care din ei este el obligat a plăti arenda sau chiria în- 

treagă ? 
Nu, dacă aceasta n'a fost intenția părților, pentru că, 

în specie, obiectul obligaţiunii este prin natura sa divisi- 

Dil; da, în casul contrar, pentru că părțile au putut să 

considere ca indivisibilă o obligaţie divisibilă prin natura 

ei. “Totul este deci o chestie de intenţie, și apreciarea iîn- 

stanţelor de fond scapă, în această privinţă, de controlul 

Casaţiei 4). ” 
Nu se poate deci pune în principiu 4 priori, aşa pre- 

cum a decis majoritatea Curţei din București și Curtea 

) In acest sens L. 85, $ 2, Dig., 45, 1, De verb. oblig., dice 

că obligația contractată pentru efectuarea unei lucrări este 

indivisibilă : „Operis effectus în partes scindi non potest“. 

Vegi şi L. 5, $ 1, Dig., 50, 16, De verb. significatione, unde 

se dice că acel care 'şi a inchirieat serviciile sale pentru 

facerea unei lucrări (opere locato, conducto), nu este liberat 

de obligaţia sa de cât prin sevârşirea complectă a lucră- 
rei : „E opere facto corpus aliquod perfectum“. 

2 L. 5, $ 1, Dig., 50, 16, De verb. significatione. V.n. preced. 

3 Cpr. Dumoulin, op, cit, partea III, Î6. Pothier, II, 29%, 326. 

Laurent, XVIL, 320. Demolombe, XXVI, 516, 925. Mour- 

lon, II, 1285. Vigie, II, 1409. Baudry, II, 994. Thiry, III, 

28. Demante, V, 153 şi 154 bis VI. Aubry et Rau, IV, $ 

301, p. 48, t. şi notele 7, 8. Larombitre, II, art. 1217, 

19218, No. 6. Arntz, III, 140. Touliier D., III, partea II, 

792. 7. Huc, VII, 943 urm. B. M. Missir, Dreptul din 

1873, No. 38, p. 7, No. 2. Acollas, II, p. 856. Pand. fr, 
I, 616. Molitor, I, 264 urm. 

4) Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a 1, anul 1880, p. 31. Bulet. 1883, con- 
sid. de la p. 262. Cas. fr. D. P. 60. 1. 435. Bandry, 1], 

Jr Pand. fi., 1, 618. P. Huc, VII, 346. Laurent, XVII, 

O . i
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noastră supremă 1), că obligaţia arendaşilor sau chiriași- 
lor este indivisibilă din causa indivisibilităței obligaţiunii 
proprietarului, sub cuvânt că în contractele comutative, in- 
divisibilitatea obligaţii uneia din pârţi ar atrage indivisi- 
bilitatea obligații celeilalte părţi, eroare care s'a strecu- 
rat și în o decisie a Curţei din Orl6ans >), căci  obliga- 
țiile la care dă naştere un contract comutativ constituesc, 
cu toată corelațiunea lor mutuală, două obligaţiuni dis- 
tincte, având fie care un obiect deosebit. Ori, în specie, 
obiectul obligaţii arendașilor sau chiriașilor fiind emina- 
mente divisibil, de oare ce ei datoresc o sumă de bani, 
care se poate împărţi, obligaţia lor remâne divisibilă, ca 
toate că obligația proprietarului de a preda moșia aren- 
dată sau casa închirieată este, după părerea tuturora, in- 
divisibilă 3), dacă părțile n'au considerat-o ca divisibilă, 
ceea ce ele erau libere de a o face, în baza art. 1058. A- 
ceste sunt adevaratele principii 4). 

Majoritatea, autorilor mai citează încă, după Pothier, pas, „uată 
ca exemplu de indivisibilitate obligatione, indatorirea ce ar nă dea da 
fi luat cineva de a da altuia o bucată de loc pentru fa- altuia o bu 
cerea unei construcţii, fundum tradi ad certum finem 2), p. facerea 
pentru că, de și obligaţia de a da acest loc este prin na- unei cons- 
tura sa divisibilă, totuși, împrejurarea că locul trebue să i 
se predee pentru o lucrare determinată, dovedește că păr- 
țile au considerat prestaţiunea locului promis ca indivisi- 
bilă, de vreme ce creditorul n'ar avea ce să facă numai 
cu o parte din loc, totalitatea lui fiind neaparată la con- 
strucția proiectată 6). Adevărul e însă că obligaţia fundum 

  

') Dreptul din 1873, No. 38 şi din 1875, No. 11. Bulet. Cas. 
S-a 1, 1814, p. 122. Cpr. C. Orlâans, D. P. 59.2. 108, 

*) Vedi D. P. 52. 2. 108 şi nota precedentă. 
2) Cpr. Cas. fr, D. P. 81. 1. 38. 
*) Demolombe, XXV, 529. Laurent, XVII, 380. Aubry et Rau, 

IV, $ 301, p. 49, text şi nota 11. Pand. fr., 1, 698 urm. 
B. M. Missir, Drephul din 1873, No. 38 (nota asupra de- 
cisiunei suscitate a Curţei din Bucureşti). Cpr. şi Cas. fr. 
D. P. 51. 1. 165. Vedi şi supră, p. 157, ad notam. 

% Cpe. L. 79, Pr., Dig, 45, 1, De terborum obligationibus, 
* pr. Pothier, II, 29. 'Thiry, III, 28. Baudry, II, 994. 

Arntz, III, 140. Laurent, XVII, 310. Demolomb, XXVI, 
526. Demante, V, 154 bis VI. Aubry et Rau, IV, $ 30], 
p. 49, t. și n. 9. Mareade, IV, 634. Pand. fr. 1, 619. La- 
rombicre, II, art. 1217, 1218, No. 7.



Art. 1061, $ 
3 şi 1072, $ 4. 

COD. CIVIL.—CARTEA III.—TIT. IIL.—CAP. VI.—8-a V.—ART. 1057, 1058. 

tradi nu este indivisibilă odligatione, ci solutione tantum, 
fiind că după cum prevede art, 1061, $ 3, scopul ce păr- 
țile și-au propus prin contract dovedește că intenţia lor 
a fost ca datoria să nu poată fi achitată în părți 1). 

3” Individuum solutione tantum (art. 1061, $3 şi 
1072, $ 2). — Această indivisibilitate nu afectează însuș 
obligația, ci numai execuţiunea ei, adecă plata. Ea are loc 
atunci când obiectul obligaţii este divisibil fie material- 
mente, fie intelectualmente, însă intenţia părţilor a fost ca 
plata să nu se poată face în părți, ca și cum obligaţia ar 
fi indivisibilă. Această intenție a părților poate să resulte 
fie din natura obligaţii, fie din acea a lucrului ce ea are 
de obiect, fie din scopul ce părţile și-au propus prin con- 
tract (art. 1061, $ 3). 

Așa, de exemplu, dacă “ţi am promis o sumă de bani 
pentru ați libera moșia de ipoteca care o afectează, de 
și obligația mea este divisibilă, ca una ce are de obiecto 
sumă de bani, nu voi putea să'ți fac mai multe plăți par- 
țiale, și, la caz de a muri, unul din moştenitorii mei va. 
putea fi apucat pentru întreaga sumă, pentru că d-ta ai 
nevoe de toată suma de odată întrun scop anume deter- 
minat. Executarea obligații mele este deci, în specie, in- 
divisibilă solufione tantum, de şi obligația este eminamente 
în sine divisibilă, şi această indivisibiliţate resultă din 
scopul ce părțile 'şi au propus prin contract ?). 

Aceasta nu este însă o adevarată indivisibilitate, căci 
obiectul obligaţiunii remâne tot divisibil, și numai plata 
nu poate fi parţială. 

Deosebire în- Deosebirea între obligaţia indivisibilă solufione tantum tre oblig. in- 
divisibilă so- 
lutione tan- 
tum şi acea 
indivis. re 

aut natura și 
obligatione, 

(art. 1061, $ 3) și acea indivisibilă prin natura ei (art. 
1057) şi prin intenţia părților (art. 1058) este mare, căci, a 

în cele din urmă dou& casuri, adecă în casurile de indivi- 
sibilitate re aut natura (art. 1057) şi obligatione (ast. 
1058), obligaţia fiind absolut indivisibilă, fie care din cre- 

1) Molitor, op. cit, 1, 265. | 
2) Cpr. Pothier, IL, 294. Bandry, II, 995. 'Thiry, III, 28. Vi- 

gi€, II, 1409. Demolombe, XXVI, 530 urm: Maread€, IV, 
633. Mourlon, II, 1285. Gr. G. Peucescu, Dreptul din 1872, 
No. 18, p.6.B. M. Missir, Dreptul din 1813, No. 38, p.7. 
Aubry et Rau, IV, $ 31, p. 57, nota 37. Pand. fr., 1, 630 
urm. T. Huc, VII, 345. Molitor, 1, 976. Vedi şi înfră, p. 
240, nota 3.



EFECTELE OBLIGAȚIILOR DIVISIBILE.—ART. 1060, 

ditorii sau din moștenitorii creditorului are dreptul de a 
cere totul, și fie care din debitorii sau din moștenitorii 
debitorului e dator a plăti totul, pe când în casul de in- 
divisibilitate  solutione tantum, obligaţia este indivisibilă 
numai pentru debitor sau moştenitorii sâi, ea fiind divisi- 
bilă pentru creditor sau moștenitorii sâi. In adevăr, credi- 
torul sau moștenitorii lui nu pot cere de cât partea lor; 
debitorul însă sau moştenitorii lui sunt din contra obligaţi 

a plăti fie care totul. Cu alte cuvinte, indivisibilitatea plă- 
ței nu produce nici un efect în privința moștenitorilor ere- 
ditorului, ci numai în privinţa moștenitorilor debitorului, 
pe când indivisibilitatea obligaţiunii însuş împedecă di- 
visiunea, de a avea loc atât în privința moștenitorilor cre- 
ditorului cât şi ai debitorului 1). 

Atât indivisibilitatea soludione tantum, cât și acea o- 
bligatione vesultă, după cât vedem, din voinţa părţilor con- 
tractante ; aceste dou indivisibilităţi producând însă efecte 
deosebite, este de mare interes a se distinge ce fel de in- 
divisibilitate părțile au înțeles să stabilească. Aceasta fiind 
o chestie de fapt, judecătorii vor interpreta voinţa părţi- 
lor în mod suveran?). 

Efectele obligaţiilor divisibile. 

Art. 1060. — Obligaţiunea primitoare de divisiune trebue 
să se execute între creditor şi debitor ca cum ar fi nedivisibi- 
]ă.—Divisibilitatea nu se aplică de cât în privinţa eredilor lor, 
care nu pot cere creanţa,sau care nu sunt ţinuţi de a plăti (da- 
toria) de cât în proporțiune cu părţile lor ereditare. (Art. 653, 
114 urm., 117, 893, 896, 1061, 1072, 1101, 1384urm., 1611 C.C. 
Art. 1920 C. fr.). 

Precum am observat mai sus (p. 221), principiul di- 
visibilităței nu 'și primește nici o aplicaţie de câte ori 

1) Cpr. Pothier, ÎI, 314. Maread6, IV, 633. Baudry, II, 995. 
Laurent, XVII, 422. Mourlon, I[[, 1986. - Vigi€, II, 1413. 
Aubry et Rau, IV, $ 301, p. 53,t. şi nota 25. Pand. fi, 
1, 102. Gr. G. Păâuceseu, Dreptul din 18172, No. 18,p.56. 
—In cât priveşte deosebirea între obligaţiile indivisibile so- 
lutione tantum (art. 1001, $ 3) şi acele indivisibile în baza, 
art. 1058, vedi înfră, p. 242. 

*) Baudry, II, 995. Demolombe, XXVI, 632 urm. Pand. fe. 
1, 632 urm. Larombiere, II, art. 1217, 1918, No. 9.7. Hu, 
VII, 357. 

231
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există numai un debitor şi un creditor unic, căci obligaţia 
divisibilă se execută, în asemene caz, ca și cum ar fi in- divisibilă (art.1060). 

Consecințele și efectele divisibilităţei nu se vor pro- 
duce de cât în casurile următoare: 10 Când obligaţia a 
fost contractată de mai mulţi debitori, sau de unul numai 
în folosul mai multor creditori, în care caz obligația se 
dice conjunctă (vedi supră, p. 155); 20 când creditorul 
unic a cedat o parte din creanță unui de al treile ; și în 
fine, 3% în casul prevedut de partea finală a art, 1060, a- 
decă când debitorul sau creditorul primitiv sau chiar a- 
mândoi sau sevârșit din viață lăsând mai mulţi moşte- 
nitori. 

Este adevarat că art. 1060 nu vorbește de cât dea- 
cest din urmă caz, singurul de care vorbește și Pothier, 
îusă cu toate acestea, aceiaș regulă se aplică de câte ori 
există mai mulţi creditori sau mai mulți debitori, puţin 
importă causa care ar fi produs această pluralitate LD, Oblig. con- In caz de obligaţie conjunctă, creanţa sau datoria se 4 divide în atâte părţi câţi sunt creditori san debitori şi 
precum fie care creditor nu poate să ceară de cât partea 
sa, tot astfel și fie care debitor nu poate fi urmărit de cât 
tot pentru partea sa 2), această regulă suferind excepţie 
numai în caz de solidaritate (art. 1034 urm.) şi de indi- 
visibilitate (art. 1062 urm.) 3). 

Cesiunea u- In casul al doile, adecă când creditorul unic a cedat nei părți de o parte din creanța sa, ea se împarte între cedente și ce- creanță. - NR | A slonar, și fie care nu poate cere de la debitor decât par- 
tea care i se cuvine. 

asul în care In casul al treile, adecă dacă creditorul sau debito- itorul 4 ie aaitoul rul moare lăsând mai mulți moștenitori, creanţa sau dato- 3 

torul sa se-ria se divide de drept între dânșii, și moștenitorii credi- ast din Vitorului nu pot cere creanţa, ear acei ai debitorului nu pot mai mulți fi obligaţi la plata datorii de cât în proporțiune cu păr- mostenitori. (ije lor de moștenire (art. 777, 1060). 
  

') Maread6, IV, 637. Thiry, III, 30. Demolombe, XXVI, 542. Vigi6, II, 1411. Aubry et Rau, IV, $ 301, p.50,t.şin. 
15. Baudry, II, 996. 

*) Vedi art. 1181 C. Calimach (888 c. austriac), citat supră, 
p. 156, 157. 

5) Vedi supră, p. 157.
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Când datoria este divisibilă și când există mai mulți 
creditori ori debitori, sau când creditorul ori debitorul s'a 
sevârșit din viaţă lăsând mai mulți moștenitori, există deci 
atâtea creanţe deosebite câţi sunt creditori sau moștenitori 
de ai creditorului, sau atâtea datorii câţi sunt şi debitori sau 
moștenitori de ai debitorului, fără ca creditorii sau debi- 
torii să fie legaţi între ei prin vre o legătură, societate 
sau mandat, asemene legătură având loc numai între cre- 
ditorii solidari (art. 1038), şi între debitorii solidari (art. 
1056). „Considerând, ice Curtea noastră supremă, că în- 
tre debitorii unei datorii divisibile nu există nici un le- 
gământ, nici mandat, nici societate, etc. 1). 

Din lipsa totală a ori cărei legături între creditorii 
sau debitorii unui lucru divisibil, resultă următoarele con- 
secinţe: 

10 Suspendarea sau întreruperea prescripţii nu f0l0- Suspendarea 
seşte de cât creditorului care poate să invoace suspensiu- Preseripţii. 
nea sau care a operat întreruperea, ear nu și celorlalţi 
creditori ; 

20 Intreruperea prescripţii m'are efect de cât în Pri-Iutreruperea 
vinţa debitorului contra căruia ea a fost îndeplinită (art. Preseripţii. 
1872, $ 2), producându'şi efectele sale pentru întreaga 
datorie în casurile excepționale ale art. 1061, în care de- 
bitorul poate fi urmărit pentru toată datoria, fără însă ca, 
în aceste casuri, ea să producă efecte în privinţa  celor- 
lalţi debitori; 

30% Dacă obligaţia a fost contractată sub o clausă pe- Casul în care 
nală, în casurile, bine înțăles, în care asemenea clausă oblig. a fost 
mai este încă permisă după legea din 1879, penalitatea se sub o clausâ 
va plăti numai de debitorul care a contravenit obligațiu- Penală. 
nii, şi numai pănă la concurența părţei ce el are în obli- 
gația principală (art. 1072, $ 1), afară de casul prevedut 
de $ 2 al art. 10722). 

Art. 1060 a dat loc la o dificultate serioasă când Combinarea 
este vorba de a se combina disposiţiile sale cu caracterul aut. 1000. cu 
declarativ al împărțelei (art. 786) 3) i 

  

1) Bulet. Cas. S-a I, anul 1883, consid. de la p. 263. 
*) Cor. Thiry, KI, 30, în fine. Arntz, III, 145. Laurent, XVII, 

423. 7. Huc, VII, 359. 
3) Vedi t. III a lucrării noastre, p. 608, nota 1.
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Excepţii la principiul divisibilităţei datoriilor între Moş- 
tenitorii debitorului şi casurile în care moştenitorii 

debitorului sau unul din ei pot fi urmăriţi 
pentru totalitatea unei datorii divisibile. 

Art. 1061. — Principiul din art. precedent 1) nu se aplică 
în privinţa eredilor debitorului : 
1156 1* Când debitul are de obiect un corp cert (art. 1102, 

90) ; 
29) Când unul din eredi este însărcinat singur prin titlu cu 

executarea obligaţiunii ; 
3% Când resultă sau din natura obligaţiunii sau din aceea 

a lucrului ce ea are de obiect, san din scopul ce părţile 'și au 
propus prin contract, că intenţiunea lor a fost ca debitul să 
nu se poată achita în părţi (art. 1858, 1072, $ 2, 1383, 1385); 

In cel întăi caz, eredele care posedă lucrul debit poate fi 
acţionat pentru totalitate, remănându-i recurs în contra celor- 
lalţi eredi. 

In cel de al doile caz, numai eredele însărcinat cu plata 
debitului, și în cel de al treile caz, fie care erede poate fi ac- 
ţionat pentru totalitate, remănendu-i recurs în contra eredilor 
săi. Art. 118, 119, 969, $ 1, 1062—1065, 1387, C. C. Ant. 1921 
C. fr. Art. 1205 C. italian). 5). 

1) Adecă principiul relativ la divisiunea datoriilor între MOş- 
tenitorii debitorului (art. 1060). 

2) Pe lângă cele trei excepţiuni la principiul divisiunei dato- 
riei între moştenitorii debitorului, admise de textul nostru 
şi de art. 1205 C. italian, textul corespundător fr. (art. 
1221) mai admite încă doue excepțiuni, şi anume: Moşte- 
nitorii debitorului defunct mai pot încă fi urmăriţi pentru 
întreaga datorie: 10 când ea este ipotecară, şi trebue adaos 
amanetară (art. 1695) (Pană. fe., I, 673); şi 20 când da- 
toria are de obiect mai multe lucruri sub alternativă, după 
alegerea creditorului (art. 1025 uvm.), din care unul este 
indivisibil. Ambele aceste excepţii au fost cu drept cuvânt 
eliminate atât din textul nostru cât şi din acel italian, 
după observaţiile lui Marcadă (IV, 641, 649), pentru că, 
datoria, ipotecară împărţinduse între moştenitori ca şi ce- 
lelalte datorii, moștenitorul detentor al imobilului ipotecat 
nu este obligat personal de cât pentru partea sa ereditară, 
şi dacă el poate fi urmărit pentru datoria întreagă asupra 
fondului ipotecat, aceasta nu este de cât ca o consecinţă a 
indivisibilităţei ipotecei (art. 1746). Veqi supră, p. 296, nota 
3. Nu există deci în specie nici o divisiune a datoriei, ci 
se aplică pur şi simplu principiile care cârmuesc acţiunea 
ipotecară. Cpr. Laurent, XVII, 407 şi Ante-proiect, III, p. 
6141. Bandry, II, 998. Vigie, 11, 1413. Demolombe, XXVI 
560. Demante, V, 157 bis 1. Mourlon, II, 1995. Acollas.
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EA 3 n4 > ij. Casurile în Cu toate că datoriile sunt, după cât am vedut, divi care fie care 
sibile între moștenitorii debitorului (art. 777, 1060), to- moştenit. al 
tuși sunt fre; casuri în care fie care moștenitor al debito- Sin BOC 
vului ?) ar putea fi silit a plăti datoriile peste partea sa datori peste 
editară. si . partea sa, e- ereditară, și anume: editată 

10 Când această datorie are de obiect un COTP Corp cert și 
cert și determinat nu numai în specia, dar și în in- determinat 

în individu- 
alitatea sa, 

IL, p. 858. Thiry, UI, 31. Pand. fe. 1, 671. Arntz, III, 
146. Larombiere, II, art. 1221, No. 2—4. Molitor, I, 272. 
T. Huc, VII, 352. Giorgio Giorgi, 1, 245 și 978. Vedi şi t. III 
a lucrării noastre, p. 548,n. 2 şi p. 549, n.3. 

Cât pentru cealaltă excepţie admisă de Codul fe., relativă, 
la datoria alternativă după alegerea creditorului a mai multor 
lucrari din care unul este indivisibil, ea este un non-sens, 
căci, sau creditorul a ales lucrul divisibil, şi atunci se a- 
plică fără nici o restricţie principiul art. 1060 ; sau el a 
ales lucrul indivisibil, şi atunci se aplică principiile inâi- 
visibilităţei, ne mai găsindune în ipoteza unei datorii divi- 
sibile prevădută de art. 1061. Cpr. Laurent, XVII, 413 urm. 
Ante-proiect, III, p. 417. Berriat St. Prix, II, 4557. Demo- 
lombe, XXYVI, 562. Mourlon, II, 1297. Acollas, 11, p. 859. 
Baudry, 11, 998. Vigiă, 11, 1413. Giorgio Giorgi, loco cit. 
Mareade, IV, 641. Arntz, III, 146. Thiry, II], 3l, Aubry 
et Rau, IV, $ 301, p. 55, t. şi n. 32. Pand. fe, 1, 681. 7. 
Huc, VII, 394. Mass6-Vergă, III,$ 533, p. 371, n. 19. Larom- 
biăre, loco cit., No. 20. Demante, V, 157 bis IV. 

)) Art. 1061 netăcând excepţie la principiul divisibilităţei de Principiul 
cât în privința moștenitorilor debitorului, acest text lasă in- relativ la di- 
tact principiul divisibilităţei creanţelor între moştenitorii Visiunea da- 
creditorilor, aşa că, în cele trei casuri excepționale prevă- mâne intact 
dute de art. 1061, unul din moştenitorii debitorului va pu- în privinţa, 
tea fi constrâns la executarea intregei obligaţiuni, cu toate moştenitori- 
că ea, este divisibilă, pe când din contra, dacă ereditorul 19 eredito- 
este acela care a lasat mai mulţi moştenitori, creanţa se ” 
va împărți între dânşii, şi unul din ei nu va putea cere 
executarea întregei obligaţiuni. Aceasta resultă fără nici o 
indoeală din primile cuvinte ale art. 1061, care prevede că 
principiul divisibilităței din art. 1060 sufere excepţiune su- 
mai în privința moștenitorilor debitorului. Cpr. Pand. fr. I, 
610. Arntz, III, 145. Aubry et Rau, IV, $ 301, p. 5, n. 
25. Duranton, XI, 216. Mareade, IV, 633, 640. Demolombe, 
XXVI, 559. Baudry, II, 997. 'Thiry, III, 31, în fine. Lau- 
rent, XVII, 422, Vegi şi supră, p. 931. In dreptul vechii 
fn. principiul divisibilităței putea din contra să 'şi pri- 
mească excepțiune și în privinta moștenitorilor creditorului. 
Cpr. Pothier, Oblig., II, 313, 315.



236 CODUL CIVIL.—CARTEA III.—TIT. IIL.—CAP. VI.—S-a V.—ART. 1061. 

dividualitatea sa !), în pso îndividuo, de ex., cutare cal, 
cutare tablou, etc., și când acest corp a cădut prin efec- 
tul împărțelei în lotul unuia din moştenitori, puţin importă 
causa în virtutea, căreia defunctul datorea acest corp, vân- 
dare, împrumut, deposit, etc. 2), 

Acţiunea, cre- 
ditorului 

este perso- 
nală. 

Dreptul ro- 
man. 

cert 

') 

” 

Acţiunea prin care creditorul defunctului cere corpul 
întreg de la moștenitorul, în a cărui lot acest corp a 

Datoria unui corp cert este divisibilă atât în privinţa moş- 
tenitorilor debitorului cât şi în privinţa moştenitorilor cre- 
ditorului (v. și înfră, explic. art. 1387). Ea, devine însă in- 
divisibilă, în privinţa moștenitorilor debitorului, când lucrul 
datorit a cădut prin împărțeală în partea unuia din moşte- 
nitori, pentru că, în asemene caz, acest moştenitor este 
singur în posițiune de a presta lucrul datorit. In adevăr, 
moştenitorii care au făcut ca corpul cert datorit de defunet 
să intre în lotul altuia, s'au pus cu știință în imposibili- 
tate de a îndeplini obligaţiunea lor de restituire în privin- 
ţa acestui corp, ear proprietarul lotului în care corpul cert 
datorit se găsește, s'a pus earăș cu ştiinţă în posițiune de 
a'l restitui în întregimea lui. Cum ar putea el deci să in- 
voace divisiunea de drept pentru a reţinea părțile eredi- 
tare ale comoştenitorilor săi din acest corp, trimețând pe 
creditor să ceară daune de la dânșii. Prin urmare, de şi 
obligația sa este divisibilă, el trebue, în asemene ipoteză, 
să poată fi obligat a restitui întregul corp cert, dacă cere- 
ditorii defunctului nu preferă să urmărească pe ceialalți 
moştenitori şi să ceară condamnarea fie căruia, din ei pen- 
îmu partea sa, remănându'i însă, la caz de a plăti totul, 
recurs contra comoștenitorilor sei pentru a 'le cere valoa- 
rea ce el a plătit peste partea sa ereditară (art. 777, 
118, 1061, $ ultim). Cpr. Pothier, II, 301, 302. RE- 
pert. Dalloz, Supplem., Oblig., 619. Aubry et Rau, IV, 
$ 301, p. 56, nota 29. Laurent, XVII, 410. Mourlon, 
II, 1296. T. Huc, VII, 353. Thiry, III, 31. Larombitre, II, 
art. 1221, No. 9. Demante, V, 157 bis II. Demolombe, 
XĂVI, 566. Pand. fr., I, 676. 
Pothier, ÎI, 303. Baudry, II, 998. Demolombe, XXVI, 569. 
Acollas, IT, p. 858. Laurent, XVII, 411. Pand. f., 1, 677. 
Larombi6re, II, art. 1221, No. 11. 

Aceiaș soluție era admisă şi în dreptul roman, unde, de 
câte ori era vorba de restituirea unui corp cert datorit în 
virtutea unui comodat, unui deposit, unei închirieri, etc. 
cu toate că obligaţia care isvorea din asemene contract se 
împărțea între moşienitorii debitorului, totuşi acela din 
moștenitori care se găsea detentorul lucrului împrumutat, 
depositat sau închirieat, putea să fie obligat la restituirea 
lui. L. 3, $ 3, Dig., 13, 6, Commodati, vel contra.
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1
 

picat, este personală, precum observă cu drept cuvânt Du- 
moulin, . . . guamois actio sit mere personalis t). 

Cât timp însă împărțeala n'a avut loc, unul din moș- Qasurile în 
tenitori nefiind singur în posițiune de a executa obligaţia,rul trebue să 
datoria corpului cert devine divisibilă, conform regulei sta- urmărească 

. , , . pe fie-care 
tornicite de art. 1060, și creditorul va trebui să urmă- moștenitor 
rească pe fie care moștenitor pentru partea sa ?). pentru pi 

De asemenea, moștenitorul debitorului unui corp cert 
care n'ar deţinea acest corp în baza unei împărţeli, ci în 
virtatea unui titlu personal, n'ar putea fi urmărit pentru 
totalitatea lucrului, ci numai pentru partea sa; 200 am- 
plius quam partem suam prestabit (L. 86, $ 3, Dig., 30, 
De legatis 1) 3). 

2 Al doile caz în care moștenitorul debitorului va Insăreinarea 
|. a a « a unuia din 

putea fi silit a plăti întreaga datorie, are loc atunci când moştenitori 

titlul constitutiv al datoriei (testament sau convențiune) 4) eu întreaga 
atorie. 

1) Creditorul unui corp cert devenind însă, după principiile Exereiţiul 
legei actuale, proprietarul lui prin simplul efect al consim- aoţiunei în 
țemântului (art. 971, 1295, $ 1), el va mai putea încă să] 'Oeneicare 
ceară prin acţiunea reală în revendicare de la moştenito- 
rul care 1 deţine, conform regulei : pindicatio rem seguitur, 
ceea, ce face că excepţinnea admisă de art. 1061, împru- 
mutată de la Pothier (II, 301, 302), a perdut astădi mult 
din însemnătatea sa. Cpr. Demolombe, XXVI, 567. Lau- 
rent, XVII, 409. Larombitre, II, art. 1221, No. 6 şi 11. 
Aubry et Rau, IV, $ 301, p. 55, nota 30, Damante, V, 
151 bis, II, Vigie, II, 1413. Pană. fr, I, 614. Această ac- 
țiune în revendicare era admisă şi în “areptul roman. Cpr. 
T. Huc, VII, 353. 

2 Laurent, XVII, 412. 'Thiry, III, 31. Aubry et Rau, IV, $ 
301, p. 54, n, 98, Duranton, XI, 288. Larombiere, TI, art. 
1911, No. CĂ 8. Acollas, II, p. 858. Pand. fe, |, 675. 

3) Pothier, JI, 302 şi autorii mai sus citați. 
4 0 persoană poate deci să însăreineze pe unul din moşte- 

nitorii săi cu executarea unei obligaţiuni nu numai prin 
testament, da” și prin contract, soluţie admisă și de Pothier 
(UI, 313), "după Dumoulin. Aceasta resultă nu numai din 
locul ce ocupă art. 1061 în titlul de față, care se ocupă 
despre contracle sau concențiuni, dar şi din generalitatea 
cuvântului obligațiune întrebuințat de acest text. Cpr. Lau- 
rent, XVII, 416. Demolombe, XXVI, 571, 512. Maread6, 
IV, 641, n. 1, p. 514. Larombitre, II, art. 1921, No. 21, 
Demante, V, 157 bis VI. Mourlon, II, 129%. 'Toullier D. 
III, partea II, 113. Aubry et Rau, IV, $ 301, p. 56,n. 8. 
Duranton, XI, 292 urm. T. Huc, VII, 399. Pand. fe.,
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Pacte succe- 
sorale. 
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sau un titlu posterior i), a însărcinat numai pe unul din 
moștenitori cu executarea întregei obligaţiuni 2), în care 
caz moștenitorul care a plătit întreaga datorie va "avea, 
după părerea tuturor, recurs contra celorlalți comoșteni- 
tori, ca și în casul întâi, pentru a'i face să restitue ceea 
ce el a plătit peste partea sa de moştenire (art. 777, 17178, 
1061, $ ultim). 3). 

Titlul ar putea să însărcineze cu executarea obliga- 
țiunii nu. numai pe unul din moștenitori, dar pe toţi, sau 
numai pe unul din ei, după alegerea creditorului, remă- 
nând, bine înţeles, ca acel care a plătit toată datoria să 
exercite recursul sân contra celorlalți 4). 

  

685. Thiry, III, 31. Baudry, II, 99. C. Douai, D.P. 
5l. 2. 133. 

Legile romane permiteau testatorului de a însărcina cu 
plata datoriilor pe unul din moștenitorii sei, sub condiţie 
ca legitima acestuia să remâe intactă (L. 20, $ 5. Dig, 10, 
2, Familia erciscundae), însă nu permiteau debitorului de a 
conveni cu unul din moştenitori ca el să fie singur însăr- 
cinat cu plata datoriilor, o asemene stipulaţiune fiind inu- 
tilă, şi moștenitorul aratat de de cujus nu era obligat, ca 
şi ceilalți comoştenitori, de cât pănă la concurenţa părţii 
sale de moştenire. L. 56, $ 1, Dig., 45, 1, De verb. obliga- 
tionibus. V. şi 6. INI a lucrării noastre, p. 550, nota 1. 

1) Demolombe, XXVI, 5173. Thiry, III, 31. Larombiâre, II, 
art. 1221, No. 21. Aubry et Rau, IV, $ 301, p. 56, text şi 
n. 34. Arntz, III, 146. Demante, V, 157 bis VI. Râp. Dal- 
loz, Oblig., Supplâm., 621. Pand. fr., 1, 685. Bigot-Prâame- 
net în expunerea de motive, Locr6, Lâgisl. cie., XII, 101, 
p. 358. 

2) Exemplu: Am cumparat un imobil stipulând că, la caz de 
a muri înainte de a plăti preţul, unul din copiii mei să fie 
exclusiv însărcinat cu plata lui. Asemene stipulaţiune este va- 
lidă după art. 1061, $ 2, prin derogare de la dreptul co- 
mun, de şi ea constitue o convenție asupra unei moşteniri 
nedeschise încă, care, ca atare, ar fi trebuit să fie nulă, 
după art. 702, 965 și 1296. Vedi t. III a lucrării noastre, 
p. 362 urm. şit. V,p. 114 urm. Cpr. Baudry, II, 998, în fine. 

3). Clausa din contract care ar rădica, acest recurs moştenito- 
rului însărcinat cu plata întregei datorii, ar fi nulă, pentru 
că ea ar distruge egalitatea dintre moştenitori, egalitate 
care nu poate fi distrusă de cât prin testament. Cpr. 7. 
Huc, VII, 355. Mourlon, II, 1298, în fine. Baudry, 1], 998. 
Duranton, XI, 295. 

*) Cpe. Laurent, XVII, 417. Demolombe, XXVI, 574. Larombi- 
ere, II, art. 1221, No. 93. 7. Huc, VII. 355. Demante, V, 151



EXCEPȚII LA PBRINCIP. DIVISIBILITĂŢEI DATORIILOR.—ART. 1061. 239 

Această clausă se va executa chiar dacă moștenitorii Art. 713. 
vor primi moștenirea sub beneficiu de inventar, fiind că 
moștenitorii beneficiari plătesc datoriile autorului lor în li- 

„ mitele emolumentului ce primesc (art. 713). 
Fie care din moştenitorii beneficiari va putea deci fi 

urmărit, în specie, pentru datoria întreagă, remănânâdu-i 
recurs în contra celorlalţi 1). | 

Un moştenitor poate, după cât am v&dut, să fie însărci- 
nat cu plata sau executarea obligaţiunii nu numai prin 
convenţie, dar şi prin testament. 

Nu trebue însă să confundăm casul în care moșteni- Casul în care 
torul ar fi fost însărcinat prin testament să execute obli- moștenitorul 
gaţia, cu casul în care el ar fi fost însărcinat cu înSuș 0- săreinat prin 
bligația, care ar fi fost pusă definitiv şi exclusiv în sar- testament en 
cina lui, ceea ce nu se poate face prin convenţie, ci nu-  gaţia. 
mai prin testament ?); căci, în casul întâi, el plătind și 
partea celorlalți moștenitori, trebue neaparat să aibă re- 
curs în contra lor, dacă testatorul n'a dispus altfel, pe 
când în casul al doile, adecă când obligația este definitiv 
și exclusiv pusă în sarcina lui, el plătind-o nn face de 
cât să 'și achite o datorie, și prin urmare, nu are nici 
un recurs contra comoștenitorilor săi 3). 

  

bis VII. Pand. fr., 1, 686.—Unii sunt însă de părere că, în 
asemenea caz, obligaţia moștenitorilor este mai degrabă soli- 
dară de cât indivisibilă (Larombiere, II, art. 1221, No. 95. 
Rodiere, op. cit., 392), ear alţii susţin că obligaţia nu de- 
vine solidară, ci remâne indivisibilă (Demolombe, XXVI, 
515. Cpr. Pand. fe., 1, 688), chestiune care îşi are îns&m- 
nătatea sa din causa devsebirei efectelor solidarităţei de 
acele ale indivisibilităţei. Veqi înfră, art. 1059, p. 253 urm. 

*) Laurent, X, 94 și XVII, 417. — Contră. Cas, fr. D. P.58. 
1. 128. — Din faptul că unii sau mai mulţi moștenitori ar 
fi îusărcinaţi cu executarea întregei obligaţiuni a defune- 
tului n'ar trebui să credem că creditorul n'ar remânea i- 
ber de a urmări pe toţi moştenitorii, fie care pentru par- 
tea sa ereditară, pentru că titlul care “i a dat drepturi 
mai întinse, n'a înțăles, cu bună samă a] lipsi de dreptul ce'i 
conferă legea comună. Larombiere, II, art. 1921, No. 94. 

:) Demolombe, XXVI, 571. Mareade, IV, 641. Laurent, XVII, 
416. Mourlon, II, 1998. Larombitre, II, art. 1921, No. 92. 
Baudry, II, 998. 'Thiry, III, 31. Aubry et Rau, IV, $ 301, 
p. 56, n. 36. Vegi şi î. III a lucrării noastre, p. 550, n. 
2, în fine. 

3) Larombitre, II, art. 1221, No. 22. Arntz, III, 146. Duran-
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Casul în care 3% In fine, moștenitorul debitorului va putea fi silita 
lo bă plăti întreaga datorie, când resultă din intenţia tacită a 
ca datoria, părților, adecă sau din natura obligaţii 1), sau din aceaa 
dee dist lucrului ce ea are de obiect 2), sau din scopul ce părţile 
poată fi plă- și au propus prin contract 3), că ele an avut intențiunea 
Bta în părţi. ca datoria, de și divisibilă, să nu poată fi plătită în părți. 

  

ton, XI, 292. Baudry, II, 998. Aubry et Rau, IV, $ 301, 
p. 96, n. 36. Thiry, III, 31. Maread6, IV, 641. Demolombe, 
XĂVI, 571. Vedi şi t. III a lucrării noastre, p. 550, n. 2. 

1) Adecă din caracterul particular a convenţii, sau din fap- 
tul care dă naştere causei obligaţii. Cpr. Aubry et Rau, 
IV, $ 301, p. 58, n. 38. Este greu dea da un exemplu 
despre această împrejurare. Pothier (II, 315), de ia care 
această disposiție este imprumutată, nu dă nici unul, 
şi exemplele date de autori se referă mai degrabă la na- 
tura lucrului de cât la acea a obligaţiunii. Cpr. Aubry et 
Rau, loco supră cit. Laurent, XVII, 418. Thiry, III, 31. 
Demolombe, XXVI, 580. Marcade, IV, 641. Pana. fe, I, 
694. Demante, V, 157 bis VIII. T. Huc, VII, 356. 
Aceasta are loc când este vorba de o obligație generis sau 
în genere, de ex. un tablou sau un cal nedeterminat. Dacă 
tabloul sau calul determinat numai în specie (art. 964), 
ear nu și în individualitatea sa, s'ar datori de mai mulți MOş- 
tenitori ai debitorului defunct, creditorul va putea să con- 
strengă pe fie care din ei pentru întreaga obligaţiune. Cpr. 
Aubry et Rau, IV, $ 301, p. 58, n. 89. Thiry,IIl,31. Vedi 
şi alte exemple date de autori. Cpr. Demolombe, XXVI, 
518. Laurent, XVII, 418. Demante, V, 157 bis VIIL. 7. 
Huc, VII, 356. Acollas, II, p. 860. Mareade, IV, 641. La- 
rombiere, II, art. 1921, No. 37. Pand. fr., 1, 691,69. c. 
Besancon, D. P. 56.2. 67. | 

3) De exemplu, cineva sa obligat ami procura o sumă de 
bani pentru ca să pot desinteresa un creditor care'mi ur- 
mărește averea, sau ca să pot exercita pactul de rescum- 
parare (art. 1371 urm.). Dacă destinaţia acestei sume este 
aratată în act, unul din moştenitorii debitorului n'ar putea 
să'mi ofere numai partea sa din suma promisă, de şi obli- 
gaţia este divisibilă între ei, ci eu voi -putea să/l urmărese 
pentru întreaga sumă, remănându'i însă recurs contra .c0- 
moștenitorilor săi. Obligaţiunea, în asemenea caz, este deci. 
divisibilă petitione, și indivisibilă solutione tantam. Opr. Du- 
moulin, op. cit., partea II, No. 40. Pothier, II, 315. Aubry 
et Rau, IV, $ 301, p. 58, n. 40. Larombiere, II, art. 1921, 
No. 35. 'TPhiry, III, 31. Demante, V, 157 bis VIII. 7. Huc, 
VII, 357. Laurent, XVII, 418. Mourlon, TI, 1999. Demo- 
lombe, XXVI, 579. Pană. fe., 1, 69. Veqi și supră, p. 930. 

E
 
—
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In asemenea casuri, fie care moștenitor poate fi ur- 
mărit și condamnat pentru datoria, întreagă 1), remănânduii 
recurs contra celorlalți. 

1) Tm acest caz, ca şi în acel prevădut la punctul al doile de 
sub art. 1061, moștenitorul urmărit pentru întreaga dato- 
vie nu poate să pue în causă pe comoştenitorii săi pentru 
a face să 'şi dividă condamnaţiunea. EI va trebui deci să 
plătească toată suma şi apoi să exercite recursul s&u con- 
tra comoștenitorilor pentru care a plătit. Aubry et Rau, 
IV, $ 301, p. 56, n. 35 şi p. 59, n. 43, Demante, V, 161 
bis III. Laurent, XVII, 421. Demolombe, XVI, 590. Ro- 
diere, op. cit., 397. Pand. fi., 1, 105. Thiry, III, 33. La- 
rombiere, II, art. 1221, No. 26. Vegi şi t. III a lucrării 
noastre, p. 590, n. 3. — Contră. Duranton (XI, 297), care. 
se întemeiază pe art. 1065. Acest text insă nu poate fi in- 
vocat cu succes în specie, pentru că el nu vorbeşte de o 
obligaţie indivisibilă a cărei execuţiune parţială nu poate 
să aibă loc cu toată divisiunea condamnaţiunei, pe când, 
din contra, în art. 1061, este vorba de o obligaţie divisi- 
bilă prin esența sa, şi care s'ar putea executa în parte, dacă 
judecata ar pronunţa divisiunea condamnațiunei. Apoi, chiar 
art. 1065 invocat de Duranton, distinge casul în care debi- 
torul urmărit poate să pue în causă pe codebitorul său pen- 
tru a face să se dividă condamnaţiunea, de casul în care el 
trebue să fie condamnat singur, remănenduii recurs în con- 
tra celuilalt, 

O altă chestie nu mai puţin controversată este aceea de Efectele in- 
a se ști dacă, în casurile excepţionale prevădute de art. treruperei 
1061, intreruperea, preseripţii contra unuia din moştenitorii Qreseripțiă, 
debitorului unei obligaţiuni indivisibile sotutione 'tantum, ” 
îşi produce efectele sale în privința celorlalți comoșteni- 
tori, sau dacă prescripția nu se găseşte întreruptă de cât 
pentru partea acestui moştenitor. Unii, învocând tradiţia 
dreptului roman (cpr. L. 7, $ 1, Dig, 16, 3, Depositi, vel 
contra şi L. 3, $ 3, Dig, 13, 6, Commodati, vel contra) 
şi acea a dreptului fr. anterior, susțin că preseripţia in- 
treruptă sau suspendată contra unuia din moştenitorii debi- 
torului, nu este întreruptă sau suspendată de cât, pentru 
partea acestui moştenitor (Laurent, XVII, 493 urm. Şi 
XXXII, 149. 'P. Huc, VII, 359. Thiry, III, 33, în fine. De- 
mante, V, 161 bis III. Duranton, XI, 267 şi XXI, 275. 
Arntz, JI, 149. Baudry et Tissier, Prescription, 568. Le- 
roux de Bretagne, Prescription, I, 511), ear alţii voesce din 
contra ca întreruperea sau suspendarea prescripţii contra 
unuia din moștenitorii debitorului să'şi producă efectele sale 
şi în privinţa celorlalți comoştenitori. Demolombe, XXVI, 
593 şi 697. Larombitre, II, art.. 1225, No. 11. Aubry et 
Rau, II, $ 215, p. 360 şi 1V, $ 301, p. 59, t. şi nota 45. 
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Această disposiţie întunecoasă, luată textual din Po- 
thier (ÎI, 315 urm.), cuprinde toate casurile în care in- 
tenția părţilor a fost ca obligaţia să nu poată fi plătită | 
în parte. Dumoulin, şi Pothier după dânsul, numeau obli- 
gaţia, în asemene caz, individuum solutione tantum. (Vedi, 
supră, p. 230). 

Deosehire în- Autorii se întreabă dacă există vre o deosebire în- 
d măi ar tre obligaţiile indivisibile solufione tantum, pe care le are 
ome tantum în vedere art. 1061, $ 3 și acele pe care le are în ve- 
pacea indi- dere art. 1058, și mai toţi respund câ obligaţiile indivi- 
„art. 1058. sibile solutione tantum sunt prin esenţa lor divisibile Şi 

pot fi achitate pro parte, însă această plată parţială este 
interdisă debitorului prin voinţa părţilor contractante, pe 
când obligaţiile prevedute de art. 1058 sunt indivisibile 
prin esenţa lor, așa în cât o prestaţiune parţială ar echi- 
vala cu o inexecutare totală. 

Eată deci o nuanţă și o deosebire subtilă între obli- 
gaţiile indivisibile după art. 1061, $ 3 şi acele indivisi- 
bile după art. 1058, nuanţă pe care Duranton (XI, 257, 
299 urm.) şi 'Toullier (III, partea II, 782 nrm., 792) par 
a nu o fi observat !), 

Efectele obligaţiilor indivisibile. 

Obligaţia, indivisibilă produce aceleaşi efecte ca Și 0- 
bligaţia divisibilă, când legătura de drept există între un 
creditor unic şi un debitor unie (art. 1060). Vegi p. 221. 

Lucrurile se schimbă însă de câte ori există mai mulți 
debitori sau mai mulţi creditori, fie că obligaţia a fost 
din capul locului contractată de mai mulți debitori, sau în 
folosul mai multor creditori (art. 1062), fie că debitorul 
sau creditorul s'a sevârșit din viaţă, lăsând mai mulți moş- 
tenitori (art. 1063). Vegi supră, p. 222. 

In cât priveşte întreruperea prescripţiei relativă la obli- 
gaţiile indivisibile re aut natura şi obligatione, vedi înfră, 
p. 249 urm., ear în cât priveşte obligaţiile divisibile, vedi 
supră, p. 233. 

') Cpr. Arntz, III, 148. 'Phiry, III, 33. Laurent, XVII, 419, 
Demolombe, XXVI, 531 urm., Aubry et Rau, IV, $ 301, p. 
51, nota 37. Demante, V, 1571 bis IX şi X. 

In cât priveşte deosebirea între obligațiile indivisibile 
solutione tantum (art. 1061, $ 3) şi acele indivisibile re aut 
natura (art. 1051), vedi supră, p. 230, 931.
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În asemenea casuri, obligația divisibilă se împarte în mod pasiv sau activ; dacă din contra obligaţia este indi- visibilă, ea nu se împarte nici din punctul de vedere pa- 
siv, nici activ. 

Vom examina în deosebi: 10 efectele obligaţiilor in- 
divisibile în privinţa, debitorului ; 20 efectele lor în privința 
creditorului; şi 30 efectele comune atât debitorului cât și 
creditorului. 

10 Efectele obligațiilor indivisibile în privința debitorului. 
Art. 1062. — Fie care din cei care au contractat impre- ună un debit nedivisibil este obligat pentru totalitate, cu toate că obligaţiunea nu este contractată solidar. (Art. 642, 643, 1039 urm., 1057 urm., 1063 urm., 1382, 1695, 1746, 1872 c€. Cc. Art, 1222 C. fr.). 
Art. 1063. — Sunt obligaţi asemenea in totul şi eredii a- celuia care au contractat obligaţiunea nedivisibilă. (Art. 1059, 1062, 1611 C. 0. Art. 1923 Cfr), 
Art. 1065. — Eredele debitorului fiind chemat în jude- cată pentru totalitatatea, obligaţiunii, poate cere un termen ca să pună în causă și pe coeredii săi, afară numai dacă debitul va, E 

fi de natură a nu putea fi achitat de cât de eredele tras în ju- decată, care atunci poate să fie osândit singur, remănându-i re- curs în contra coeregilor sâi. (Art, 1042, 1052, 1061, 1063, 1071, 1385 C. C. Art. 112 Pr. civ. Art. 1995 C. fr.). 

Fie care din codebitorii care au contractat împreună 
0 obligație indivisibilă şi fie care din moștenitorii unui 
debitor unic din capul locului, poate fi urmărit pentru to- 
talitatea datoriei, cu toate că obligația nu este solidară, 
pentru că şi indivisibilitatea împedecă executarea par- 
țială. 

Astfel, dacă presupunem că m'am obligat aţi consti- 
tui o servitute de trecere și că, marind am lasat trei moş- 
tenitori, unul din ei nu va putea să'ți presteze a treia 
parte din servitute, obligăţia mea fiind indivisibilă şi ne- putând fi executată pro parte !). 

Dar dacă fie care din debitori sau din moștenitorii aces- 
tora este față cu creditorul obligat la plata întregei dato- 
rii, debitorul nu este obligat față cu codebitorii sei de cât 
pentru partea sa. Deci, dacă unul din debitori sau unul din IRI 

*) „Ea guce in partes dividi non possunt, solida a singulis he- redibus debentur“. (1. 192, Dig., 50, 17, De diversis regulis Juris antigui). 
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moștenitorii debitorului a fost, prin aplicarea regulelor de 
mai sus, silit a presta întreaga obligaţie, el are recurs 
contra codebitorilor s&i pentru partea ce fie care trebue 
să plătească din datoria comună 1). 

Art. 1061 și 1065 admit, în adever, formal, în ma- 
terie de indivisibilitate, acelaș recurs pe care art. 1052 îl 
admite în materie de solidaritate. 

Senșul art, Mai mult încă, după art. 1065, debitorul tras în ju- 
Controversă. decată pentru totalitatea datorii poate, chiar înainte de 

a'și îndeplini obligaţia, să ceară un termen spre a pune 
în causă pe codebitorii sâi, afară numai dacă datoria va 
fi de natură a nu putea fi plătită de cât de debitorul sau 
moștenitorul acţionat, care, în asemenea caz, va fi condam- 
nat singur pentru totalitate, remănându-i recurs contra 
codehitorilor săi. 

Această disposiţie, luată earăș din Pothier (II, 330 
urm.), este departe de a fi satisfăcătoare și a dat loc la 
dificultăţi. 

S'a dis, în adevăr, că termenul de care vorbeşte art. 
1065 nu este altul de cât acel prevedut de art. 112 Pr. 
civ 2). După acest sistem, debitorul urmărit ar avea pur și 
simplu dreptul de a chema ca garanţi în causă pe code- 
bitorii sei pentru a'i face a fi condamnaţi prin una și a- 
ceiaş hotărire de a'i restitui ceea ce el a plătit pentru dân- 
şii, și nimic mai mult. Această soluţie, care ar face cu to- 
tul de prisos art. 1065, este însă generalmente respinsă, 
și cu drept cuvânt, căci excepțiunea dilatorie prevedută de 
art. 112 Pr. civ. fiind, după dreptul comun, aplicabilă ori 
cărui pârit, care ar avea de chemat un garant în causă, 
debitorul unei obligaţii indivisibile tras în judecată poate 
tot-deauna, în cât privește recursul ce el are contra co- 
debitorilor săi, să exercite acest drept, chiar când datoria 
ar fi de natură a nu pulea fi achitată de cât de dânsul. 
Scopul art. 1065 nu poate deci fi acesta, ci este cu totul 
altul. Acest text, de și n'o spune tocmai expres, conferă 
în adevăr debitorului urmărit dreptul de a împărţi con-. 
damnațiunea cu coobligaţii săi, sau mai bine dis, de a 

1) „Sed quo casu, si unus ex heredibus solidum proestiterit, ve- 
petetionem habebit a coherede, familie erciscunda judicio“. Li. 
2, $ 2, Dig., 45, 1, De verb. obligationibus. 

2) Rodiăre, De la Solidarit et de. Pindivisibilită, 361.
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face ca codebitorii sti să fie o dată cu dânsul siliți a e- 
xecuta obligaţia cătră creditor. 

Această interpretare este, pe de o parte, conformă cu 
doctrina: lui Dumoulin şi a lui Pothier, de la care art. 
1065 este împrumutat, ear pe de altă parte, resultă chiar 
din cuvintele întrebuințate de legiuitor. Textul admițând, 
în adever, prin excepţie, că debitorul urmărit nu poate să 
pue în causă pe codebitorii săi de câte ori obligația va fi 
de natură a nu putea fi achitată de cât de dânsul și că, în a- 
semenea caz, e/ trebue să fie osândit singur, excepţia implică 
tocmai că regula este contrară 1), și că, de câte ori dato- 
ria este de natură a putea fi achitată de toți codebitorii, 
toţi trebue să fie condamnaţi, dacă au fost puşi în causă. 
“Aceasta este cel puţin interpretarea generală care se dă 
art. 1065 2). 
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Aceste fiind expuse, să examinăm acum casurile în Casurile în 
care art. 1065 este aplicabil. 

Pothier, (1, 332 urm.) distingea, tot după Dumou- 
lin, trei casuri: 

1% Casul în care obligaţia indivisibilă poate fi înde- 
plinită de fie care din debitori, fără nici o deosebire, de 
exemplu : obligația de a clădi o casă ; 

20 Casul în care obligația nu poate fi îndeplinită de 
cât de toți debitorii împreună, de exemplu: am promis 
o servitute de trecere pe fondul meu, și înainte de a'mi 
îndeplini obligația, am murit, lăsând trei moștenitori, care, 
în timpul indivisiunei, trebue să concure toţi la stabilirea 
acelei servituţi ; 

3% Casul în care obligaţia nu poate fi îndeplinită de cât 
de unul din debitori, de exemplu : am promis o servitute de 
trecere asupra fondului meu, și murind înainte de îndeplini- 

  

') Baceptio firmat regulain in casibus non exceptis. Bacon, De Just. unio., Atorism 17. 
:) Cpr. Laurent, XVII, 392. Demolombe, XXVI, 601, 602. 

Baudry, II, 1001. Duranton, XI, 304. Mareade, LV, 645 um. Acollas, II, p. 863. Berriat St. Prix, II, 4576. Arntz, 
III, 144. Aubry et Rau, IV, $ 301, p. 5,t. şi n. 19. Mass6-Vergă, III, $ 533, p. 369, n. 11. Demante, V, 160 bis I şi II. 'Phiry, III, 32. Larombiăre, II, art. 1995, No. 9. Bernard, II, 714. 7. Huc, VII, 363. Pand. f., 1,713. Vedi şi supră, p. 180, 181. 

care art. 
1065 este a- 

plicabil.
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rea, obligaţiunii, acest fond a picat în întregimea lui în lo- 
tul unuia din moștenitorii mei 1). 

In cele dintăi doue casuri, debitorul acţionat pentru 
întreaga datorie poate să pue în causă pe codebitorii sti 
pentru a face ca condamuarea să fie împărţită între ei, 
art. 1065 tăgăduindu'i acest drept numai in casul de al 
treile. | 

El are un îndoit interes a'i pune în causă: 10 pentru 
că toți fiind condamnaţi prin aceiaş hotărire, creditorul 
poate s'o execute în contra altui debitor de cât acelui ur- 
mărit, ceea ce nu s'ar putea face dacă judecata ar fi ur- 
mat numai contra acestui din urmă; și 20 pentru că, la 
caz de transformarea obligații indivisibile în daune pen- 
tru lipsă de executare, toţi debitorii condamnaţi vor da- 
tori aceste daune, obligaţia devenind, în asemenea caz, di- 
visibilă 2), ceea ce n'ar avea loc dacă debitorul urmărit 
sar fi lasat a fi condamnat singur, căci atunci numai el 
ar plăti daunele. 

Interesul. debitorului urmărit de a pune în causă pe 
codebitorii sti este necontestat în ambele casuri, mai cu 
samă în casul de al doile, în care obligația nu poate fi 
îndeplinită de cât cu concursul tuturor 5). 

Cât pentru casul al treile, debitorul urmărit nu 
poate pune pe ceialalţi în cansă, ci trebue să fie condam- 

1) De și, în asemenea caz, obligaţia nu poate fi îndeplinită de 
cât de moștenitorul în lotul căruia a picat fondul, totuşi 
creditorul remâne liber de a chema în judecată şi pe ceia- 
lalţi comoștenitori, căci cu toții sunt ţinuţi la îndeplini- 
rea obligaţiunii mele (art. 1062, 1063). 

Art. 1065 conferă creditorului facultatea, nu însă îndatori- 
rea de a acţiona numai pe moştenitorii în a cărui lot a picat 
fondul. Cpr. Pand. fe., 1, 717. Laurent, XVII, 390. Demo- 
lombe, XĂVI, 606. Demante, V, 160 bis III. 

2) Cas. fr. D. P. 81. 1. 38. — Obligaţia indivisibilă devenind 
divisibilă când, în lipsă de executare, ea se preschimbă în 
daune interese (art. 1075), de aici resultă că moştenitorii 
persoanei care constituise asemene obligaţie, nu vor plăti 
daunele în solidar, ci fie care în proporţiune. cu partea sa 
de moştenire. Cas. fr. D. P. 88. 1. 19. 

3) 'Phiry, III, 32. Demolombe, XXVI, 604, 607. Bauâry, II, 
1001. Larombitre, II, art. 1925, No. 4—5. Aubry et Rau, 
IV, $ 301, p. 51, 52. Pand. fr., 1, 744.
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nat singur, fiind că obligația nu poate fi achitată de cât 
de dânsul. 

El păstrează însă, în ori ce caz, în urma plăţei, re- 
cursul în contra codebitorilor săi, putând chiar să îi pue 
în causă pentru ca acest recurs să fie judecat prin aceiaș 
hotărire, o dată cu acţiunea principală. Ceea ceart. 1065 
îl opreşte de a face, este numai de a împărți condamnaţiu- 
nea contra coobligaților sti. "Textul merge deci prea depar- 
te când dice că, în asemenea caz, debitorul urmărit nu 
poate cere un termen spre a pune în causă pe codebitorii 
sei, căci el poate să'i pue în causă în cât privește recur- 
sul seu în garanţie 1). 

20 Bfectele indivisibilităţei în privinţa cveditorului. 

Art. 1064. — Fie care din ereqii creditorului poate pre- 
tinde în totalitate executarea obligaţiuni nedivisibile. 

Un singur erede nu poate face remisiunea totalităţei debi- 
tului, nu poate primi prețul în locul lucrului. (Art. 1035, $ 2, 
1128 urm. C. C.). 

Dacă unul din eregi a remis singur debitul sau a primit 
preţul lucrului, coeredele său nu poate pretinde lucrul nedivisi- 
bil de cât cu scăderea părţei eredelui carea făcut vemisiunea, 
sau care a primit prețul. (Art. 1049, 1050, 1383—1385, 1611 C. 
C. Art. 1924 C. fe). 

După cum fie care debitor, sau fie care moştenitor al 
debitorului, care a contractat o obligaţie indivisibilă, este 
obligat pentru totalitatea datorii (art. 1062, 1063), tot 
astfel, fie care din creditorii sau din moștenitorii credito- 
rului unic va putea cere executarea integrală a obligaţii 
indivisibile (art. 1064, $ 1), şi aceasta din causa imposi- 
bilităței care se opune la executarea parţială a obliga- 
țiunii 2). 

Fie care creditor san moștenitorul ereditorului (da- 
că presupunem casul unui moştenitor unic), fiind în drept 
a cere de la debitor executarea, integrală, a obligaţiunii, 
are calitatea de a da o chitanţă generală, care va des- 
carca pe debitor faţă cu toţi ceialalţi creditori sau cu toți 

  

') 'Thiry, III, 32. Bauary, II, 1001. Pand. fr., 1, 116. Demo- 
lombe, XXVI, 605. Laurent, XVII, 393, 394. Larombitre, 
II, art. 1225, No. 2 şi 3. Demante, V, 160 bis III. 
Er quo quidem accideve Pomponius ail, ut et stipulationis 
zi, vel itineris heredes singuli in solidum habeant actionemt. 
L.2, $ 2, Dig, 45, 1, De verb. obligationibus. 
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Art, 1035, $2. 

Art. 1064. 

COD. CIV.—CARTEA II1.—TIT. III.—CAP. VI.—S-a V.—ART. 1064, 

ceialalţi moștenitori ai creditorului, remănând ca, mai în 
urmă, ei să împartă între dânșii beneficiul creanţei, pen- 
tru că altfel creditorul sau comoştenitorul, care ar primi to- 
tul, sar îmbogăți în dauna celorlalţi 1). 

Dreptul de urmărire, care aparţine fie cărui creditor, 
sau fie cărui moștenitor al creditorului, nu'i conferă însă 
dreptul de a dispune în mod absolut de creanță, pentru 
câ alt ceva este facultatea de a putea urmări plata întregei 
creanţe, și alt ceva dreptul de a dispune de această creanţă. 

Prin aplicarea. acestui principiu, art. 1064, $ 2 pre- 
vede că unul din creditori, sau unul din moștenitorii cre- 
ditorului unic, nu poate să remită debitorului întreaga da- 
torie, fiind că el nu este proprietarul ei pentru totul, ci 
numai pentru partea sa. 

Tot pentru aceleași motive, unul din creditorii soli- 
dari nu poate să remită debitorului comun partea codebi- 
torilor si (art. 1035, $ 2)2). 

EI fiind însă proprietarul părței sale, nimic nu se 0- 
pune ca să dispue de dânsa, remânând ca, cu toată re- 
miterea acestei părţi, ceialalți cocreditori sau comoștenitori 

ai creditorului, să poată cere executarea întegrală a obli- 
gaţii indivisibile, ținând în samă debitorului și deducân- 
du'i porțiunea care i a fost remisă, adecă restituindu'i în 
bani valoarea acestei porțiuni, asemene deducțiune nepu- 
tând să aibă loc în natură, de vreme ce creanța nu este 
susceptibilă de divisiune 8). 

Prin aplicațiunea aceloraşi principii, art. 1064 mai 
prevede încă că unul din cocreditori sau din comoșteni- 
torii creditorului unic, nu poate singur să primească pre- 
țul în locul lucrului indivisibil, pentru că aceasta ar con- 

stitui o novaţiune (art. 1128 urm.), care împlică o renun- 
țare, şi prin urmare, un act de disposiţie 4). 

:) Berriat St, Prix, II, 4511. Demolombe, XXVI, 614, 615. 
Pand. fr., |, 195, Cpr. L. 2, $2, Dig. 45, Î, De verb. o- 
dlig., unde se dice: ,. .Repetitionem habebit a coherede Țaimi- 
lie erciscundae judiciot. 

2) Vedi supră, p. 168 
3) Cpr. Thiry, III, 32. Demolombe, XXVI, 616, 618. Lau- 

rent, XVII, 381. Larombiere, II, art. "1994, No. 4. De- 
mante, V, 159 bis II. Pand. fr. I, 121, 130. 

) Cpr. Demolombe, XXVI, 617. Laurent, "XVII, 388. 7. Huc, 
VII, 361. Pand. "fe, I, 128. — De şi legea opreşte pe unul



  

EFECTELE OBLIGAȚIILOR INDIVISIBILE.—A RT. 1872, 

Dacă presupunem însă că unul din cocreditori sau 
din moștenitorii creditorului originar a făcut ceea cenu'i 
era . permis, adecă, a primit preţul întregului lucru, „sau 
a făcut o altă novaţiune, transformând creanţa primitivă t), 
această plată nu liberează pe debitor, și ceialalți cocredi- 
tori sau comoștenitori ai creditorului vor putea cere exe- 
cutarea întregei obligaţiuni, restituind debitorului valoa- 
rea părţei creditorului sau comoştenitorului care a primit 
prețul întregului lucru datorit, sau un alt obiect în Jocul 
acelui datorit, remănând ca debitorul să ceară restul de 
la acest, cocreditor sau comoștenitor. Fremplu : Un debi- 
tor sa obligat față cu trei creditori a clădi o casă, 0- 
bligație indivisibilă după intenţia părților (art. 1058) 2). 
Unul din creditorii acestei obligaţiuni primește 60000 lei ; 
ceialalți cocreditori vor putea cere executarea obligaţi- 
unii, restituind însă debitorului 20000 lei, partea credi- 
torului care a primit prețul în locul lucrului datorit, și 
apoi, debitorul va cere 40000 lei de la acelaș creditor 3). 

39 Efecte comune atât debitorului cât și creditorului. 
Aceste efecte sunt relative la prescripţie și la lucrul 

judecat. 
In ceea ce priveşte mai întăi prescripția, din punctul 

de vedere pasiv, din art. 1872, $ 2 resultă că întrerupe- 
vea prescripții îndeplinită contra unuia din debitori sau 
contra unuia din moştenitorii debitorului, păstrează inte- 
gralmente drepturile creditorului contra tuturor celorlalți 
debitori sau comoștenitori ai debitorului. Cu alte cuvinte, 

  

din cocreditori sau din moştenitorii creditorului originar 
numai de a primi preţul în locul lucrului datorit, totuşi a- 
ceastă disposiţie trebue să fie generalisată, şi aplicată la 
ori ce novaţiune sau datio în solutum, pentru că unul din 
creditori sau din moștenitorii ereditovului n'are dreptul de 
a dispune de creanță şi de a o preface în o altă creanţă; 
de unde resultă că, dacă unul din moștenitorii ereditorului 
a primit un alt lucru de cât acel datorit, aliud pro alio, 
aceasta n'ar împedeca pe comoștenitorii săi de a cere exe- cutarea integrală a obligaţii primitive. Cpr. Pand. fr., |, 129. 'Thiry, III, 32. Demante, V, 159 bis 1. Baudry, II, 1000 în fine. R&pert. Dalloz., Supplem., Oblig., 630. 

1) Vedi nota precedentă. Aa 
2) Vedi supră, p. 297, 998. 
*) Thiry, III, 39, p. 48. 
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Prescripţia 
din punctul 
de vedere 

activ. 

Efectele lu- 
crului jude- 
cat, Contro- 

versă. 

COD. CIV.— CARTEA IIL.—TIT. INI.—CAP. VI.—S-a V.—LUCRU JUDECAT. 

actul care întrerupe prescripția contra unuia din debitori, 

o întrerupe în privința tuturor, și această .regulă se aplică, 
la toate obligaţiile indivisibile, fie re aut natura (art. 1057), 
fie obligatione (art. 1058)1), chestiunea nefiind controver- 
sată de cât în privința obligaţiilor indivisibile solutione 
tantum (art. 1061, Ş 32). 

Din punctul de vedere activ, se admite de asemenea 
că întreruperea prescripții efectuată de unul din cocre- 
ditori sau de unul din moștenitorii creditorului originar, 
ca și suspendarea prescripţii stabilite în folosul unuia din 

, folosește tuturor cocreditorilor sau tuturor comoștenito- 
rilor creditoralui 5). 

Aceste soluțiuni se întemeiază pe împrejurarea că, în 
materie de obligaţii indivisibile, datoria întreagă se dato- 
rește de fie care debitor fie căruia din creditori. 

De câte ori unul din creditori întrerupe prescripţia, 
ea este întreruptă pentru întreaga datorie în folosul tutu- 
TOT, Și tice-versa, de câte ori ea se întrerupe contra unui 
debitor, ea este întreruptă faţă cu toţi. Aceste consecințe 
ale indivisibilităței obligaţii nu sunt însă la adăpost de ori 

ce critică, și unii autori se rădică în contra lor 4). 
Venim acum la efectele lucrului judecat. Care sunt, 

în materie de obligaţii indivisibile, efectele lucrului jude- 

 Aubry et Rau, IV, $ 301, p. 53. Vigi6, II, 1416. Thiry, 
III, 32. Marcad6, IV, 6048. Laurent, XVII, 390. Demo- 
lombe, XXVI, 626. Leroux de Bretagne, Prescription, I, 
215. “'roplong, Idem, II, 631. Arntz, ILI, 144. Larombiere, 
II, art. 1295, No. 1. Acollas, TI, p. 361. Pand. fr. „IL 135, 
Demante, vV, "161 bis L. — Vegi însă Daranton SI, 967), 
care aplică art. 1872 numai la obligaţiile indivisibile re 
aut naturu (art. 1057), nu însă şi la acele indivisibile obli- 
gatione (art. 1058). 

2 Vedi supră, p. 241, nota Î, în fine. 
3 Argument din art. 6142, 643, care, de şi nu se ocupă decât 

de servituţi, din causa indivisibilităţei lor, totuşi se întind 
prin analogie la toate casurile de indivisibilitate. Cpr. Mar- 
cadă, 1V, 648. Demolombe, XXVI, 624. Acollas, II, p. 
361. "Laurent, XVII, 396. Larombiăre, II, art. 1995, No. 
UI. Aubry et, Rau, IV, $ 301, p. 53, t. şi n. 21. Demante, 
„161 bis [. Pand. fr, I, 136. Vei în t. III a juerării 

n daste, p. 193 urm, explic, art. 642, 643. 
*) Cpr. Demolombe, XXVI 625. Laurent, XVII, 391. De- 

mante, V, 161 bis |. Acollas, II, p. 81 |



  

EFECTELE OBLIGAȚIILOR INDIVISIBILE.—LUCRU JUDECAT. 

cat între unul din creditori şi debitorul, sau între unul 
din debitori și creditorul ? 

Chestiunea este viu desbătută, și întălnim aci aceiaș 
controversă, pe care am semnalat-o în materie de solidari- 
tate 1). 

10 După un sistem, se face următoarea, distincţiune : sau 
creditorul ori debitorul, care era în causă, a câştigat pro- 
cesul, şi în asemenea caz, decisia care “i dă câştig de causă 
folosește celorlalți creditori sau debitori; sau el a perdut 
procesul, și în asemenea caz, hotărirea pronunțată în con- 
tra lui, nu este oposabilă celorlalți creditori sau debitori. 
In sprijinirea acestui sistem, se susține, ca și în materie 
de solidaritate, ca fie care din creditorii sau din debitorii 
unei obligaţii indivisibile are mandat tacit pentru a face 
condiţia lor mai bună, nu însă pentru a o face mai rea 2). 

Acest sistem, singur admisibil la noi în materie de 
solidaritate 3), este însă inadmisibil în materie de obligații 
indivisibile, pentru că, dacă creditorii și debitorii solidari 
au mandat spre a se vepresinta în o limită oare care 
unii pe alţii (art. 1038 și 1056), nici o legătură juridică 
neexistând între debitorii, nici între creditorii unui lucru 
indivisibil, ei nu pot să aibă mandat de a se represinta, 
unii pe alţii, ci fie care poate să susție dreptul s&u în 
justiție conform dreptului comun 4 

20 După un alt sistem, se susține că decisia, pronunțată 
între unul din creditori și debitorul sau unul din debitori 
și creditorul, are tot-deauna puterea lucrului judecat 
faţă cu ceialalţi creditori, sau față cu ceialalţi debitori, fără 

  

1) Vedi supră, p. 169 urm. şi 190 urm. 
*) Aubry et Rau, VIU, $ 769, p. 381, text şi n. 53. Rodiere, op. cif., 310, 496. Duranton, XIII, 528. Mareade, V, art. 1351, No. 13, p. 193. Bonnier, Tr. des preuves, 389. Pand. fr., I, 738 urm. Vegi şi t. III a lucrără noastre, p. 173, nota 3. Cpr. L. 4, $ 3, Dig., 8, 5, Si servitus vindicetur, unde se dice că, dacă fondul căruia aparţine dreptul de trecere este comun între mai mulți proprietari, fie care din ei are fa- cultatea de a cere servitutea, şi la caz de a isbuti în re- clamația sa, câştigul dobândit de dânsul va folosi celor- lalți coproprietari... victoria et aliis proderit. 
2) Vegi supră, p. 170 şi 190. 
4) Cpr. Laurent, Xă, 192. Demante, V, 328 bis XXVI şi XAVIII.
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nea, 
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a se distinge dacă creditorul sau debitorul care sa jude- 
cata câștigat sau a perdut procesul 1). 

30 In fine, după ultima părere, diametralmente opusă, 
și care ni se pare cea mai juridică, se decide că decisia 
pronunțată între unul din creditori și debitorul sau unul 
din debitori și creditorul, nu poate nici într'un caz fi o- 
pusă celorlalţi cocreditori sau codebitori, care n'au luat 
parte la judecată, fie că procâsul sa câștigat, fie că el 
s'a perdut. 

Meci un mandat neexistând, în adever, între credito- 
rii sau între debitorii unui lucru indivisibil, unul nu poate 
să represinte pe ceialalţi. Apoi, cu toată indivisibilitatea 
lucrului comun, fie care cocreditor sau codebitor nu are de 
cât un drept sau o obligație parţială, a cărei perdere sau 
conservare este pentru dânsul neatârnată de perderea sau 
conservarea dreptului sau obligaţiilor celorlalți. Neexistând 
deci în specie nici identitate de persoane, nici identitate 
de lucru, judecata urmată față cu unul din creditori sau 
față cu unul din debitori, este în privinţa celorlalţi res 
înter alios acta ?). 

Peremţiunea constituind un drept indivisibil, se ad- 
mite însă că, de câte ori obiectul judecăţei este indivisibil, 
perimarea unui apel după cererea unuia din intimaţi, fo- 
losește celorlalți cointeresaţi 3). | 

') 'Toullier D., V, partea II, 206, 207. Proudhon, Usufruit, 
III, 1297. Larombiăre, II, art. 1925, No. 19, 13 şi 17. 
Pardessus, Servitudes, II, 334. Molitor, 1, 255. Acest sistem 
era generalmente admis în dreptul vechii. Cpr. Pothier, II, 
907. Vogt, Ad. Pand, VIII, 5, 1, în fine, Donellus (Do- 
neau), Merlin, etc. 

:) Cpr. Laurent, XX, 122. Demolombe, XXVI, 630 urm. Bug- 
net asupra lui Pothier, II, p. 481. nota 1. Demante, V, 
328 bis XXVI urm. Griolet, De Vautoritt de la chose jugte, 
Revue pratique, t. 23, anul 1867, p. 272, 273. F. Herman, 
Ti, art. 1351, No. 1419. Garsonnet, Pr. că, III, p. 247, 
248, n. 9. Lacombe, De Vautorite de la chose jugte, 219. 
Pand. fr., 1, 744. Giorgio Giorgi, 1, 264. Cpr. C. Nancy. 
D. P. 85. 2. 180. 

3) Cas. rom. şi C. București. Dreptul din 1886, No. 44 şi 
Bulet. Cas. S-a 1, anul 1886, p. 778. Cpr. Cas. fr. D.P. 
16. 1. 30. C. Liâge, D. P. 86. 2. 105 şi nota lui Glasson. 
Garsonnet, Pr. ci, V, $ 1203, p. 866. — Jurisprudenţa 
franceză, consideră ca indivisibilă, din punctul de vedere
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De asemenea, legea și statutele creditului funciar pre-L, Cred. fun- VEdend că creanţele și prin urmare și ipotecele ce garan- fiar- tează acele creanţe sunt indivisibile, urmează de aci că formalităţile de urmărire făcute în persoana unuia din co- debitorii coproprietari ai imobilului ipotecat, sunt conside- rate ca făcute în contra tuturor coproprietarilor. Așa dar, dacă unul din codebitorii creditului urban a cădut în fa- liment, urmărirea făcută pentru întregul imobil ipotecat în persoana numai a celuilalt coproprietar, este valabilă şi oposabilă și falitului, de şi actele de urmărire n'au fost îndreptate în contra persoanei sindicului acestuia 1). 

Deosebiri între solidaritate şi indivisibilitate. 
Art. 1059. — Solidaritatea contractată >), nu dă unei o- bligațiuni caracterul de nedivisibilitate, (Art. 1039, 1041, 1060 urm., 1872 G. C. Art. 1219 C. fr.). 

„n obligaţiile solidare (art. 1042), ca și în acele in- divisibile (art. 1062), fie care creditor poate să ceară în- treaga creanţă, şi fie care debitor este obligat la plata în-. tregei datorii, însă, cu toată analogia care există între: ambele obligaţiuni, ele se deosebesc și nu trebuesc con- fundate, pentru că, precum foarte bine dice Dumoulin, aliud este teneri ad totum, aliud ad totum et totaliter 3). 
Intre obligaţia solidară şi acea indivisibilă “există, în adever, următoarele deosebiri : 
1” Solidaritatea derivă din voința omului (convenţie sau testament), ex voluntate, sau din lege, pe când indivi- sibilitatea provine din imposibilitatea în care se găsește debitorul de a executa obligaţia pro parte (ex necessitate), 

al perempţiunii, nu numai instanţele in care obiectul liti- giului este indivisibil şi reclamanții sau pâriții sunt le- gaţi între ei prin un raport de solidaritate (Cpr. C. Pa- ris, D. P. 177.2. 11), dar încă şi acele în care ei sunt u- niţi prin un interes comun. Cpr. Garsonnet, op. şi loco cit., 1) Cas. rom. Bulet. S-a I, anul 1893, p, 289. *) Adecă solidaritatea care resultă din convenție sau testa- ment (art. 1041), şi trebue adaos și acea legală, căci atât solidaritatea legală cât şi acea convenţională trebuesc deo- sebite de indivisibilitate. Cpr. Pand. fi. 1, 644. Demo- lombe, XXVI, 536. Larombitre, II, art. 1219, No. 3. 3) Cpr. Giorgio Giorgi, 1, 80 și autorii vechi şi moderni ci- taţi acolo.
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căci, dacă obligaţia indivisibilă ar putea fi executată pro 
parte, fie care creditor n'ar avea drept de cât la partea 
sa. Debitorul solidar, cu alte cuvinte, poate fi constrâns 
la plata întregei datorii, pentru că el o datorește în rea- 
litate, ca și cum ar fi singur debitor, fiind că el repre- 
sintă pe ceialalţi codebitori în toate actele care pot avea 
de efect stângerea sau împuţinarea obligaţiunii (art. 1056); 
pe când debitorul unei obligaţii indivisibile, de și nu da- 
torește întreaga datorie, totuși poate fi urmărit pentru tot, 
din causa imposibilităţei în care el se găsește de a plăti 
pro paie. Dumoulin exprima această idee dicând că cre- 
ditorul solidar datorește fohum et fotaliter, pe când codebi- 
torul unei datorii indivisibile datorește 7otum, nu însă şi 
totaliter |). 

20 Obligaţia solidară se împarte între moștenitorii 
creditorului și acei ai debitorului, fie care neavând drept 
de cât la partea sa şi neputând fi obligat de cât la a- 
ceastă parte, de unde şi consecinţa că întreruperea pres- 
cripții faţă cu unul diri moștenitori nu 'şi produce efec- 
tele sale față cu ceialalţi (art. 1872, $ 2 și 3) 2); pe când 
obligația indivisibilă nu se împarte între moștenitorii ere- 
ditorului (art. 1064, $ 1) sau ai debitorului (art. 1063), 
de unde și consecinţa contrară că prescripţia intreruptă 
față cu unul din moștenitorii creditorului sau debitorului, 
este întreruptă și față "cu ceialalți (art. 1072, $ 253). 

3% Obligaţia indivisibilă se împarte între diferiţii de- 
bitori, de câte ori obstacolul care se opune la divisiune a 
încetat, ceea ce se va întâmpla, de exemplu, de câte ori 
ea se va preface în daune (art. 1075), adecă în bani, și 
prin urmare, în o obligaţie divisibilă 4); pe când obliga- 
ţia solidară remâne ceea ce era din capul locului, adecă 
pentru totalitatea ei în sarcina fie căruia din debitori (art. 
1044, $ 1); 

4 În obligaţiile solidare, de câte ori corpul cert care 
făcea obiectul obligaţii a perit prin culpa unuia din debi- 
tori, sau În urma punerei sale în întărdiere, ceialalți code- 
bitori nu sunt liberaţi, ci datoresc solidaricește valoarea 

1) Vedi supră, p. 116, text și nota 1. 
) Vedi supră, p. 186. 
5) Vedi supră, p. 241, nota 1, în fine şi p. 249, 250. 
+) Cas. fr. D. P. 88. 1. 19. Vegi şi supră, p. 246, nota 2. 

Cpr. şi Thiry, III, 34.
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lucrului perit, fiind aparați numai de daune (art. 1044) 1); 
pe când, din contra, în obligaţiile indivisibile, perirea o- 
biectului. intâmplată prin culpa unuia din codebitori se con- 
sideră ca un caz fortuit în privinţa celorlalți, și aduce li- berarea lor (art. 1156) 2). Această deosebire provine din 
mandatul, pe care Codul fr. îl presupune intre codebitorii solidari, și pe care Codul nostru îl prevede anume (art. 1156), mandat care nu-are ființă între codebitorii unui lucru indivisibil. 

Tot din acest mandat mai resultă încă între ambele obligații, cu toate că chestiunea este controversată, o deo- sebire în ceea ce privește puterea lucrului judecat 3). 
Din acest mandat mai resultă încă că cererea de do- bendă făcută contra unuia din debitorii solidari, face să curgă dobânda în contra tuturor celorlalţi codebitori (v. 

p. 187), ceea ce nu are loc în materie de obligaţii indivisibile, unde nici o legătură nu există între diferiții codebitori 4). 
Din cele mai sus expuse ușor se poate vedea că o obligaţie solidară nu este indivisibila (art. 1059), precum 

nici 0 obligaţie indivisibilă, nu este solidară 5), 
Totuși cea mai mare confusiune domnește în juris- 

prudenţă, și multe din decisiile cele mai însemnate date asupra acestei grele materii, confund solidaritatea cu indi- visibilitatea $), cu toate că art. 1059 are tocmai de scop de a atrage, în această privință, Inarea aminte a judecătorilor, 

  

1) Vedi supră, p. 183. 
*) Cpr. T. Huc, VII, 365, p. 486. Baudry, II, 1002, 4. 'Thi- 13, LII, 34. Demolombe, XXVI, 540. Mourlon, II, 1300. „_ Pand. fr, 1, 641.. 
2) Vedi supră, p. 169, 190 şi 251 urm, 
*) Laarent, XVII, 403, T. Huc, VII, 365, p. 48. Baudry, II, 1002, 40. Demolombe, XXVI, 540. Pand. fr., 1, 639. 5) Vegi în privinţa deosebirelor care există între aceste două specii de obligaţiuni, 'Thiry, III, 34. Baudry, 11, 100. Mourlon, II, 1300. 7. Huc, VII, 365. Pand. fr. I, 635 urm. Demolombe, XXVI, 540. Laurent, XVII, 399 urm. Reâpert. Dalloz, Oblig., 1526, ete. Vedi şi supră, p. 175, 176. %) Astfel, prin 0 confusie regretabilă, Curtea de Casaţie din Francia a decis (11 ianuau: 1825) că obligaţia indivisibilă prin natura sa, este în tot-deauna solidară, chiar când so- lidaritatea n'a fost anume stipulată. Râpert. Dalloz, vo Oblig., 1516, nota 1. 'Pot în această, greșală a picat şi Curtea din Bordeaux (14 iunie 1834), Repert. Dalloz, v? cit, 1513, n. 1. 

255



256 

Definiţie. 

Daunele 
compensato- 
rii sau mo- 

ratorii, 

In ce poate 
să consiste 
clausa pe- 

nală. 
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SEOȚIUNEA VI. 

Despre obligaţiunile cu clausă penală. 

Definiția -clausei. penale. 

Art. 1066. — Clausa penală este aceea prin care o per- 
soană, spre a da asigurarea pentru execuţiunea unei obligaţiuni, 
se leagă a da un lucru în caz de neexecutare din parte-il). (Art. 
1068, 1087, 1108 C. C. Art. 439 C. com. Art. 1996 0. fr). 

Clausa penală (sfipulatio pana), Ronventionalstrafe, 
după denominaţiunea germană, este o convenţie accesorie 
prin care debitorul, în scop de a asigura obligaţia princi- 
pală, se obligă la o prestaţiune determinată, consistând în 
genere în o sumă de bani?), pentru casul în care el nu 
sar ţinea de cuvânt. 

Penalitatea poate fi promisă atât pentru lipsa de e- 
xecutare, fie totală, fie parţială (art. 1066, 1087 C.C. 
art. 439 C. com.), cât și pentru simpla întărdiere adusă în 
executarea obligațiunii (art. 1069, $ 2 Cc. C. ant. 439 
C. com,). 

Ea poate fi stipulată nu numai în momentul închie- 
vei contractului, dar încă şi mai tărdiu pentru o creanţă 
existentă, și nu este numai de cât nevoe ca obligația să fie 
contractuală 3). 

Prin stipularea unei clause penale, părţile hotărese 
de mai înainte daunele-interese compensatorii la care va 
putea da loc inexecutarea totală ori parţială a „obligaţii 
(art.. 1069, $ 1, 1087), sau daunele interese moratorii ce 

  

1) Această definiţie este textual împrumutată de la Pothier 
(CI, 337. 

*) Cpr. Instit., 3, 15, De verb. oblig, $ 1, in medio. — Clausa 
penală poate să consiste într'un fapt, intro abstenţiune, şi 
chiar întrun lucru, după cum se exprimă art. 1066 C. C. 
şi art, 1763 din C. Calimach (1336 C. austriac). Cpr. De- 
molombe, XXVI, 643. Duranton, XI, 318. Pand. fe. 1, 2404. 
T. Huc, VII, 367. G. Giorgi, IV, 451. Cpr. L. 11, $ 2, 
Dig., 4, 8, De receptis, ete. Curtea de casaţie din Francia a de- 
cis că clausa penală poate să consiste şi în o decădere, de ex., 
in perderea primei de asigurare plătită unei societăţi. D. 
P. %. 1. 318. 

3) Cpr. art. 1428 C. saxon şi Er. Lehr, Traitț (lâment. de dr. 
germanique, II, '189.
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creditorul va suferi din executarea ei tardivă 1), curmând astfel contestaţiile care ar putea să se rădice asupra dau- nelor și făcând ca câtimea lor să nu mai fie necertă, ne Quantitas stipulationis în încerto sit, ac necesse sit actori probare, quid ejus întersit, dice $ 7 din Iustitute, III, 15. „Considerând, dice Curtea noastră supremă, că scopul clausei penale este de a, determina mai înainte şi prin bu- nă înţelegere cuantumul dannelor-interese ce sar datori de una din părţile contractante, în caz de neexecutarea obligaţii, pentru ca astfel să se evite întărdierea şi difi- cultăţile ce se întimpină la constatarea daunelor-interese pe calea contencioasă“ 2). 
Daunele interese convenționale și clausa penală fiind unul și acelaş lucru, legiuitorul ar fi trebuit: să se ocupe despre clausa penală în capit. VII, în care tratează des- pre daune-interese și în care se găsește art. 1087, ear nu so presinte ca o modalitate sau o modificare a obliga- țiunii. 
Clausa penală poate fi stipulată nu numai în conven- țiuni, dar și în testamente 3). Ea nu poate însă să resulte din o hotărire judecătorească. 

Scopul şi efectele clausei penale. 

Art. 10674). — Nulitatea obligaţiunii principale atrage pe aceea. a clausei penale. 
Nulitatea clausei penale nu atrage pe aceea a obligaţiu- nii principale. (Art. 1297 C. C. Arţ,. 1997 C. fr). 

  

') Clausa penală stipulată numai pentru casul inexecutărei o- bligații nu este aplicabilă de câte ori debitorul îşi execută obligaţia sa, insă mai tărdiu de căt trebuea. Cas. fr. Pand. Period. 87. 1. 981. 
*) Bulet. Cas. S-a II, anul 1893, p. 1074. Cpr. Giorgio Gior- gi, IV, 448. 
3) Astfel, testatorul ar putea să prevadă în testament că, mOş- tenitorul sau legatarul său va, fi lipsit în totul sau în parte de beneficiul legatului, dacă va ataca disposiţia sa şi nu "i va respecta voinţa. Vei t. IV, p. 102. Cpr. Pana. îr., Do- nations, I, 316 urm. şi autorităţile citate acolo. Laurent, XI, 473, 483 urm. Demolombe, XVIII, 278 urm. Cas. fr.D. P. 75. 1. 454. 
*) Art. 1067 şi urm. sunt aproape textual extrase din Pothier (II, 338 urm.). 
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Art. 1068. — Creditorul are facultatea de a cere de la de- 
bitorul care n'a executat la timp, sau îndeplinirea clausei penale, 
sau aceea a obligațiunii principale. (Art. 1021, 1077, 1079, 1081 
C. C. Art. 439 C. com. Art. 1928 C. fr). 

Art. 1069. — Clausa, penală este o compensaţiune a dau- 
nelor interese ce creditorul sufere din neexecutarea obligaţiunii 
principale. 

Nu poate deci creditorul cere de o dată şi penalitatea 
și obiectul obligaţiunii principale, afară dacă penalitatea nu s'a 
stipulat pentru simpla întărdiere a executărei. (Art. 1081 urm., 
1087, 1320, 1708 C. C. Art. 1929 0. f-.). 

Art. 439 C. com. — Dacă în contractul de transport a 
fost prevădută vre o clausă penală pentru neîndeplinire sau în- 
tărdiere a predărei, se poate cere şi executarea transportului şi 
clausa penală. 

Pentru plata clausei penale nu se cere ca paguba să se 
probeze. 

Când s'ar dovedi că paguba suferită esie mai mare de cât 
clausa penală, se poate cere diferinţa. 

Clausa penală nu poate să aibă loc când, în casurile pre- 
vădute de art. 425 și 428, cărăuşul nu este supus la respundere. 
Art. 1066—1069 C. C. Art. 414. italian). 

Art. 1087 1)... — Când convenţiunea cuprinde că, partea 
care nu va executa va plăti o sumă oare-care drept daune-in- 
terese, nu se poate acorda celeilate părţi o sumă nici mai mare 
nici mai mică. (Art. 969, 1066 urm. 1069 urm. Art. 1152 
C. francez). | a 

Art. 1070. — Penalitatea poate fi împuţinată de judecă- 
tori, când obligaţiunea principală a fost executată în parte. 
(Art. 1091 C. C. Art. 1931 C. fr). 

Art. 1708. — In transacţiune se poate stipula o penalitate 
contra aceluia ce nu se va ţinea de dânsa. (Art. 1020, 1021, 
1066 urm., 1069 C. C. Art. 2047 C. fi.). 

Clausa penală fiind o convenţie accesorie, nu se poate 
concepe fără o altă obligaţie, pe care legea o numește 
principală (art. 1067, 1069, $ 1); de unde și consecința 
firească trasă de art. 1067, că nulitatea obligaţii princi- 

1) Soluţia admisă de acest text este contrară teorii lui Po- 
thier (II, 345, 346) şi art. 1764 din Codul Calimach (1336 
C. austriac). 'Vegi infră, p. 209, n. 3. Art. 1087, despre 
care ne ocupăm în secţia de faţă numai în treacăt, va fi ex- 
plicât la locul său, în capit. VII, sub rubrica: Deterinina- 
vea daunelor interese prin convenția părților.
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pale atrage pe aceea a clausei penale !), principiu admis 
și în noul Cod german ?). 

Astfel, dacă în necunoştinţă de causă, “ți am vândut Art, 3314, un lucru care, în momentul vândării, nu mai avea fiinţă, 
stipulând și o clausă penală pentru casul de neexecutare 
sau de executare tardivă a contractului, această vândare 
fiind nulă, sau mai bine dis inexistenta (art. 1311), va cădea 
neaparat şi clausa penală, pentra că, după cum foarte bine 
dice Pothier (II, 338), obligaţia principală neputând în 
specie fi executată, nu poate să fie vorba de a o garanta 
prin o penalitate 5), 

Prin aplicarea. acestui principiu, art. 439, $ ultim din Art. 439, ş Codul comercial prevede că clansa penală stipulată întruuutin-C.com. contract de transport, nu poate să aibă loc de câte ori 
cărăușul nu este supus !a vespundere, adecă în casurile 
art. 425 şi 428 C. com. ?). 
  

1) „Cum principalis causa non consistit, nec ea quidem que se- 
quuntur, locum habent“. L. 129, $ 1, Dig, 50, 17, De vegu- lis juris. Vedi şi L. 19, $ 18, Dig., 34, 2, De auro, arginto, 
etc., unde se dice: „Accessio cedat principali. 

Art. 1297 din C. C. face aplieaţiunea aceluiaş principiu Axt. 1297 când decide că, în caz de vândare făcută prin dare de ar C.C. 
Vonă, convenţia accesorie a arvonei nu poate avea nici un 
efect, dacă convenţia principală a vinderei este nulă. Veqi 
înfră, p. 294, nota 1 

Nu trebue însă să confundâm clausa penală eu convenţia 
prin care s'ar fi promis ceva pentru a se acoperi viciul unei 
obligaţii. (Cpr. Instit., 3, 19, De inutil. slipulationibus). A- 
ceastă convenţie fiind principală, ear nu accesorie, este va- 
lidă, cu toate că obligaţia la care ea se referă ar fi nulă, 
Și fiind că este vorba, în specie, de o promisiune condiţio- 
nală ordinară, se vor aplica regulele de la condițiuni în 
genere. Vedi Van Wetter, Droif romain, IL, $ 307, p. 26. 
„De câte ori legea anulează promisiunea unei prestaţiuni, Art. 344 0. dice art. 344 din acest Cod, clausa penală stipulată pen- german. tru inexecutarea acestei promisiuni este şi ea nulă, chiar 
dacă părțile ar fi cunoscut nulitatea făgăduinţei, „selbst arenu 
die Partein die Unucirl:samhkeit des Versprechens gekannt haben“. 

3) Vedi aplicaţiunea acestui principiu în L. 69, Dig., 45, l, 
De verb. oblig., unde se dice că, dacă s'a stipulat să se deie 
Stichus, care era mort, clausa penală menită a garanta e- 
Xxecutarea acestei obligaţiuni este nulă; „S; quis Stichum 
mortuum dare stipulatus, si datus nou esset, penu vei împossi- 
bilis non commilteture. 

4) Cpr. asupra acestei disposiţiuni, E. Caluci, 1/7 Cod. di conu. 
ital. enmmentato, IV, 321, în fine. 

e 
—
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Astfel, promisiunile de căsătorie nefiind obligatorii, 
unei clause clausa penală menită a asigura executarea unei asemene 
penale în 

promisiile de promisiuni, ar fi deci nulă, gaia inhonestum visum est, vin- 
căsătorie. culo pane matrimonio obstringi, sive Futura, sive jam con- 

tracta 1), 

1) LL. 134, Pr., în fite, Dig., 45,1, De verb. oblig. Cpr. Pothier, 

Art. 1297 C. 
german. 

Conv. contr. 
ordinei pu- 

blice, 

Convenţia de 
a nu se des- 

părți. 

Divorțul 
este e] de ox- 
dine publică? 
Controversă. 

Contrat de mariage, VI, 44. Baudry, I, 415 bis şi II, 1005, 
in fine. Aubry et Rau, IV, $ 309, p. 113 şi V, $454,p. 
33, î. şi n. 26. T. Huc, VII, 368. Glasson, Du conseut. des 
âpouz au mariage, 97. Molitor, I, 149. Pand. fr. v Mariage, 
1, 348 urm.; ve Odlig., I, 50, 2380, 2381; vo Arrhes, 8. 
Bâdarride, Du dol et de la fraude, Il, 1353. C. Dijon, D. P. 
93. 92. 183 şi autorităţile citate în t. Va lucrării noastre, 
p. 459, n. 3. 

Art. 1297 din noul Cod german, 53 C. italian şi 45 0. 
austriac, sunt formali în această privință. Eată cum se ex- 
primă, în această privinţă, textul sus citat din Codul ger- 
man: „Das Versprechen einer Sirafe fiir den Fall, dass 
die Eingehung der Ehe untevbleibt, ist nichtig“. Cpr. art. 1580 
C. saxon; art. 53 C. italian; art. 45 C. austriace, ete. 

Tot astfel, nulitatea unei convenţiuni contrare ordinei 
publice sau bunelor moravuri, precum ar fi, de ex., aceea 
de a ucide un om (cpr. L. 123, Dig., loco cit.), va trage 
neaparat după sine nulitatea clausei penale de care această 
convenţie ar fi fost întovărăşită. Cpr. Cas. fi. D.P. 19. 
1. 77. Art. 181 din Codul federal al obligaţiilor este for- 
mal în această privinţă. 

De asemenea, convenţia ce soţii ar face de a nu se des- 
părţi (ne liceret divertere) fiind nulă, de oare ce dreptul de 
a se despărţi este esenţial căsătoriei, nulitatea acestei 
convenţiuni ar atrage şi pe aceea a clausei penale, care ar 
fi fost. stipulată pentru asigurarea execuțiunei ei. Cpr. Mo- 
litor, I, 149. 

Şi fiind că vorbim de divorţ, trebue să menţionăm că, 
într'o afacere în care am luat noi înşine parte ca advocat, 
Curtea din Iaşi considerând divorţul ca de ordine publică, 
Va admis pentru un străin domiciliat în ţară, în specie o 
austriacă catolică, de şi Codul austriac nu admite divorţul 
pentru catolici, ci ritiniai pentru ovrei, protestanți şi acei 
de religie ortodoxă (art. 111, 115 C. austriac). Dreptul din 
1895, No. 171. In acelaş sens: TPrib. Iaşi, Vlașca şi Iltov. 
Dreptul din 1890, No. 32 şi 44. Dreptul. din 1992, No. 57. 
Aceasta este şi părerea, profesorului de la Arasterdam, As- 
ser (Drept înternaţ., $ 15, No. 53, p. 115 urm. a traduc. 
Sehina). Chestiunea, este insă controversată, şi atât tribu- 
nalul cât şi Curtea din laşi au admis altă dată părerea, 
contrară (Dreptul din 1891, No. 57 şi din 1895,:No. 17).
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Principiul stabilit de art. 1067 nefiind însă absolut, Casurile în aa i CR NOIR : care elausa se poate întâmpla ca obligaţia principală să nu poată fi enală poate executată, și clausa penală, cu toate aceste, să remâe fi validă, cu validă. | | NI , , ohlis- prin- Astfel, dacă m'am obligat a'ţi transmite proprietatea cipală nu unui lucru care nu 'mi aparține, stipulând o penalitate ete i pentru casul când nu voi îndeplini obligaţia mea, această obligație va cădea prin faptul că nam dobândit lucrul străin spre a ţil trausmite, obligaţia mea prefăcânduse, în asemenea caz, în daune (art. 1073, 1075); clausa penală este însă validă, pentru că ea are tocmai de scop de a determina daunele aduse prin neexecutarea obligaţii prin- cipale (art. 1069), şi judecătorii m& vor condamna a plăti daunele stipulate, fixându-le ei însuși, dacă n'aș fi stipu- lat nici o penalitate 4), 

  

In acelaş sens, 'Tribun, Bruxelles, Dreptul din 1887, No. 11. Cas. rom. C. Focşani şi Galatz, Dreptul din 1884, No. 1 și din 1889, No. 27. Bul. Cas. S-a II, anul 1875, p. 3şi Bulet. S-a II, 1883, p. 1114. Laurent, I, 94 şi Droit inter- national, V, 119 urm., 194. A. Weiss, Droit international, p. 535 urm. Vedi asupra acestei controverse tom. I a lucrării noastre, partea II, p. 162, t. și n. 2 şi tratatul nostru în limba franceză, p. 119, î. şin. 1. 
1) Pothier, II, 339, Baudry, II, 825, 1006. TPhiry, TII, 36. Vigie, II, 1421. Laurent, XVII, 430. Demolombe, XXVI, 642. Demante, V, 163 bis III. qi. Huc, VII, 368. Aubryet Rau, IV, $ 309, p. 113, text şi n. 4. Pand. fi. I, 2389. Larombiere, III, art. 1227, No. 6. 

Alta este însă chestiunea de a se şti dacă, în legislația Vendarea noastră, vânarea lucrului altuia trebueşte considerată ca nulă Iuerului al- sau ca validă. Contrar celor ce am susținut altă dată, că VEN- cont: să darea lucrului altuia este validă între părţi, și nulă în privința» ” proprietarului lucrului (vedi t. III, p. 503, n. 2 şi t. IV, p. 182 şi 226), credem, după o matură reflexie, că vândarea unui corp cert şi determiuat, fie mobil, fie imobil, care în momentul vândărei aparţinea altuia, este nulă la noi ca și în Francia, cu toată eliminarea art, 1599 din Codul fe., pen- tru lipsă de causă (art. 966). Cumpărătorul având în ade- văr de scop dobândirea prop:ietăţei lucrului cumparat, pro- prietatea nu poate fi strămutată, vândătorul nefiind pro- prietarul lucrului vândut, Vânqarea este deci nulă pentru lipsă de causă, causa nefiind alt ceva de cât scopul prin- cipal şi imediat ce părţile 'şi au propus. Vegi t. V, p. 5, n. 5, în fine, p. 128 și 130, Cpr. Boissonade, Avant-projet de C. 0. pour PEmpire du Japon, II, p. 58 şi 74. Trib.
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Tot astfel, dacă presupunem că am stipulat că vei 

tăea de pe fondul d-tale cutare copac, care. astupă vederea 

Jui. X, sau la din contra, îmi vei plăti 1000 lei, clausa pe- 

Oblig. dea 
dobînâi lu- 
cerul străin 

spre al trans- 
mite altuia. 
Validitate. 

Vendarea lu- 
cxului altuia 
în materie 
comercială. 

Art. 59 C. 
com. italian. 

Dolj, Dreptul din 1894, No. 68. Vedi şi tom. V a lucrării 
noastre, p. 113, n. 1 şi p. 131. DI. Gr. Maniu (Dreptul co- 

merciul, Î, p. 128, No. 81), dice mai întăi că, în dreptul 

nostru, vândarea lucrului altuia nu este posibilă, ear câteva 

v&nduri mai la vale, că ea este permisă, cu deosebire de la, 

Codul civil francez (9). Mărturisese că nu înţăleg. DI. Al. 

Cerban (Dreptul din 1898, No. 33), dice că vândarea lu- 

crului altuia este resolubilă, ear nu nulă, soluţie admisă şi 

de Dl. Al. Deore (Dreptul din 1875, No. 21). Cpr. Lau- 

rent, XXIV, 102. Colmet de Santerre, VII, 28 bis VI, p. 

54, 55. 
Dar dacă vândarea lucrului altuia, adecă contractul care 

are de scop transferarea proprietăţei, trebue în principiu să 

fie declarat nul, la noi, ca şi în Codul fr.,în baza princi- 

piilor generale, cineva se poate obliga în mod valid a'şi 

procura un lucru străin şi a] ceda altuia. In asemenea caz, 

Sa promis propriul său fapt, ear nu faptul altuia, şi s'a 

contractat o obligaţie de a face, care neexecutânduse, se 

va preface în daune (art. 1075). Cpr. Boissonade, op. cit., 

p. 58. Laurent, XXIV, 105. Tartufari, 17 Cod. di comm. ital, 

commentato, I, partea II, 62. Baudry, III, 105. 'Thiry, II, 

537. Acollas, III, p. 260, 261. Arntz, III, 952. 

Soluţia de mai sus este ea aplicabilă în materie comer- 

cială ? Majoritatea autorilor francezi, întemeinduse pe cu- 

vintele pronunțate de tribunul Grenier la corpul legislativ, 

admit că vândarea lucrului altuia în materie comercială 

este validă, remănând ca vendătorul săși procure lucrul 

spre al preda cumpărătorului (Troplong, Vente, |, 232. 

'Poullier D. III, partea II, 131. Acollas III, p. 268. Guil- 

Jouard, Vent, L, 194. Aubry et Rau, IV, $ 351, p. 351. 

Boistel, Dr. comm., 453. C. Rouen (decisie casată). D. P, 

68. 2. 60. Cpr. Duvergier, Vente, 1, 223. — Contră. Lyon- 

Caen et Renault, Dr. comin., ELL, 105). Această soluţiune este 

formal admisă prin art. 59 din C. de comerţ italian: „La 

vendita. commevciale della cosa altrui € talida, dice acest text. 

Essa obliga îl venditore a farne Vacquisto e la cousegia al 

compratore, sotto pena del risarcimento dei danni“. (Vedi a- 

supra acestui text, Tartufari, op. cit, 66 urm, p. 113 urm.). 

Acest text fiind eliminat din Codul nostra de comerț, 

nu putem dice că vândarea unui corp cert şi determinat, 

care ar aparţinea altuia, ar fi validă în materie comercială, 

pentru că, în materie comercială, ca şi în materie civilă, 

vândătorul trebuind să transmită proprietatea cumpărăto-
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nală este validă, de și neavând nici unu interes, nu te pot 

  

rului (art. 1294), el nu poate să dee ceea ce nnare. Nemo dat guod non habel. (LU. 54, Dig, 50, 11). In acest sens, 
YEndarea lucrului altuia este nulă și înmaterie comercia- 
lă. 'Pot ce se poate dice numai este că, atât in materie ci- vilă cât şi în materie comercială, vândarea este validă de câte ori ea nu are de obiect un corp cert şi  determi- 
nat (mobil sau imobil), ci un genus (art. 964). Astfel, qa- că'ţi-am vândut 1000 de saci de grâu sau de porumb, vân- darea este validă, de şi nu am aceste producte în posesiu- 
nea mea, pentru că din însuş natura lucrului vândut re- sultă că amândoi am înțeles a face o vândare productivă de obligaţiune, adecă aţi transmite proprietatea producte- 
lor vândute, pe care mi le voi procura ori cum şi de la 
ori cine voi putea, ear nu aţi transmite de îndată pro- prietatea lor, aceasta fiind chiar cu neputinţă, lucrul vândut fiind determinat numai în specia sa, în genere. (Vedi t. V, p. 11, t. şin. 2; p. 196 şi 167). Productele vândute ne: 
aparţinând deci nimănui, m'am vândut lucrul altuia, şi deci 
vândarea este validă, fie ea civilă sau comercială. Cpr. Ly- on-Caen et Renault, Di. comm., III, 105. Thaller, Dy-. comm., 829, în fine. Laurent, XXIV, 104. Baudry, III, 501. 'Thiry, INI, 537. Duranton, XVI 181. Acollas, III, p. 268. Col- met de Santerre, VII, 28 bis 1. Aubry et Rau, VI, $351, p. 351. FE. Herman, IV, art. 1599, No. 40, 41. Guillouară, Vente, IL, 188. Arntz, III, 951. 
Am dis că principiul nulităţei vendărei unui corp cert; Combinarea și determinat, care aparţine altuia, se aplică nu numai la principiului imobile, dar şi la mobile şi chiar la vândarea unei coră-nulităţei o bii (Cas. fr. D. P. 70.1. 127), nefiind nici o rațiune de a Îi alia ca distinge între mobile şi imobile. Acest principiu fiind însă, art. 1909, în privinţa mobilelor, modificat prin art. 1909, se decide 

generalmente în Francia, că cumpărătorul de bună credinţă a unui lucru mișcător străin nu poate să propue nulitatea 
vândărei, pentru că el devenind proprietarul lucrului ven- dut în baza art. 1909, nu are nici dreptul nici interesul de a provoca nulitatea vângărei lucrului pe care Pa primit, de cât atunci când ar fi expus la o acţiune în revendicare din partea adevaratului proprietar. (Cpr. Aubry et Rau, IV, $ 351, 358, t. şi n. 56). 

Această soluţie este însă inadmisibilă la noi, pentru că, în sistemul legiuirei noastre, cumpărătorul mobilelor corpo- 
rale devenind proprietar prin presciipţia instantanee (art. 1909) (v. t. V,p.174,n. 1; 115, 382, 383; v. şi ta. nos- tru în limba fr.,p. 497, 498. Cpr. Cas. rom. şi trib. Ilfov, Dreptul din 1894, No. 71 şi din 1896, No. 33. Al. Degre, Dreptul din 1889, No. 14), nimene nu se poate prevala în contra lui de prescripția pe care el nu înţelege și nu
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sili aţi îndeplini obligaţia principală 5), pentru că, în ca- 

sul de față,.este întocmai ca şi cum aș fi dis: Imi vei 

plăti 1000 lei, dacă nu vei tăea cutare copac?). 

Casul in care In fine, dacă presupunem că, în numele meu, ți am 

faptul altuia PLOMIS faptul altuia, promiţându-ţi, de exemplu, că A îţi 

va da un cal, această convenţie este nulă, pentru că, în 

specie, nici A, nici eu nu sunten obligaţi. A nu este obli- 

gat aţi da calul, pentru că na consimţit, ear eu nu sunt 

obligat, pentru că n'am promis faptul meu, ci faptul al- 

imia 5). 
Casul în care Ei bine, cu toate acestea, dacă m'am obligat a plăti 

Clausa pena-o clausă penală pentru casul când A nu “ţi va da calul, 

obligaţia această convenție accesorie şterge viciul convenţii princi- 

me iei Pale; conterindu-ți o acţiune în contra mea, în casul când 

un efect. A nu 'şi va îndeplini obligaţia. Clausa penală face deci, 

în specie, să devie validă o obligaţie care, din capul lo- 

cului, era menită a nu produce nici un efect 4). 

Art. 1067, în Dar dacă, în principiu, nulitatea obligaţii principale 

"atrage pe aceea a clausei penale, art. 1061, în partea sa 

finală, adaogă cu drept cuvânt că nulitatea clausei penale 

pu atrage pe aceea a obligaţii principale, pentru că, după 

cum ne spune earăș Pothier (II, 340), principalul nu atâr- 

nă de accesoriu, și poate subsista fără dânsul 5). In ase- 

menea caz, clausa penală va fi presupusă nescrisă, și dau- 

voeşte s'o invoace. 'Trebue să decidem deci că el are în 

toate casurile acţiunea în anulare. Cpr. Laurent, XXIV, 

110. 
1) Cpr. Pothier, II, 339. Bandry, II, 825. Demolombe, XVI, 

641. Maread6, IV, 435. Duranton, XI, 330. Demante, V,33 

pis 1. Molitor, 1, 150. Laurent, XV, 553 şi XVII, 429. Cpr. 

şi Baudry et Barde, 0blig., I, 153. 

Baudry, II, 895, in fine. Accarias, Pr. de dr. vomain, Il, 

539 urm., p. 120 urm. (ed. 4-a din 1891). 

3) Vedi t. V, p. 9% şi axticolul ce am publicat în diarul 

Dreptul din 1894, No. 19. Cpr. Iustit, $ 3, III, 19, Dei- 

nutilibus stipulationibus, unde se dice: „Si quis alium datu- 

um facturumve guid spoponderit, non obligabitur, veluti si 

spondeat, Titium quinque atreos daturum“. 

4 Cpr. Pothier, II, 239. Baudry, II, 1006. Demolombe, XXVI, 

640. Pand. fr., |, 2388. Laurent, XVII, 429. Molitor, Î, 

150. Vegi şi T. Huc, VII, 369. | 

5 Cpr. L. 91, Pr. şi 126, $3, Dig, 45, 1, De verb. obliga- 

tionibus. 

9 
=
—
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nele la care ar putea da loc neexecutarea sau executarea 
tardivă a obligaţii, se vor determina după dreptul comun. 

Scopul clausei penale fiind de a asigura executarea 
obligaţii principale 1), obligaţia cu clausă penală trebuește 
distinsă de obligaţia alternativă *), facultativă 3), şi acea 
sub condiţie potestativă din partea debitorului 4). 

Aşa fiind, debitorul nu are alegerea de a executa o- 
bligația principală sau de a plăti penalitatea, pentru că atunci clausa penală nu 'și ar mai atinge scopul, de vre- 

1) Cpr. Giorgio Giorgi, IV, 448, 450. 

265 

Art. 1068, 

2) Intre obligaţia alternativă şi acea cu clausă penală există Deoseb. între următoarele deosebiri : 1* In obligaţia alternativă, toate lu-oblig. cu elau- crurile sant datorite, sant în obligatione, cu toate că unul singur este în solutione, de unde şi consecința că, dacă unul din aceste lucruri pere prin caz fortuit, celelalte remân dato- rite; pe când, în obligația cu clausă penală existând donă obligaţiuni, una principală şi pură şi simplă, ear cealaltă accesorie şi condițională, contractată pentru casul când o- bligaţia principală va remânea fără executare, cât timp a- ceastă condiţie nu se îndeplinește, penalitatea nu este da- torită ; de unde şi consecința că, dacă obiectul obligații principale pere prin caz fortuit, debitorul este cu desevâr- şire liberat, condiția ne mai putânduse îndeplini. 2 A doua deosebire între obligaţia alternativă şi acea cu clau- să penală este următoarea: Natura acţiunei mobiliare sau imobiliare a obligaţii alternative atârnă de plata care se face (vedi supră, p. 136, 140), pe când natura obligațiunii cu clausă penală se determină din capul locului prin natura lucrului principal, ear nu prin natura penalității ce debi- torul plăteşte în caz de neexecutare. Cpr. Thivy, III, 36, 38. Mourlon, II, 1229, 12839. Demolombe, XXVI, 33. Lau- rent, XVII, 230, 431. Giorgio Giorgi, IV, 454. Larombiăre, III, art. 1928, No. 5. Pand. fr., 1, 1500, 2407. 

să penală şi 
acea alter- 

nativă, 

*) Intre obligaţia cu clausă penală şi acea facultativă există Deoseb. între următoarea deosebire : In această din urmă obligație, de-oblig.cu clau- bitorul poate să se libereze îndeplinind prestaţiunea care este în facultate solutionis, pe când în obligația cu clausă penală, el nu poate să ofere creditorului penalitatea in 19- cul prestaţiunei principale, a cărei executare ereditorul poa- te în tot deauna s'o ceară. GQ. Giorgi, loco supră cit. Thiry, III, 36, 38, p. 58. Pană. fe. Î, 2408. Demolombe, XXVI, 646. Laurent, XVII, 433. Demante, V, 162 bis IL. Vegi Și supră, p. 136. 
4). Cpr. 'Phiry, III, 36, p. 52 şi 38, în fine. 

să penală și 
acea faculta- 

tivă.



Casurile in 
care debito- 

rul poate 
plăti penali- 
tatea in locul 
oblig. prin- 

cipale. 

Execut. 
oblig. după 
ce se 'ceruse 
penalitatea, 

şi vice versa. 
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me ce, prin plata ei, debitorul s'ar putea sustrage de la 

obligaţia principală ?). 
Creditorul având însă tot-deauna facultatea de a, 

cere executarea obligaţii, când aceasta este cu putință (art. 
1021), remâne liber, la caz de neexecutare din partea de- 
bitorului, de a cere, după alegerea sa, sau îndeplinirea o- 
bligaţii principale, sau aceea a penalităţei (art. 1068), 
dacă el nu preferă să ceară resoluţia convenţii), soluțiune 

care era admisă și la Romani ?) și care este foarte juri- 
dică, pentru că clausa penală fiind o garanţie mai mult în 
favoarea sa, nu poate să'i rădice dreptul ce el ar fi avut 
în lipsa ei 4). 

1) Cpr. 'Phiry, III, 36. Laurent, XVII, 445. Baudry, II, 1005. 
Larombiere, INI, art. 1228, No. 2. Pand. fr., Î, 2494. Gior- 
gio Giorgi, IV, 402. 

Debitorul numai atunci va putea să plătească penalita- 
tea în loc de a executa obligaţia principală, când prin sti- 
pularea unei clause penale părţile ar fi înțeles să facă o 
novâţiune, adecă să stângă prima obligaţie şi s'o înlocu- 
ească prin o penalitate, în care caz penalitatea este o obli- 
gaţie nouă, principală, care se substitue obligaţii primitive. 
Novaţiunea nepresnpunânduse însă, voinţa părţilor trebue, 
în această privinţă, să fie neindoelnic exprimată în act 
(art. 1130). Cpr. Pothier, II, 341. Laurent, XVII, 445. 
Demolombe, XXVI, 652. Larombiere, III, art. 1228, No.4. 
Aubry et Rau, IV, $ 309, p. 114. Demante, V, 164 bis. 
Pand. fr., I, 9497. 
Cpr. Laurent, XVII, 446. T. Huc, VII, 372. Pand. fr, 1, 
2499. Giorgio Giorgi, IV, 461. Cas. fr. D. P. 56. 1. 443. — 
De câte ori executarea obligaţiunii este cu putință, şi cre- 
ditorul preferă s'o aducă el singur la îndeplinire cu chel- 
tueala debitorului (art. 1077), renunțând la penalitate, ceea 
ce el este liber de a face, debitorul va trebui să'i restitue 
cheltuelele făcute cu ocasiunea aducerei obligaţii la înde- 
plinire, chiar dacă aceste cheltueli ar întrece cu mult clau- 
sa penală, pentru că asemene cheltueli nu sunt; datoritecu 
titlu de pedeapsă, ci ca o urmare a execnțiunei obligaţii 
principale. Demolombe, XĂVI, 651. G. Giorgi, IV, 462, 
Duranton, XI, 342. Larombiere, III, art. 1231, No. 3. 

3 IL. 10, $ 1, Dig. 2, 14, De pactis şi L. 2$, Dig, 19, 1, De 
actionibus empti et venditi. 

4) Cpr. G. Danielopol, Gaz. Arocaţilor, anul 18917, No. 7. — 
Creditorul poate deci, în ori ce caz,să ceară îndeplinirea 
penalităţei în loc de indeplinirea obligaţiunii. El ar putea 
să ceară executarea obligaţii principale, chiar după ce a 

1 
—
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Clausa penală fiind echivalentul executărei, adecă re- Creditorul 
presintând daunele interese suferite de creditor din causa iu 
neexecutărei obligaţiuni principale (art. 1069, $ 1)!), cereşipe- 

; "aţă A 4 N s nalitatea și consecința neaparată este că, de câte ori asemenea clausă execut. obli- 
a fost stipulată pentru a asigura executarea obligații, cre-  gaţii. 
ditorul nu va putea cere în acelaș timp și penalitatea şi 
obiectul obligaţii (art. 1069, $ 2), pentru că ar lua ace- 
laș lucru de două ori?). 

Pentru ca creditorul să poată cere în acelaş timp şi Casurile în 
penalitatea și executarea obligaţii principale (sfiputatio CA? roditor 
pene vato manente pacto), trebue ca clausa penală să fi fost cere şi pe- 
stipulată pentru simpla întărdiere a execuţiunei (art. 1069, alitatea și 
$ 2) 5), cumulul de astă dată nefiind nedrept, de oare ce oblig. prin- 
penalitatea represintă, în asemenea caz, daunele moratorii  “iPale. 
menite a despăgubi pe creditor de pagubele causate prin 
inexecutarea obligațiunii la timp 2, 

declarat mai întăi că înțâlege să execute penalitatea, şi 
dice-tersa, pentru că, după cum am măi spus-o o dată 
(supră, p. 93), adagiul Electa una via, non datur recursus 
ad alleram uu este nicăiri înseris în Codul nostru. Cpr. 
Giorgio Giorgi, IV, 462 bis. 

Art. 340 din noul Cod german prevede din contra că, Art. 340 C. 
dacă creditorul a declarat debitorului că înţelege a cere german. 
clausa penală, el nu mai poate cere executarea obligațiu- 
nii principale: „frhlărt der Glaiibiger demn Schuldner, dass. 
er die Strafje verlange, so îst der Anspruch. auf Erfiillung 
ausgeschlossen“. 

1) Cpr. Giorgio Giorgi, IV, 448, 451. 
*) „Iniguum enim esse, et hominem possidere, et poenam exigere“. 

L. 4, $ 7, Dig., 44, 4, De doli mali et metus ezceptione. 
3) Nu este însă nevoe ca clausa penală să fi fost stipulată 

în mod expres pentru simpla întărdiere, această stipulaţie 
putând să resulte din intenţia neindoelnică a părților, care 
se apreciază în mod suveran de judecătorii fondului. Ast- 
fel, de câte ori clausa penală va fi egală sau superioară 
valorei obligaţii principale, ea se va considera, ca stipulată 
pentrn inexecutarea obligaţii, ear de câte ori va fi mai 
mică, pentru simpla întărdiere. Cpr. Bandry, II, 1008. 'Thi- 
2Y, III, 36, Laurent, XVII, 459. Demolombe, XĂVI, 651. 
Demante, V, 166 bis II. Aubry et Rau, 1V, $ 309, p. 114, 
nota 6. Pand. fr., 1, 2505. Râpert. Dalloz, Supplâm., Oblig., 
651. 'P. Huc, VII, 373. 

*) Legislaţiunile străine admit acelaş principiu. Vedi art. 341, Dreptul 
$ 1 C. german; art. 1499. saxon; art. 179, $2 CC. fe- străin. 
deral (Elveţia) ; art. 1212 C. italian ; art. 1153 C. spaniol; 
art. 1343, $ 2 C. neerlandez, ete.
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Cumulul 
poate fi ad- 

Osebit de aceasta, cumulul penalităței şi a executărei 
mis prin con. Obligaţii principale va mai putea încă să aibă loc de câte ori Yen. părților.aceasta va resulta din voinţa expresă sau tacită a părţilor. 

Art, 1708, Astfel, într'o transacțiune, s'ar putea stipula o pena- 
litate contra părţii care: nu se va ținea de dânsa, adecă 
care va refusa de a o executa (art. 1708), şi în aseme- 
nea caz, partea care va fi silită a recurge la justiţie pen- 
tru executarea transacțiunei, va putea să ceară atât pena- 
litatea cât și menţinerea transacțiunei, dacă aceasta a fost 
intenția părţilor contractante D). 

Art. 983, La caz de îndoeală, cumulul nu va avea loc, con- 
form principiului înscris în art, 9832). „Semper în obscu- 
ris, guod minimum est seguimurt 3). 

Art, 439 C. 
com. 

In fine, art. 439 din Codul de comerț prevede că, în 
contractele de transport, se poate cere și executarea trans- 
portului și clausa penală, fie că ea a fost stipulată pentru 
neindeplinirea, sau numai pentru simpla întărdiere a pre- 
dărei. Aceasta este o derogare de la dreptul comun, pe care 
o justifică numai interesul comerciului 4. 

Impărţeală, 
compromis, 

ete. 

” 

5 

%) 

”) 

Clausa penală putând fi stipulată într'o împărţeală 5), 

  

1) Cpr. E. Herman, IV, art. 2041, No. 2. Giorgio Giorgi, IV, 
459, 460. Larombiâre, III, art, 1229, No. 5. Guillouară, 
Transactions, 126. G. Danielopol, loco supră cit. Demolombe, 
XĂVI, 658, şi autorii citați în nota următoare. 
Cpr. Laurent, XVII, 461 si XXVIII, 381. Molitor, I, 158, 
Demolombe, XXVI, 659. Larombiăre, III, art. 1229, No. 
5. Aubry et Rau, IV, $ 421, p. 667, n. 14. F. Herman, 
IV, art. 2047, No. 1. Guillouard, op. cit., 195. G. Giorpio, 
IV, 459, 460. Demante, V, 166 bis III. Mass6-Vergs, V, ş 
168, p. 89, nota 6. Troplong, Transactions, 103 urm. P. 
Pont, Perits contrats, 11, 621 urm. Pand. t., I, 2509. — 
Vedi însă Rigal (Transactions, p. 134) şi Toullier (III, par- 
tea IT, 830), după care cumulul va avea le tot-deauna, 
de câte ori o penalitate ar fi fost stipulată într”o transac- 
țiune, fără a se mai cerceta intenţia părţilor, soluţie care 
este prea absolută şi pe care adnotatorul lui 'Poullier, Du- 
vergier, cu drept cuvânt o respinge (loco cupră cit., p. 514, 
nota a). 
L. 9, Dig., 50, 17, De regulis juris antiqui. Vedi şi L. 56, 
Dig., loco cit., unde se dice: „Semper în dubiis, benigniores 
praferenda sunt“, 
Opr. Gr. Maniu, Drept. comercial, Il, p. 159, nota 1. E. Ca- 
luci, op. cit., IV, asupra art. 414, 319 urm., p. 399 urm. 
Cpr. L. 122, $ 6, Dig, 45, 1, De verborum oblizationibus.
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întrun compromis, etc., contra acelora care ar nesocoti a- 
semenea acte, principiul este acelaș, și părţile care ar exe- 
cuta împărțeala sau compromisul, vor putea să urmărească 
atât menținerea . actului cât și penalitatea, însă numai - 
când din împrejurările causei ar resulta că penalitatea a 

considerată ca o despăgubire pentru nerespectarea 
contraetului î). 
fost 

O altă consecinţă a caracterului clausei penale este 
că ea nu poate în principiu fi: modificată de judecători 
nici 

Art. 

în favoarea creditorulni, nici în favoarea debitorului 2, 
1087 derogând, în această privinţă, de la dreptul 

anterior 5), o spune anume în privința daunelor conven- 
ționale stipulate de. părţi, şi am v&dut (supră, p. 251) că 
clausa penală și duunele interese convenționale sunt unul 
şi acelaș lucru. 

Regula care oprește pe judecători -de a modifica, pe- 
nalitatea convenită între părţi sufere două excepţiuni: 

1 In contractele de împrumuturi sau de prestațiuni în 

Art. 1087. 

Casurile in 
care penali- 
tatea poate fi 
modificată 

natură (munci agricole), elausa penală fiind oprită după de judecă- 
legea din 20 fevr. 1879 (art. 1 și 2), judecătorii nu nu- 
mai că pot, dar încă sunt datori a o anula, de câte ori 

  

') 

*) 

Cpr. Pothier, II, 343. Laurent, XVII, 461. Demolombe, 
XVI, 661. Larombitre, III, art. 1229, No. 8. Pand. tr., 
I, 2512 urm. Demante, V, 166 bis III. 
Cpr. C. Paris, Pand. Ptriod., 86. 2. 13. — Art. 439 C. com. 
prevede că creditorul poate cere o sumă mai mare, de câte 
ori paguba ce el a suferit întrece clausa penală. Judecă- 
torii, în acest caz excepţional, au deci facultatea dea 
mări penalitatea stipulată de părţi. 
Vedi Pothier, I[, 346 şi art. 1164 0. Caiimach (1336 C. 
austriac), unde se dice că: „De câte ori datornicul va do- 
vedi cum că tocmita globire este peste mâsură, poate jude- 
cătorul s'o analogisească după lămurirea ce ar fi luat de 
la persoane experte, dacă va cere Lrebuință“. Vedi su- 
pră, p. 258, n. î, și infră, explic. art. 1087. 

Art. 343 din noul Cod german prevede de asemenea că 
„dacă clausa penală este prea exagerată (unoerhăltnis- 
smăssig hoch), ea poate fi redusă prin judecată la o sumă 
potrivită, după cererea debitorului, judecătorii ţinând so- 
coteală de toate interesele justificate ale creditorului, ear 
nu numai de acele băneşti“; şi acest text adaogă că reduc- 
țiunea, nu mai este cu putință, de câte ori penalitatea a 
fost executată : „Nach der Entrichtung der Strafe ist die He- 
rabselzung ausgeschlossent. , 

tori. 

Art. 439 C. 
com. 

Art. 1764 
C. Calimach. 

Art. 343 C. 
german.
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Art. 1070. 
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ar întălni-o în asemene contracte, chiar dacă ea ar fi fost 
ascunsă sub o altă formă, aplicând după împrejurări art. 1589 
modificat prin legea din 9 decembrie 1882, san art. 10841), 

20 Clansa penală poate fi micşorată de judecatori, 
nu însă înlăturată cu totul?), când obligaţia principa- 
lă a fost executată în parte, dacă, bine înțeles, părţile 
wau modificat prin convenţia lor sau n'au respins în totul 
aplicarea art. 1070, ceea ce ele sunt libere de a face (art. 
969), ordinea publică nefiind interesată în causă 3). 

Judecătorii nu vor usa însă de această facultate de 
cât atunci când executarea parţială ar aduce un folos 
oare care creditorului 4). 

Astfel, de exemplu, dacă te ai obligata'mi lucra 100 
de fălci de pământ, stipulând pentru ceasul în care această 
obligaţie n'ar fi executată, o clausă penală de 500 lei, pe- 
nalitatea va putea fi redusă de judecători, dacă 'mi ai lu- 
crat o parte din acest pământ, pentru că o parte din o- - 
bligaţia d-tale fiind achitată, n'am suferit pentru această . 
parte nici o daună, ci numai pentru partea de pământ 
care a remas nelucrată ?). 

Dacă însă executarea parţială nu este de nici un fo- 
los pentru creditor, penalitatea nu va fi redusă. Astfel 
ar fi, de ex., casul în care un pictor obligânduse sub o 
clausă penală oare care a'mi face portretul, lar fi făcut 
numai în parte, lăsându'l necomplect €). . 

1) Această excepţie este specială legislaţiunei noastre. 
:) Cas, rom. Bulet. S-a 1, anul 1878, p. 284 şi Dreptul din 

13179, No. 31. 
3) Cas. rom. S-a II, Bulet. 1893, p. 10783 şi Cur. judiciar din 

1993, No. 84. Cas. fr. şi C. Paris, D. P. 60. 1. 971. D.P. 
61. 2. 33. Demolombe, XXVI, 671 bis, 6172. Laurent, XVII, 
456. Larombiere, III, "art. 1931, No. 7 şi 11. Massă- Vergs, 
III, $ 552, p. 407, nota 12. 'Foullier D. III, partea 7 
839. Pand, fr. || '2588. Râpert. Dalloz, Suppl&n., Oslig., 
6683. Giorgio Giorgi, IV, 452. 

) Art, 1070 vorbind de executarea parţială a obligaţiuni, nu 
este aplicabil de câte ori clausa penală a fost stipulată 
pentru simpla întârdiere (art. 1069, $ 2). C. Rennes, 19 
mil 1886. Pand. fr., 1, 9534. Vedi. şi Cas. fr., D. P. 60. 

251 
%) Cpr. Polhier, II, 350. 
8 Cpr. Bauâry, II, 1007. Laurent, XVII, 454. Demolombe, 

XSVI, 609. Larombiăre, II, art: 1231, No. 1. Demante, V,
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Principiul art. 1070, după care penalitatea poate fi redu- 
să de judecători în caz de executarea parţială a obligaţii, este 
aplicabil și în caz când ar fi vorba de o obligaţie indivi- 
sibilă 1), şi chiar însuș penalitatea poate să consiste în pre- 
stațiunea unui lucru indivisibil 2). 

Casurile şi modul după care elausa penală devine exigi- 
bilă. (Art. 1230 din C. fr. eliminat de legiuitorul nostru). 

Pentru ca inexecutarea totală sau parţială a unei 
obligaţiuni să poată da loc la daune, trei condițiuni sunt 
neaparate : 

1” Inexecutarea trebue să fi adus o pagubă credito- 
rului; 20 Debitorul trebue să fi fost pus în întărdiere ; 30 
Inexecutarea trebue să fie imputabilă debitorului ?). 

10 In cât privește prima condiție, toată lumea recu- 
noaște că clausa penală este datorită prin simplul fapt al 
contravenţiunei, fără ca acel ce o reclamă să fie obligat a 
proba că a suferit vre o daună (cpr. art. 439, $2 0. 

ID
 

1
 

—
 

Creditorul 
poate cere 

clausa pena- 
lă, fără să 
dovedească 
că a suferit 

com.), şi chiar dacă sar stabili că el n'a suferit nici una, vreo pagubă. 
pentru că, precum foarte bine dice Curtea noastră supre- 
mă, scopul clausei penale este tocmai de a determina de 
mai înainte și prin bună înțelegere daunele ce sar datori 
de una din părţi celeilalte, în caz de inexecutarea obli- 
gațiunii, pentru ca astfel să se evite întărdierea şi difi- 
cultățile ce se întimpină cu constatarea acestor daune pe 
cale contencioasă 4). 

168 bis L Pand. fr., 1, 2533. Râpert. Dalloz, Supplem., 
Oblig,, 668. 

1) Asttel, dacă te-ai obligat a m6 lăsa să trec pe fondul 
d-tale pentru a'nie transporta recolta, convenind că, la caz 
de neexecutarea acestei obligaţiuni, îmi vei plăti 1000 lei, 
această penalitate va; putea fi redusă, dacă "mi ai interdis 
drumul după ce'mi am transportat o parte din recoltă. Cpr. 
Pothier, II, 352 urm. Demolombe, XXVI, 673, 674. La- 

" rombiere, III, art. 1231, No. 8. Pand. fr., 1, 2535. 
*) Pothier, II, 354. Demolombe, XXVI, 675. Pand. fr. 1 2530. 

Larombiere, III, art. 1931, No. 9. 
) Vedi înfră, explic. art. 1078 urm. 

4) Cas, rom. S-a ÎL. Bulet. 1893, p. 1073 şi Curievul judiciar 
din 1893, No. 84. Cpr. C. Paris, Nimes şi Trib. Versailles, 
Pand. Period. 88. 2. 309. Pand. Ptriod. 89. 2. 19. D.P. 
91. 2. 52. Demolombe, XXVI, 664, 671. Larombiăre, III, 
art. 1231, No. 2. T. Huc, VII, 378. Pand. fr., 1, 2524 

3
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Punerea în 
întărdiere. 

Art. 1230 C. 
francez. 

Oblig. de a 
-da sau de 

a face. 

Oblig. de a 
nu face, 

Art. 339 C. 
german. 
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20 In cât privește a doua condiţie, adecă punerea în 
întărdiere a debitorului, ea este aplicabilă clausei penale 
in virtutea principiilor generale. 

Art. 1230 din Codul francez prevede că debitorul nu 
poate fi obligat a plăti clausa penală, de cât după cea 
fost pus în întărdiere 1), fie că obligația principală este cu 
termen sau fără termen. | 

Acest text a fost eliminat de legiuitorul nostru, însă 
soluția este aceiaș la noi ca și în Francia, pentru că clau- 
sa penală nefiind de cât compensarea daunelor interese 
aduse creditorului prin neexecutarea obligaţiunii principale 
(art. 1069, 1087), penalitatea nu poate fi datorită de cât 
atunci când se datorese și daunele interese, adecă numai 
în urma punerei debitorului în întărdiere de a'și îndeplini 
obligaţia sa (art. 1079, 1081). 

Dacă obligaţia consistă în a da sau în a face, debi- 
torul va fi pus în întărdiere prin o somaţie extra-judicia- 
ră ce “i se va înmâna prin portăreii trib. domiciliului seu 
(art. 1079), sau prin un alt act echivalent, de ex., clemarea 
în judecată, de și art. 1079 n'o spune anume, după cum 
o spune textul corespundetor francez (art. 1139), pentru 
că chemarea în judecată este o punere în întărdiere mai 
energică de căt acea care resultă din o notificare extra- 
judiciară 2). 

Dacă obligaţia consistă în a nu face, debitorul care 
a calcat-o va datori penalitatea prin simplul fapt că a 
făcut ceea ce el se obligase a nu face (art. 1078) 3). 

„Dacă prestaţiunea consistă în o abstențiune, dice 
art. 339, în fine, din Codul german, clausa penală este 
datorită îndată ce intervine un act positiv contrar 4). 

» 

urm. Aubry et Rau, IV, $ 309, p. 114. — Contră. Râpent. 
Dalloz, Oblig., 1595. In Suplement însă (O5lig., 646), aceas- 
tă părere este cu drept cuvânt părăsită. 

1) Cpr. art. 339 din noul Cod german. | 
*) Cpr. Cas. rom. S-a 1. Bulet. 1876, p. 332. Vedi şi înfră, 

explic. art. 1079. 
5) Cpr. Pothier, II, 347. Demolombe, XXVI, 685. Laurent, 

XVII, 436. Toullier D,, III, partea II, 834. Thiry, III, 
36. Pand. fr, 1, 2436. Larombiere, III, art. 1930, No. 5. 
Cpr. C. Douai, D. P. 82. 2. 112. 

4) „Besteht die geschuldete Leistung in einen Unterlassen, so 
tritt die Verwirkung mit der Zuviderhandlung ein“. * 

.



MODUL DUPĂ CARE OLAUSA PENALĂ DEVINE EXIGIBILĂ. 

De asemenea, dacă obligaţia debitorului dea da sau 
de a face nu poate fi îndeplinită de cât într'un timp oare 
care, pe care el la lăsat să treacă, clausa penală va fi 
datorită prin simplul fapt al expirărei acestui timp (art. 
1081, în fine) 1). 
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In toate celelalte casuri, debitorul nu va datori clau- Punerea în 
sa penală de cât în urma punerei sale în întărdiere, afară 
de casurile anume determinate de lege, în care întărdierea 
are loc de drept (punere în întărdiere legală), de ex., în ca- 
surile prevedute de art. 1370, 1504, 1544, etc., sau când el 
a renunţat expres la ori ce punere în întărdiere (art. 1079 
punctul 1 și 2)2), 

Punerea în întărdiere este în principiu neaparată, 
chiar dacă obligația principală este cu termen, și terme- 
nul a expirat, pentru că, cu deosebire de ceea ce se în- 
tâmpla la Romani 5), simpla expirare a termenului nu mai 
aduce astădi exigibilitatea clausei penale, conform teorii 
lui Pothier (II, 349), care a trecut în art. 19230 din Co- 
dul fr. și care, după principiile generale, este admisibilă 
și la noi, cu toate că acest text lipsește din. Codul nostru.£). 

') Pand. fr., I, 2438. Larombitre, III, art. 1230, No. 1. Demo- 
lombe, XXVI, 686. 'Poullier D., loco supră cit, 

*) Pand. îr., L, 2440. Molitor, I, 160. 'Poallier D., LU, partea 
II, 834. Larombiăre, III, art. 1230, No. 1. Cpr. C. Paris, 
D. P. 60. 5. 381, No.3. 

3) Vedi L. 23, Dig, 44, 1, De oblig. et actionibus; Lu. "11, 
Dig., 45, 1, De verb. oblig. şi L. 19, Cod., 8, 38, De contra- 
henda et committenda stipulatione. 

Alta este însă chestiunea de a se şti dacă simpla ex- 
pirare a termenului pune pe debitor în întărdiere, sau, cu 
alte cuvinte, dacă maxima dies interpellat pro homine era 
sau nu admisă la Romani. Această chestiune, foarte contro- 
versată, va fi discutată la locul ei. Vedi înfră, explic. art. 
1078 urm. 

1) De câte ori obligaţia principală este cu termen, debitorul 
nu va putea fi pus în întărdiere de cât în urma expirărei 
termenului, pentru că, pănă atunci, el nu datorește încă... 
(ui doit ă terme ne doit rien. (Vedi supră, p. 191). — La- 
rombitre (III, art. 1230, No. 71) observă că sar putea în- 
tâmpla ca obligaţia principală să fie pură şi simplă, şi ter- 
menul să fi fost stipulat numai pentru clausa penală. In 
acest caz, obligaţia principală va fi exigibilă de îndată, ear 
penalitatea numai după expirarea termenului. 

In ori ce caz, prelungirea termenului obligaţii principale 

18 

întărgiere a 
debitorului.
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executarea 30 A treia, condiție neaparată pentru ca clausa pe- 
oda trei nală să poată fi cerută, este ca inexecutarea obligaţiunii 

imputată să fie imputabilă debitorului. Clausa penală nefiind, în -a- 
debitorului. qevăr, de cât determinarea de mai 'nainte a daunelor su- 

ferite de creditor prin inexecutarea obligaţii principale 
(art. 1069, $ 1, 1087), se înțelege că art. 1082 și 1083, 
care prevăd că debitorul este scutit de plata daunelor 
când se stabilește că inexecutarea obligaţii provine din o 
causă străină ce nvw'i poate fi imputată, adecă din causa 
unui caz fortuit sau unei forțe majore, sunt aplicabile şi 
clausei penale. 

Debitorul care n'a luat asupra'şi casul fortuit, va pu- 
tea deci să se sustragă de la plata clausei penale, dove- 
dind că inexecutarea obligaţii nu'i poate fi imputată î). 

Debitorul nu va mai putea însă invoca forţa majoră 
survenită în urma punerei sale în întărdiere, pentru că, în 
asemenea caz, el r&spunde de casul fortuit, ca și cum lar 
fi luat asupra lui (art. 1156) 2). 

In fine, Pothier (IL, 349, în fine) observă cu drept 
cuvânt că debitorul nu va. mai datori penalitatea, când 
creditorul este acela care Va împedecat de ași îndeplini 
obligaţia 3). 

Efectele clausei penale în privinţa moştenitorilor 
debitorului. 

Am vedut casurile în care debitorul poate să fie o- 
bligat a plăti clausa penală. R&mâne acum să cercetăm 

de cătră creditor, sau acordarea unui termen de graţie de 
cătră judecători, nu preschimbă natura obligaţii, şi clausa 
penală subsistă şi în urma prelungirei termenului (Cas. rom. 
Dreptul din 1819, No. 31 şi Bulet. Cas. 18178, p. 284), ju- 
decătorii putând să acorde un termen de graţie nu numai 
pentru obligaţia principală, dar încă şi pentru plata elau- 
sei penale. Cpr. Demolombe, XXVI, 683. Larombiere, III, 
art. 1230, No. 4. 

1) Laurent, XVII, 440. Pand. fr., [, 2447 urm. Demolombe, 
XXVI, 689. Larombitre, III, art. 1230, No. 6.—Buna sa cre- 
dinţă şi buna voinţă ceel ar fi avut de a îndeplini obligaţia 
nu lar scuti însă de plata clausei penale. (Argument din 
art. 1082). Demolombe, XXVI, 691. Pand. fr., 1, 2453 urm. 

2 Pana. fr., 1, 2451. Laurent, XVII, 439. 
3) Pand. fr., 1, 2452. Larombiăre, III, art. 1230, No. 6. De- 

molombe, XXVI, 690. Cpr. L. 199, $3, Dig., 45,1, De 
verb. obligationibus. |
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modul după care, în caz de inexecutarea obligaţii, clausa 
penală va fi plătită de cătră moștenitorii debitorului con- 
tra căruia ea a fost stipulată. 

Mai înainte de toate, este o ipoteză care nu sufere nici 
o dificultate, și care, pentru aceasta, nici n'a fost prevă- 
dută de lege. 

Presupunând, în adever, că însuş debitorul a contra- 
venit obligaţiunii ce luase și că, prin fapta sa, a făcut 
el însuș să se deschidă dreptul creditorului la clausa pe- 
nală, obligaţiunea de a plăti penalitatea stipulată va tre- 
ce, ca toate obligaţiile sale, la moștenitorii săi, conform 
dreptului coman. 

Deci, dacă prestațiunea care face obiectul clausei asul în care 
penale este divisibilă, adecă consistă în o sumă de bani, consistă în 
ceea ce se va întâmpla mai tot-deauna, obligația de ao bani. 
plăti se va împărţi între moștenitorii debitorului, și fie 
care o va plăti în proporţie cu partea sa de moştenire 
(art. 777, 1066). 

Dacă, din contra, obiectul clausei penale consistă în-Casul în care 
tr'un lucru indivisibil, ceea ce se va întâmpla a rare-ori, Cca a 
creditorul va putea cere întreaga penalitate de la fie care aa duo În 
din moștenitorii debitorului, conform art. 1065, remănând 
ca acel care va plati mai mult de cât partea sa săși 

exercite recursul seu contra celorlalți 1). Ă 
Dacă presupunem, din contra, că debitorul a murit asul în care 

pe când se afla încă în termen de ași exercita obligaţia li. se dato- 

şi câ inexecutarea ei, care dă drept creditorului de a cere peste faptu- 
clausa penală, se datoreşte unora, mai multora, san tuturor — torilor. 
moștenitorilor creditorului, legiuitorul reproducând, în a- 
ceastă privinţă, soluţia dreptului roman 2), admisă și de 
Pothier (II, 355), "distinge casul când obligaţia prin- 
cipală este indivisibilă (art. 1071) de acela când e divisibilă 
(art. 1072)3), distincțiune care nu'și primește aplicare de câte 

1) Cpr. Laurent, XVII, 462. Demolombe, XXVI, 693. Larom- 
bicre, III, art. 1232, No. 1 Duranton, XI, 367, 368. Pand. 
fr., 1, 2451. T. Huc, VII, 380. | 
Cpr. L. 4,$1 şi L. 85, $3, Dig., 45, 1, De verb. obiiga- 
tionibus. 

3) Art. 1071, 1072 presupunând o obligaţie principală indivi- 
sibilă sau divisibilă, ar fi fost poate mai bine ca aceste 
texte să figureze în secția precedentă, care se ocupă de in- 
divisibilitatea și divisibilitatea obligaţiunilor. Cpr. 'Thiry, 
III, 37, ab înitio. 

[CI
 
—



216 CODUL CIVIL—CABTEA JI.—TIT. III. —CAP. VI.— S-a VL—ART. 1071. 

ori este vorba de simple daune interese datorite în lipsă 
de ori ce clausă penală, căci asemene daune nu pot fi da- 
torite, chiar în caz de obligaţie indivisibilă, de cât de a- 
cei din moștenitorii debitorului care personal au contra- 
venit obligaţiunii, de oare ce, în asemenea caz, ei nu mai 
sunt urmăriți în calitatea lor de moștenitori şi pentru 
faptul debitorului defunct, ci pentru faptul lor personal î). 

Art. 1071 2. — Când obligaţiunea principală contractată 
cu o clausă penală este nedivisibilă, penalitatea, este debită prin 
contravenţiunea unui singur din eredi, şi se va putea cere san 
în totalitate în contra aceluia care a comis contravenţiunea, sau 
de la fie care erede în proporțiune cu partea sa ereditară, ear 
ipotecar pentru tot. 

Acela din eredi, care a plătit, are recurs în contra erede- 
delui din faptul căruia s'a îndeplenit condiţiunea penalităţei. 
(Art.. 1011, 1044, 1062 urm., 1746 C. C. Art. 19232 C. fr.). 

De câte ori obligația principală, contractată sub o 
clausă penală, este indivisibilă (art. 1057, 1058), adecă 
nu este susceptibilă de o executare parţială, precum ar 
fi, de exemplu, obligaţia de a lasa pe cineva să treacă pe 
un fond (îfer fier), de a zidi o casă, ete., inexecutarea 
ei, după moartea debitorului, din partea unuia din moște- 
nitorii sâi face ca întreaga penalitate să fie datorită, pen- 
tru că obligaţia neputând fi executată în parte, întreaga o- 
bligație n'a fost de loc executată, îndată ce există o con- 
travenţie din partea unuia macar din moștenitori. 

Cât pentru chestiunea de a se ști în contra cui pe- 
nalitatea poate fi cerută, art. 1011 dispune că creditorul 
poate s'o ceară de la fie care moştenitor, chiar necontra- 
venient, în proporţiune cu partea sa ereditară 3), remă-. 

1) Larombitre, Il], art. 1233, No. 11. 
2) Acest text reproduce No. 355 urm. din Oblig. lui Pothier. 
3) Dreptul creditorului de a urmări, pentru faptul unuia din 

moştenitori, pe acela care n'a contravenit obligaţii principa- 
le, pare la prima vedere inechitabil și este chiar criticat de 
unii (v. Maread6, IV, 655. Berviat St. Prix, II, 4610. Bois- 
sonade, II, 446, p. 480), însă soluţia admisă de Codul ac- 
tual după Pothier (II, 355), se justifică pănă la un punct 
oare care, pentru că, de câte ari obligaţia principală este 
indivisibilă, contravenirea, unuia din moştenitorii debitoru- 
lui echivalează pentru creditor eu contravenţia tuturor.
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nând ca acei care nu sunt culpabili de inexecutare să 
exercite recursul lor contra moștenitorului care a făcut ca 
penalitatea să devie exigibilă. 

Pentru a înlesni însă posiţiunea creditorului și pen- 
tru a face ca el să nu aibă nevoe de a exercita mai mul- 
te acțiuni, art. 1071 îi conferă facultatea de a urmări pe 
moștenitorul contravenient pentru totalitate, sau pe fie 
care moștenitor în proporțiune cn partea sa, după cum el 
va găsi mai folositor 1). 

Moștenitorii necontravenienți nu pot fi urmăriți fie 
care, de cât pentru partea lor respectivă de moștenire, 
pentru că, deși presupunem casul unei obligaţiuni îndivisi- 
bile, totuşi, prin neexecutare, ea, se transformă în 0 obli- 
gaţie divisibilă, precum este și penalitatea, care cele mai 
multe ori consistă în o sumă de bani. 
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Moștenitorii care deţin un imobil ipotecat pentru a Art. 1746,$ 2, 
garanta asigurarea clausei penale, pot însă, prin efectul 
acţiunei ipotecare (art. 1746, $ 2), să fie urmăriţi pentru 
penalitatea întreagă, remănându-le în ori ce caz recurs 
contra autorului contravenţii, fie că ei au plătit întreaga 
clausă penală, sau numai partea lor respectivă, puţin im- 
portă; pentru că acest din urmă făcînd prin fapta sa, 
să devie penalitatea exigibilă, trebue la urma urmei să 

Cpr. Molitor, 1, 168, p. 213. Demolombe, XĂVI, '00. Lau- 
rent, XVII, 463. Duranton, XI, 372. Pand. fe, 1, 92463, 
Larombiere, III, art. 1232, No. 4. 7. Huc, VII, 380. 

1) Astfel, presupunând că te ai obligat a'mi zidi o casă, cu 
îndatorirea de ami plăti 60000 lei, cu titlu de daune, la 
caz de neexecutare, dacă din trei moştenitori ce ai lasat 
în urma morței d-tale, unul din ei nu execută această o- 
bligaţie, eu voi putea cere de la fie care din ceialalți doi 
moştenitori partea lor respectivă din penalitate, adecă câte 
20000 lei, remănându-le, în asemenea; caz, recursul con- 
tra moștenitorului contravenient, precum şi facultatea pen- 
îmu mine de a urmări pe moștenitorul contravenient pen- 
tru întreaga penalitate. 

Aceasta lasă însă a se presupune că obiectul stipu- 
laţiunii penale este un lucru divisibil, de ex., o sumă de 
bani, căci dacă ea ar consista întrun lucru indivisibil, aș 
putea urmări pentru întreaga penalitate pe fie care moş- 
tenitor, remănând acestui din urmă recurs contra COINOŞ- 
tenitorilor săi. Cpr. 'Phiry, III, 37. Demolombe, XXVI, 
105. Duranton, XI, 368. Pand. fe., 1, 2410. Larombitre, 
TI, art. 1939, No. 11.
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sufere numai el consecinţele faptului su 1). De ace- 
ea, creditorul îl și poate urmări pentru penalitatea în- 
treagă, chiar dacă el n'ar deţinea un imobil ipotecat pen- 
tru siguranța clausei. penale. 

In fine, trebue să observăm că regula prevedută de 
art. 1071, ca și aceea prevădută de art. 1072, este apli- 
cabilă nu numai în casul când debitorul clausei penale 
a lasat mai mulţi moştenitori, din care unii au contravenit 
obligaţii principale, ci şi: atunci când datoria indivisibilă 

sub clausă penală a fost contractată de mai mulţi codebi- 
tori originari 2). 

In caz când obligaţia principală ar fi fost contrac- 
tată din capul locului de mai mulţi codebitori solidari, 
inexecutarea din partea unuia din ei ar face ca penalita- 
tea să poată fi cerută de la toţi, și ca unul din codebi- 
tori, chiar necontravenient, să fie ţinut în solidum pentru 
totalitatea ei, pe când moștenitorii debitorului, necontrac- 
tând personal, nu vor plăti clausa penală, după cum obser- 

vă Pothier (II, 355, za fine), de cât fie care pentru par- 
tea sa de moştenire 5). 

2% Casul în care obligația principală este divisibilă. 

Art. 1072 î). — Când obligaţiunea principală contractată, 
sub o clausă penală, este divisibilă, nu remâne supus. la pena- 
litate de cât eredele acelui debitor care a calcat legământul, şi 
aceasta numai pentru partea la care este ţinut în obligațiunea 
principală, fără a avea creditorul vre o acţiune contra acelora 
care au executat obligațiunea principală. 

Această regulă primeşte excepțiune în casul când cugetul 
părţilor a fost ca plata obligaţiunii principale să nu poată fi 
făcută în părţi, şi unul din coeredi a impedecat execuţiunea obli- 
gațiunii pentru totalitate. In acest caz, creditorul poate cere de 
la acesta penalitatea întreagă, ear de la ceialalţi coeregi pentru 
partea lor ereditară, remănând recursul ce au în contra erede- 
lui care a împedecat executarea obligațiunii. (Art. 1058, 1000, 
1061, $3 C. C. Art. 1233 C. fr). 

1) Cpr. L. 85, $ 3, Dig., 45, 1, De verb. obligationibus. 
>) Mareadă, IV, 656. Larombiere, III, art. 1932, No. 9 şi art. 

1233, No. 9. 'Pand. fr. I, 2486. Demolombe, XXVI, 692. 
5 Cpr. "Larombiăre, II, "art, 1932, No. 10. 

_*) Acest text este earăş împrumutat de la Pothier (II, 339 
urm.), — Art. 1071, 1072 nu sunt reproduse în Codul ger- 
man. Ipotezele prevădute de aceste texte sunt cu totul la- 
sate doctrinei. 
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Dacă unul din debitorii originari), 
moștenitorii debitorului, în urma morţii ace 
cută obligaţia divisibilă contractată sub o clausă penală, 
debitorul sau moștenitorul contravenient va plăti penalita- 
tea, și aceasta numai pentru partea la care el este ţinut 
în obligaţia principală, fără ca creditorul să aibă, în a- 
ceastă privință, vre o acţiune contra acelora care au exe- 

cutat obligația principală (art. 1072, $ 1). 
Astfel, dacă te ai obligat a'mi preda 300 kile de 

grâu, cu îndatorirea de a'mi plăti 300 lei la caz de ine- 
xecutarea obligaţii principale, presupunând că d-ta ai mu- 
rit lăsând trei moştenitori, obligația împărținduse între 
dânșii, fie care din ei îmi datorește câte 100 kile grâu 
șimi va plăti, la caz de inexecutare, câte 100 lei, în vir- 
tutea clausei penale. 

„Această soluţie este atât de rațională, pe cât este de 

juridică, pentru că, de câte ori obligaţia principală este 
divisibilă, există atâte obligaţii deosebite câţi sunt debi- 
tori sau moștenitori ai debitorului, şi fie care din ei nu 
vespunde de cât pentru partea sa, fără a garanta faptul 
celorlalţi. Deci, dacă numai unul din debitorii originari 
sau din moștenitorii debitorului unic își calcă obligaţia sa, 
numai el datorește clausa penală, și n'o datorește întrea- 
gă, ci numai pentru partea ce el avea în obligaţia prin- 
cipală, pe care n'a executat-o 2). 

Cu toate acestea, dacă clausa penală a fost adaosă 
la o obligaţie principală cu intențiune ca plata acestei o- 
bligații să nu poată fi facută în părţi (art. 1061, $ 3)5), 

?) Am vădut, în adevăr, mai sus, pag. 218, că atâtart. 1071 
cât şi art. 1072 se aplică nu numai atunci când debitorul 
lasă mai mulți moștenitori, dar şi când obligaţia principa- 
lă a fost contractată din capul locului de mai mulţi debi- 
tori conjuncţi. 

*) Această soluţie pare a fi fost admisă şi în dreptul roman 
prin legea 4,$ 1, Dig., 45, 1, De verb. obligationibus, de şi 
această, lege pare a fi în contradicere cu fr. 5, $ 4, Dig, 
loco cit. 

3) Aceasta, este, după cumam vedut supră, pag. 230 urm., un 
caz de indivisibilitate solutione tantum. Dacă părţile au în- 
țăles sau nu ca plata să nu poată fi fracționată, aceasta e 

„0 chestie de intenţie, care se apreciază în fapt de judecă- 
torii fondului, după împrejurările causei. 

79
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art. 1072, $ 2 reproducând regula art. 1071, prevede 
că creditorul poate să urmărească penalitatea întreagă 
contra aceluia din debitori sau din moștenitorii debito- 
rului care a împedecat îndeplenirea obligaţii pentru tota- 
litate, sau contra celorlalți codebitori ori comoștenitori 
pentru partea și porțiunea lor respectivă în penalitate, re- 
mănând acestora recursul ce ei au contra debitorului sau 
moștenitorului care a împedecat executarea obligațiunii. 
Legiuitorul părăsește pentru această ipoteză disposiţia art. 
1072, $ 1, şi aplică în specie acea a art. 1071, pentru 
că obligaţia divisibilă primește caracterul indivisibilităţei, 
de câte ori intenția părților a fost ca plata obligațiunii 
principale să nu poată fi fracționată. 

Despre casul in care obligaţia cu clausă penală a fost 
stipulată în folosul mai multor creditori sau: în 

folosul unui creditor unic, care a murit 
lăsând mai mulţi moştenitori. 

In art. 1071 şi 1072, legiuitorul s'a ocupat despre 
casul în care o clausă penală ar fi fost promisă de mai 
mulți debitori, sau de un debitor unic care a lasat mai 
mulți moștenitori, neprevădând însă ipoteza inversă, în care 
obligaţia cu clausă penală ar fi fost stipulată în folosul 
mai multor creditori, sau în folosul unui creditor unic, 
care s'ar fi sevârșit din viață lăsând mai mulți moște- 
nitori. 

Ce trebue să decidem în această ipoteză, care se poate 
întâmpla în practică, și pe care Pothier (II, 364) nu o trece 
cu vederea. 

Casul în care Nici o dificultate nu se presintă în casul în care oblig. princi- 
pală este 
divisibilă. 

obligaţia principală, garantată prin o clausă penală, este 
divisibilă. In adever, de câte ori debitorul nu va executa 
obligaţia sa față cu unul din creditori sau față cu unul din 
moștenitorii lui, el nu va datori penalitatea de cât aces- 
tui creditor sau moștenitor, și numai pentru partea res- 
pectivă ce acest creditor sau moștenitor are în creanța 
care n'a fost executată față cu dânsul. Cu alte cuvinte, 
clausa penală în specie este divisibilă, ca şi obligaţia prin- 
cipală. 

Cât pentru creditorul sau moștenitorul în privinţa 
căruia obligaţia principală a fost executată, el nefiind le-
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Zat, nu are nici un interes, și prin urmare, nici un drept 
la clausa penală 1). 

Pothier (II, 364) admite aceiaș soluţie și în casul cândCasul în care . . IDR . eee cir . „oblig. prinei- obligația principală ar fi indivisibilă, așa că dacă te ai pală este 
obligat a mă lăsa să trec pe fondul d-tale, cu îndatorirea indivisibilă. 
de a'mi plăti 1000 lei, la caz de inexecutare, şi dacă după 
moartea mea, ai executat obligaţia numai față cu trei din 
moștenitorii mei, refusând trecerea celui de al patrule 
moștenitor, penalitatea nu se va datori de cât acestui moș- 
tenitor, și mauinai pentru un șfert, pentru că numai el a 
avut a suferi de inexecutarea obligaţii principale. Ceialalţi 
moștenitori n'au nici un drept la clausa penală, pentru că, 
faţă cu dânșii, obligaţia este executată. 

Această soluţie era admisă și de jurisconsultul Paul?), 
și numai prin o subtilitate, inadmisibilă în dreptul mo- 
dern, Ulpian a putut să susție contrariul *). 

Să nu se gică că moștenitorul care a. suferit inexecu- 
tarea obligaţii principale ar avea drept, în specie, la în- 
treaga clausă penală, ear nu numai la un șfert, pentru 
că clausa penală nefiind de cât compensarea daunelor a- 
duse creditorului prin neexecutarea obligaţii principale 
(art. 1069, $ 1), obligaţia, care din capul locului era, in- 
divisibilă, prefăcânduse în daune, adecă în o obligaţie emi- 
namente divisibilă, fie care creditor nu poate să ceară de 
cât partea sa din aceste daune, și prin urmare, partea sa 
din panalitate 4). 

Despre modificările aduse clausei peuale prin legea 
din 20 fevr. 1879. 

Art. 1 L. din 1879. — Clausa peuală aflată în contractele 
de împrumut sau de prestaţiuni în natură, este şi va remânea, 
anulată, ori care va fi data actului a cărui executare se cere, 

1) Cpr. Pothier, II, 364, în fine. Demolombe, XXVI, 715. Lau- 
rent, XVII, 467. Demante, V, 171 bis. 'Thiry, III, 37. La- 
rombiere, III, art. 1233, No. 10. Pană. fr., Î, 9488. 

*) L.2, $ 6, Dig., 45, 1, De verb. obligationibus. 
3) L. 3, $ 1, Dig., loco supră cit. 
*) Cpr. Laurent, XVII, 468. 'Thiry, III, 37. Maread6, IV, 

657, în fine. Molitor, 1, 168. Demolombe, XXVI, 117. La- 
vombisre, III, art. 1933, No. 10. Demante, V, 171 bis. 
Pand. fr., 1, 2489, 2490. Duranton, XI, 376. 7. Huc, 
VII, 380.
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însă numai dacă termenul exigibilităţei creanţei va cădea în urma 
promulgărei acestei legi. 

Judecătorul, în caz de împrumut, va putea condamna nu- 
mai la. plata dobândei prevădută de art. 1589 C. C,, san în caz 
de alte obligaţiuni, la daune interese conform art. 1084 C; C. 
(Art. 1084, 1589 C. C. L. din 9 dechem. 1882 p. reducerea do- 
bândei legale. Art. 2 L. din 28 mai pentru toemeli de lucrări 
agricole). 

Art 2 din aceiaş lege. — Dacă clausa penală nu va fi 
stipulată direct, ci va fi deghisată sub o altă formă, sau va re- 
sulta din condiţiile actului, judecătorul va aprecia și va. putea 
anula din contract aceea ce ar avea caracterul de clausă pe- 
nală, putând aplica, după ceasuri, art. 1589 sau art. 1084 C.C. 
(Vegi textele citate la art. 1) i), 

Am explicat textele relative la clausa penală. Remâne 
acum să vedem întru cât legea specială din 1879 a mo- 
dificat aceste disposiţiuni. 

Și mai înainte de toate, n'ar trebui să credem, aşa 
precum sa hotărit une-ori 2), că legea din 1879 a anulat 
clausa penală în ori ce convenţiuni, căci-anularea n'a fost 
admisă de cât în contractele de împrumut și de presta- 
ţiuni în natură. 

Proiectul votat de Camera deputaților anulase, ce e: 
dreptul, clausa penală întrun mod absolut, în ori ce fel 
de contracte, fără nici o distineţiune 5), însă Senatul a- 
mendând legea, a redus proibițiunea ei numai la contrac- 
tele de împrumut și de prestaţiuni în natură. Eată, în a- 
devăr, cum sa exprimat în Senat, V. Boerescu, raportorul 
acestei legi: „Noi am limitat casurile când clausa penală 
se poate anula ; nam anulat această clausă în mod abso- 
lut, în ori ce fel de contracte, cum era în proiectul Ca- 
merei, care mi se pare că mergea prea departe proibind 
clausa penală în ori ce contracte, fără distincțiune. Noi am 
tost mai modești, limitând anularea ei numai în contrac- 
tele de împrumut și în acele de prestaţiuni în natură, a- 

1) L. din 1879 mai are incă un $ (art. 3), pe care îl vom ex- 
plica o dată cu art. 1089. 

2) Cpr. trib. Ilfov, Dreptul din 1887, No. 86. Aceiaş ereşală. 
a comis-o şi Curtea din Iaşi. Vedi Dreptul din 1899, No. 
11. Vedi supră, p. 185, nota 1 şi infră, explic. art. 1087. 

2) Veqi Monitorul oficial, No. 271, din 6 dechembrie 1878, p. 
1580 ur n., şedinţa Camerei din 5 dech. 1878 şi Monitorul 
oficial, No. 213, din 9 dechem. 1878, p. 7652 urm., ședința. 
Camerei din 8 dechembrie 1878.
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decă pentru lucrări agricole. In asemenea acte, am credut 
că clausa penală are un caracter de imoralitate pe care le- 
giuitorul este în drept și poate so lovească... pentru că el 
este în drept să proteagă pe omul simplu sau nenorocit, 
care este în nevoe sau care nu'și dă socoteală să vadăce 
face. Legiuitorul mai este dator să proteagă interesul pu- 
blie contra lăcomiei speculaţiunei private“ 1). 

Toţi oratorii care au luat cuvântul asupra acestei 
chestiuni au recunoscut necesitatea legei, și DI. P. P. Carp 
a dis, între altele, că clausa penală a atins societatea în 
proporțiuni așa de mari, în cât poate sdruncina întreaga 
putere productivă a țărei?). 

Așa dar, în ori ce alte contracte, afară de imprumu- 
turi şi prestațiuni în natură, clausa penală poate fi stipu- 
lată și astădi 5), și judecătorii nu pot nici s*o mărească, 
nici s'o micşoreze (art. 1087). 

  

9
 

GC
 

«o
 

1) Vedi Monitorul oficial No. 22, din 27 ianuar 1879, şedinţa Art. 18 c. 
Senatului din 24 ianuar 1879, p. 452.—Noul Cod german 
are şi el o disposiţie specială menită a apara pe împrumu- 
tătorii inexperienţi contra lăcomiei usurarilor: „Este nul, 
dice art. 138 din acest Cod, actul juridic prin care cineva 
exploatând lipsa, uşurinţa sau inexperienţa altuia, face a 
se promite lui sau altuia, în schimbul unei prestaţiuni, niş- 
te foloase patrimoniale care intrec valoarea prestaţiunei 
sale şi care fac, după împrejurări, ca aceste foloase să fie 
in o disproporţie anormală cu prestațiunea sa“. „Nichtig ist 
insbesondere ein Rechtsgeschăft, durch das lemand unter Aus- 
beutung der Nothlage, des Leichtsinns oder der  Unerfharen- 
heit eines Anderen sich oder einem Iritten fiir eine Leistung 
Vermăgenstortheile versprechen oder geiăhren lăsst, uelche 
den Werth der Leistung dergestalt iibersteigen, dass den Uim- 
stănden nach die Vermăgenscortheile în auffăllingem Missver- 
hăltnisse au der Leistung stehene. 

2) Monitorul oficial, No. 29, din 1879, p. 458. 
3) Cpr. Cas. rom. Dreptul din 1887, No. 58 şi Bulet. Cas. S-a 

1. anul 1887, p. 895. Vegi şi supră p. 185, nota 1. Cpr. 
Chr. |. Sulioti, Dreptul din 1879, No. 24. B. M. Missir, 
Dreptul din 1919, No. 33. 

german. 

Este de observat că această soluţie era în parte ad- Codul Cali- 
misă şi în Codul Calimacb, căci dacă părţile aveau liberta- Mach. Art. 
tea de a stipula o clausă penală, o globive în toemelele lor 
în genere, art. 17763 din acest Cod (1336 C. austriac) adao- 
să că, în materie de împrumuturi, globirea nu poate să 
covârşească dobângile leginite, care erau de 10%, pe an 
(art. 1332, 1333). In privinţa regimului dobândilor în drep- 

1163.
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Fată, în adevăr, cum sa exprimat, în această pri- 
vinţă, raportorul legei în Senat: „Clausa penală continuă de 
a putea să existe în toate contractele, afară de acele de 
împrumuturi și de prestaţiuni în natură. Spre exemplu, am 
contractat cu un întreprindetor să 'mi facă o clădire, cu 
obligaţia ca la termenul cutare să 'mi-o sfârşească, adao- 
gând însă în contract că, la caz de neurmare din partea-i, 
să 'mi plătească cutare sumă drept daune interese. O ast- 
tel de stipulațiune este valabilă. Asemenea, se întâmplă 
foarte des ca să încredințez mărfurile unui cărăuș spre 
a mi le transporta la cutare bâlciu, în cutare di fixă,sti- 
pulând că, dacă nu va fi următor, îmi va plăti cutare 
sumă ca despăgubire. Și în acest caz, ca și în altul, sti- 
pulaţiunea: este valabilă 1). In toate aceste casuri și în 
alte asemenea, clausa penală este foarte justă și legală. 
Când este însă vorba de împrumuturi și de prestaţiuni, ea 
are un caracter de imoralitate pe care legiuitorul, care 
este protectorul societăţei, este în drept ca s'o lovească“?), 

Și în altă ședință, raportorul a mai dis: „Sa ne dăm 
bine sama că, prin această lege, nu se oprește stipularea 
clausei penale în mod general, în toate contractele; ea 
continuă a se putea stipula conform Codului civil de la 
art. 1066 pănă la 1072, însă cu modificările cuprinse în 
legea de față“ ?). 

Ce se înțele- 
ge prin pres- 

taţiuni în 

În cât priveşte însă contractele de împrumuturi și 
prestaţiuni în natură, prin care legiuitorul înțelege, după 

natură. cum a spus-o de mai multe ori raportorul legei în Se- 
nat 4), muncile agricole, care se fac mai cu samă cu să- 

') 

%) 

4) 

tul actual şi în dreptul nostru anterior, vegi tratatul nostru 
în limba franceză, p. 339 urm. şi înfră, explic. art. 1838. 
Cpr. art. 439 C. com. explicat supră, p. 259 şi 268. 
Vedi Monitorul oficial No. 22, din 27 ianuar 1879, p. 454, 
coloana 2, şedinţa Senatului din 24 ianuar 1879. Prin apli- 
carea acestor principii, Curtea noastră supremă a decis că 
nu se poate considera ca o clausă penală oprită, suma ce 

„un creditor ar stipula să i se plătească ca o compensare 
a cheltuelelor ce el va fi nevoit să facă cu ocasia urmă- 
rirei plebitorului seu. Bulet. Cas. Secţia I, anul 1889, 
p. 630. 
Monitorul oficial, No. 25, din 1 fevr. 1879, p. 554, şedinţa 
Senatului din 29 ianuar 1979. 
Vedi Monitorul oficial, No. 22, din 27 ianuar 1879, p. 452, 
colona 3 şi No. 25, din 1 fevr. 1879, p. 554, colona 3.
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tenii pentru efectuări de diferite lucrări, fie cu braţele 
sau cu viteleî), clausa penală considerânduse ca imorală, 
este și remâne anulată, ori care ar fi data actului a câ- 
vui executare se cere, textul legei fiind imperativ, ear nu 
facultativ, destul este ca termenul exigibilităţei creanței să 
cadă în urma promulgărei legei din 1819 2), judecătorii ne- 
putând, la caz de împrumut, să condamne pe debitor de 

1) Contractele care au de obiect prestaţiuni în natură nu sunt 

? 

numai muncile agricole, ci şi ori ce contracte de locaţiuni 
de opere în genere. O prestaţiune în natură mai poate încă, 
să figureze în alte contracte, de exemplu, ca preţ în o 
vângare. De câte ori v prestaţiune în natură sau în materie va 
face obiectul unei obligaţiuni întrun contract, de atâtea, 
ori clausa penală va fi de nul efect. Cpr. B.M, Missir, 
Dreptul din 1819, No. 33, p. 279. 
Legea din 1879 nu se aplică deci la datoriile exigibile 
înainte de promulgarea ei. C. Bucureşti, Dreptul din 1883, 
No. 6. Dreptul din 1891, No. 49 şi 82. 

In Senat, D-nii Strat, Manolaki Costaki, P. P. Carp şi 
S. Şendre au combătut legea din punctul de vedere al re- 
troactivităţei, dicând că, prin faptul că se anulează clau- 
sele penale din contractele devenite exigibile in urma pro- 
mulgărei legei, se loveşte în drepturile câştigate. Raporto- 
rul V. Boerescu a r&spuns însă că clausa penală cuprinsă 
într'an contract ajuns la scadenţă, nu constitue un drept 
câştigat, ci numai o simplă espectativă şi că, prin urma- 
re, legea nu loveşte în principiul neretroactivităţei, pe 
care, de altmintrele, legiuitorul nici nu este ţinut să”l res- 
pecteze. Tot în acest sens au mai vorbit D-nii N. Voinov 
şi ministrul justiţii care, între altele, a dis: „Nu văd cum 
societatea ar putea să mai dee concursul său forţei publice 
pentru speculatorii care o ruinează, și să silească pe debi- 
tori a executa nişte clause penale oneroase, pe care legea 
le reprobă şi le stigmatizează. Statul nu datorește protec- 
țiunea sa, de cât intereselor legitime, nu şi celor ilicite, şi 
îndată ce legea se va fi promulgat, clausele penale nee- 
fectuate încă vor fi devenit ilicite, şi prin urmare, nu se va 
putea cere executarea lor“. Cpr. şi Chr. 1, Sulioti, în Drep- 
tul din 1819, No. 24, p. 206 urm. In urma acestor cuvinte 
şi altor discursuri rostite întrun sens Şi în altul, legea a fost 
votată astfel cum era concepută, prin 31 bile albe contra 
Il negre. Veqi Monitorul oficial, No. 22, din 27 ianuar 
1819, p. 451 urm. şi No. 95, din 1 fevr. 1879, p. 551 urm. 
Revenind apoi la Cameră, legea amendată de Senat a fost 
votată aproape fără discuţiune. Vedi Monitorul oficial, No. 
31, din 16 fevruar 1879, p. 941 urm. 
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cât la dobânda legală (L. din 9 dech. 1882), sau la dau- 
ne interese, conform art. 1084, la caz de prestaţiuni în 
natură. 

Legiuitorul a voit deci, pe de o parte, să apere pe 
locuitorii săteni care, după cum a dis raportorul în Senat, 
merită toată solicitudinea leginitorului 1), ear pe de altă 
parte, să lovească în cămătari, care ajunsese o adevărată 
plagă. „Am voit, dice Ministrul justiţii, E. Stătescu, în 
Senat, respundând D-lor Î. Strat și M. hostake, care se 

rădicase cu putere în contra retroactivităței acestei legi, 
să proteguim munca şi producţiunea contra speculanţților 
avidi care, prin etectul clauselor penale, au adus clasa 
întreagă de cultivatori şi producători la cea mai desevâr- 
şită mizerie... și nu credeam că clausele penale, aceste a- 

vantaje ilicite şi excesive ale unor speculatori lacomi, să 
găsească apărători așa de călduroși“ ?). 

Și fiind că legea ar fi r&mas o literă moartă, dacă 
nu Sar fi luat mâsuri spre a se împedeca frauda, art. 2 
dă drept judecătorilor fondului de a anula clausa penală 

ascunsă sau deghisată, sub ori ce formă ea sar presinta 5), 
putând aplica la împrumuturi art. 1589, modificat prin L. 

din 9 dech. 1882, ear la .prestațiuni în natură, art. 1084 
C. C. Cât pentru obligaţia principală, ea r&mâne, bine 
înţeles, validă 4). 

1) Art. 2 din legea de la 28 mai 1893, asupra tocmelelor de 
lucrări agricole, prevede de asemenea că clausele penale şi 
actele de solidaritate sunt oprite in contractele de lucrări 
agricole. Vedi şi supră, p. 115, t. şi n. 3. 

2) Vedi Monitorul oficial, No. 22, din 27 ianuar 1979, p. 456. 
3) Cpr. C. Bucureşti şi Focșani, Dreptul din 1891, No. 49 şi 

82. Dreptul din 1883, No. 88. 
Ambele Curți ţinând samă de împrejurări, lipsa de in- 

stitute de credit, starea de r&sboiă, ete., n'au vădut o clau- 
să penală deghizată în o convenţie în care părţile stipu- 
lase o dobândă de 18 și 24%, pe an. Chestie de apreciare. 

1) Eată cum s'a exprimat, în această privinţă, raportorul le- 
gei în Senat: „Dacă am fost siliți ca să dicem că clausa 
penală să fie anulată şi când se va afla ascunsă ori de- 
ghizată, este că ştim că teoria nu poate învinge practica ; 
pe tărâmul intereselor materiale, oamenii de rutină, prac- 
ticanţi de treburi, ştiu a inventa atâte subtilităţi, atâte 
fraude spre a ocoli şi a viola legea, în cât noi nu pretin- 
dem de cât ca, în limitele posibilului, să facem a se evita 
asemene fraude. Judecătorul dar va avea facultatea a a-
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Mai mult încă, debitorul care ar fi plătit o clausă 
penală, ar putea, cu toată decisia contrară a Curţei din 
București 1), so ceară înapoi prin acţiunea în repetiţie 
(condictio ob injustam causam), chiar dacă ar fi plătit-o 
de bună voe, pentru că creditorul n'ar avea de cât să si- 
lească pe debitor a plăti clausa penală prin anticipație, 
deducând-o din capitalul împrumutat, și legea ar r&mânea 
o literă moartă 2). 

Despre arvonă (arrha) dată cu condiţie ca părţile să se 
poată desista de contract (Muleta penitentialis, 

paetum displieentiz, faculte de dâdit, 
Reugeld oder Reubussc). 

Prin arvonă (arrha) 2) se înţelege ceea ce una din 
părţile contractante, în genere cumpărătorul (art. 1297, 
1298) sau locatarul (art. 1416), dă celeilalte, fie pentru a 
asigura” ExECiitarea contractului (arrha  confirmatoria), fie 

  

precia şi anula din contract numai ceea ce va avea un carac- 
ter de penalitate, de clausă penală, fără însă ca prin aceasta 
să anulze şi obligaţia principală cu accesoriile ei. Acea, 
clausă penală anulabilă s'ar putea ascunde în diverse for- 
me; aşa ar fi, de exemplu, când dobânda stipulată ar fi 
exorbitantă sau cu caracter de interese moratorii, în cât 
judecătorul ar putea conchide că conţine implicit o clausă 
penală, şi o va anula. Proiectul nostru, în art, 2, îi dă a- 
cest drept de apreciare şi judecată, căci acel text dă drept 
judecătorului de a aprecia că 'clausa penală resultă din 
condițiunile actului, etc.“ Vedi Monitorul oficial, No. 25, 
din 1 fevr. 1879, p. 555. 

) Vei Dreptul din 1890, No. 79. 
*) Cpr. Boissonade, op. cit., II, appendice, Oblig. naturelles, p. 

807, No. 193. Er. Lehr, Dr. germanique, pagina 291, No. 
242. Vegi tom. V-a lucrării noastre, p. 387,n. 1 şi înfră, 
explic. art. 1089, in fine. 

3 Arvha (fr. les arvhes, ital. la caparva (art. 1211 C. ital.), nem- Btim. cuvân- 
țeşte Daraufgeld, Draufgeld, Daraufgabe, Haftgeld, Angeld, tului arrha. 
Handgeld, etc.), vine de la cuvântul grecesc său, care 
însemnează gagiu, amanet: „Arrhabo sic dicta, ut reliquum 
veddatu: Hoc verbum a graco. ăătatuv veliguum, ex eo 
quod debitum reliquit“. (Marcus 'Terentius Varro, De lingua 
latina, V, $ 115). „Arrhu vero, dice un alt autor, est pri- 
mam, Quod pro re bone fidei contracta eta ex parte datur, 
et postea completur... et dicta arrha a ve, pro qua traditure. 
Cpr. Pothier, Pand., 1, 49. Giorgio Giorgi, IV, 466, n. 2. 
Troplong, Vente, IL. 138. Ortolan, FEzplic. des Instif., III, 
1448, nota 1.
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pentru ași procura mijlocul de a se putea desista de el 
(arrha ponitentialis) 1). 

In casul întăi,-arvona este un semn al perfecţiunei 
contractului, argumentum emptionis et venditionis contracte ; 
în casul al doilea, o facultate pentru părţi de a se putea, 
dedice sau lepada de contract (faculte de dedit, Reugeld oder 
Reubusse, după denominaţiunea germană). 

Necesitatea Ca și clausa penală, despre care am vorbit mai sus unei oblig. y ? : principale. ârvona presupune existența unei obligaţiuni principale, a 
cărei accesoriu ea este (art. 1297), şi care poate fi civilă, na- 
turală, pură și simplă, condițională, cu termen, etc. 2). 

In ce poate Ea consistă în genere în o sumă de bani, în certa să consiste 
arvona, Sima, certa pecunia ; nimic n'ar împedeca însă pe părţi 

de a se servi în loc de bani de un lucru mobil 5). 
Clausă pe- Dacă arvona a fost dată în scop de a asigura execu- 

1) „Considerând, dice Curtea din Craiova, că, în teoria legei, 
arvona nu represintă de cât obiectul unei convenţiuni ae- 
cesorie la o obligaţiune principală, prin ajutorul căreia păr- 
țile contractante îşi reservă dreptul de dedicere de la o 
convențiune proiectată între dânsele, sau un mijloc de con- 
strângere pentru executarea unei convenţiuni, fără de care 
una din ele nu ar putea ajunge la realisarea beneficiilor 
stipulate prin convențiunea principală.., ete.&. Dreptul din 
1896, No. 35, p. 305. 

*) Cpr. Maynz, Dr. rom., II, $ 341. Giorgio Giorgi, IV, 466. 
Van Wetter, Cours €lement. de dr. rom., IL, $ 310, p. 29. 
Vedi şi C. Craiova, Dreptul din 1896, No. 35 (nota precedentă). 

Dreptul ro- 3) La, Romani, arvona care se dădea ca semn al conclusiunei 
man. definitive a contractului (arrha în signum consensus interpo- 

siti data), consista în genere în o sumă de bani, certa summa 
(L. 11, $ 6, ab initio, Dig., 19, 1, De act. empti et venditi), 
certa pecunia (L. 8, Dig., 18, 3, De lege comimissoria), ear 
câte o dată în o verigă (unnulus datus arrhe nomine) (L. 
11, $ 6, în medio, Dig, 19,1, şi L.5, 8 11, Dig, 14,3, 
De institoriu actione). La logodnă, stipulaţia unei clause pe- 
ale (stipulatio pane) fiind interdisă, ca contrară bunelor 
moravuri (L. 134, Pr., în fine, Dig., 45, 1, De verb. oblig.; 
cpr. art. 1297, $ 2 C. german, 45 C. austriac, 53 C. ita- 
lian, etc.), (vegi t. V, p. 459, t. şi n. 3 şi supră, p. 260, 
t. şi n. 1), darea unei arvone (arrha sponsalitia) servea, de 
mijloc de constrângere indirectă. Cpr. art. 66 urm. C. Ca- 
limach ; Andr. Donici, cap. 30, $ 5; Cod. Caragea, cap. 15, 
$ 4, Pentru logodnă ; art. 1301 din noul Cod german, ete. 
Vedi Accarias, Pr. de dr. rom., |, p. 193, n. 2. Maynz, 
Dr. rom., II, $ 341, nota 4.
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tarea contractului (arrha confirmatoria), ca un semn numai 
a severșirei tocmelei, sau ca o siguranță pentru împlinirea 
ei, după cum se exprimă art. 1220 din Codul Calimach 
(908 C. austriac), ea are, în caz de neexecutarea contrac- 
tului din causa uneia din părţi, toate caracterele şi efec- 
tele clausei penale, cu această deosebire că ea consistă în- 
tm'o prestaţiune efectivă, ear clausa penală nnmai într'o 
promisiune !). 

Dacă arvona âre din contra caracterul unei dediceri Casul în care 

(arrha poenitentialis) (art. 1224 C. Calimach, 910 C. aus- 
triac), ea se deosebește de clausa penală, căci, în asemenea 
caz, partea în culpă nu se poate lepada de contract, dacă! 
partea nevinovată urmăreşte executarea lui (art. 1298 2), 

În asemenea caz, vândarea considerânduse ca făcută Condiţie re- 
sub condiţie resolutorie, cât timp facultatea de dedicere n'a s0lutorie. 
fost executată, riscul și pericolul obiectului vândut rămâne 
în sarcina cumpărătorului 5). 

Dreptul de a se desista de la contract va fi exercitat în 
“termenul indicat de convenţiune, sau, în lipsa unei aseme- 
nea indicaţiuni, în termenul fixat de justiţie după cererea 

„uneia sau alteia din părțile contractante 4). 

1) Opr. Giorgio Giorgi, IV, 466. Vedi și C. Nacu (Comparaţie 
între C. C. rom și C. Nupolton, Bucureşti, L. Alcalay, 1898), 
care, într'o notiţă asupra art. 1298, dice cu drept cuvânt că 
acesta este caracterul arvonei şi în legislaţia noastră. 

Cartea sus citată a colegului nostru de la Bucureşti, poate Observ. asu- 
să fie folositoare întru atâta întru cât ea scuteşte pe ceti-pra unei cărţi 
tor de a recurge la textul francez, pe care îl are dinainte. & Dlui C. 
Ar fi fost, de dorit insă ca autorul să nu să fi mărginit ” 
numai a pune față în faţă textele ambelor legislaţiuni, ci 
să fi insistat asupra deosebirelor de redacţie proprie Codu- 
lui nostru, arătând macar isvoarele de la care legiuitorul 
român s'a inspirat, şi care, în regulă generală, nu sunt de 
cât două, Codul italian sau Marcad6. Acest studiu ar fi 
fost interesant ; însă din nefericire e) lipseşte cu desevâr- 
şire în cartea d-lui C. Nacu, unde nu găsim de cât textul 
şi pe ici pe colo câte o notiță. Să sperăm însă că, in o e- 
diție viitoare, autorul se va folosi de această critică bine- 
voitoare, complectând lacuna ce am semnalat. 

*) Opr. Giorgio Giorgi, IV, 466. Boissonade, Projet pour le C. 
C. de Plmpire du Japon, IL, 322, p. 331. 

3) Colmet, de Santerre, VII, 11 bis X. Guillouard, Vente, L, 
23. E. Herman, IV, art. 1590, No. 4. Vedi supră, p. T8urm. 

4) Baudry, III, 459. F. Herman, loco cit., No. 5. Guillouard, 
I, 24. Colmet de Santerre, VII, 11 bis VI—VIII. 

    

  

taracterul 
nei dediceri, 
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In ori ce caz, facultatea de degicere nu mai poate fi 
exercitată în urma executărei chiar parțiale a contractului 
(art. 1223 C. Calimach, 909 C. austriac) !). 

Când însă. arvona este ea confirmativă, și când are ea 
caracterul unei dediceri ? 

Dreptul ro- In dreptul roman, această chestiune este foarte con- man. Con- p Xa , N : - troversă. troversată. După Vinnius, Pothier, Miihlenbruch și alţii, 
arvona se consideră în genere ca un semn, un argumen- 
tum a vendărei, fără a da părților, în lipsa unei conven- 
țiuni exprese, dreptul de a se desista de la contract 2). 

După alţii însă, arvona, care, la început, era foarte 
probabil semnul exterior al consimțâmântului necesar la 

: sevârșirea, contractului, ar fi devenit un semn și o dovadă 
„a pertecţiunei lui, argumentum venditionis et emptionis con- 
tracte *), dobândind apoi, sub Justinian, caracterul unei 

1 dediceri, a unui pact tacit, în virtutea căruia partea care 
v vefusase de a executa contractul, putea să se dedică, ade- 

că să resilieze vândarea, perdând arvona dată, sau resti- 
tuind-o îndoit, chiar dacă nu sar fi dis nimic în privinţa 
ei, licel super arrhis nihil fuerit expressum (Instit., Pr., în 
fine, III, 23, De emptione et venditione) 4). 

Cod Andr, Acest din urmă sistem este formal admis în Codullui 
"A Andr, Donici. Eată, în adevtr, cum se exprimă art, 3 de 

șub cap. 11 din acest Cod, pentru vândări: „Asupra toc- 
melelor, dacă s'au întâmplat a se da arvonă (care este ca 

, | o închizeșluive pentru ca să se ţie de cuvânt), ori de era 

   
   

  

') Opr. Cas. rom. Bulet. S-a 1, anul 1890, p. 674. 
*) Argument din L. 35, Dig., 18, 1, De contrahenda emptione ; 

L. 2, Cod., 4, 45, Quando liceat ab emptione discedere ; Li. I1, 
Cod., 4, 21, De fide instrumentorum, ete. 

5) Gaius, Instit., III, $ 139 și Instit. Justin. Pr., III, 23, De 
emptione et venditione. 

4). Vegi în acest din urmă sens, Molitor, Odlig. en dr. romain, 115 
urm. Ducaurroy, Justit. expliguțs, III, 1031. 'Proplong, Vente, |, 
138. Demangeat, Cours 6lâment. de dr. rom., LI, p. 290, 300. Or- 
tolan, Explie. des Instit., III, 1449. Mourlon, III, 489. Cpr. 
și Savigny, Das Obligationenrecht, II, $ 19. — Contră. Po- 
thier, Vente, III, 507. Maynz, II, $ 341, in fine şi nota 15. 
Van Wetter, Cours dim. de dr. rom., II, $ 311, in fine. G. 
May, Plem. de dr. rom., 218. Acest din urmă sistem este 
susținut cu multă tărie de Cujas, Vinnius, Donean (Do- 
nellus), Vot, ete. Vedi citaţiile în 'Troplong, Joco supră cit. 
şi în Giorgio Giorgi, IV, 467.



„ceară îndoită acea dată de dânsa; ear dacă nu se va 
! mulțămi cu aceasta, poate să ceară împlinirea tocmelei, ! 
!sau dacă aceasta nu va fi mai mult cu putință, atuncea; 
paguba întâmplată ei“ 2). ” 
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să se facă contractul vândărei înscris, ori de nu era să 
se facă înscris, partea ce se va câi, dacă va fi cumpără- 
torul, va perde arvona, ear dacă va fi vândetorul, va plăti 
arvona îndoit, macar de şi nu san fost vorbit pentru a- 
cestea “, 

Tot cam în asemenea termeni se exprimă şi Codul good 
Caragea : „De se va face vândarea cu arvonă, dice art. se 
31, partea III, capit. 2, din acest Cod, și se va căi vân- 
d&torul, dă înapoi arvona și mai plătește încă atât ; ear 
de se va căi cumpărătorul, o perde“ !). 

Codul Calimach, în lipsa unei convenţiuni contrare, Codul Cali- 
consideră arvona ca un semn a pertecţiunei contractului : DE6h- Art. 
„Aceea ce se dă la începutul unei tocmeli, dice art. 1220 
din acest Cod (908 C. austriac), trebue să se socotească 
ca un semn numai a sevârșirei tocmelei, sau ca o sigu- 
ranţă pentru împlinirea ei, dacă nu ar fi urmat deosebită 
vorbă pentru aceasta între alcătuitori; și aceasta se nu- 
mește arvonă“. Şi art. 1221 (908 C. austriac), adaogă: 
„Dacă tocmala nu sau împlinit din viclenia unei părţi, 
partea nevinovată poate să oprească arvona luată, sau să 

Părţile pot însă, prin convenţia lor, să stipuleze o Art. 1222 . Aa „a. - apa 21925 0. Cali globire de câință (Clause de delit): „Dacă la închierea “ macn. 
tocmelei s'au hotărit anume, dice art. 1222 din acest Cod 
(909 C. austriac), suma ce trebue să plătească una sau 
altă parte, de se va trage din tocmală mai înainte de îm- 
plinirea ei, atunci suma aceasta se dice globire din căinţă. 
La această întâmplare trebue ori să se împlinească toc- 
mala, sau să se plătească globirea“ ; și art. 1225 din a- 
cest Cod (911 C. austriac) adaogă că: „nu se îndatoreşte 

1) Curtea din Craiova qice (Dreptul din 1895, No, 37, consid. 
de la p. 308, colona 2), că legiuitorul actual n'a făcut de 
cât să reproducă disposiţia Codului Caragea. Vom vedea 
însă că, cel puțin după părerea noastră, arvona nu are în 
principiu caracterul unei clause de dedicere, ci este mai 
mult un mijloc de constrângere la executarea contractului 
şi un acont asupra prețului. Vedi infră, p. 295, 29%. 
"Cpr. art. 1298 C. C. actual. Vedi infră, p. 295 urm. expli- 
carea acestui text. 
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să plătească globirea din căinţă, acel ce din nevoe și din 
dovedită împrejurare, ear nu din vre o viclenie a lui, se 
împedecă la împlinirea tocmelei“. Cu alte cuvinte, numai 
acel care prin culpa lui sa pus în imposibilitate dea pu- 
jtea executa tocmala, este obligat la plata globirei, nu însă, 
şi acel care nu o poate executa din cause independente de 
voinţa lui (caz fortnit sau forță majoră) 1). 

Axt. 19923 
C. Calimach. 

Art. 1223 din acelaș Cod (909 C. austriac), oprește 
pe acela care ar fi executat contractul, fie macar în parte, 
de a se mai putea desista de la dânsul, chiar de ar plăti 
globirea de căință. : 

Art, 1224 C. 
Calimach. Cod 

In fine, trebue să menţionăm art. 1224 din acelaş 
(910 C. austriac), care permite părţilor de a da ar- 

vonei, prin convenția lor, caracterul unei degiceri”: „Dacă 
la darea arvonei, dice acest text, s'au tocmit tot-odată și 

dritul tragerei înapoi, fără a se hotărî o deosebită globire 
din căință, atuncea întră arvona în locul acestei globiri ; 
deci dar la întâmplarea tragerei înapoi, perde dătătorul 
arvona, ear primitorul o întoarce îndoit“ *). 

Dreptul roman și dreptul nostru anterior fiind cunos- 
cute, cată acum să vedem soluțiunea admisă de legiuito- 
rul francez și de Codul nostru. 

Codul trag. 
cez. Art, 

Codul francez vorbește de arvonă într'un singur text 
1590. | (art. 1590), cu ocasiunea promisiunei de vângare, dicând 

| că fie care parte poate să revie asupra convenţiunii sale, 
aceea care a dat arvona perdând-o, ear aceea care a pri- 

mit-o restituind-o îndoit. 

  

1) 

) 

Legiuitorul francez presupune deci că arvona are un 

Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a civ., anul 1868, p. 169. Aceiaş 
soluţie este admisă şi astădi. Cpr. art. 1997,40. Vedi infră, 
p. 295, nota 2. Vedi Tartufari, 1! Cod. di comm. ital. com- 
mentato, Î, partea II, 52, p. 64. Giorgio Giorgi, IV, 469. 
Cpr. art. 178, $2 C. fed. al obligaţiilor. — Textul sus 
citat al Codului Calimach dice din greşală îndată, însă 
se înţălege că legiuitorul a voit să dică îndoit, astfel 
cum se exprimă şi textul corespundâtor din Codul aus- 
tviac (das  Doppelte), duplum vestituere compellitur . (Instit., 
Pr., în fine, IUL, 23, De emptione et venditione). Cpr. art. 1921 
din Codul Calimach, care mai vorbeşte de restituirea arvo- 
nei îndoit. Vegi Cas. rom., S-a civ., anul 1864, p. 258. Eată 
un caz în care judecătorul poate să rectifice eroarea mate- 
vială strecurată în textul legei. Cpr. Laurent, Supplem., |, 
10. Cas. fi. D. P. 9%. 1. 57.
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caracter de degicere (arrha ponitentialis). Remâne însă 
bine înţăles că părțile pot considera arvona ca un semn 
confirmativ a sevârșirei contractului (arrha confirmatoria), 
ceea ce poate să resulte fie din însuşi termenii convenţiu- 
nei, fie din împrejurările causei !). Astfel, arvona dată de. 
cătră vândător, va avea mai tot-deauna caracterul unei 
dediceri 2). 

Aceasta fiind singura disposiţie care, în Codul fran- 
cez, vorbește de arvonă, autorii nu sunt de acord asupra 
efectelor arvonei date cu ocasiunea unui contract de vân- 
dare. Lhii, în adever, aplică vândării şi chiar celorlalte 
contracte, de ex. schimbului 5), locaţiunei (art. 1416), ete., 
regula formulată de art. 1590 în priși Miplei promi- 
siuni de vândare, pentru că, după art. 1589 (eliminat de 

_țegiuitorul nostru și de acel italian), promisiunea unei 
|ângari echivalează cu însuș vândarea (la promesse de Gente 

. . e iii | N out tente), cână părțile au consimțit reciproc asupra Iu- 
  [ crului și asupră prețului +); 6ar alții consideiă arvona ca 

! un acont asupra preţului, dacă nu se dovedeşte contra- 
riul 5). In fine, alţii vesolv chestiunea prin interpretarea 
voinţei părţilor, ceea, ce este o chestie de fapt 6). 

') Marcade, VI, asupra art. 1590, No. 1, în fine, p. 115. Lau- 
rent, XXIV, 21. Colmet de Santerre, VII, 11 bis II. Mo- 
litor, op, cif., 1, 180. 

2) Opr. Boissonade, Projet de C. C. pour Empire du Japon, IL, 
402 p. 418, 419. Demante, V, 11 bis V. Vedi şi ifră, 
p. 300. 

3) 0. Lyon, D. P. 76. 5. 176. Cpr. Pothier, Vente, III, 509. 
Pand. fr.,.v0 Arrhes, 63 urm., 78. Guillouard, Vente, II, 919. 

Ngprzei Bau IV, 349, p. 339, nota 36/ Baudey, III, 
400. Comet de Santerrs; TI bis II. Molitor, op. cir, 
I, 178. Guillouară, Vente, 1, 20. Duvergier, Vente, 1, 135. 
Troplong, Vente, 1, 141 urm. Acest din urmă autor face 
însă oare care distincţiuni, după cum vândarea este pură şi 
simplă sau condiţională. 

5) Mourlon, III, 489. Laurent, XXIV, 27. Duranton, XVI, 
50, in fine. Merlin, Repert., vo Arrhes, t. 1, p. 495. Cpr. C. 
Colmar, Pand. fr., t. VIII, Arrhes, 53. 

€ Marcad6, VI 
Art. 1989 din C. fr. dând loc la discuţiuni fără sfârşit, şi 
fiind, după cum foarte bine dice T. Huc, expresiunea unei 
vechi controverse din dreptul cutumier francez, redactorii 
Codului nostru lau eliminat cu drept cuvânt, Principiile 
generale sunt, în adevăr, suficiente pentru a resolvi toate 

/ 
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I, art. 1590, No. 2, p. 176. Vhiry, III, 535. Promisiune 
de vendare. 
Art. 1589 C. 
fr. eliminat 
de legiuito- 
xul nostru.
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Pentru a curma toate aceste diseuţiuni, legiuitorul 
nostru a eliminat art. 1590 din Codul francez, înlocuin- 
du'l prin următoarele disposiţiuni : 

Art. 1297. — In caz de vindere făcută prin darea de ar- 
vonă, convenţiunea accesorie a arvonei nu va putea avea nici 
un efect: 

1 Dacă convenţiunea principală a vinderei este nulă (art. 
1067 €. 6)5; 

9) 

2% Dacă vinderea se executează?) ; 

dificultăţile de interpretare la care pot să dee loc promi- 
siunile de vângări. Cpr. T. Huc, Le C. C. italizn et le C. 
Napolton, I, p. 266, No. |. 

În lipsa art. 1589 din C. fr., vom decide, în adevăr, că 
făgăduinţa de a vinde sau de a cumpara conferă părţilor 
dreptul reciproce de a cere executarea contractului, dacă ele 
au fost de acord asupra lucrului și asupra preţului şi că, de 
câte ori una din ele s'a pus prin culpa sa în posiţiune de 
a nu 'şi putea executa făgăduinţa, ea va fi supusă câtră 
cealaltă la daune. Astfel, dacă am promis să cumpăr un 
corp cert şi determinat, dând şi arvonă, și apoi nu mă ţin 
de cuvânt, persoana care 'mi a făgăduit să îmi vindă lu- 
crul determinat, poate să se mulțămească cu arvona dată, 
fără a mai cere executarea contractului proiectat, şi în a- 
semenea caz, eu voi perde arvona, conform art. 1298. Ea 
rămâne însă liberă de a mă obliga la executarea contrae- 
tului, în care caz arvona ce am dat va fi imputată asupra 
preţului, remăn6nd însă, să'i plătesc, în asemenea caz, dau- 
nele ce "i aşi causat prin neexecutarea contractului la timp. 
Cu alte cuvinte, art. 1297, 1298 fiind generale, se vor a- 
plica nu numai la executarea unei tocmeli deseverşite, dar 
şi la convenţiunile proiectate numai. Cpr. C. Craiova, Drep- 
tul din 1895, No. 31, consid. de la p. 308, colona 2, în 
fine. Vedi şi St. R. Scriban, Cod. civ. popular (Tirgu-Jiu, 
1898), p. 218. Suntem fericiţi de a putea cita, cu această 
ocasiune, lucrarea, ori cât de succintă ar fi, a unuia din 
cei mai buni foști elevi ai noștri, şi simţim o bucurie cu 
atât mai mare cu cât, prin modestele noastre sfaturi și lec- 
țiuni, 'i am putut inspira gustul şi amorul de a munci. Tre- 
bue să recunoaştem meritul ori unde îl întălnim şi săi! îm- 
bărbătăm, ear nu numai să criticăm şi să căutăm a dis- 
credita cu ori ce preţ lucrările altora, ceea ce din neferi- 
re fac unii, de multe ori chiar în termeni care lasă de do- 
rit, închipuindu'şi că numai ei au dreptul de a cugeta şi 
că numai munca lor este rodnică. A Bon entendeur salut?! 

„Aceasta nu este de cât aplicaţiunea art. 1067. Vedi supră, 
p. 259, nota |. 
In asemenea caz, arvona se impută asupra preţului, dacă a 
fost primită de vândstor, sau se restitue dacă ea a fost pri-
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3 Dacă vinderea se resiliază prin comun consimţământ !); 
40 Dacă executarea vinderei a devenit imposibilă fără cul- 

pa nici uneia din părţi (art. 1032, 1156, $ 10. C. Art, 1295 
“C. Calimach. Art. 911 C. austriac) 2), 

Arvona, în aceste casuri, se va înapoia, sau se va prinde 
în prestaţiunile reciproce, după împrejurări. (Art. 1298 C. C.). 

Art. 1298. — Dacă vinderea nu s'a executat prin culpa 
N “uneia din părţile contractante, aceasta va perde arvona dată,/; 

! 
i 

este 

j; sau o va întoarce îndoit având-o primită, dacă partea care nu: 
în culpă nu ar alege mai bine să ceară executarea vinderei: 

(Art. 1291 C. C. Art. 1217, $2 C. italian)*). 

sideră arvona ca o facultate de a se putea degice sau le- p 
” pada de contract, ci mai mult ca un semn al perfecţiunei;, 
contractului şi ca un mijloc de constrângere la executarea; 

+ lui €), fie aceasta o vândare (art. 1297, 1298), o locaţiund! 

- 
% 

4) 

Din aceste texte resultă că legiuitorul nostru nu con- 

mită de cumpărător (art. 1297, $ ultim). Cpr. Troplong, 
Vente, I, 131. 
„Dacă, de “comun acord, părţile anulează contraetul, sau 
dacă inexecutarea contractului nu poate fi imputată nici 
cumpărătorului, nici vândătorului, dice Merlin (Râpert. v 
Arrhes, t. I, p. 495), acel care a primit, arvona trebue s'o 
restitue, şi nimic mai mult“. Vedi şi Pothier, Vente, III, 
503. Giorgio Giorgi, IV, 469. „Dacă contractul este resi- 
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liat, arvona trebue să fie restituită, dice art. 337, $ 2 dinArt. 337,82 
noul Cod german“. „Wird der Vertrag dq 1vieder aufgehoben, C. german. 
so ist die Draufgabe zuriickeugeben“. 
Cpr. art. 1925 C. Calimach (911 C. austriac). Vedi supră, 
p. 29%, t. şin. 1. 
Partea, finală a art. 1298 este traducerea art. 1217, $ 2 Art. 1217,$ 
din C. italian: „Dacă partea care nu este în culpă, dice2 italia. 
acest text, nu preferă să ceară executarea convențiunii, ea 
poate să păstreze arvona primită sau să ceară îndoit suma |. 

jce ea a dat“. „Im parte che non & în culpa, se non preferisc 
j di ottenere Padempimento della convenzione, pud tenersi la cal 
| parra ricevuta 0 doinanidlare il doppio di guella che ha data“. 
Art. 1298 reproducând în partea sa finală art. 1917 Codul 
italian (vedi nota precedentă), trebue, în adevăr, să aibă în 
dreptul nostru, caracterul ce el are în Codul italian; ori, în 
acest Cod, arvona, n'are caracterul unei clause penale, da- 
că părţile nu i a dat acest caracter prin voința lor, ci 
se consideră. ca un semn al perfecţiunei contractului și ca, 
un mijloc de constrângere la executarea lui. Cpr. Giorgio 
Giorgi, IV, 467. — Tot astfel şi în mod mai formal încă 
ințălege lucrurile şi Codul civil neerlandez, când prevede 
prin art. 1500 că. de câte ori vândarea a tost încheiată 
prin dare de arvonă, nici una din părţi nu poate să resi-
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„ (art. 1416)1) sau alt contract; de unde și regula pusă de 
ljart. 1298 că partea care nu este în culpă?) poate să 
I ceară executarea contractului. Dacă această parte renunță 
„la executare, cealaltă parte, din a cărui culpă contractul: 
(he poate fi executat, perde arvona dată sau o întoarce în- 
jdoit, dacă ea este aceea care a primit-o 3). 

Vongări co- Art. 1298 0. C. nefiind abrogat prin art. 68. 
Mera! com., se aplică și la vândările comerciale 4), 

lieze contractul abandonând sau restituind arvona. Conform: 
art. 336, $ 1 C. german; art. 908 C. austriac (1920 C. Ca- 
limach); art. 178 C. federal al obligaţiilor din 1881 (EI- 
veţia), etc. 

1) „Considerând, dice Curtea noastră supremă, că, din mo- 
mentul ce părţile au convenit asupra obiectului arendat şi 
asupra prețului arendărei, convenţiunea este perfectă şi 
deci obligatorie între ele; că darea de arvonă nu îns&m- 
nează că fie care din părţile contractante 'şi a reservat, 

/ |facultatea de a renunța la contract, perdând arvona ce îi 
P „s'a respuns, sau înapoind-o îndoit, căci art. 1298 C. C., a- 

iplicabil şi în materie de locaţiune, prevede că, în caz când 
ivendarea s'a făcut prin dare de arvonă, partea care nu e 
în culpă nu poate fi obligată a se mulțămi să câştige ar- 

| vona ce “i s'a respuns, sau a'i fi înapoiată îndoită, dar e 
ujin drept, de va voi, să ceară executarea vendărei, etc.“ 

„__Bulet. Cas. S-a 1, anul 1899, p. 327. 
|?) Chestiunea de a se şti dacă cineva este sau nu în culpă, 

e o chestie de fapt lasată la suverana apreciare a judecă- 
torilor fondului. Cas. rom. Bulet. S-a 1, anul 1896, p. 1950. 

Casul în care V%) Dacă arvona consistă întrun lucru mişcător, care nu poate 

$ 

aroma con- fi înlocuit prin altul, ceea ce am vădut că se poate întâmpla 
i ca dutr-un când se dă o monedă, o statue sau o verigă, ca la Romani (vedi 

cător.. supă, p. 288, nota 3), ete., partea în culpă va restitui pe de 
o parte obiectul primit, ear pe de alta, valoarea sa în bani, 
după o expertisă prealabilă. Cpr. Pothier, Vente, III, 502. 
Duvergier, Pente, Î, 138. Molitor, op. cit., 1, 179. Pand. fi. 
VIII, vo Arrhes, 25. — A rare ori însă se va întâmpla ca 
darea unui asemenea obiect să fie considerată astădi ca o 
arvonă. Cele mai multe ori. asemenea obiect va fi conside- 
rat ca un amanet, pe care vândătorul îl va putea reţinea 
pănă la deplina achitare a preţului. (Cpr. art. 1694, $ 1). 
Vedi Pothier, op. cit., 506. Duvergier, op. cit., 138, n. |. 
Pand. fe., loco şi v* supră cit., 34. Merlin, Râpert., vo 4- 
rhes, î. IL, p. 495. 

In cât priveşte responsabilitatea aceluia care a primit 
sau a dat un lucru ca arvonă, vedi înfră, Teoria culpelor, 
p. 315, ad nota. 

*) Opr. Cas. rom. și C. Craiova, Bulet. S-a 1, anul 1890, p.
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Astfel, dacă presupunem că cumpărătorul a dat ar- vonă și contractul nu poate fi executat din culpa lui, el va perde arvona dată, sau o va restitui îndoit, dacă el a primit-o de la vândâtor (art. 1298). 
Dacă vândătorul îl obligă însă la executarea contrae- Perderea ar- tului, ceea ce el este liber de a face de câte ori nu este pune e în culpă (art. 1298, sn fine), arvona se va restitui cum- Ciiarea con- părătorului sau, dacă ea consistă în bani, va fi imputată ” asupra prețului, pentru că perderea arvonei presupune ne- aparat inexecutarea contractului, ear nu numai simplul refus de a'l executa. Ori, de câte ori cumpărătorul a plă- tit preţul, fie chiar constrâns, contractul este executat, și prin urmare, el nu poate să peardă arvona 1). 
Și oice-versa, dacă vândătorul care a primit arvona La caz de este în culpă, el nu va putea fi condamnat la restituirea contractului, ei îndoit cătră cumpărător, de câte ori acesta va preferaarvona nu se să ceară executarea contractului 2). In asemenea caz, ar- seste vona, dacă consistă într'un lucru, se va restitui cumpără- torului, ear dacă; ea consistă în bani, se va imputa asupra prețului. Cumpărătorul va avea însă drept la daunele ce i ar fi causat inexecutarea, contractului la timpul oportun; Dar dacă, în legislaţia noastră, arvona este, în regu Bănţile pot ă generală, un semn şi o dovadă a perfecţiunei contra - prin conven- ului (arrha confirmatoria), părţile pot însă prin conve -Via lor caro ţia lor expresă sau tacită săi deie caracterul unei dedi- dediceri, ceri (art. 969). Cel mai bun criteriu este deci intențiunea părților contractante. Dacă părţile _au_în: ă._stipuleze facultatea de dedicere, fie căre parte se poate desista de la 

icontract, aceea care a _au ceea care a dat arvona abandonând-o, ear aceea 
care-a_primit-o esti fiind p îidoit 2 e 

La caz de îndoeală arvona nu va avea acest carac- er, pentru că, în principiu, convenţiunile leagă pe acei care 

    

   
   

85 şi Dreptul din 1895, No. 37. Chr. și Gr. Maniu, Dr. com., Î, p. 134, nota 1. 
1) Cpr. Pothier, Vente, TIT, 508. Merlin, Repert., vo Anrhes, î. I, p. 496. Pana. fe. vo Arrhes, 46. 
2 Car Cas. rom. Balet. S-a I, anul 1896, consid. de Ja p. 5. 
3) Opr. art. 1298 c. C., 1224 C. Calimach (910 c. austriac) ; art, 116, $ 2 C. federal al obligațiilor, ete. Vegi supră, p. 992
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le au format (art. 969) 1). Această soluţie este formal ad- 
misă în noul Cod german. 

Art. 336, $ 2 „La caz de îndoeală, dice art. 336, Ş 2 din acest Cod, 
„ Berman. > > . . 

o arvona nu e presupusă a implica facultatea de degicere“ ?). 
Tribun. nu Presupunând însă că convenţia expresă sau tacită a 
Dope de părților a dat arvonei caracterul unei clause de degicere, 
ună mai ma- tribunalele pot ele acorda părţilor o daună mai mare de 

re de căt aa cât arvona simplă sau îndoită? 
sau îndoită. S'a decis cu drept cuvânt că, în asemenea caz, arvona 

constituind o evaluare şi o lichidare anticipată a daunelor 

eventuale aduse părței nevinovate prin inexecutarea con- 
tractului, părțile nu pot cere şi judecătorii nu pot admite 
o daună mai mare. Această soluție pe care, după o ma- 
tură reflexie, o credem juridică, a fost consacrată de 
Curtea din Craiova, însă numai în majoritate, trei judecă- 
tori în contra a doi: „Considerând, dice Curtea, că, în 
vândările însoţite de arvonă, aceasta din urmă formează 
o convențiune accesorie celei dintăi, prin eare părţile sti- 

pulează pentru fie care un drept de dedicere, sub pedeap- 
sa unor daune interese anume prevădute de lege, careur- 
mează a se plăti părței inocente, şi care, pentru cumpă- 
rător se resolvă în perderea arvonei, în caz când din culpa 
lui se strică tocmala, ear pentru vândător, în aceiaș ocu- 
rență, in restituirea acestei arvone îndoite cumpărătorului ; 
că, de câte ori legea însăș fixează cuantumul despăgubiri- 
lor, nici părțile nu pot pretinde, nici judecătorii să acorde 
sub denumirea de pugube peste ceea ce însuși contractanţii 
au stipulat prin clausa accesorie a arvonei, căci dacă se 

poate întâmpla ca cumpărătorul, de pildă, să fi suferit, 
daune mai mari de cât suma ce represintă arvona îndoită, 
ca compensațiune i se dă tot aceiaș sumă chiar în casul 
când, prin inexecutarea convenţiunei de vândttor, nu îi 
sar fi adus nici o daună, sau îi sar fi cășunat una dec 
foarte mică însemnătate, etc.“ 3). 

  

1) Cpr. Arntz, III, 927. 
Art. 336, $2 2) „Die Draufgabe gilt îm Zuweifel nicht als Reugeld“. Conform: 
C. german. art. 893 C. saxon ; art. 285 C. com. germ. ; Allgem. Laud- 

recht fiir die Preussischen Slaaten, |, V, $ 210; art. 178 C. 
ted. al obligaţiilor (Elveţia), etc. 

3) V. Dreptul din 1895, No. 37. Cpr. şi Troplong, Vente, I, 142. 
Această decisiune fiind pronunțată în majoritate, transcrim
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Această soluție lasă însă a se presupune că nu se 
cere executarea contractului, căci dacă partea nevinovată 
recurge la această cale, arvona se impută asupra preţului 
(art. 1297, 20 și $ ultim) și nu mai constitue o evaluare 
a daunelor eventuale causate prin neexecutare. In aseme- 
nea caz, cumpărătorul poate fi obligat la plata preţului, 
ear vândătorul la predarea lucrului, și dacă nu poate să 7] 
predee, la daunele causate cumpărătorului prin acest fapt, 

  

aici şi considerentele minorităței (compusă din d-nii Q. Ma- rinescu şi D. Gărlişteanu), pentru ca fie care să poată ju- deca unde este adevărul, chestiunea, de altminterle, fiind des- tul de delicată: „Considerând, gice, între altele, minorita- tea Curţei, că a se susţinea, aşa cum se face, că, în vân- dările cu arvonă, art. 1298 este imperativ pentru cumpără- tor şi că dânsul nu are alt drept de cât de a cere sau ar- 
vona îndoită sau executarea contractului, ar fi a se nimici principiile relative la efectul obligaţiunilor, când în fapt sar constata că, din causa neexecutărei unei obligaţiuni, S'au eausat daune - cumpărătorului ; că aşa fiind, art. 1298 C. C. nu prevede de cât o pedeapsă pentru vândător de a restitui arvona îndoit, sau a o reţinea când cumpărătorul 1e în culpă, ear în caz când, prin culpa vândetorului, sar, „dovedi în fapt că s'a adus un prejudiciu cumpărătorului, | “acest prejudiciu urmează a fi veparat. conform regulelor ge- ; nerale în materie de obligaţiuni“. Restituirea arvonei în- „doite este, în adevăr, o pedeapsă, după cum se dice în con- siderentul de mai sus, o clausă penală, la caz de inexecu- tarea contractului din culpa uneia din părți (veqi supră, p. 289), însă Pothier (Vente, III, 508) de la care este îm- prumutată întreaga teorie a arvonei, adaogă că „această pedeapsă ţine loc -de daunele interese care vesultă din ine- xecutarea, contractului: „La vestitution des arrhes au double est une peine qui tient lieu des dommages et interes rtsul- tant de l'indzecution du contrat“, ceea ce condamnă teoria admisă de minoritatea Curţei. — Arvona şi daunele inte- ese sunt în specie tot una; de aceea Pothier dice, că dacă, vendătorul, care n'a, executat contractul, a fost condamnat la daune cătră cumpărător, acesta nu poate cere arvona îndoită, pentru că restituirea acestei arvone înlocuind dau- nele care resultă din inexecutarea contractului, cumpărăto- rul ar primi de două ori acelaş lucru, ceea ce ar fi contrar echităţei. Bona fides non patitur ut bis idem ezigatur (L. 51, Dig., 50, 17, De diversis regulis juris antigui). Cpr. Pothier, op. cil, 908. Merlin, vo Arrhes, t. I, p. 496. Pand. fr, cod, v9, 47. 
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fără ca părţile să poată anula obligaţiile lor respective, 
oferind de a perde arvona sau de ao restitui îndoit!). 

Casul în care Nu trebue să confundăm arvona de care am vorbit mai 

tona 3 sus cu suma ce cumpărătorul ar fi dat vândetorului în mo- 
o anticipare mentul formărei contractului, ca, acont sau o anticipare asu- 

ireala pra prețului, aşa cum o consideră în principiu legiuitorul 
II nostru prin art. 1298, pentru că asemenea sumă—nu-se mai 
| consideră. ca 0. lichidare convențională a daunelor aduse prin 

nesxecutarea contractului, şi deci nu poate să confere nici 
| laneia din părți dreptul de a se desista de la contract: 2), 

| Chestiunea de a se ști dacă sumele date de cumpărător 
! vândătorului sunt un acont asupra preţului, sau o arvonă 

„ penitenţială, este o chestie de fapt, care se va interpreta 
* în mod suveran de judecătorii fondului. Cele mai multe ori 

|: ei vor decide, la caz de îndoeală, că suma dată de cum- 
 părător vândătorului este un acont asupra prețului. De 

câte ori însă vândetorul este acela care a dat o sumă de 

; bani cumpărătorului, această sumă nu poate fi socotită ca 
i un acont asupra preţului, ci va fi, cu bună samă, consi- 
" derată ca o clausă de dedicere, cu toate că părţile n'au în- 

trebuințat această expresiune. (V. supră, p. 293). 
Părţile înţăles-au ele a considera această sumă ca 

o arvonă confirmatorie sau penitenţială ? Altă chestie 

de interpretare care aparţine judecătorilor fondului. Cele 
mai multe ori, suma dată de vândetor cumpărătorului va 
implica pentru părți facultatea de dedicere, afară de casul 

când această sumă ar ficu totul minimă faţă cu însemnătatea 
contractului, când, de ex., ar consista întrun leu sau doi3). 
Totul încă o dată este o chestie de fapt. 

  

1) Cpr. Merlin, Repert., vo Arrhes, t. 1, p. 495, 496, care ci- 
tează în acest; sens părerea, lui Pothier, Vinnius, W'eissem- 
bach şi a altora. Vedi şi Pothier, Vente, TU, 507. 

2) Cr. Pothier, Vente, III, 506. Baudry, III, 461. Demante, 
11 bis V. 'Troplong, Vente, 1, 140. Tartufari, op. cit. 

55, Giorgio Giorei, IV, 470. Guihovari, Vente, |, 21. Cas, 
rom. Bulet. S-a Il, anul 1890, p. 613. 

3% Cpr. Boissonade, op. cit., II, 403, p. 419. Giorgio Giorgi, 
IV, 468. Demante, V, Îl bis V. Vegi şi supră, p. 2%. 
Sumele cu totul neînsemnate, de ex., un pitac sau un bănuţ 
(un liad), ce unele persoane dădeau câte o dată ca un semn 
al perfecţiunei contractului, mai cu samă la ţară, se nu- 
meau, în dreptul vechiii fr. le denier” d'adieu sau le denier 
& Dieu. Vegi Pothier, Vente, III, 509. Duvergier, Var 
te, IL, 131. Guillonard, Vente, |, 2].



EFECTELE OBLIGAȚIILOR.—ART 1075, 

CAPITOLUL VII. 

Despre efectele obligaţiunilor. 

Legiuitorul nostru, mai logic de cât acel francez, ur- 
mând în această privință împărţirea Codului italian, nu 
confundă efectul convențiilor cu acel al obligaţiilor, ci 
tratează în capit. III despre efectul convențiilor şi pute- 
rea lor legală 1), ear în capit. de față despre efectul obli- 
gațiilor. | 

Legiuitorul se ocupă în acest capitol: 10 despre efec- 
tul comun a ori cărei obligaţii civile în genere (art. 1073); 
20 despre obligaţia de a da (art. 1074, $ 1, $2 din a- 
cest text fiind relativ la teoria riscurilor, după cum am 
vedut în t. V, p. 185 urm.); 30 despre obligaţia de a face 
(art. 1075—1077); și în fine, 40 despre daunele care pot 
să resulte din inexecutarea obligaţiunii (art. 1078 urm.). 

Efectele comune ori cărei obligaţiuni în genere. 

Art. 1073. — Creditorul are dreptul de a dobândi înde- 
plinirea exactă a obligaţiunii, şi în caz contrar, are drept la 
desdaunare. (Art. 1021, 1074 urm., 1081 urm,, 1084 nrm. €. €, 
Art. 66, 81, 84, 110, 524 C. Com. Art. 1918. italian). 

Efectul comun a ori cărei obligaţii civile este de a 
pune pe debitor în necesitatea juridică de a'şi îndeplini 
prestațiunea promisă, și raportul juridic este stâns îndată 
ce prestațiunea datorită a fost făcută creditorului (art. 
1091) 2). 

Dacă debitorul nu 'și îndeplineşte de bună voe pres- 
tațiunea sa, creditorul poate să'l constrângă la plată prin 
ajutorul puterei publice, sau la caz contrar, să ceară 
daune 3). 

5 Veqi t. V, p. 156 urm. 

30L 

*) „Das Sehuldoerhăltniss erlischi, ice art. 362 din Codul ger- Art, 362 man, îpeun die geschuldete Leistung an den Glăubiger bevirht C. german. 
tirde, 

3) Cpr. Baudry, II, 859. Baudry et Barde, Oblig., 1, 329. — 
Jurisprudenţa noastră a făcut mai multe aplicaţiuni a a- 
cestui principiu. Cpr. Cas. rom. S-a I, anul 1879, p. 2178. 
C. Focșani, Dreptul din 1885, No. 3. — Pentru ca una din 
părţile contractante să poată însă cere executarea, obliga- 
țiunii sau daune, trebue ca şi dânsa să 'şi fi îndeplinit o- 
bligaţia corelativă care o priveşte, dacă contractul este si-
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Astfel, creditorul unei sumi de bani, va putea, după 
ce va dobândi mai întăi un titlu executor, să urmărească 
bunurile debitorului su și. să le vândă spre a fi plătit din 
prețul lor î). 

Dacă debitorul s'a obligat a preda un lucru determi- 
nat, mobil sau imobil, precum este, de exemplu, într'un con- 
tract de vândare, creditorul va putea, prin ajutorul pute- 
rei publice, să dobândească posesiunea acestui lucru. 

Astfel, dacă "mi ai vândut casa d-tale sau un lucru 
mobil, pe care uu voești a mil preda, voi putea să te is- 
gonesc din casă cu forța publică, sau să te oblig a'mi pre- 
da obiectul vândut *) 

Casul în care Dacă obligaţia debitorului consistă în a nu face ceva 
oblig. consis-(44 non faciendo), în eineni Unterlassen, după cum se ex- 

tă in non 
faciendo. primă art. 241 din Codul german, și el a contravenit a- 

cestei obligaţiuni, făcând ceea ce se obligase a nu face, 
creditorul, pe lângă daunele la care are drept, poate să 
fie autorisat de justiție a distruge cu ajutorul puterei pu- 
blice ceea ce debitorul a făcut în violarea dreptului seu 
(art. 1076), dacă, bine înţeles, lucrul făcut poate fi dis- 
trus 3). 

Casul in care Dacă obligaţia debitorului consistă în a face un lu- 
oblig. consis- 
tă in tacien- 

do. 

cru (în faciendo), şi el n'o îndeplineşte de bună voe, cre- 
ditorul poate, de câte ori executarea acestei obligaţiuni 
nu presupune neaparat faptul personal al debitorului, să 
fie autorisat a o aduce el însuş la îndeplinire cu cheltuea- 
la acestui din urmă (art. 1077)4). 

Despre obligaţia de a da. 

Cuvântul a da (dare) are mai multe înţelesuri. EI în- 
sămnează : 10 a strămuta proprietatea unui lucru cu titlu 

nalagmatie (art. 1021). Veqi supră, p. 92, nota 5. Cpr. Cas. 
rom. Bulet. S-a 1, anul 1891, consid. de la p. 766. Cpr. 
şi art. 320 urm. C. german. 

') Baudry, II, 859. Baudry et Barde, I, 330. Mourlon, II, 
1138. T. Huc, VII, 133. 

>) Baudry, Baudry et Barde, loco supră cit. Laurent, XVI, 
194. 'Thiry, 1], 621, 630. Demolombe, XXIV, 400. Pană. 
fr., 1, 1607. Mourlon, II, 1138. Vedi şi infră,p. 304, text 
şi n. 2. 

3) Vedi înfră, p. 3%, t. şin. 2. 
*) Vegi infră, p. 332, t. şin. ].



EFECTELE OBLIG. DE A DA.—ART, 1074, ş 1. 

gratuit, adecă a dărui (donare); 20 a transmite proprieta- tea 1) sau alt drept real?) (art. 972): 30 a transmite unei 
persoane usul și posesiunea unui lucru, de ex., a da în a- 
rendă sau cu chirie, etc. 

In art. 972, cuvântul a da este luat în sensul i6s- 
trâns şi tradițional de a transmite proprietatea sau alt 
drept real, ear în art. 1074, $ 1 și 1079, obligaţia dea 
da consistă în predarea unui lucru, pe care creditorul poa- 
te să'l ceară sub ori ce titlu, pentru a avea fie proprie- 
tatea, fie posesiunea sau usul acestui lucru 5 

Efectele obligaţii de a da. 
Obligaţia de a da face să se nască donă alte obliga- 

ţiuni, şi anume: 10 obligaţia de a preda lucrul creditoru- 
lui (art. 1074, $ 1) sau de a'1 da în posesiunea lui (art. 1314); 2% aceea de a pastra lucrul până la predarea lui 
(art. 1074, $ 1). 

10 Predarea lucrului. 

Art. 1074, $ 1.— Obligaţiunea de a da cuprinde pe aceea de a preda lucrul şi de al conserva pănă la predare. (Art. 1075, 1079 urm., 1082 urm., 1314 urm, 1391 C. C. Art. 1219, s1C. italian. Art. 1136 C. fr.) 
Art. 1074, $ 2. Veqi t. V, p. 185 urm. 
Debitorul, care s'a obligat a da un lucru mobil sau imobil, pentru a transmite proprietatea sau numai usul 

ori posesiunea lui, este obligat a preda acest lucru credi- 
torului cu toate accesoriile sale) și a'l pune în posesiu- nea lui, pentru a se putea folosi de el. 

  

1) Cpr. L. 15, $ 10, Dig, 45, 1, De verb. oblig. şi L. 167, Pr., Dig.. 50, 17, De diversis regulis juris antiqui. 
) L. 2, $1 şi 5, Dig, 45,1,şi 19, Dig., 8, 3, De serui- tutibus prediorum rusticorum. 
5 Laurent, XVI, 187. 'Thiry, II, 620. Demolombe, XXIV, 396. — Vedi însă Baudry (II, 863), Bauary et Barde (, 344), T. Huc (VII, 91), Colmet de Santerre (V, 52 bis ]), Marcadâ (IV, 477), Aubry et Rau (IV, $ 299, p. 38, n.3), după care a da, în art. 1074, ca şi în art. 979, ar însămna a transmite proprietatea. Cpr. asupra acestei controverse pur teoretice, Pand. fr., I, 1588 urm. 
*) Astfel, de exemplu, debitorul va trebui să dee creditoru- lui odată cu lucrul şi fructele ce el a produs şi care, în   
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Art. 314 C. 
german, 

CODUL CIVIL.—CARTEA III.—TIT. II.— CAP. VII.—ART,. 1074, $ 1. 

Astfel, într'o vândare, vând&torul trebue să predee 

lucrul cumpărătorului (art. 1314 urm.); într'o locaţiune, 
locatarul trebue să predee lucrul chiriașului, în aşa stare 
în cât el să se poată folosi de dânsul (art. 1421) 1). 

Debitorul nu se poate sustrage de la această obliga- 

ție, şi el datorind însuş lucrul promis, n'ar putea să se 

libereze plătind valoarea lui. 
Dacă debitorul se opune a preda corpul cert care face 

obiectul obligaţii sale, creditorul are alegerea sau de a 

cere însuş lucrul şi de a se pune în posesiunea lui manu 

militari, în virtutea hotărirei ce va dobândi pentru aceas- 
ta 2), sau de a cere daune (art. 1073). 

20 Pastrarea lucrului până la predare (art. 1074, Ş 1). 

Pentru ca predarea iucrului să poată avea loc la tim- 
pul hotărît prin convenţie, debitorul trebue săl păstreze 

momentul închierei contractului, nu erau încă percepute 
(art. 1324). Mass6-Verg6, III, $ 521, p. 364, nota 2. 

„Dacă cineva se obligă a înstrăina sau a greva un lu- 
cru, dice art. 314 din noul Cod german, obligaţiunea sa se 
întinde, in caz de îndoeală, la accesoriile lucrului, „auch auf 
das Zubehăr der Sache“. Cpr. şi art. 926 din acelaş Cod. 

1) Cpr. art. 535 urm., 581 urm. din noul Cod german. 
2 Laurent, XVI, 194. Demolombe, XXIV, 400. Thiry, II, 621. 

Baudry, IL, 859. Baudry et Barde, I, 330. Demante, V, 53. 

Aubry et Rau, IV, $ 299, p. 40, text și nota 8. Pand. fi. 

1, 1607. Vedi şi supră, p. 302. — Creditorul ar putea să fie 

autorisat de justiţie a'şi procura cu cheltueala debitorului 

Iuerul care face obiectul obligaţiunii, chiar când acest, lu- 

ceru ar fi determinat numai în specia sa, căci fiind vorba 

de un gen, obligaţia n'a strămutat imediat proprietatea, și 

prin urmare, se apropie de obligaţia de a face, unde art. 

1077 autorisă acest mod de procedare. Cpr. Pand. fr. |, 

1608. 'Poullier D., IV, partea [, 64. Mass6-Verg6, IV, $ 

530, p. 363, n. 4. Laurent, XVI, 196. Larombiăre, [, art. 

1144, No. 11. Râpert. Dalloz, Oblig., 677. — Contră. C. Bru- 

xelles, Râpert. Dalloz, loco cit, n. Î. Autorii sunt însă u- 

nanimi pentru a critica această decisiune. Astfel, dacă te 

ai obligat ami da un vagon de grâu cu preţ de 1000 lei, 

voi putea, la caz de inexecutare, să cumpăr grâul cu au- 

torisarea justiţiei în socoteala d-tale, după cursul momen- 

tului, remănând ca, dacă cursul actual este superior preţu- 

luj convenit, să”mi plăteşti această diferență (quanti pluri- 

mi emero), ea titlu de daune. Cpr. Larombiăre, loco supră 
cit. Aubry et Rau, IV, $ 299, p. 40,41.



  

TEORIA CULPELOR.—ART. 1080, 

până atunci, de unde resultă că obligația de a pastra lu- 
crul nu este de cât consecința obligaţiunii de a'] preda 
(art. 1074, $ 1). 

Aceasta lasă însă a se presupune că obligaţia are de 
obiect un corp cert şi determinat, căci nu se poate pastra 
un obiect determinat numai în specia sa 1). 

Obligaţia de a pastra este o obligaţie de a face sau de 
a nu face ; de a face ceea, ce este neaparat pentru a îm- 
pedeca stricarea lucrului în totul san în parte; de a nu 
face ceea ce ar putea să aducă destrucțiunea sau deterio- 
rarea lui, adecă perderea lui totală sau parţială. 

Ca ori ce obligaţie de asemenea natură, ea se va 
preface în daune la caz de inexecutare (art. 1075), însă 
numai întru atâta întru cât această inexecutare va putea fi imputată culpei sau greșălei debitorului (art. 1082, 
1083) 2), 

Naşte însă întrebarea : care este întinderea responsa- 
bilităţei debitorului şi ce diligenţă trebue el să pună în 
îndeplinirea obligaţiunii sale. 

Pentru a respunde la această intrebare, trebue să 
examinăm vechia și celebra chestiune a prestaţiunei culpelor. 

Teoria cuipelor (Culpa contractuală). 

Art. 1080. — Diligenţa ce trebue să se pună în îndepli- nirea unei obligaţiuni 5) este tot-deauna aceea a unui bun pro- _prietar 4). 

  

') Baudry, II, 865. Baudry et Barde, 1, 344, Giorgio Gior- gi, Zeoria delle obblig. nel diritto moderno italiano, II, 3. *) Baudry, II, 865. Bandry et Barde, I, 345. 
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*) Art. 1924 din Codul italian, de la care acest text este îm- Art. 1224 €. prumutat, adaogă, ca şi art. 1137. fr., fie că obligaţia este folositoare ambelor părţi, sau numai uneia din ele€. Eată cum se exprimă art. 1924 din Codul italian: „La di- ligenza che si deve impiegare nel adempimento. del. obbliga- zione, abhbia questa per oggetto Putilită di una delle parti o d'ambedue, î sempre guella di un buon padre di famiglia.* 
»Questa regola per altro si deve applicare con maggiore o minor rigore, secondo le norme contenute per certi casi în guesto 

codice“. 
*) Art, 1924 din C. italian, pe care legiuitorul nostru a luat de model, adaogă: afară de casul depositului prevădut de art. 1843 (1599 C. C. vom.) Expresiunea bun proprietay se 

20 

italian.
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Această regulă se aplică cu mai mare sau cu mai mică 
rigoare în casurile anume determinate de această lege. (Art. 
390, 
urm. 

598, în fine, 541, 561, 115, 167, 989, 990, 1499, 1508, 1564 
„1540, 1599, 1632 C. C. Art. 465, 506 C. Com. Art. 1994, 

C. italian. Art. 1137 C. fr). 

Detiniţia cul- 
pei. 

Deosebire 
între culpa 

şi dolul. 

Art. 116 C. 
Saxoniei. 

Nimene nu 
se poate sus- 
trage de la 
vesponsabi- 
litatea care 
resultă din 
dolul stu. 

Culpa sau greșala este un act (culpa în committendo 
sau în faciendo) sau o omisiune (culpa în omiltendo) !), 
contrară dreptului altuia, însă fără intenţiunea de a face 
râul, culpa, factum inconsultum quo alteri nocetur ; ear do- 
lul este ori ce acţiune sau omisiune prin care debitorul 

contravine cu rea credință obligaţiunii sale *). 
Ceea ce deosebeşte deci dolul de culpă este tocmai 

ştiinţa și intențiunea de a aduce altuia o pagubă 5). 

:) 

mai găseşte încă în art. 989, 1429, 1564, 1638, ete. In 
art. 390, 541 şi 567 se vorbeşte de diligența unui bu pă- 
pinte de fumilie, ceea ce este sinonim cu expresiunea bun 
proprietar (homo diligens et studiosus paterfamilias), după 
cum se exprimă L. 25, Dig., 99, 3, De probatiunibus et pre- 
sumptionibus. Cpr. Aubry et Rau, IV, $ 308, p. 101, nota 
21. Arntz, III, 65. Thiry, II, 623. 
Cpr. art. 1794 C. Calimach (1294 C. austriac). „Acela ca- 
re, prin fapta sa, lezează drepturile altuia, dice art. 116 
din Codul Saxoniei, trebue să'l despăgubească, dacă este 
în culpă, fie că este vorba de un act positiv (Thun), sau 
de o simplă omisiune“. Cpr. art. 704 din proiectul extra- 
parlamentar a Codului german ; art. 1902 C. spaniol, etc. 
Vegi şi î. V, p. 398, text şi nota 1. 
Cpr. art. 1795 C. Calimach (1294 C. austriac). 
„Ad dolum reguiritur propositum lodendi“, dice un vechii 
autor (Thomasius). „Dolus, cîm adest lcedendi unimus ; cul- 
pa, factum inconsultum quo alteri nocetur“. Vedi Toullier D,, 
III, partea II, p. 1492, No. 224, nota 1. Molitor, I, 190. 
Baudry, II, 891. Vedi şi t. III a lucrării noastre, p. 4%, 
n. 4 şi î. V, p. 393. — Ori cine respunde de dolul său (cpr. 
art. 528, în fine, 990, 1540, $ 1) sau de culpa lata (art. 
115), şi acest principiu este atât de absolut în cât conven- 
ţia, priu care autorul dolului ar fi scutit de respundere, ar 
fi nulă (art. 5). „Ilud nula pactione effici potest, ne dolus 
proestetur“. (L. 21, $ 3, Dig., 2, 14, De pactis). L. 1, ȘT, 
Dig., 16, 3, Depositi vel contra, dice în acelaş sens: „Jud 
mon probabis, dolum non esse proestandumn, si contenerit : nam 
hc conventio contra bonam fidem, coutraqne bonos mores est; 
et îded nec sequenda est“. Vedi şi legile citate în t. V, p. 
135, nota 3 şi p. 502, n. Î. Cpr. Larombitre, I, art. 1137, 
No. 13. Giorgio Giorgi, II, 39 şi III, 376. Sourdat, 7». 
de la Responsabilită, -I, 662 VI. Baudry, II, 895. Laurent,
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Vechii comentatori ai dreptului roman, precum Vin- Vechia teo- nius, Cujacius, Alciat, Accursius, Duaren, Heineccius, ete, e â culpe- și Pothier 1), distingeau trei feluri de culpe sau greșăli: 10 culpa grea sau gravă (art. 715 C. C., 465 c. com.), culpa latu, dolo proxima 2) 90 culpa ușoară (art. 506 C. com.), culpa levis; și 30 culpa cea mai ușoară din toate, culpa levissima. 
Culpa faza consistă în negligenţa cea mai mare (nimia Culpa lata. negligentia 3), pe care omul cel mai ren gospodar sau mai puţin deligent și prevedător n'ar fi comis-o în propriile sale afaceri. Negligenţa, în asemenea caz, este atât de mare în cât devine o lipsă de bună credinţă şi se deose- bește de dol numai prin lipsa de intenţie daunatoare €), Greşala, în asemenea caz, este atât de grosieră, în cât ea se asimilează cu dolul 5). 

  

XVI, 296. Al. Degr6, Dreptul din 1884, No. 30, p. 934. Pand. fe., 1, 1761 şi 9085. Demaute, V, 66 bis. Troplong, Vente, |, 414, 411 şi Depit, 65. Er. Lehr, T. element. de dr. cie. germ. IL, 119, Baudry et Barde, 1. 360 şi 499. m. Huc, VII, 152, in fine. Cpr. Cas. fr. şi Cas. belg. D. P. 16. 1. 449. Pas. belge, 80. 1.199. Cas. Torino, 1/7 Zoro italia- no (Roma), 19. 1. 797. Noul Cod german este expres în a- Art. 276, $2 ceastă privinţă : „Debitorul nu poate fi descarcat de mai C- german. inainte, dice art, 216, $ 2 din acest Cod, de responsabili- tatea care resultă din actele sale voluntare“. „Die Haftung wegen Vorsatees kann dem Sechuldner nicht îm voraus erlas- sen tcerden“. Veqi şi art. 114, $ 1, Cod. fed. al obligaţiilor din Elveţia ; art. 123 C. saxon. ete. ) Pothier, Oblig., II, p. 497 urm., Appendice au traite des o- bligations. 
5) LD. 47, $ 5, Dig, 30, De legatis IL. Vedi şi t. V a lu- | crării noastre, p. 501 şi înfră, p. SU, t. şin. 1. 3) L, 213, ş2, Dig., 50, 16, De verb. sighificatione. î) „Late culpa finis est, non întelligeve, quod omnes întelligiunt“, L. 213, $ > şi L, 293, Dig., 50, 16, De terb. significatione. Cpr. art. 1728, 1729 C. Calimach (1297 C. austriac). Vegi tom. V, p. 398, t.şin.2 şi t. III (art. 715), p. 103, ad nota. 

5) Cpr. art. 52, 715 C. c. „Magna _negligentia culpa est; magna culpa dolus“. L. 296, Dig, 50, 16, De verb. signifi- ! catione. Vedi şi L. 1, $5, Dig., 44, 7, De oblig. et actioni- bus, unde se dice: „Magnam tamen negligentiam placuit in doli crimine cadere“.— Legea 32, Dig., 16, 3, Depositi, vel con- ira, mai dice încă: „Quod Nerva diceret latiorein culpan do- lum esse, miki verissimum videle. Vedi t. V, p. 328, nota 1 ;
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Culpa levis Culpa levss sau levior, sau greșala mai mică, după cum 

sau levior. o numește art. 1759 din C. Calimach (art. 1332 C. aus- 
triac), este aceea care n'ar fi fost comisă de cătră un bun 

proprietar, adecă de un om de o diligență ordinară sau 

mijlocie (art. 1080), homo diligens et studiosus paterja- 

milias 1). 
Culpa levis- 

sima. 
In fine, culpa levissima, de care vorbeşte un singur 

text 2), este aceea care n'ar fi fost comisă de omul cel mai 
diligent și de cel mai bun gospodar, dilegentissimus pater- 
familias 3). 

Utilitatea 
practică a a- 

Eată care era utilitatea practică a acestei divisiuni 

cestei împimtripartite. In contractele în care numai interesul credito- 

țiri a culpe-rului era în joc, precum este depositul, debitorul respun- 
lor. 

dea numai de culpa lata; în contractele care aveau de 
scop utilitatea ambelor părți, precum este vândarea, 10- 

cațiunea, etc., fie care parte respundea de culpa levis sau 

levior ; și în fine, în contractele care interveneau numai 

în interesul exclusiv al debitorului, precum este comodatul, 
în care părțile m'au în vedere de cât interesul împrumu- 
tătorului, debitorul respundea numai de culpa levissema. 

Aceste regule admiteau însă oare care excepţiuni *). 
„In contractibus, dicea Bastolus, qui celebrantur gratia 

dantis, tantum venit dolus ek lata culpa. In his qui gratia 
accipientis tantum, venit levis et levissima. În his qiti gra- 
tia utriusgue, venit lata et levis* 5). 

“Peoria actu- 
ală. Dreptul 

xoman. 

Această împărţire a culpelor, întemeiată pe mai multe 
texte din Digeste, şi mai cu samă pe L. 5, $ 2, Dig., 13, 

p. 447, n.2 şip. 501, n. 3. Maxima „Magna culpa dolus est“ 
nu era admisă în materie de crime: „In lege Cornelia, 
culpa lata pro dolo non accipitui“. 
L. 95, Pr., în fine, Dig., 29, 3, De probationibus. Cpr. L. 
25, $ 7, Dig., 19, 2, Locuti Condueti şi L. 11, Dig., 18, 6, 

- De periculo et commodo rei vendite. V. infră, p. 312, t.şi n. |. 

:) 

Iv) 

) 

WI) 

„In lege Aquilia et levissima culpa venit“. L. 44, Dig., 9, 2, 
Ad legem Aguiliam. Vedi t. V, pag. 502 şi t. III, p. 403, 
ad notam. 
Cpr. L. 18, Pr., Dig., 13, 6, Commodati vel contra şi L.], 
$ 4, Dig., 4t, 7, De oblig.et actionibus. 
Vedi Pothier, Oblig., II, 142 şi Appendice la trat. obliga- 
țiilor, p. 497 urm. Baudry et Barde, I, p. 323, ad notar. 
Pand. fr., 1, 1742. Baudry, II], 866. Vedi şi t. III a lucră- 
rii noastre, p. 402, nota 4. 
Veqi E. Caulei, 17 Cod. di comm. ital. commeutato, IV, 9,
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6, pe L. 13, $ 1, Dig. 13, 7 şi pe L. 23, Dig, 50, 16, 
combătută chiar în dreptul vechii de Lebrun 1) şi de Do- 
neau (Donellus), în secolul al XVI-lea 2), este cu drept cuvânt 
respinsă de autorii moderni, chiar în dreptul roman, unde nu 
existau de cât dou feluri de culpe, culpa lata, levior sau 
levissima, şi unde, după împrejurări, culpa levis se aprecia 
une-ori în abstracto, avânduse în vedere diligenţa unui bun 
păriute de familie în genere, făcânduse abstracțiune de o- 
biceinrile și caracterul aceluia care o comisese, ear alte 
ori în concreto, luându-se ca termen de comparaţie pe în- 
suș debitorul, el nefiind, în asemenea casuri, responsabil de 
cât atunci când nu avusese pentru îndeplinirea obligaţiu- 
nii sale, îngrijirea ce el avea obiceiul de a arata în pro- 
priile sale afaceri. Cu alte cuvinte, culpa levis în concreto 
eva aceea pe care debitorul n'ar fi comis-o în gestiunea 
propriilor sale afaceri, ear culpa levis în abstracto, aceea, 
pe care n'ar fi comis-o un bun părinte de familie sau un bun proprietar in genere, homo diligens et studiosus pater- familas. In culpa levis în concreto (art. 1080, $ 2), se lua drept normă pe însuş acela care a comis-o, de ex. în ma- terie de deposit (art. 1599) sau de mandat nesalariat (art. 
1540, $ 2), ear în culpa levis în abstracto, se lua de normă 
un om străin de o capacitate şi de o diligență mijlocie 
(art. 989, 1080, ş 1)5). 

In cât privește casurile în care debitorul respundea Culpa lata de culpa lata sau de culpa levis fe in conerelo, fie in qb- Sau, levis şi stracto, autorii moderni fac următoarea distincţiune: De- in conereto. bitorul respundea de ori ce culpă sau de culpa levis în ab- Iracto, când trăgea un folos din contract, nerespundând de 

  

) Vedi disertaţia, acestui autor, astădi foarte rară, tipărită la Paris în 1764, intițulată: fssai su la prestatiou des fau- tes, la care Pothier respunde (appendice, loco supră cit., p. 497 urm.), dicând că argumentele lui Lebrun n'au putut să'l convingă, ceea ce trebue să se ierte, adaogă Pothier, (loco cit., p. 501), unui bătrân pe care cu greu poţi să'1 des- bari de ideile sale ruginite. - 
*) Doneau, Comment. juris civilis, lib. XVI, capit. 6, 7. Vedi Maynz, Elements de dr. om., IL, $ 260, nota 1. G. Danie- lopol, Teoria culpelor, art. publicat în Gaz. avocaților (1898), 

No. 15, p. 118. 
3) Opr. G. Danielopol, art. cit. Gaz. avocaților, No. 13, p. 99, colona 2,
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Culpa, levis 
in conereto. 

Dreptlu ac- 
tual. 

Controversă. 

Art. 306 C. 
com. 

cât 
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de culpa lata, când contractul nu presinta pentru dân- 
sul nici un interes personal. 

In fine, în cât privește responsabilitatea pentru culpa 
ușoară (lezis în concrelo), ea avea loc prin excepţie numai 
în unele contracte, din causa situațiunei particulare a de- 
bitorului 1). 

Soluţiunea dreptului roman fiind astfel cunoscută, 
naște acum întrebarea : care este teoria admisă de legiui- 
torul modern ? Chestiunea este din cele mai controver- 
sate în Francia 2). 

nat 

Legiuitorul actual, prin art. 1080, pare a fi restur- 
teoria simetrică și împărțirea tripartită a culpelor ast- 

fel cum o înțelegeau vechii romanişti cu Pothier în frunte ; 
și Bigot-Preameneu a dis, în expunerea de motive, că a- 
ceastă împărțire este mai mult ingenioasă de cât utilă şi 
practică, calificând-o de subtilă 3), şi tot cam în acest sens 
se exprimă și Favard în raportul seu cătrâ Tribunat 4), 

Tradiţia romană a lasat cu toate aceste urme și în 
dreptul actual, căci art. 715 C. C. şi art. 465 C. com. 
vorbesc de o culpa lata, în oposiție cu culpa levis în ab- 
stracto (art. 989, 1080, $ 1) şi culpa levis în conereto 
(art. 1080, Ş 2, 1540, $ 2, 15995). 

Cpr. Hasse, Die Culpa des rămischen  Rechis (Bonn, 1838, !) 

*) 

3) 
4) 
% 

ed. a 2; ediţia 1* e tipărită la Kiel, în 1815). Marezoll, 
Lehrbuch, der Institutionen des rămischen Rechts, Ş 190. Ac- 
carias, Pr. de droit romain, II, 662, 663 şi p. 449, nota 
2. Namur, /astiț., I, p. 304 urm. G. Danielopol, Gaz. avo- 
caților, anul 1 (1898), No. 15. Pana. fe, I, 1743. Baudry 
et Barde, 1, p. 323, 324, ad notam. Molitor, 1, 200 urm. 
T. Huc, VII, 9. Rambaud, Dr. romain (Paris, 1893), IL, 
p. 315 urm. Van Wetter, Dr. rom., IL, $ 88. Mayuz, Dr. 
rom. ÎL, $ 260. G. May, Dr. rom. (Paris, 1894), p. 366 
urm. Girard, Manuel €lEment. de dr. romain (1897), p. 632 
urm. Baudry, II, 866. Etienne, Iostit., II, p. 42 urm. Sour- 
dat, op. cit, 1, 652 urm. 'Thiry, II, 623. Giorgio Giorei, 
II, 20 urm. 'Proplong, Vente, IL, 361 urm. Ducaurroy, Iust., 
exzpligutes, III, 1068 urm. Arntz, III, 63 urm., ete. Vedi și 
t. V a lucrării noastre, p. 397 şi 50. 
Vedi diversele sisteme resumate în Aubry et Rau, 1V, $ 
308, p. 100, nota 26. Demolombe, XXIV, 406 urm. Pand., 
fr., I, 1744 urm. 'Thiry, II, 623, ete. 
Locre, Lâgisi. civile, XII, 32, p. 326. Fenet, XIII, p. 930. 
Locr6, op. cit. p. 431, No. 32. Fenet, XIII, p. 320. 
Vedi şi art. 506 C. com., care vorbeşte de culpa levis: „Că- 
pitanul sau patronul, dice acest text, însărcinat cu coman-
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Care este deci sistemul Codului actual? Mai înainte 
de toate nu remâne nici o îndoeală că debitorul va res- 
punde astădi, ca şi altă dată, în tot-deauna de dolul sâu 
și de culpa grea sau gravă, care este vecină cu dolul, dolo 
prozima î), pentru că nu se poate dice că el a fost de 
bună credinţă, atunci când a, neglijat de a lua precauţiu- 
nile cele mai ordinare (art. 528, în fine, 115, 990) 2). 

Cât pentru greșala ușoară, debitorul va respunde în. Culpa levis o. AŞ in abstracto. principiu de aceea pe care comentatorii moderni ai drep- 
tului roman o numesc culpa levis în abstracto 3). In adevăr, 
după art. 1080, Ş 1, diligenţa ce debitorul trebue să pu- 
nă în îndeplinirea obligaţii sale, este tot-deauna aceea a 
unui bun proprietar (cpr. art. 989) sau a unui bun pă- 

da unui vas, este respundâtor pentru greşălele sale chiar 
usoare, pe care le comite în exerciţiul funcţiunilor sale. 
Responsabilitatea căpitanului, în casurile prevedute de acest 
codice, nu încetează de cât probânduse obstacole provenite 
din caz fortuit sau forţă majoră“. Vedi tom. V a lucrării 
noastre, p. 397. Cpr. asupra acestui text, Prospero Ascoli, 
Il Codice de commereio italiano comment. VI, p. 140 urm. 

) L. 41, $ 5, Dig., 30, De legatis L. Vedi şi supră, p. 307, 
4. şin. 2 

*) Ori cine respunde de dol şi de culpa lata, chiar şi acei ca- Art. 277 G, 
ve nu sunt ţinuţi de cât de culpa levis in concreto, precum Serman. 
depositarul (art. 1599), mandatarul nesalariat (art. 1540, $ 
2), ete. Art, 277 din Codul german este formal în această 
privinţă : „ Wev nur fiir die iejenige Sorgfalt einzustehen hat, 
tcelche er în eigenen Angelegenheiten  anzutvenden pflegt, st 
con der Haftung wwegen grober Tahrlăssigheit nicht befreit“. _ ?) Acest sistem este formal admis în noul Cod german: „De- Art. 216 €. 
bitorul, afară de o clausă contrară, dice art. 976 din acest Serman. 
Cod, respunde de actele sale intenţionate şi de negligenţa 
sa (Vorsate und Fahrlăssighkeit). Negligența consistă în a nu 
presta îngrijirea cerută în relaţiile ordinare“. » Fahrlăssig 
handelt, ver die im -Verkehreforderliche Sorgfult ausser 
Acht lăsst“. 

„Debitorul respunde atât de propria sa culpă cât şi de Art. 278C. 
aceea, a mandatarului său legal şi a persoanelor ce el în- german. 
trebuințează la executarea obligaţiilor sale“ (art. 278). 

„In urma punerei sale în întărdiere, debitorul respunde de Art. 281 C. 
ori ce culpă. EI respunde şi de casul fortuit, afară de casul Sera. 
când dauna sar fi produs chiar dacă prestațiunea ar fi 
fost făcută la timp (art. 287), 

„În urma punerei în întărdiere a creditornlui, debitorul Art. 300, $ 1 nu respunde de cât de fapta sa intenționată (dol) și de C- Berman. 
culpa lata“ (art. 300, $ 1).
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rinte de familie (art. 390, 541, 567), adecă a unui om 
atent şi diligent, homo diligens et studiosus paterfamilias |); 
şi aceasta, fie că obligaţia ar avea de obiect utilitatea am- 
belor părţi contractante, sau numai a uneia din ele, deși 
textul nostru n'o spune anume, după cum o spun art. 

11317 din Codul francez și art. 1224 din Codul italian, 
abbia guesta per oggelto Putilită di una delle parti o d'am- 
bedue ?). 'Tipul deci pe care legiuitorul îl are de model nu 
este însuş debitorul, ci omul diligent și bun gospodar în 
genere. Prin urmare, dacă debitorul a făcut pentru lucrul 
datorit tot ce ar fi făcut un bun proprietar și un bun gos- 
podar, el va fi la adăpost de respundere, de şi el ar fi 
îngrijit de propriile sale afaceri cu o diligență mai mare 
și mai excepțională. De câte ori, din contra, el n'a fă- 
cut pentru lucrul datorit ceea ce ar fi făcut un /omo di- 
ligens et studiosus paterfamihas, el va fi în culpă, și prin 
urmare, responsabil. 

Persoanele Astfel, epitropul (art. 390) 3), membrii consiliului de 
ge aespuv familie, care şi ei au mandat de la lege ca și epitropul 4); 
în abstracto. curatorul minorului emancipat (art. 425 urm.); consiliul 

judiciar rânduit râsipitorului (art. 458 urm.) 5); părintele ad- 

1) L. 25, Pr., in fine, Dig., 22, 3, De probutionibus. Vedi şi 
supră, p. 808, t. şi n. 1. 

2) Vegi supră, p. 305, nota 3. — De câte ori legea vorbeste 
de culpă sau greșală în genere, se înțălege culpa prev&dută 
de art. 1080, $ 1, şi debitorul trebue să aducă în îndeplinirea 
obligaţii sale diligenţa unui bun proprietar, fiind de prin- 
cipiu că regulele generale își primesc aplicaţiune de câte 
ori nu s'a făcut o derogare la această regulă. Cpr. Pand. 
fe. 1, 1198. Laurent, XVI, 226. 

2) Vedi t. Il. p. 178 urm. Cpr. Laurent, XVI, 226 şi X, 195. 
Phiry, |, 514. Baudey, IL, 869, în fin2. T. Huc, VII, 94. 
Alex. Degr6, Dreptul din 1884, No. 30, p. 236. Baudry et 
Barde, I, 358. G. Danielopol, Gaz. acrocaților (1898), No. 
15. Vedi şi Cas. fe. D. P. 82. 1. 470. Cpr. art. 1633 din 
noul Cod german. Vedi şi infră, p. 821. 

1) Laurent, V, 181. Al. Degi6, Dreptul, loco cit., p. 237. Cpr. 
art. 1848, 1872 C. german. Vedi şi în/ră, p. 321. 

5) Laurent, V, 194, 355. Al. Degr6, Dreptul din 1884, No. 30, 
p. 237. — In noul Cod german, consiliul judiciar nu mai 
are fiinţă (art. 211 L. de introducere a Codului civil, Liu- 
fiihvungsgesele zum biirgerlichen  Gesetobuche vom 18 aug. 
1896), el fiind înlocuit prin interdicțiune (art. 6 C. C.). 
Acest Cod aduce o inovațiune însemnată, aplicând interdic-
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ministrator a averei copiilor săi minori în timpul căsăto- 
riei (art. 343) 1); administratorul provisor a bunurilor a- 
parținând persoanelor internate într'un ospiciu de alienaţi 
(art. 32 urm. L. din 15 dechembrie 1894) 2) ; usufructua- 
rul (art. 541) 5), usuarul și acel care are un drept de a- 
bitațiune (art. 567)4); chiriașul şi arendașul (art. 1429) 5); 
custodele sau sechestrul judiciar (art. 1633) 6); vândătorul 

țiunea aceluia care, din causa beţiei, se pune în imposibili- 
tate de a'și administra afacerile sale, „şi îşi expune familia 
a deveni saracă, sau compromite siguranța altuia: „FEnt- 
măindigt kann teerden : ser infolge von TPrunl:sucht seine Au gelegenheiten nicht zu besorgen vermag oder sich oder seine Pamilie der Gefahr des Nothstandes aussetat oder die Si- cherheit anderer gefăhrilet“. Această disposiţie, aplicabilă şi 
străinilor domiciliați sau având reşedinţa în Germania (art. 
8, L. de introducer), nu exista în primul proiect extra- parlamentar ; ea a fost adaosă în al doilea proiect, şi a trecut în Cameră, de şi combătută de unii deputaţi, care se temeau ca nu cumva aceasta să nu devie în mâna guvernului 0 armă în materie electorală. 

1) Laurent, XVI, 232, in fine. Bandry, 11, 869, in fine. Bau- dry et Barde, 1, 358, în fine. 
*) Cpr. Laurent, XVI, 232, în fine. 
3) Laurent, VI, 526. 'P. Huc, VII, 94. Demolombe, X, 627. 

Thiry, |, 745. Vegi și t. II a lucrării noastre, p. 597, ad 
nolam. 

î) T. Huc, VII, 94. G. Danielopol, Al. Degr6, loco supră cit. 5 Cpr. Baudey et Wabl, Louage, I, 707. Gouillouard, dem, € 36. 9 e 
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Art. 6 C. 
german. 

î) Sechestrul judiciar respunde de culpa levis în abstracto numai Responsab, când primeşte un salarii. De câte ori însă el nu cere res- sechestrului plata muncei sale, el nu vespunde, ca și depositarul, de cât de culpa levis in concreto (art. 1999). Cpr. Baudry et Wabhl, Depât et Săquestre; 1300. Guillouard, Jdem, 186. Trib. St. Lo, Pand. Period. 81. 9. 138, 
Sechestul judiciar nu poate să facă de cât actele con- 

servatorii menite a împedeca deteriorarea, lucrurilor ce'i sunt încredințate. Baudry et Wahl, op. cit., 1998. —După o altă părere se admite îisă că sechestrul poate face actele de administraţie provisorie, neaparate la conservarea lucru- lui. Laurent, XX, 183. Guillouard, op. cit., 111. Cas. fr. D. P. 55. 1. 11. — Curtea noastră supremă a decis că se- chestrul judiciar ale cărui atribuţiuni şi drepturi n'au fost specificate, nu are dreptul de a intenta acţiuni sau de a sta în judecată, fără împuternicirea specială a tribunalu- Ini care Pa rânduit: „Considerând, dice Curtea, că seches- trul judiciar numit fără specificarea atribuțiunilor şi drep- 

judiciar. 

Actele ce 
poate face 
sechestrul,
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Proced. rân- 
duirei se- 
ehestrului. 

Citarea păr- 
ților în con- 
tradictor. 

Controversă, 
Va 4 
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care n'a predat încă lucrul vândut !); dăruitorul, care n'a 

turilor conferite, nu are de cât dreptul de a administra 
spre a conserva; că, din acest punct de vedere, el nu are 
în sine dreptul de a intenta acțiuni sau de a respunde la 
o acţiune, fiind că aceasta nu însămnează a administra spre 
a conserva ; că, dacă sechestrul judiciar, chiar în urma nu- 
mirei şi în faţa unei împrejurări neprevedute, poate a se 
adresa la tribunalul care l'a numit spre a'i conferi sau spe- 
cifica oare care drepturi necesare după împrejurări, şi dacă 
tribunalul poate conferi unui sechestru și drepturi foarte 
varii, însă fără această conferire din partea tribunalului, 
nu poate fi admis ca sechestrul:să exercite drepturi nere- 
cunoscute ; că, întru cât nu se constată de Curtea de apel 
că sar fi conferit sechestrului dreptul de a sta în judeca- 
tă, fie la numirea lui, fie în-urmă, ci Curtea îi recunoaşte 
acea facultate numai în virtutea principiilor, aceasta con- 
stitue o violare a art. 1632 C. C., ete.* Vedi Dreptul din 
1896, No. 84 şi Bulet. Cas. S-a II, anul 1896, p. 1569. Cpr. 
şi Jud. ocol IV, Bucureşti, Cur. judiciar din 1899, No. 2. 

In cât priveşte procedura rânduirei sechestrului judiciar, 
se decide generalmente că acest sechestru având o mare 
analogie cu sechestrul asigurător, poate fi ordonat pe ca- 
lea gracioasă, după o simplă cerere a părţei interesate. 
Cpr. în acest sens, C. din Galatz, Dreptul din 1997, No. 71, 
şi decisiile citate în t. III a lucrării noastre, p. 452, pre- 
cum şi trat. nostru în limba franceză, p. 189, n. 2. Acest 
sistem ni s'a părut însă inadmisibil: 1* pentru că citarea 
părţilor în contradictor este singurul mijloc de a permite 
părților să convină asupra custodelui, după cum voeşte 
art. 1634; şi 9 pentru că este cu neputinţă de a se lua o 
avere din mânele unei persoane după o simplă reclamaţie 
adresată unei instanțe judecătoreşti. Cpr. 'Trib. Vaslui, 
Dreptul din 1885, No. 61. — In fine, după o altă părere, 
se decide că tribunalele sunt suverane apreciatoare dacă 
trebue sau nu să se citeze părţile, după gradul de urgenţă 
ce presintă cererea de sechestru. Cpr. Cas. rom. S-a, 
Bulet., anul 1881, p. 16. Trib. Suceava, Dreptul din 1883, 
No. I3. Trib. Iaşi (D. Maxim preşea.) Dreptul din 1892, 
No. 65. 

1) „Si nihil appareat convenisse, talis custodia desideranda est a 
venditore, gqualem bonus paterfamilius suis rebus adhibet“. L. 
35, $ 4, Dig., 18, 1, De contrahenda emptione. „De va re- 
mânea lucrul după sevârşirea vândărei la vândător, și se ea 
strica din vicleșugul lui sau din neluave aminte u lui, strică- 
ciunea cătră dânsul privește“, dice Codul Caragea (art. 18, 
partea III, capit. 2, Pentru rândări. Cpr. 'Troplong, Vente, 
1, 361, 400. Al. Degr6, Dreptul din 1884, No. 30, p. 236. 
Luigi Tartnfari, 11 Cod. de commereio italiano conmnentato, 
I, partea 1], 124.
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predat încă lucrul dăruit (art. 398) 1); barbatul adminis- 
teator al zestrei femeei sale (art. 1243, 1275)2); credito- 

  

15
 

—
 

Tot la această respundere va fi supusă şi partea, care, 
înti”un contract, ar fi primit un luciu ea arvonă (art. 1298), 
pentru că, prin primirea acestui lucru, ea contractează obli- 
gaţiunea de a/l pastra cu îngrijirea unui bun părinte de 
familie. Acel care a primit arvona va respunde de culpa le- zis în abstracio, tără însă a respunde de casul fortuit ; ear 
acel care a dat arvona va respunde de evicţiune. Cpr. Po- 
thier, Vente, III, 501, 501. Merlin, Repert. vo Arves, î. [, 
p. 495. Molitor, 1, 182, p. 232. Pand. fe, vo Arrhes, 28, 29. 
Argument din art. 828, care face pe dăruitor responsabil 
de evicţiunea provenită din fapta sa, şi care nu există în 
Codul fe., fiind adaos de legiuitorul nostru, după art. 1077 
din Codul italian. Vedi t. IV a lucrării noastre, p. 1983 
urm. Dăruitorul, care deţine în mâna lui lucrul dăruit, va 
trebui deci să'i dee ingrijirea unui bun proprietar, căci 
alttel el va, fi responsabil de perirea lui. Cu alte cuvinte, 
ca ori ce debitor, dăruitorul respunde de culpa levis în ub- 
stracto. Cu toate că art. 828 lipseşte în Codul fe., totuşi 
această soluție este generalmente admisă şi în Francia, 
Cpr. Laurent, XII, 388. — Vegi însă Demolombe (XXIV, 
544), care reprodueând teoria lui Pothier (Donations, VIII, 133), declară pe dăruitor responsabil nai pentru dol, so- luţie care se vede formal admisă prin art. 521 din Codul german. Eată cum se exprimă acest din urmă text: „Der Schenker hat mur Vorsate und grobe Fahvlăssigheit zu ver- treten“. Cpr. L. 18, $ 3, Dig., 19, 5, De donationibus. 

După acest din urmă Cod, și găsitorul unui lucru străin nu respunde de cât de dolul seu şi de culpa lata : „Der Finder hat nur  Vorsate und grobe Fahrlăssigheit zu certre- 
ten“ (art. 968). 
Laurent, XVI, 226, 232, in fine. Baudry, 11, 869, în fine. 
Baudry et Barde, I, 358, în fine. Al. Degr6, loco cit. 

„Barbatul nu este respundător, dice art. 1639 lit. g din 
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Art. 1298, 

Art, 828. 

Art, Să C. 
german. 

Art, 968 C. 
german. 

Art, 1639 Codul Calimach, pentru stricăciunile zestrei din întâmplă- C. Calimach. toarele împrejurări, cum nici pentru obicinuita ponosire sau 
stricare a lucrurilor, ci numai pentru stricăciune sau păgu- bire pricinuită din vicleşugul (dol) sau lenivirea (culpa) lui. 

La Romani, barbatul nu respandea, în privinţa dotei, de cât de culpa levis în concreta (L. 17, Pr.. Dig., 23, 3, De jure dotium), soluţie admisă şi în noul Cod german (art. 1359), ceea ce este mult mai logic, pentru că căsătoriile, 
de obiceiii, nu se fac cu ochii închişi, ci femeea sau pă- vinții ei aleg barbatul, de unde resultă că, în căsătorie ea şi în o societate, nu se are în vedere un tip abstract, ci un tip relativ şi individual. Cpr. G. Danielopol, loco cit., p. 101 şi t. III a lucrării noastre, p. 404, n. 2. „In înde- 

Dreptul 
roman.



316 

Art. 1359 C. 
german. 

Codul Cara- 
gea. 

Responsab. 
asociaţilor. 

rul 

CODUL CIVIL.—CARTEA III.—TIT.II1.—CAP. VII.—ART. 1080. 

amanetar (art. 1691)!); asociaţii (art. 1508)2); cura- 
torul unei moșteniri vacante (art. 725 urm.) 3), ete., fiind 

') 

:) 

Controversă. 

Art. 108 C. 
german. 

:) 

plinirea obligaţiilor reciproce, care resulță din căsătorie, 
dice art. 1359 din Codul german, soţii nu sunt ţinuţi de a 
aduce de cât îngrijirea ce ei au de obiceiii de a avea în 
propriile lor afaceri, „arelehe sie în eigenen Angelegenheiten 
aneuarenden pflegen“. 
„Când un zălog va cerea sminteală fiind în mâna împru- 
mutătorului,... de se va pricinui din viclenie sau din lenivire 
a împruinutătorului, paguba este a împrumutătorului“. (Art. 
12, partea III, capit 11, C. Caragea). Cpr. şi art. 9, cap. 
13 C. Andr. Donici. 
Laurent, XVI, 996, in fine şi XAVI, 253. Al. Degre, Drep- 
tul, loco cit., p. 239. Baudry et Wabhl, Societe, 195. Guillou- 
ard, Idem, 205. Danielopol, loco- supră citf., p. 118. Thiry, 
IV, 195. Cpr. art. 1580 C. Calimaeh (1191 C. austriac). — 
Vedi însă Troplong (Societe, 566 urm.), Berviat St. Prix 
(II, 7330), Arntz (IV, 1281), Duranton (XVII, 403), Au- 
bry et Rau (IV, $ 308, p. 101, n. 28), ete., după care aso- 
ciatul ar respunde numai de culpa levis în coneveto. Cpr. L. 
12, Dig., 17, 2, Pro socio; Instit., INI, 25, $ 9, De societate 
şi art. 94 C. com. german, după care fie care asociat este 
dator să aducă în afacerile societăţei diligenţa şi solicitu- 
dinea ce el este obicinuit a aduce în propriile sule afaceri. 
Art. 70S din noul C. C. german are o disposiţie identică 
şi este în perfectă armonie cu Codul de comerț. Eată cum 
se exprimă art. 708 din C. C.: „Pin Geselischafter hat bei 
der Eofiillung der îilun obliegenden  Verpflichtungen nur fiir 
diejenige Sorgfalt eineusteheu, irelehe ev în eigenen Angelegen- 
heiten auzuenden pflegt“. Conform: Landrecht fiir die Preus- 
sischeu Staaten, |, Li, $ 211 urm. ; art. 1311 C. Saxoniei, ete. 
Această din urmă soluţie este conformă cu adevaratele 
principii, de şi ea n'a fost consacrată de legea noastră, 
pentru că cine încheie un contract de societate cu altul, 
nu se referă la un tip abstract, ci are în vedere un tip 
relativ şi individual, şi cu atât mai rău pentru d6usul, dacă 
el 'şi a pus încrederea în o persoană puţin deligentă: Aaa, 
qui parum diligentem socium sibi assumpsit, de se gueri de- 
bel (Instit., III, 95, $ 9, in fine, De societate). Cpr. Pothier, 
Sociâtţ, IV, 194. Alex. Degrâ, GG. Danielopol, loco su- 
pră cit. 
Art. 191, care aseamănă administraţia curatorului cu aceea 
a moștenitorului beneficiar, nu se opune la această solu- 
ţie, pentru că textul sus citat nu vorbeşte de respunderea 
care resultă din gestiunea curatorului, ci compară numai 
modul său de administraţie cu acel al moștenitorului bene- 
ficiar. Vedi t. III a lucrării noastre, p. 425, ad nota. Cpr. 
Al. Degre, Dreptul, loco supră cit., p. 236, 231. Laurent, X,
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datori să administreze, să se folosească şi să vegheze la, 
conservarea lucrului ca niște buni părinţi de familie, vor 
respunde deci, conform art. 1080, $ 1, de culpa  levis în 
abstracto. - 

Această regulă nu este însă absolută, ci primeşte maiArt.1080, $2. 
multe excepțiuni în unele casuri determinate de lege, în 
cave respunderea debitorului este mai mare sau mai mică 
(art. 1080, ş 2). 

Astfel, în materie de deposit, depositarul fina dator Besponsabi- 
a îngriji de lucrul depositat, întocmai precum îngrijește de ia ae 
lucrul su propriu (art. 1599), nu va respunde de culpa Ant. 1599. 
levis în abstracto, ci numai de culpa levis în conereto, respun- 
derea sa fiind mai mică de cât acea prescrisă de art. 
1080, $ 1. Depositul fiind în adevăr gratuit (art. 1593), 
deponentul nu poate să ceară de la depositar o îngrijire 
mai mare de cât el are pentru lucrul seu propriu, și a- - 
cesta este la adăpost de ori ce respundere, chiar dacă el 
ar fi comis o culpă pe care n'ar fi comis-o un bun pro- : 
prietar (culpa levis in abstracto). Motivul acestei disposi- 
țiuni excepţionale se întemeiază pe interpretarea voinţei 
presupuse a părților contractante și pe împrejurarea că 
depositarul nu trage nici nn folos din posesiunea lucrului 
depus 1). La această rațiune destul de puternică, Portalis, 
în expunerea de motive, a mai adaos şi alta, dicând că de- 

195. Demolombe, XV, 431. Maread6, III, 274. Mourlon, II, 
319. Baudry, 11,916. Aubry et Rau, VI, $ 642, p. 735, î. şi 
n. 19. F. Herman, II, art. 814, No. 18. Demante, III, 137 
bis V. 

) Cpr. T. Huc, VII, 94. Bandry, II, 867. Thiry, IV, 180. 
Baudry et Barde, 1, 350. Baudry et Wahl, Depâe, 1054, 
Laurent, XVI, 223 și XXVII, 95 urm. Pand. fe. 1, 1152. 
Alex. Degre, Dreptul “din 1884, No. 30, p. 235. Arntz, ITI, 
65. Giorgio Giorgi, II, 29. Guillouard, Depât, 47. — Aceas- 
tă soluţie. era admisă atât în dreptul roman (L.: 31, Dig., 
16, 3, Depositi vel contra), cât şi în dreptul vechiu (Po- 
thier, Depâr, V, 27). Cpr. art. 1300 C. Calimach (964 c. 
austriac). Aceiaş soluție este admisă şi în dreptul străin. 
Vegqi art. 1843 C. italian; art. 113 C. fedeval al obligaţi- 

- ilor (Elveţia); art. 690 C. german, ete. Eată cum se expri- Art. 690 C.. 
mă acest din urmă text: „IPird die Aufbecahrung unent-  Serman. 
geltlich iibernommen, so hat der Vereahrer nur fir die iej- 
nige Sorgfalt einzustehen, avelche ev in eigenen Augelegenheiten 
anzutrenden pflegt“.
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Aplicarea 
art. 1566. 

Controversă. 

Depositarul 
mu respunde 
nici o dată 
de culpa le- 
vis in abs- 

iracto. Con- 
troversă. 

CODUL CIVIL.—CARTEA IIL.—TIT. IL—CAP. VIL.—ART. 1080, 1566. 

ponentul este în culpă de câte ori şi a pus încrederea sa 
într'un depositar negligent 1). 

Ce trebue să decidem în caz când atât lucrul depus 
cât și al seu propriu fiind expuse la un pericol comun, de- 
positarul, care n'ar fi putut scapa pe amândouă, ar fi sca- 
pat pe al seu? Fi-va el responsabil în acest caz? Res- 
punsul este foarte simplu, de și chestiunea este controver- 
sată. Art. 1566 aplicabil comodatarului, care singur trage 
foloase din împrumut, nu poate fi aplicat depositarului, 
care departe de a trage vre un folos din deposit, aduce 
din contra un serviciu deponentului 2). 

/ 

Cu toate acestea, o distincțiune se impune. Dacă lu- 
crul propriu al depositarului are o valoare mai mare, el 
a putut săi dee preferință, aceasta fiind un act de bună 
administrație : dacă însă lucrul deponentului are o valoare 
superioară, depositarul, care a scapat pe al său, este în 
culpă, fiind că, cu bună samă, el ar fi scapat lucrul cel 
mai scump, dacă amândoue îi ar fi aparţinut. El nu va da- 
tori însă valoarea întreagă a lucrului depus, pentru că 
dacă ar fi scapat acest lucru, el ar fi putut, în baza art. 
  

') 

) 

  

Vedi Baudry et Wabl, op. şi loco supră cit. — Art. 1599 
constituind o derogare de la dreptul comun, se înțălege că 
depositarul nu va respunde nici de culpa cea mai gravă, 
dacă el o comite în propriile sale afaceri. Baudry et Wall, 
1056. Guillonard, Depât, 50. — Contră. 'Troplong, Depât, 65. 
Depositarul nu este deci supus nici unei respunderi, dacă 
el n'a dat lucrului depositat îngrijirea excepţională ce ar 
fi descoperit ştiinţa modernă. Cpr. Guillouard, 51. Baudry 
et Wabl, loco cit. C. Bordeaux, D. P. 89. 2. 11. 

De asemenea, trebue să decidem, cu toată controversa 
ce există asupra acestui punct, că depositarul nu va, res- 
punde de culpa lecis în abstracto, nici chiar atunci când el 
ar îngriji de propriile sale afaceri mai bine de cât un bun 
părinte de familie, pentru că art. 1599 constituind o dero- 
gare de la art. 1080, $ 1, este de strictă interpretare, şi 
depositarul nu poate fi în principiu responsabil de cât de 
culpa levis in concreto. Cpr. Baudry et Wabhl, 1055. Colmet 
de Santerre, VIII, 139 bis II. Guillouard, 48. Duranton, 
XVIII, 31. — Contră. Pothier, Depet, V, 21. 'Troplong, 
Idem, 68, 69. P. Pont, Petits contrats, 1, 498. Laurent, 
XXVII, 9%. 
Cpr. 6. V, p. 9330, unde am vădut câ art. 1566 nu este a- 
plicabil nici gerantului de ataceri. — Contvă: art. 1891 C. 
spaniol. Vedi t. V, p. 330, nota 4.
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1618, să ceară de la deponent valoarea lucrului stu, pe 
care el lar fi sacrificat. Prin urmare, el va putea, în spe- 
cie, să deducă această valoare din suma ce trebue să plă- 
tească deponentului 1). 

Imprejurările particulare în care depositul a avut loc, Art. 1600. 
putând însă să agraveze responsabilitațea depositarului, 
art. 1600 se grăbeşte a adăoga că această responsabilitate 
este mai mare și că depositarul va putea fi responsabil de 
culpa levis in abstracto (art. 1080, $ 1): 1 când el s'ar 
fi oferit însuș a primi lucrul în deposit (cpr. L. 1, $35, 
Dig., 16, 3, Depositi vel contra); 20 când sar fi stipulat 
vre o plată pentru paza depositului, nisi forte merces ac- 
cesst (L. 5, $ 2, Dig.; 13, 6, Commodati, vel contra); 30 
când depositul ar fi fost făcut numai în folosul deposita- 
rului (cpr. L. 4, Pr, Dig, 12, 1, De rebus creditis), sau 
în folosul ambelor părți 2); 40 şi în fine, când părţile ar 
fi convenit ca depositarul să fie respundător de ori ce culpă 
(cpr. L. 1, $ 6, Dig, 16, 3, Depositi, vel contra). In 
acest din urma caz, pentru ca depositarul să fie responsa- 
bil de ori ce culpă, ori cât de uşoară ar fi, va trebui o 
clausă expresă și specială, căci dacă sa dis numai că de- 
positarul va respunde de ori ce culpă (omnis culpa), se 
înțelege că părțile au prevădut culpa levis în abstracto?). 

Art. 1623 prevede că ospătătorii san hangii respund, Responsab. . . . a ospătătorilor ca depositari, pentru toate obiectele aduse în localul lor de și hangiilor. 
călători, depositul unor asemenea lucruri considerânduse ca Art. 1623, 
un deposit necesar. Acest text este însă inexact, pentru 
că, pe când depositarul nu respunde în genere de cât de 
culpa levis în concreto, pentru că el prestează serviciile 
sale deponentului în mod gratuit (art. 1599), hangiul sau 
ospetătorul precum și persoanele care “i sunt asimilate (v. 
(. V, p. 534, ad notam), respund de culpa  levis în ab- 

  

  

1) Pothier, V, Depât, 29 şi TI. Duvergier, Dâpât (î. XXI), 
429. 'Thiry, IV, 181. Arntz, IV, 1403. Troplong, Depât, 12. 
Baudry et Wabhl, Dâpâr, 1069. Duranton, XVIII, 38. P. 
Pont, Petits contrats, I, (VIII a operei complecte), 427. — 
Vedi însă Laurent, XXVII, 97. Guillouard, Depât, 63. Cpr. 
și Bolaffio, 17 Cod. di comm. ital. comment., 1, partea I, 84. 
După aceşti din urmă autori, depositarul poate, în toate 
casurile, să sacrifice lucrul depus pentru a scapa pe al său. 

2 Cpr. Bandry et Wabhl, Dâpât, 1064. Guillonard, Idem, 57. 
*) 'Thiry, IV, 183, în fine.
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Responsabi- 
litatea man- 
datarului ne- 

salariat. 
Art, 1540,$ 2. 

Responsab. 

COD. CIV.—CABT. IIL.—TIT. II.—CAP. VIL—ART. 1080, 1540, 1623, 1625, 

stracto, pentru că ei nu prestează călătorului serviciile lor 
gratuit, ci încheie cu dânsul un contract cu titlu oneros, 
în care depositul nu este de cât un accesoriu 1). In con- 
secinţă, ei respund nu numai de furtul comis de cătră oa- 
menii sau slugile lor, ceea ce este o aplicaţiune a dreptului 
comun (art. 1000), pentru că li se poate imputa o culpă 
in eligendo *), dar încă și de acel comis de străinii care fre- 
cuentează hanul sau ospătăria, pentru că ei trebue să e- 
xercite în stabilimentul lor supravegherea cea mai PigU- 
roasă. Responsabilitatea lor nu încetează de cât în caz de 
furt cu mâna înarmată (art. 1625), şi vom vedea că fur- 
tul cu efracţie, prin escaladare sau cu chei minciunoase, nu 
constituesc, în asemenea materie, un caz de forţă majoră3). 

O altă excepţie la art. 1080, $1 o găsim în art. 
1540, Ş 2, căci de și mandatarul salariat respunde de 
culpa levis in abstracto, conform principiului înscris în art. 
1080, $ 14), totuși art. 1540, $ 2 prevedând o respun- 
dere mai mică pentru mandatarul nesalariat, de aici re- 
sultă că un asemenea mandatar respunde numai de culpa 
  

') Opre. Thiry, 1V, 194. Baudry, III, 872. 
*) Cpr. Cas. rom. Cur. judicius din 1899, No. 3. 'Trib. Paris, 

Pand. Ptriod. 98. 2. 198. V. şi î. V, p. 599, t. sin.1. 
5) Vedi infră, p7 350, nota 5. — Contră, în privinţa furtului 

cu efracţiune, P. Pont, Petits contruts, 1, 540 şi 'Trib. Iași 
(D. Maxim preşed.), Dreptul din 1898, No. 73. 

*) Mandatarul, fie chiar salariat, ca şi ori care altă persoană 
obligată în virtutea unui contract, -nu respunde însă nici 
întrun caz de culpa levissima. Cpr. Cas. fr. Pand. Ptriod. 
90. 1. 351. D. P. 91. 1. 380. Sirey, 90. 1. 408. Vedi Trop- 
long, Mandat, 391. Fuzier-Herman, 1V, art. 1999, No. 3. 

Executorul testamentar fiind şi el un mandatar ales 
execut. testa- de testator, respunderea sa va fi aceea a mandatarului în mentar. 

Art, 2219 C. 
german. 

genere (art. 918 şi 1540). Veqi t. IV a lucrării noastre, p. 
631, 632 şi autorii citați acolo. Cpr. şi Alex. Degr6, Drep- 
tul din 1884, No. 30, p. 237. Laurent, XIV, 376. Thiry, 1], 
464. Baudry, II, 628, în fine. Demolombe, XXII, 109. F. 
Herman, II, art. 1032, No. 57. Aubry et Rau, VII, $ TI, 
p. 458. — Art. 2219 din noul Cod german prevede că, de 
câte ori executorul testamentar contravine obligaţiilor sale, 
el este responsabil cătră moştenitor când este în culpă 
(îceun ihm ein Verschulden zur Last Jăult), şi chiar cătră 
legatari, dacă este vorba de executarea unui legat“, şi $2 
a acestui text adaogă că „dacă mai mulţi executori testa- 
mentari sunt în culpă, toți sunt solidar responsabili, haften 
als Gescoumtschulduert.,
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levis în concreto, neavând deci nici o respundere de câte 
ori el a îngrijit de afacerile ce i s'au încredinţat ca şi de 
propriile sale afaceri, chiar dacă un alt mandatar ar fi 
fost mai diligent de cât dânsul!). 

Unii ar voi ca, în materie comercială (art. 374 urm. Hesponsab. 
C. com.), mandatarul să presteze o diligență extraordinară, Tu în arate 
ca un bun părinte de familie de tot diligent (diligentissi- aie) comer- 
mus paterfamilias), ca un om cu o sută de ochi vecinic “overa 
deschişi, fotus oculeus ?). Această distincțiune între manda- 
tul comercial și acel civil neavând însă nici un fundament 
în legea positivă, trebue să decidem că mandatarul comer- 
cial va fi ţinut să presteze diligenţa ordinară a unui bun 
părinte de familie comerciant *), adecă a unui comerciant 
prudent. și zelos, eines ordentlichen Kaujimans, după cum se 
exprimă art. 292 din Codul de comerț german €). 

Epitropul fiind un mandatar legal, și funcțiunile sale Responsab. 
fiind gratuite >), ar trebui să se decidă, prin aplicarea prin- epiropuni 
cipiilor de mai sus, că el nu respunde de cât de culpa e- 
vis în concreto, fiind la adăpost de ori ce respundere de 
câte ori a depus în administraţia tutelei, îngrijirea pe care 
a avut-o pentru propriile sale afaceri, soluție care era ad- 
misă și în dreptul roman %; am vădut însă câ epitropul 
trebuind să administreze bunurile minorului sau a inter- 
dictului ca un bun părinte de familie (art. 390, 454), el 
respunde de culpa lesis în abstracto, ear nu numai de a- 
cea în concreto *). 

1) Cpr. Laurent, XVI, 224 și XXVII, 475. Baudry, II, 867, 
in fine. Baudry et Barde, I, 352. Pand. fr., 1, 1755. Thiry, 
III, 623. Vigi6, II, 1241. Alex. Degre, Dreptul din 1884, 
No. 30, p. 237. G. Danielopol, loco supră cit. 

:) Domenget, Mandat, I, 109. Delamarre et Lepoitvin, Zr. 
thfor. et prat. de dr. cominercial, II, 219. 

3) 'Troplong, Mandat, 399. Al. Degre, Dreptul din 1884, No. 
30, p. 238. E. Caluci, 1/ Cod. di comm. ital. comment., IV, 41. 

4) Cpr. Bolaffio, 1 Cod. di comm. ital. commentato, |, partea 1, 238. 
5) Vedi t. II a lucrării noastre, p. 59, n. 2. Cpr. C. Iaşi, 

Dreptul din 1887, No. 1.—Vedi insă art. 1836 C. german. 
5) „In omnibus quo fecit tutov, cîtm. facere non deberet, item în 

his _guce non fecit, vationem veddat hoc judicio : prestando 
dolun, culpa, et quantum in rebus suis diligentiam“. 
IL. 1, Pr., Dig., 27, 3, De tutele et rationibus distrahen- 
dis, ete. 

) Vegi supă, p. 312, t. şin.3. 

21



Responsab. 
comodataru- 
lui. Art, 1564, 

1966, 

Art. 599 C. 
german. 

COD. CIV.—CARTEA. II.—TIT. IINL.—CAP. VIL.—A RT. 1080, 1564, 1566. 

Aceste sunt casurile în care debitorul are o respun- 
dere mai mică de cât acea prevedută de art, 1080, ŞI. 
Eată acum un caz în care el are o respundere mai mare. 

Art. 1564 începe prin a declara că comodatarul este 
dator să se îngrijească de conservarea lucrului împrumu- 
tat ca an bun proprietar, referinduse astfel la vespunderea 
dreptului comun, culpa leris în abstracto (art. 1080, $1)]); 
dar eată că art. 1566, într'un caz particular, îi agravea- 
ză vesponsabilitatea, prevădând că, dacă lucrul împrumutat 
pere prin caz fortuit, de ex., un incendiu, o inundație, 
etc., de la care comodatarul Par fi putut sustrage, substi- 
tuindui un lucru al sâu, sau dacă el neputând scapa de 
cât unul din dou lucruri, a preferat pe al seu, atunci el 
este respundetor de perderea lucrului împrumutat 2). 

Presupunând deci că lucrul împrumutat se găsea în 
pericol dimpreună cu alte lucruri de ale comodatarului, 
art. 1566 face pe acest din urmă responsabil, obligân- 
dul a plăti valoarea lucrului împramutat, dacă el n'a sa- 
crificat lucrul său pentru a scapa pe acel al comodantelui. 

Se poate însă întâmpla ca lucrul comodatarului să fi fost 
mai scump de cât lucrul împrumutat, și în asemenea caz, 

) Baudry et Wabl, Prit, 633. Guillouard, Idem, 33, 34 P. 
Pont, Î, 76 urm. 'Proplong, Prâ, 17 urm. Laurent, XVI, 
227 și XXVI, 471. Thiry, IV, 157. FE. Herman, 1V, art. 
1880, No. 1. Demolombe, XXIV, 412. Baudry, II, 867 şi 
III, 811. — Contră. Pothier, Pret usage, V, 48. Durau- 
ton, XVII, 521 urm. După aceşti din urmă autori, como- 
datarul ar respunde de culpa lezis, şi deci şi de acea /eris- 
sima. Argument din L. 1, $ 4, Dig., 44, 1, De oblig. et ac- 
tionibus, unde se qice: „Ille qui mutuum accepit exactissimam 
diligentiam custodienda rei prestare comeplletur ; nec sufficit 
ei eamdem diligentiam adhibere quam suis rebus adhibet, si 
alius diligentior custodire poterit“. 

In Codul german, comodatarul nu vespunde de cât de 
dol şi de negligenţa sa grosieră: „Der Vevleihe» hat nur 
Vorsate und grobe Fahrlăssigheit zu vevtretent (art. 599). 

2) Aceasta lasă insă a se presupune că pericolul a permis 
comodatarului de a face o alegere, căci dacă primejdia 
era atât de mare în cât el n'a putut scapa din răpegiune 
de cât lucrurile care “i au picat sub mână, ori ce respun- 
“dere din partea sa încetează. Pothier, V, Pret ă usage, 56, 
în fine. Guillouard, Pret, 39. Baudry et Wabl, Idem, 642. 
Baudry, III, 815. Colmet de Santerre, VIII, 82 bis V şi VI. F. Herman, IV, art. 1882, No. 2.
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comodatarul scăpând lucrul cel mai scump, a făcut ceea ce 
trebuea să facă ori ce bun proprietar, şi cu toate acestea, legea îl face responsabil, împunându-i, în acest caz particu- lar, o diligență mai mare de cât aceea a unui bun proprie- tar (art. 1080, $ 1). Comodatul având, în adevăr, de o- biect interesul exclusiv al împrumutătorului, legea impune 
acestuia o diligenţă excepțională pentru conservarea lu- crului împrumutat !), soluțiune care era admisă și la Ro- mani 2). 

In fine, după art. 115, moștenitorul beneficiar nu res- Responsab. A A : a. . A N moştenitoru- punde, în cât privește administrația sa, de cât de greşălele lui benefi- sale cele grave (culpa lata) 3) şi de dol. iar. Art. 115, Moștenitorul beneficiar administrând averea de moş- 
tenire fără nici o plată (art. 1534), respunderea sa ar fi trebuit să fie aceea a unui mandatar nesalariat, ceea ce însemnează că, după rigoarea principiilor, el ar fi trebuit să respundă de culpa levis în conereto (art. 1540, $ 2), dacă nu de culpa levis în abstracto, ca ori ce administra tor a unei averi străine (art. 390, 1080, $ 1, 1540, $ 
1). Cu toate acestea, art. 115, prin excepţie, nul face 

  

1) Pothier, V, Pret & usage, 56. Baudry, II, 867. Baudry et Barde, 0blig., 1, 353. Baudry et Wahl, Prâ, 643. 'Proplong, dem, TIT. Guillouard, Id, 39, Mass6-Verge, IV, $ 724, p. 460, n. 3. P. Pont, 1, 95. Pand. fr., Oblig., 1, 1153. De- molombe, XXIV, 412. Demante, V, 54 bis Il.—— Contră. Lau- rent, XXVI, 474. Duranton, XVII, 527. Giorgio Giorgi, II, 30.-——Im ori ce caz, art. 1566 nu este aplicabil deponentului (vedi supră, p. 318, și 319, î. şi nota 1), nici gerantului de afaceri. Vei t. V, p. 330. 
*) „Si incendio, vel ruina aliquid contigit, ucl aliguod damnumn fatale; non tenebitur, nisi forte, cium possel res commodatas saleas facere, suas pratulit“. L, 5, $ 4, Dig., 13, 6, Conamo- dati, vel contra. Vedi şi Pauli Senten., $ 2, 2, 4, De commo- dato et deposito, ete. 
3) Art. 715 nu înţălege a vorbi de greşălele grave apreciate in abstracto, ci de acele apreciate în concreto, adecă care con- sistă în a fi mai puţin diligent pentru alţii de cât pentru sine. „Talem igitur diligentiam prăstave debet, gualem în suis rebus“ (L. 25, $ 16, Dig. 10, 2, Familice erciscunde);, de unde resultă că culpa, care ar fi considerată ca uşoară în abstracto, ar putea deveni gravă, dacă ar fi considerată în conevelo. Cpr. Baudry, II, 206. Demolombe, XV, 236. FE. Herman, II, art. 804, No. 2. Vedi şi t. III a lucrării noas- tre, p. 404.
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Critică la a- 
dresa legiui- 

torului. 

Responsab. 
gerantului de 

afaceri. 
Art. 990. 

Art. 680 C. 
german. 

CODUL CIV.— CARTEA IIL.—TIT. III.—CAP. VIL—ART. 715, 990, 1080. 

responsabil de cât de greşălele sale cele grave, care pre- 
supun o lipsă totală de prevedere (crassa et supina negli- 
gentia). 1) 

Care să fie oare causa unei atare excepţiuni? Po- 
thier *), de la care autorii Codului au împrumutat acest 
principiu, dice că moștenitorul beneficiar nu respunde de 
cât de greşălele sale cele grave, pentru că el este adminis- 
tvatorul bunurilor sale proprii, ceea ce ar constitui o ga- 
ranție pentru creditori. 

Motivul dat de Pothier este însă departe de a fi con- 
cludent, pentru că moștenitorul nu este proprietar în pu- 
terea cuvântului (art. 480), de vreme ce el administrează 
o avere de care nu poate dispune. Este adevarat că, în 
unele casuri, o parte din avere poate să “i remâe lui, însă 
chiar în asemenea casuri, moștenitorul este liber de ași 
compromite interesele sale, nu însă și acele ale creditoru- 
lui sau legatarului. Sistemul Codului este deci greșit, și 
lucrul este așa de adevarat în cât unii autori pnnânduse 

mai presus de cât legea, dic că, prin greșăli grave, legiu- 
itorul poate să fi înțeles culpa levis în concreto 3). Aceasta, 
nu îns&mnează însă a interpreta textul, ci al schimba, și 
nimic nu ne autorisă a substitui cuvintelor greșală gravă, 
care figurează în text, expresiunea g/eșală ușoară. 

mai 

Un alt caz în care responsabilitatea este limitată nu- 
la dol, și prin urmare, și la culpa lata, este acel ex- 

cepţional prev&dut de art. 990. Acest text prevede, în a- 
devăr, că gerantul de afaceri nu respunde de cât numai de 
dol, şi prin urmare, și de greșălele sale grave, dacă fără 
întervențiunea lui. afacerea Sar fi putut compromite 1), s0- 

? 3 

) 
9 

3) 

*) 

Cpr. Trib. Covurlui (D. Tazloanu pr. presed.), Dreptul din 
1899, No. 15. 
Pothier, Success., VIII, eapit. IL, S-a III, art. 2, $ 4, p. 199. 
Cpr. Baudry, II, 206. Baudry et Wahl, Success, II, 2001. 
Demolombe, XV, 236. Ducaurroy, Bonnier et Roustain, 
Comment. du C. C., II, art. 804,.No. 693. 
„Dacă gestiunea de afaceri are de scop îndepartarea unui 
pericol iminent, care ameninţă pe stăpân, dice art. 650 din 
Codul german, gerantul nu respunde de cât de dolul său şi 
de culpa lata“. „Bezweckt die Geschăfisfihrung die Abacen- 
dung einer dem Geschăftsherrn drohenden dringenden Gefahr, 
so hat der Geschăfisfiirher nur Vorsata und yrobe Fahrlăs- 
sigheil au vertreten“. Cpr. Li. 3, $ 9, Dig., 3, 5, De negotiis 
gestis, a cărui text este citat în t. V, p. 327, n.3, şi L.J],
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luţie admisă și în noul Cod german și bazată pe echi- 
tate Î). 

Ar fi fost nedrept, în adever, ca acela care din ami- 
ciție numai (afectione coactus), şi târă nici un interes, s'ar 
fi amestecat în afacerile altuia și ar fi împedecat de a se 
aduce stăpânului o pagubă iminentă, să respundă și de 
greşălele ușoare, pe care el le ar fi comis în cursul unei 
gestiuni desinteresate. Ă 

Dar dacă, în casul excepţional prevădut de art. 990,Caslin care gerantul res 
gerantul nu respunde de cât de dolul stu și de culpa laza,punde de cul- 
el va respunde și de culpa levis in abstracto de câte ori PăIetis în 
se va [i amestecat în afacerile altuia fără nici o necesi- Art.989, 
tate, nulla mecessitate cogente (L. 3, $ 10, Dig., 3, 5, De 1980 
negotiis gestis). 

Aceasta resultă din art. 959, după care gerantul 
este obligat a da gestiunei sale îngrijirea unui bun pro- 
prietar. Art. 989 reproducând termenii art. 1080, $ 1,a 
înțeles, cu bună samă, a se referi la culpa prevădută de 
acest, text, adecă la culpa levis în abstracto?). 

Precum vedem, gestiunea de afaceri se deosebește în Deoseb. între 
această privință de mandat, căci, pe când mandatarul ne-” afaceri şi 
salariat respunde numai de culpa levis în concreto (art. mandatul. 
1080, $ 2 și 1540, $ 2), ca şi depositarul (art. 1599); 
gerantul de afaceri respunde de culpa levis in abstracto 
(art. 939 și 1080, $ 1), de şi gestiunea de afaceri este 
prin esența sa gratuită 5). 

Motivul acestei deosebiri este că, pe când mandata- 

Dig., loco cit., unde se dice: „Si negotia absentis et ignoran- 
tis geras; et culpam et dolum prestare debes*. 

1) ue sententia habet equitatem. L. 3, $ 9, Dig, 3, 5, De ne- 
gotiis gestis. Vedi t. V a lucrării noastre, p. 327, t. şi n.3. 

*) Cpr. Laurent, XVI, 225. Demolombe, XXXI, 144. P&uces- 
cu, II, 113. Al. Degr6, Dreptul din 1884, No. 30, p. 238. 
Vedi şi t. V a lucrării noastre, p. 326 şi 349. o 

3) Vedi t. V, p. 335, t. şi n. 1 şi p. 350. Cpr. art. 1394 ain „Gratuitatea 
C. olandez, unde se dice că acela care a gerat afacerileBest: de afa- 
altuia fără mandat, n'are drept la nici un salariu. Această ” 
soluție este admisibilă şi în Codul nostra, cu toată părerea 
contrară a lui Demolombe (XXXI, 174), pentru că geran- 
tul având dreptul numai la cheltuelele sale utile și nece- 
sare (art. 991), salariul nu poate fi considerat ca o chel- 
tueală. Cpr. Laurent, XX, 331. T. Huc, VIII, 384. Pand. 
îr., Gest. daffaires, 215 urm. Vegi şi t. V, p. 335, n. 1.



326 „CODUL OIV.—CARTEA III.—TIT. HIL.—CAP. VII.—ART. 989, 1080. 

rul a fost ales de mandante şi acest din urmă poate să 'și im- 
pute faptul că a ales un mandatar negligent, gerantul de 
afaceri s'a amestecat în afacerile altuia de la sine și fără 
a fi poftit. Eată pentru ce respunderea sa este mai mare 
de cât aceea a mandatarului !). 

Caen ea Cât pentru casul fortuit, care ar fi cășunat perderea 
respunde de lucrului proprietarului, gerantul nu va putea fi chemat la 
casul fortuit. pespundere de cât atunci când acest caz ar fi consecința 

unei greşăli a sale... si culpa casum processit?). 
Aceasta, este teoria culpelor, asupra căreia sar putea 

scrie un volum întreg. 
Oblig. la care Art. 1080 fiind aședat de legiuitorul nostru sub ru- 
se aplică *iprica : despre efectul obligațiunilor şi cuprindând un princi- 

piu general în materie de vesponsabilitate, este aplicabil 
tuturor obligaţiilor convenţionale, fie că ele consistă în a 
da proprietatea sau folosinţa unui lucru, fie în a face sau a 
nu face un lucru 3). 

1) Vedi t. V, p. 326, 327, 349 şi autorii citați acolo. — In 
cât priveşte celelalte deosebiri care există între mandat şi 
gestiunea de afaceri, vedi t. V, p. 326, 335, n. 3, 339 şi 
348 urm. 

*) Vedi t. V. p.329, 330, 417 și autorii citați acolo. 
Dreptul ro- In dreptul roman, gerantul respundea şi de casul for- 

man. tuit, atunci când el gerase afacerile altuia în contra voin- 
ței stăpânului (L. 8, $ 3, Dig, 3,5, De negotiis gestis) 
(cpr. art. 678 0. german), împotriva puternicei voințe a pro- 
prietarului, după cum se exprimă art. 1993 din Codul Ca- 
limach (1040 C. austriac), si quis molente et specialter prohi- 
bente domino rerum, administrationi earum sese immiscerit (L. 
24, Cod., 2, 19, De nogotiis gestis), sau când făcuse acte pe- 
riculoase, pe care stăpânul nu avea obiceiul de a le face, 
veluti si novum negotium, guod non sit solutus absens facere, 
în nomine ejus geras (L. 11, Dig., loco cit). Această so- 
luţiune, formal admisă de unele legislaţiuni străine, de ex., 
de Codul federal al obligaţiilor (art. 410), de Codul spaniol 
de la 1889 (art. 1891), ete., este admisă de unii şi sub Co- 
dul actual. Cpr. Arntz, III, 464, in fine. Vedi t. Vatu- 
crării noastre, p. 319 urm. 

Dreptul fran- 3) Această soluţie este generalmente admisă şi în Francia, cu cez. toate că, în Codul francez, textul corespundător (art. 1137) 
este aședat sub rubrica: despre obligația de a da. Cpr. De- 
molombe, XXIV, 404. 'Phivy, II, 694. Maread6, IV, 505. 
Baudry, II, 869. Baudry et Barde, I, 351. Laurent, XVI, 
232. Demante, V, 54 bis. — Contră. Lavombiăre, I, art. 
1137, No. 15.
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EI este de asemenea aplicabil obligațiilor care resultă 
din quasi-contracte și din. lege 1). | 

Art. 1080 n'ar fi însă, în părerea generală, aplicabil „aplicarea 
la obligaţiile care resultă din delicte sau quasi-delicte materie de 
(art. 998, 999), și autorul unui delict sau unui quasi-de- delicte și de 
lict ar respunde nu numai de culpa lata şi levis, ci chiar de de Cotu 
culpa cea mai ușoară (culpu levissima) 2). „Considerând,  versă. 
dice Curtea de casaţie din Francia (21 iannar 1890), că 
numai în materie de delicte sau de guasi-delicte, ori ce 
greșală obligă pe autorul ei a repara daana care provine 
din un fapt al său... etc.“3). Am vedut însă cât de gre- 
șită este această opinie, cu toate că ea este generalmente 
admisă, pentru că, în drept, nu se cere nici o dată o mai 
mare diligență de cât aceea a unui bun părinte de fami- 
lie (homo diligens et studiosus paterfamilias), diligenţa unui 
diligentissimus paterfamilias fiind mai presus de puterea, 
mijlocie a oamenilor și cerând o prea mare stăpânire de 
sine, o luare aminte apropiată de infaibilitate. Art. 1080 
este deci aplicabil şi în materie de culpă extra-contractua- 
lă sau aquiliană, și autorul unui delict sau unui quasi-de- 
lict nu va respunde de culpa levissima, care este necunos- 
cută atât în dreptul roman cât și în dreptul actual, ci nu- 
mai de culpa lata și de culpa leris4). 

Despre obligaţia de a face sau de a nu face. 

Obligaţia de a face?) este aceea în virtutea căreia de- 
bitorul se obligă a îndeplini un fapt, determinat, de exem- 

i) Vedi autorii citați în nota precedentă. 
*) Baudry, II, 1849. Baudry et Barde, I, 355 şi autorii citați 

în t. V a lucrării noastre, p. 39%, n. 2. 
3) Cas. fr. D. P. 91. 1..380. Pand. Period. 90. 1. 351. 
1) Vedi t. V, a lucrării noastre, p. 396, 397 şi p. 415, n. 3. 

Cpr. Al. Degrs, Dreptul din 1884, No. 41, p. 321. 
5) Jurisprudenţa consideră ca o obligaţie de a face, sarcina Exemple de impusă de un testator administrații unui ospiciu de a hră- oblig. de a ni, crește şi întreținea copii mici (C. Lyon, D. P.54.9. face. 187); obligaţia impusă chiriaşului de a justifica cătră pro- 

prietar, întrun termen oare care, plata impositelor imobi- 
lului închiriat (Cas. fe., D. P. 57. 1. 388. Laurent, XVI, 
190. Pană. fr., I, 1596); promisiunea de a: şi da demisia 
dintro funcţie publică (epr. D. P. 45. 3. 99. D.P. 51. 1. 
417. Pand. fr., Î, 1598); obligaţia de a hrăni un animal în tot timpul vieţei unei persoane (Pand. fr., 1, 1601); con-
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Oblig. pro- 
prietarului 

care "şi închi- 
riază farma- 
cia sa unei 
alte persoa- 

ne. 

Co merciali- 
tatea farma- 

ciştilor. 
Controversă. 

Oblig. luată 
de un pictor 
de a execu- 

ta un portret, 
Controversă. 
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lu, a clădi o casă, însulam fabricarii. a ara un pământ 
2 2 ) > 

venţia prin care unu actor şi-ar angaja de mai inainte ta- 
lentul său în folosul unui autor sau unui antreprenor de 
spectacole publice (cpr. D. P. 41. 3. 110. D.P. 56.2. 11. 
D. P. 51. 1. 417. Pand. fr., 1, 1599); obligaţia luată de o 
doică sau mancă de a alapta un copil pănă la înţărearea 
lui (Pand. fe., I, 1626 și sentinţa judecăt. de pace din Mon- 
telimar (26 iunie 1873), citată acolo. Cpr. asupra tuturor 
acestor chestiuni și altora de asemenea natură. Pand, fe, 
I, 1595 urm. 

Obligaţia proprietarului, care închiriează farmacia sa u- 
nei alte persoane, consistând numai în îndatorirea de a pu- 
ne la disposiţia închirietorului fondul de comerţ al farma- 
ciei împrennă cu autorisaţiunea respectivă, nu este însă o o- 

bligație de a face, ci o obligaţie de a da. Cpr. C. Galatz 
(EL. G. Econom preşed. ), Dreptul din 1898, No. 76. 

Trebue să reamintim, cu această ocasiune, deşi ches- 
tiunea. este controversată, că farmaciştii sunt în genere con- 
sideraţi ca comercianţi. Cp. Cas. rom. şi C. Bucureşti, Drep- 
tul din 1898, No. 75 şi nota D-lui Al. Degre. Cu. judiciar 
din 1898, No. 40, Dreptul din 1897, No. 56. Dreptul din 
1819, No. 46 și din 1880, No. 4. Liyon- Caen et Renault, 
Dr. comm., ], p. 103, nota, 1. Molinier, Dr. comm., L, 133. 
Bedarride, "Des Commergunts, I, 44, Goldsehmidt, Handbuchi 
des Handelsrechts, I „p. 596. L. Bolaffio, 1! Cod. "di comm. i- 
taliano commentato, Î, partea I, 3], şi decisiile trib. italiane 
citate de acest autor. Vedi şi t. V a lucrării noastre, p. 
536, n. 1.—Contră, Namur, Le Code de comm. belge, 1, 49. 
Galuppi, Istituzioni di diritto com., IL, p. 50. Trib. Păl- 
ciu şi C. Iaşi (decisie casată), Curierul Judiciar din 1898, 
No. 20. 

Ce trebue să decidem în privinţa obligaţii luate de un 
pictor de a executa un portvet? Curtea din Paris a decis 
că asemene obligaţie constitue o obligaţie de a face, ear 
nu 0 vândare, de unde Curtea a tras următoarele conse- 
cinţe: 1” Portretul remănând proprietatea artistului pă- 
nă la predare, nu poate să easă din posesiunea lui. de 
cât prin voinţa sa; 2” In caz când artistul refusă de 
a preda opera sa, el nu poate fi condamnat de cât la 
restituirea preţului, dacă l'a primit, şi la daune (art. 
10715), tără a putea însă fi obligat al preda clientului seu. 
Curtea recunoaşte însă că por tretul, care astfel remâne în 
mâna ar tistului, nu este proprietatea sa absolută, şi că el 
nu'l poate întrebuința la un uz publice sau priv at, de cât 
după ce Va prefăcut astfel în cât persoana, a cărei trăsă- 
turi fusese reproduse, nu mai poate fi recunoscută. Vedi D. 
P. 1898. 2. 465. 

Această decisiune, contrară jurisprudenţei anterioare, este
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a sapa un șanț, fossam fodiri, ete., ear obligaţia de a nu 

însă criticată de amicul şi fostul nostru coleg de şcoală, 
Marcel Planiol, actualmente profesor la facultatea juridică 
din Paris, pentru că făgăduinţa de a executa o lucrare 
pentru un preţ determinat, se consideră în genere ca o 
vândare, de câte ori lucrătorul se obligă a face lucrarea cu 
materia lui, precum este în specie. „Placuit tantum emptio- 
nem et venditionem contrahi“. (Instit., III, 24, De locatione 
et conductione, $ 4). (Argument din art. 1411, $ ultim, după 
care luarea în antreprisă a sevârşirei unei lucrări, drept 
un preţ determinat, se consideră ca o închiriere numai când 
materia primă se procură de acela pentru care lucrarea se 
executează, ear nu de acel însărcinat cu facerea ei). In ace- 
laş sens se mai poate încă invoca art. 1479, care aplică 
principiile de la vândare, când dice că, de câte ori lacră- 
torul procură materia, riseo-pericolul remâne în sarcina lui, 
dacă Inerul pere prin ori ce chip, înainte de predarea lui, 
atară de casul când comitentul ar fi întărdiat, primirea lui. 
Cpr. Pothier, Lowage, IV, 394. Baudry, III, 730. Baudry et 
Wahl, Lowage, II, 1837. Troplone, Jdem, 962 urm. Guil- 
louard, Lonage, II, 112, 814 şi Vente, 1, 66. Lyon-Caen et 
Renault, D. comm., V, 1592. Laurent, XXVI, 5. Colmet de 
Santerre, VII, 241 bis I şi JI. Desjardins, Dr. maritime, 
1, 146. Boistel, Pr..de dr. comm, 1134. 'Thiry, IV, 87. 
Arntz, IV, 1224. Prospero Ascoli, 17 Codice di comm. ital. 
commentato, VI, 21. "Tot în ucest sens este şi jurisprudența. 
Vedi D. P. 75. 1. 303. D.P. 87. 2. 157. D. P.97. 1. 89 
şi nota lui M. Planiol, ete. Această soluţie, admisă în drep- 
tul roman (Instit., III, 24, $ 4, De locat.etf conductione) şi 
în dreptul vechiu francez (cpr. Pothier, IV, Louage, 394), 
era admisă şi în Codul Calimach: „Fiind îndoeală, dice 
art. 1546 din acest Cod (1158 C. austriac), dacă tocmala Art. 1546 €. 
pentru facerea unui lucru, are să se socotească de cumpa- Calimach. 
rare şi vândare, sau de năimeală a lucrului, se judecă după 
juridica presumpţie cum că dătătorul materiei au toemit pe 
meşter, ear dacă meșterul au dat muteria, se socotește că este 
cumparare și rângdlave“. Cpr. art. 651 din noul Cod german, 352, 
$ 1 C. federal, etc. — Cu toate aceste, în dreptul actual, 
chestiunea este controversată, şi unii consideră asemenea 
contract ca o simplă închiriere (cpr. Duranton, XVII, 250; 
Duvergier, Louuge, II, 335; C. Lyon, D. P. 93. 2. 929 
urm.), ear alţii, ca o /ocatio operarum pănă la primirea lu- 
erului, și ca o vândare, în urma primirei sale (cpr. Aubry 
et Rau, 1V, $ 374, a initio, p. 595, text, şi nota 2; Mour- 
lon, III, 818, ete.), ceea ce în ori ce caz este inadmisibil, 
pentru că un contract nu poate să'şi schimbe natura, prin 
executarea sa, şi această natură trebue să fie apreciată în 
momentul formărei sale. Ori, în specie pictorul nu s'a obli-
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face este aceea care constrânge pe debitor a se abținea de 

Contractul 
încheiat cuun 
tipograf pen- 
tru tipărirea 
unei cărţi, 

Codul Cali- 
mach. 

Art. 1552 
urm. C. Cali- 

mach. 

Art. 1553 C. 
Calimach. 

Art. 1554 C. 
Calimaeh. 

" Art. 1555 0. 
Calimach. 

Art. 1556 C. 
Calimach. 

gat a face un lucru, după cum pe nedrept a decis Curtea 
din Paris prin decisia de mai sus, ci a'și vinde opera sa, 
după ce o va termina. Nu este însă vorba în specie de 
vendarea unor mărfuri ordinare, ci de o vândare specială, 
în care natura Iucrului vândut, adecă a unui lucru viitor, 
va avea neaparat o inriurire asupra condiţiunilor contrac- 
tului. Aceste sunt adevaratele principii. Cpr. Baudry et 
Wabhl, Lovage, II, 1837 şi nota lui M. Planiol în [. P. 
1898, 2, 465 urm. 

Din cele mai sus expuse ar urma că tot ca vândare tre- 
bue să se considere contractul prin care un tipograf s'ar 
obliga a tipări o carte cu hârtia lui. Acest mod de a ve- 
dea ar fi însă greşit, pentru că, dacă tipograful procură 
hârtia, autorul îi dă manuscriptul su. Este deci vorba în 
specie de o obligaţie de a face din partea tipografului, 
care, prin urmare, la caz de imexecutare, se va preface 
în daune (art. 1075). 

Codul Calimach consideră însă acest contract ca o loca- 
țiune de opere (năimeală de lucrări), ceea ce poate fi ade- 
varat pănă la un punct oare care, dacă autorul a remas 
stăpânul operei sale. Când însă tipograful a devenit stă- 
pânul operei sau ediţiunei, aşa cum prevede art. 1552 din 
acest, Cod, atunci contractul este o vendate în toată pute- 
rea cuventului, şi este de mirat cum atât Codul Calimach 
cât şi acel austriac au putut să considere asemenea con- 
tract ca o simplă locaţiune. 

Eată disposițiunile pe care le cuprinde, în această pri- 
vinţă, Codul Calimach: „Dacă alcătuitorul unui manuscript; 
dice art. 1552 din acest Cod (1164 C. austriac), tocmindu- 
se va da cuiva dreptul de al tipări și a”! vinde, se leapă- 
dă prin această tocmală de dritul de a încredința tipărirea 
acestui manuscript la altult. 

„Autorul este dator să dee manuscriptul său după toc- 
mală, ear tipograful ca săli plătească îndată, după primi- 
vea manuscriptului, prețul tocmit“. (Art. 1553 C. Calimach, 
1165 C. austriac). 

„Dacă autorul nu va da manuseriptul la termen sau 
după chipul toemit, poate tipograful să se tragă din toc- 
mală și să ceară şi despăgubirea sa, dacă nu i s'au dat 
manuscriptul de cătră autor“. (Art. 1554 C. Calimach, 1166 
C. austriac). 

„Dacă s'au hotărit numărul exemplarelor de cărți, dator 
este tipogeaful să ceară învoirea autorului pentru toată de 
isnoavă tipărire şi să încheie nouă toemalăc. (Art. 1555 
C. Calimach, 1167 C. austriac). 

- „Pănă a nu se vinde cărţile ediţii de mai nainte, nu 
are voe autorul să facă de isnoavă ediţie spre păgubirea
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la un fapt, de exemplu, obligaţia de a nu scrie în cutare 
diar, de a nu juca pe scena cutărui teatru, etc. L. 

Efectele obligaţii de a face sau de a nu face. 

Art. 1075.—Ori ce obligaţie de a face sau dea nu face se 
schimbă în desdaunări, în caz de neexecuţiune din partea debi- torului. (Art. 1021, 1076 urm., 1081, 1084 urm. 1093, 1094 C. 
C. Art. 1142 C. fi). 

Art. 1076.—Creditorul poate cere a se distrui ceea ce s'a făcut, călcânduse obligaţiunea de a nn face, şi poate fi autori- 
sat a distrui el însuş, cu cheltueala debitorului, afară de des- daunări. (Art. 1075, 1077, 1081 C. C. Art. 11430, îr.), 

Art. 1077. — Nefiind îndeplinită obligaţiunea de a face, creditorul poate asemenea să fie autorisat a o aduce e] la înde- plinire cu cheltueala debitorului. (Art. 1021, 1075 urm. C.C. Art. 68 C. com. Art, 1144 C. fr.). 
Art. 1075 prevedând că ori ce obligație de a face 

sau de a nu face se preschimbă în desdaunări, de câte ori 
debitorul nu şi îndeplinește obligaţia sa, Sar părea la 
prima vedere că obligația de a face sau de a na face nu 
poate nici o dată fi executată direct pe cale de constrân- 

  

tipografului, san a vândătorului de cărți“. (Art. 1556 C. Calimach, art. 1168 C. austriac, pe care legiuitorul Moldo- vei l'a schimbat în redacția sa). 
„Driturile autorului pentru de isnoava tipărire sau edi- Art. 1557 C. ție fiind personalnice, nu trec la moștenitorii lui“. (Art, ' Calimaeh. 1557 C. Calimach, 1169 c. austriac). 
„Dacă autorul au primit asupra'şi alcătuirea unei cărți, Art. 1558 C. 

după proiectul ce i Sau pus înainte de cătră tipograf, nu Calimach. poate să ceară alt; ceva afară de tocmita plată“. (Art. 1558 0. Calimach, 1170 C. austriac). 

11171 C. austriac). 

legile politice (L. din 19 oct. 1846). „Die Beschrânlungen 
des Nuchdruckes sind în den poiitischen Gesetzen enthulten“. Această disposiţie n'a fost reprodusă de legiuitorul Mol- 
dovei. 

man; și acest text adaogă: „Prestaţiunea poate să consiste în a nu face“. Die Leistung kann auch, în einem Unterlassen 
bestehent.   

„Aceste regule se aplică şi la tipărirea hărților geogra- Art, 1559 C. fice, iconografice, şi topografice“. (Art. 1559 C. Calimaeh, Calimach. 

Art. 1171 din O. austriac mai adaogă încă că restrie- Art, 1171 C, țiile la care este supusă contrafacerea se determină prin ăustiiae, 

) „In virtutea obligaţiunii, creditorul are dreptul de a cere Art. 241 C. de la debitor o prestaţiune“, dice art. 241 din noul Cod ger. Serman.
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gere, manu militari. Acest mod de a raţiona ar fi însă 
cu totul greșit, și trebue să recunoaștem că termenii art. 
1075 sunt prea absoluţi, căci de căte ori obligaţia de a 
face va putea fi executată fără participarea și interven- 
ţia personală a debitorului, creditorul poate fi autorisat de 

justiţie a o aduce la îndeplinire prin alţii, cu cheltneala 
debitorului (art. 1077) %), după cum el poate, osebit de 
daunele la care ar avea drept, fi autorisat a distruge ceea 
ce sa făcut cu calcarea obligațiunii, de câte ori ceea ce 
a fost făcut poate fi desfăcut (art. 1076)2). 

1) Astfel, dacă te ai obligat a rădica pe locul d-tale un zid 
de care am neaparată nevoe, sau dacă te ai obligat a tăia 
un copac, care "mi astupă vederea, eu voi putea cere auto- 
risarea justiţiei pentru a rădica zidul sau a tăea copacul 
care me supără, dacă d-ta nu "ţi vei îndeplini obligaţia 
luată cătră mine. Cpr. Bugnet asupra lui Pothier, II, p. 
15, n. 1. Baudry, II, 859, 887. Baudry et Barde, I, 330, 
435. Laurent, XVI, 197. Demante, V, 60 bis I. Marcads, 
IV, 512. FT. Huc, VII, 134, 135. Demolombe, XXIV, 488, 498, 
499. Thiry, II, 630. Mourlon, 11, 1138. Daranton, X, 458 urm. 
Pand. fi., 1, 1612 şi 1636. Larombiăre, I, art. 1143, 1144, 
No. Î. Aubry et Rau, IV, $ 299, p. 42. Cpr. Cas. rom. Bu- 
let. S-a I, anul 1893, consid. de la p. î. Vedi și supră, 
p. 302. 

Punerea în In puterea acestor principii, se admite că locatarul sau 
a arendașul poate fi pus în posesiunea lucrului închirieat sau 
sau arenda- arendat, manu militari, tără participarea proprietarului (ar- 

şului. gum. din art. 1021, 1077). Cpr. Baudry et Wabhl, Louage, 
- 1, 990. — Această executare silită a contractului numai 

atunci va fi indamisibilă, când punerea în posesiune a chi- 
riaşului sau arendaşului s'ar lovi cu drepturile altuia, de 
ex. cu dreptul unui chiriaş sau arendaş care ar trebui să 
fie preferat, sau când sar fi închiriat sau arendat lucrul 
altuia. Baudry et Wahl, loco supră cit. 

Inchirierea Din cele mai sus expuse resultă deci că închirierea, sau 
sau areuda- arendarea lucrului altuia trebue în principiu să fie declarată 
vea |ucrului validă, şi în acest sens se pronunţă, în adevăr, majoritatea 

autorilor. Inchirierea sau arendarea nu este, în adevăr, un 
contract translativ de proprietate, precum este vndarea, 
pentru ca, închirierea sau arendarea lucrului altuia să fie 
nulă. Cpr. Baudry et Wabl, Louage, I, 96 urm. Guillouard, 
Idem, |, 51, 52. Colmet de Santerre, VII, 159 bis II. — 
Contră. Laurent, XĂYV, 56. 

2) Astfel, dacă te ai obligat a nu îngrădi proprietatea d-tale, 
pentru ca să pot trece pe dânsa, sau a nn rădica casa 
d-tale, pentru a nu 'mi astupa vederea, eu nu voi putea să
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Autorisarea justiţiei este neaparată și întrun caz și în 
altul, pentru că este de principiu că nimene nu'și poate 
face singur dreptate 1). 

Sunt însă casuri urgente în care creditorul va putea Casurile în 
- N” A „1. , - „__ care autori- să proceadă de îndată la executarea obligaţii sau ia dis- sarea justiţi- 

trugevea lucrului făcut de debitor, remănând că mai în poate i 
urmă justiția să reguleze drepturile și obligaţiile părţilor 2). “urmă 

In ori ce caz, judecătorii n'au numai facultatea, așa, Judecătorii 
. : - -. A .: m'au faculta=- precum se susține de unii pe nedrept, de a autorisa adu-ae acuta: 

cevea la îndeplinire a obligaţii prin altul, cu cheltueala mite sau nu 
top : “ct iloan . i; fă iam în autorisarea, debitorului, sau distrugerea lucrului făcut de debitor în cerută de 

contra obligaţii ce luase, ci ei sunt obligați a admite con- creditor. _ 
clusiile creditorului, de câte ori el va cere fie aplicarea Controversă.. 
art. 1076, fie a art. 1077. Astfel, dacă creditorul a ce- 
vrut aducerea obligaţii la îndeplinire (art. 1077), sau dis- 
trugerea lucrului făcut de debitor (art. 1076), tribunalele 
nu se vor putea mărgini a'i acorda numai daune-in- 
terese 3). 

te constrâng personal a distruge ceea ce ai făcut în contra 
obligaţii luate de d-ta, dar voi putea fi autorisat de justi- 
ție a distruge prin alţii şi cu cheltueala d-tale ceea ce ai 
făcut în contra obligaţii luată faţă cu mine, având drept 
a cere și despăgubiri pentru daunele ce "mi ai causat, cât 
timp această lucrare a stat în picioare. Pothier, II, 158. 
Baudry, II, 859, 887. Demante, V, 60 bis II. Baudry et 
Barde, [, 330, 434. Demolombe, XXIV, 488, 498. Thiry, 
II, 630. Mourlon, II, 1138. Pand. fe., I, 1612 şi 1636:Au- 
bry et Rau, IV, $ 299, in fine, p. 43, ete. Vegi şi supră, 
p. 309, - 

1) „Etenim cequissimum protori visum est, unumguemgue non 
sibi ipsum jus dicere“. L. 1, $ 2, Dig., 43, 3, Quod legatorum. 
Vedi supră, p. 103, t. şi n. 2.—Vedi însă art. 229 şi 230 
din C. german, citate tot acolo. 
Cpr. Lanrent, XVI, 200. Demolombe, XXIV, 500. Pana. 
fr. 1, 1641, 1642. Duranton, X, 461. 

?) Laurent, XVI, 199. Demolombe, XXIV, 505. Baudry, II, 
887. Baudry et Barde, Oblig., I, 436. Mourlon, II, 1138. Pand. 
fr. Oblig., I, 1649. Demante, V, 60 urm. Duranton, X 
460. Masse-Verge, III, $ 530, p. 363, n. 3. T. Huc, VII, 
138.—Cu toate acestea, chestia este foarte controver- 
sată, şi unii ar voi ca judecătorii să aibă facultatea de a 
admite sau de a respinge autorisarea cerută de cătră cre- 
ditor, fie că ar fi vorba de o obligaţie de a face sau de a 
nu face un lucru (cpr. Larombitre, I, art. 1143, 1144, No.7 

[II
 

—
 

)
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Casurile în Cu alte cuvinte, obligaţia de a face sau de a nu face 
qeare obliz- se va preschimba în daune: 10 numai atunci când credi- 
de anu facetorul preferă să ceară daune în loc de a cere executarea 
“nimna îș Obligaţiunii sau distrugerea lucrnlui făcut 1), şi 20 când 

daune.  prestațiunea este de așa fel în cât ea să nu poată îi în- 
deplinită fie prin natura sa, fie după intenția părților, de 
cât de debitor în persoană, sau când faptul îndeplinit în 
contra obligaţii nu poate fi desfăcut ori distrus. 

Obligaţia u- Astfel, de exemplu, dacă presupunem că un pictor de nui pictor de , , iai , a face un talent s'a obligat a'mi face portretul meu, este evident că 
portret. nu'] voi putea sili cu jandarmii la facerea tabloului Și că 

singura cale ce'mi va remânea va fi aceea de a'i cere 
daune, căci portretul ce mi ar face un alt pictor n'ar fi poate 
de natură a mă mulţămi, întru cât en am contractat în 
vederea talentului personal a cutărui pictor anume de- 
terminat (iatuitu persone). 

Oblig- luată Tot astfel, dacă un artist sa obligat a juca un rol 
„de a juca saupe scena teatrului național, sau a cînta într'un concert, 
cînta pe sce- nici o putere din lume neputând să'l silească a'şi îndeplini 

teatru. âceastă obligaţie, ea se va preface fireşte în daune. A- 
cesta este sensul adagiului: Nemo potest precise cogi ad 
fachim, a cărui aplicaţiune o găsim în art. 1075 3). 

Oblig. de a Presupunând, din contra, că un artist, care s'a obli- 
secăa bi gat a nu apare pe scena cutărui teatru, își calcă obliga- 

teatru. 

  

şi 9. Idem. Cas. tr. şi O. Bruxelles, D. P., 55. 1.991. D. 
P. 84. 5. 353. Pasicr. belge, 87. 2. 6), ear alţii că judecătorii 
să nu aibă această facultate disereționară de cât în obli- 
gaţiile de a face, nu însă şi în acele de a nu face. Au- 
bry et Rau, IV, $ 299, p. 41, 42. şi nota 14. Pand. fe., 
I, 1647. 

1) Art. 1075 neconstituind o derogare de la art. 1021, nimie 
n'ar împedeca pe creditor de a cere desființarea contractu- 

“lui sinalagmatie şi daune pentru prejudiciul causat prin ne- 
aducerea lui la îndeplinire. Larombitre, I, art. 1142, No. 
5. Demolombe, XXIV, 489. Pană. fr., I, 1634. Baudry et 
Barde, I, 442. Cas. fr., Repert. Dalloz, Oblig., 113, nota 1. 

*) Cpr. Baudry, IL, 859, 887, in fine. Baudry et Barde, 1, 
432. Laurent, XVI, 197, 204. Demolombe, XXIV, 492 urm. 
Thiry, IL, 630. Mourlon, II, 1138. Aubry et Rau, IV, $ 
299, p. 41, t. şi n. 12. Demante, V, 60 bis III. Larom- 
biere, |, art. 1143, 1144, No. 3. T. Huc, VII, 135. Gar- 
sonnet, Pr. ciu., III, $ 598, p. 450, 451. Pană. fi. 1, 1612, 
1636. Cpr. C. Paris, D. P. 56.2. 71.
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ţia luată, violenţa executată asupra persoanei sale ar pu- 
tea de astă dată, cel puţin după unii, să'l facă a'şi înde- 
pleni obligaţia, și tribunalul din Paris a autorisat, în a- 
semenea caz, întrebuințarea puterei publice spre a'l rădica cu de a sila de pe scenă 1). 

Părerea contrară este însă cu mult preferabilă, pen- 
tru că, precum foarte bine dice Laurent, omul este liber 
de a nuși îndeplini obligaţiile sale, remănând ca el să 
sufere consecințele acestei inexecutări, și libertatea indivi- 
duală nu poate fi atinsă prin întrebuinţarea forţei și a 
violenţei 2). 

335 

Dacă debitorul unei obligaţii de a face sau de a nu face „condamna: nu poate fi constrâns în mod direct la executarea Obliga- nu poate să țiunii sale prin mijloacele materiale care ar atinge liber- 
tatea și demnitatea sa, el n'ar putea fi constrâns nici in-a 

constrângă, 
indireet pe 
ebitor la în- direct prin o condamnare bănească a cârei cifră ar întrece deplinirea 
oblig. sale. daunele causate creditorului. In adevtr, obligaţia, la caz de controversă, inexecutare, prefăcânduse în daune, creditorul va fi despă- >ubit de perderea ce a suferit și de câștigul de care a fost lipsit (art. 1084), și atâta tot. Cu alte cuvinte, condamnarea 

la daune nu poate să aibă caracterul unui mijloc de eoerci- dune, care ar avea de obiect constrengerea indirectă a de- 
sitorului la îndeplinirea obligațiunii sale 5), 

') Baudry (II, 859), este singurul autor care aprobă această stranie soluţiune. Sentința tribunalului n'am găsit-o însă publicată nicăiri, 
*) Laurent, XVI, 198. Mourlon, II, 1138. Pand. fr., 1, 1613. Marcade, IV, 512. Demante, V, 60 bis III. T. Huc, VII, 135. Demolombe, XXIV, 499, 49. Garsonnet, Pr. cip, III, $ 528, p. 451. 

2) Demolombe, XXIV; 493 49. Arntz, III, 58. Giorgio Gior- gi, II, 155. Garsonnet, Pr. ci0., III, $ 528, p. 453 şi Ş 529, p. 459. Vigie, 11, 1967. Aubry et Rau, IV, $ 297, p. 42. Laurent, XVI, 301, 302. Pand. fr, 1, 1623 şi 2108. Baudry et Barde, 1, 440, 478 urm. Huc, VII, 136 şi 145. Cpr. C. Bruxelles şi  Cas. belg. (afacerea Beauifre- mont-Bibesco). D. P. 82. 2. 81 urm. — Jurisprudenţa fran- ceză este însă în sens contrar, Cpr. Cas. fr. D. P. 57.1. 213. D. P. 62. 5. 112. D. P. 69. 1. 39. D. P. 89. 1. 259. Pand. Ptriod., 89. 1. 1%. D. P. 91. 1. 31 Jurisprudenţa română a întrat și ea pe această cale. In adever, atât Curtea din Bucureşti cât şi Curtea, noastră supremă au pus în principiu că soțul condamnat a da copilul năs-  
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Constrânge- Această constrângere ar putea fi admisă cel mult în 
rea of. Strei rivinţa, ofițerului stărei civile, care ar refusa de a cele- 
verşirea uneibra, 0 căsătorie, fără motive. serioase; și încă și aceasta 

căsătorii. este îndoeluic, cu toate că am admis altă dată afirmativa!), 
In puterea principiilor de mai sus trebue să decidem 

că, dacă vândându'mi fondul d-tale de comerţ, te ai obli- 
gat a nu 'mi face concurență prin -exercitarea unui co- 
merţ similar în vecinatate, convenţie care este validă, ca, 

cut din căsătoria soțului care a dobândit divorţul, poate fi 
constrâns la executarea hotăririi prin o condamnare la daune 
interese pentru fie care di. de întărdiere (epr. Bulet. Cas.: 
S-a II, anul 1896, p. 1263 urm. şi Dreptul din 1896, No. 
15), însă dl. Degrs critică cu drept cuvânt această decisiune , 
(Dreptul din 1897, No. 30). In adevăr, dacă jurispru-! 
dența franceză (vedi decisiile citate în t. La lucrării 
noastre, partea II, pagina 191, n. 4) şi chiar a noas- 
tră (cpr. 'Trib. Iifov, Dreptul din 1883, No. 9), admite, 
în contra părerei lui Laurent (III, 256), că soţul care re- 
fusă de a se supune hotărirei cel condamnă a da copilul, 
poate fi condamnat, la daune, aceasta se înţălege pentru 
repararea daunei morale suferite prin oprirea și sechestra- 
rea copilului (art. 998), nu însă ca mijloc de constrângere, 
pentru a se asigura executarea hotărirei, fiind că judecă- 
torul nu poate să recurgă la o mesură de executare ne- 
prevădută de lege. Dreptul ce 'şi arogă jurisprudenţa, poate 
fi contestat chiar când este admis nu ca mijloe de con: 
strângere, ci pentru simpla reparare a daunelor causate, 
pentru că, în specie, fiind vorba de interesul copilului, ear 
nu de acel al părintelui căruia el se încredințează, părin- 
tele nu sufere nici o daună, nici materială nici morală. EI, 
în realitate, este condamnat la o pedeapsă bănească, şi nici 
o pedeapsă nu poate să existe fără o anune lege. Laurent, 
III, 256, în fine.—Dacă sar admite principiul, așa cum il 
formulează jurisprudenţa, că soţul recalcitrant poate fi in- 
direct constrâns la executarea hotăririi prin 0 condamnare 
bănească, nu mai remâne îndoeală că o asemene hotărire 
mar avea, un caracter definitiv, ci provisor şi că, îndatăce 
soţul condamnat a da „copilul va executa hotărirea, dar 
mele interese nu vor mai produce nici un efect. Cpr. De 
molombe, XXIV, 496. Laurent, XVI, 301. Alex. Degr& 
Dreptul din 1897, No. 30, p. 234. Vedi şi decisiile fr. di- 
tate de Baudry et Barde, 1, 478, n. 4 şi de Carpentier 
(Divorce), Paris, 1899), II, 4029 um. 

5) Vedi t. Î, partea II, p. 29. Cpr. art. 98 din Codulitalian 
art. 779 C. austriac și art. 1718 din Antre-proiectul de rev 
suire a lui Laurent (t. I, p. 382, 383), care, în asemene 
caz, admit în mod expres intervenţia tribunalelor.



EFECTELE OBLIG. DE A FACE SAU A NU FACE.—ART, 1075—1077. 

una ce e limitată la o anume ramură de comerț 1), fap- 
tul din partea d-tale de aţi calea ohligaţia nu mă auto- 
zisă a te isgoni din casa în care te-ai instalat alăturea 
cu mine, ci voi avea numai dreptul de a'ţi cere daune 2), 

Din împrejurarea că obligaţia de a face sau de a nu Oblig.de a 
face se preschimbă, la caz de inexecutare, în daune şi că 
creditorul este, în asemenea caz, 
rea pagubei suferite (art. 1075, 1084), n'ar trebui să cre- 
dem că obligația de a face sau dea nu face este o obligație 
alternativă a cărui îndoit efect ar fi sau lucrul promis, sau 
daunele produse prin neexecutare, căci o atare obligaţie fiind 
pură și simplă și având de obiect prestațiunea convenită, 
nu se preschimbă ex post facto în desdaunări, de cât 
din causa imposibilităței sale de a fi executată, așa în 
cât daunele nu apar de cât ca o compensație și ca echi- 

:) 

:) 

Vedi î. V, p. 144, nota 1], şi la autorităţile citate acolo, 
adde : Cas. fv. Pand. Piriod., 98. 1. 188. Cpr. Cas. rom. şi 
Trib. laşi. Bulet. Cas. S-a 1, 1893, p. 1073 şi Cu. judiciar 
din 1893, No. 84. Curierul judiciar din 1891, No. 12, Cpr. 
Baudry et Wahl, Louage, I, 386. 
Marcad6, IV, 512, în fine.—Curtea de casaţie din Francia, 
independent de âlocarea daunelor fixate pentru repararea, 
prejudiciului causat, a încuviinţat și închiderea stabilimen- 
tului. D.P. 62.1. 185. Soluţia de mai sus nu este însă ad- 
misă de toţi autorii, pentru că tribunalele nu se pot, în prin- 
cipiu, amesteca în atribuţiunile puterei administrative, care, 
pentru a putea funcţiona în mod regulat, trebue să fie in- 
dependentă de puterea judecătorească. Vegi t. V, p. 404, 
n. 3. În baza acestor consideraţiuni, Curtea din Alger a 
decis (22 fevr. 1898) că autoritatea judecătorească nu are 
competința de a ordona închiderea unei case de toleranță, 
chiar dacă asemenea stabiliment ar. fi fost deschis fără o prea- 
labilă autorisare din partea administrațiunei (D. P. 1899. 2. 
6 urm.). Soluţia Curţei nu este însă la adăpost de ori ce 
critică, pentru că, în specie, stabilimentul despre care este 
vorba funcționând în mod clandestin, fără cuvenita autori- 
sare, putea şi chiar trebuea să fie închis, fiind că tri- 
bunalele au competinţa de a ordona încetarea tuturor fap- 
telor ilicite, care aduc un prejudiciu altuia. Am vedut, în 
adevăr, că creațiunea une case de toleranţă constitue o 
culpă și atrage responsabilitatea autorului 6i pentru dau- 
vele materiale san morale causate prin acest fapt proprie- 
tarilor vecini, chiar dacă asemene stabiliment a fost auto- 
visat, de autoritatea competentă. Vedi t. V, p. 405, şi la autor. 
citate acolo, adde: C. Poitiers şi Montpellier, Pand. Period., 
ȘT. 2. 195. Pand. Piriod., 98. 2. 213. 
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valentul pagubei causate prin inexecutare; de unde re- 
sultă că, la caz de inexecutare, creditorul nu poate cere 
de cât faptul datorit, adecă prestaţiunea lucrului promis, 
ear în caz contrar, daune, fără a putea conchide direct la 
daune, de vreme ce el n'a stipulat o sumă de bani, ci un 
fapt anume determinat. Debitorul nu va putea de aseme- 
nea să ofere creditorului, cu titlu de daune, o sumă de 
bani în locul executărei obligații, pentru a se scuti de 
obligația sa !). 

Naşte însă întrebarea : cum judecătorii vor formula 
decisiunea lor ? Chestiunea ne pare foarte simplă. 

Judecătorii fiind legaţi prin contract, care este le- 
gea părților (art. 969), vor trebui neaparat să condamne 
pe debitor la îndeplinirea obligaţii sale, și la daune, la caz 
de inexecutare, dacă creditorul a pus asemenea conclusiuni. 

Dacă creditorul a cerut numai prestaţiunea lucrului 
promis, judecătorii vor admite pur și simplu aceste con- 
clusiuni, remănând ca creditorul să ceară şi să dobân- 
dească mai în urmă daune ?). 

Despre natura obligaţii de a face sau a nu face şi despre 
riscuri în asemene materie. 

Natura oblig. Ori ce obligație de a face san dea nu face este mobi- de a face sau,. , < . , . , de anu face.liară, chiar dacă obiectul ei ar fi un imobil, precum ar fi 
Oblig. mobi- de ex., în casul în care un architect sau un antreprenor liară. 

sar fi obligat a clădi o casă, însulam fabricari. In specie, 
în adever, resultatul executărei obligaţii este imobilul, nu 
însă și obiectul ei. Un fapt positiv sau o abstenţiune nu 
poate deci nici o dată fi considerat cu un lucru imobiliar 3). 
  

1) Cpr. Laurent, XVI, 201. 'Thiry, II, 630, în fine. Demo- 
lombe, XXIV, 490. Larombitre, I, art. 1142, No. 2. Arntz, 
III, 08. Mass6-Vergs, III, $ 530, p. 363, nota 2. Pană. fr, 
I, 1614. Cas. fr. D. P. 57. 1. 913. 

*) Cpr. Laurent, XVI, 201. Pand. fr., 1, 1619.—Cu toate aces- 
te, chestia este controversată, şi Demolombe (XăIV, 491) 
dice că judecătorii pot să condamne pe debitor a'şi înde- 
plini obligaţia sa, ear Larombiâre (1, art. 1142, No. 3), că 
ei nu pot să condamne în mod principal şi direct pe. debi- 
tor a face sau a nu face, avend numai dreptul, la caz de 
inexecutare, de a'] condamna la daune. 

3) Pothier, IX, 7. des personnes et des choses, 952 urm. Şi 
Introduclion auz coubumes, 50. Baudry et Bavde, ], 430,



  

DAUNELE INTERESE CARE RESULTĂ DIN INEXECUT. OBLIG. 

In cât privește chestiunea riscurilor, ea nu este re- 
glementată în materia obligaţiilor de a face sau de nu face. 
Din soluția specială pe care legea o dă în unele casuri 
(cpr. art. 1479, 1481, 1525), se poate însă deduce că, în 
asemenea materie, riscurile sunt în sarcina debitorului ; 
Res perit debitori, ear nu creditori 1). 

Despre duunele interese care resultă diu inexecutarea 
obligaţii. 

Prin daune (art. 1044, 1081), daine-interese (art. 
1018 în fine, 1021, 1069, $ 1, 1082, 1504, ete.) 2) sau 
desdaunăvi (art. 1073, 1075), se înțălege lafo sensu indem- 
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nitatea datorită pentru repararea unui prejudiciu sau unei . 
pagube. | 

Paguba sau prejudiciul poate să resulte fie din ine- 
xecutarea sau din executarea tardivă (art. 1082)3) a unei 
obligaţiuni, fie din un delict san quasi-delict (art. 998, 
999). 

In art. 998 urm., legiuitorul se ocupă de daunele 
causate prin un delict sau quasi-delict (culpa aquiliană, 
delictuală, sau extra-contractuală), ear în art. 1078 urm, 
de acele causate prin inexecutarea absolută sau prin exe- 
cutarea tardivă a unei obligaţiuni. 

Inexecutarea totală sau parţială a unei obligaţiuni, 
ca și exgeutarea ei tardivă, poate să aducă creditorului 

Demolombe, IX, 314. 'Proplong, Contrat de mariage, IL, 401. 
Laurent, V, 495.-Arntz, 1, 860. Thiry, 1, 668. Baudry et 
Chauveau, Des biens, 130. — Contră. Ducaurroy, Il, 31. 
Colmet de Santerre, V, 60 bis IV (Demante nu împărtă- 
şeşte însă părerea continuatorului său, II, 356 bis 1). Ro- 
diere et Pont, Contra de mariage, 1, 336. Vegi şi t. II a 
lucrării noastre, p. 408. 

5) Baudry, II, 887 bis. Baudry et Barde, [, 445. Vedi în t. 
V, p. 192 urm. și alte casuri excepţionale în care riscurile 
sunt tot în sarcina debitorului. 

*) Expresiunea modernă daune intevese vine de la id guod in- 
terest. Vedi tratatul lui Dumoulin : De eo guod interest. Cpr. 
Gaston May, Eldm. de dr. romaiu, p. 313, nota 2. 

3) In adevăr, acel care execută o obligație mai tărdiu de cât 
ivebuea s'o execute, nu execută tot ce datorește: Minus 
soluit qui tardius solvit: nam et tempore minus solvitur (L. 
12, $ 1, Dig, 50, 16 De cerb. significutione). Cpr. Cas. 
rom. S-a 1. Bulet. 1876, p. 39. Mareadă, IV, 514.
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0 perdere reală (daninum) sau să'l împedece de a realisa 
un beneficiu (lucrum) (art: 1084) 1). 

““Ori care ar fi paguba causată, creditorul are în tot- 
deauna dreptul de a fi despăgubit și de a fi pus în o si- 
tmaţie echivalentă cu aceea în care el sar fi găsit, dacă 
obligaţia ar fi fost executată?). 

In ce consis- 
tă despăgu- 

birea. 

Daune com- 

Despăgubirea care i se va plăti va consista în genere 
în O sumă de bani determinată o dată pentru tot-deauna5), 
în pecuniam numeratam *).: 

Cu toate acestea, de câte oriva fi vorba de daune 
causate prin simpla întărdiere adusă în executarea obliga- 
țiunii, ele vor putea să consiste în o sumă care se va 
plăti pentru fie care di de întărdiere 5). 

Mai mult încă, legiuitorul neprevădând anume că dau- 
nele trebue naparat să consiste într'o sumă bănească, tri- 
bunalele pot, la caz de inexecutarea unei obligaţiuni sau la 
caz numai de o simplă întărdiere adusă în executarea; ei, 
să ordoane ca lucrul care face obiectul obligaţii, să vemâe 
în socoteala părței aflate în întărdiere sau în culpă, re- 
mănând că ea se plătească valoarea acestui lucru celei- 
lalte părți €). 

pensatorii și , a. , , _ 
moratorii. țiunii fiind o compensare a pagubei aduse prin această 

inexecutare (art. 1069, $ 1), se numesc în doctrină com- 
pensatovii, ear acele causate prin o întărgiere în executarea, 

Art, 249,51. 
C. german. 

Daunele ce se datorese din causa inexecutărei obliga- 

1) Cpr. L. 27, Dig., 4, 6, Ex guibus causis majores, ete. L. 13, 

">
 

Pr., Dig., 46, 5, Ratam vrem haberi, ete. L. unică Cod. 7, 
41, De sententiis guc pro eo, quod interest, proferuntur. Vedi 
înfră, p.: 312, text şi n. 3. 

) „Acel obligat a plăti daune, dice art. 249, $ 1 din noul 
Cod german, trebue să restabilească lucrurile în starea în 
care ar fi fost, dacă împrejurările care] obligă la indemni- 
sare n'ar fi survenit“ : „er zum Schadensersatze verpflichtet 
ist, hat den Zustand hevzirstellen, der bestehen wiirde, wenn 
der zum Ersatze verpflichtende Umstand nicht _eingetreten 
icăre“. 

3) Baudry, II, 888. Baudry et Barde, 1, 449. Aubry et Rau, 

%) 
IV, $ 308, p. 108. Cpr. Cas. fr., D. P. 89. 1. 156. 
L. 13, $ 1, Dig., 42, 1, De re judicata, ete. 

*) Aubry et Rau, IV, loco cit. şi $ 299, p. 41, 42. Laurent, 

€) Aubry et Rau, IV, $ 308, 

XVI, 300. Demolombe, XXIV, 496. Puzier-Herman, II, art. 
1142, No. 35 şi autorităţile citate acolo. 

p. 108. Baudry et Barde, I, 449. 
Cpr. Cas. fe. D. P., 63. 1. 250. Sirey, 63.1. 311.



  

CONDIŢ. CERUTE P. CA DAUNELE SĂ FIE DATORITE.—ART. 1078 URU. 

obligaţiunii, se numesc moraforii, pentru că ele sunt dato- 
rite tocmai din causa acestei întărgieri, propter moram de- 
bitovis 1). 

După o doctrină aproape constantă, daunele morato- 
rii sunt datorite numai în urma unei puneri în întărdiere 
(art. 1081), pe cănd acele compensatorii sunt datorite de 
drept prin simplul fapt al inexecutărei obligațiunii 2). 

Daunele compensatorii nu pot fi cumulate cu execu- 
tarea obligaţiunii, pe când acele moratorii pot, din contra, 
fi cumulate atât cn executarea ei cât şi cu daunele com- 
pensatorii 3). 

Intre daunele moratorii și acele compensatorii mai 
există şi alte deosebiri, pe care le vom examina mai la 
vale 4). 

Condiţiile cerute pentru ca daunele interese să fie datorite 

Art. 1078. — Dacă obligaţiunea consistă în a nu face, de- 
Ditorul, care a calcat-o, este dator a da despăgubire pentru sim- 
plul fapt al contravențiunei. (Art. 1075, 1079, 1081, 1084 c. c. 
Art. 1145 C. tr). 

Art. 1079 5). — Dacă obligaţiunea consistă în a da sau în 
a face, debitorul se va pune în întărdiere prin o notificaţiune 
ce i se va face prin tribunalul doniciliului său. 

1) Cpr. Pand. fr., I, 1668. Demolombe, XXIV, 566 um. Bau- 
dry et Barde, I, 450. 

*) Larombiere, I, art. 1147, No. 3. Demolombe, XĂIV, 570. 
Pand. fr., 1, 2213. Laurent, XVI, 251. Vedi şi infră, ex- 
plic. art. 1078, 1079, 1081. 

3) Thiry, II, 633. Pand, fr., 1, 2041. Demolombe, XXIV, 571. 
Demante, V, 64 bis II. Larombiăre, |, art. 1147, No. 2. 

4) Cpr. Demolombe, XXIV, 512. Pană. fr., 1, 2039 urm. 
2) Acest text se deosebeşte în redacția sa de art. 1139. 

fr., însă admite acelaş principiu, respingând maxima Dies 
înterpellat pro homine, pe care o admitea atât Codul Cali- 
lymach cât şi Codul Caragea, după cum o vom vedea mai 
la vale (înfră, p. 359), şi pe care o admite şi art. 1293 din C. 
italian. „Dacă obligaţia este de a da sau dea face, dice 
acest din urmă text, debitorul este pus în întărdiere prin 
simpla expirare a termenului stabilit în convenţiune“: „Il 
debitore & costituito în mora per la sola scadenza del termine 
stubilito nella contenzione“. Vedi infră, p. 359, ad notam. 

Cât pentru $ 3 al textului nostru (1079), el mai repetă 
încă o dată ceea ce dice art. 1081, care, în legislaţia noas- 
îră, trebuea eliminat, de oare ce disposiţia sa a fost cu- 
prinsă în art. 1079, așa precum recomandă Maread€ (IV, 
515). 
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Debitorul este de drept in întărdiere : 
1* In casurile anume determinate de lege; 
20 Când s'a contractat expres că debitorul va fi în întâr- 

diere la împlinirea termenului, fără u fi necesitate de notifi- 
cațiune ; 

3% Când obligaţianea nu putea fi îndeplenită de cât în un 
timp determinat ce debitorul a lasat să treacă. (Art. 969, 1014, 
1075, 1081, 1363, 1367, 1370, 1504, 1544, 1608 C. C. Art. 43, 
380 C. com, Art. 1139 C. fi). 

Art. 1081. — Daunele nu sunt debite de cât atunci când 
debitorul este în întărdiere de a indeplini obligaţiunea sa, afară, 
numai de casul când lucrul ce debitorul era obligat dea 
da sau de a face, nu putea fi dat, nici făcut de cât întrun timp 
oare care ce a trecuti). (Art. 1074 urm., 1078, 1079, $ 3, 1350 
C. C. Art. 37 C. com. Art. 1146 C. f.). 

Art. 1082. — Debitorul este osândit, de se cuvine, la plata 
de daune interese, sau pentru neexecuțiunea obligaţiunii, sau 
pentru intărdierea execuţiunei, cu toate că nu este rea credință 
din parte-i, afară numai dacă nu va justifica că neexecutarea 
provine din o causă străină, care nu i poate fi imputată. (Art. 
998, 1069 C. C. Art. 37,63, 67,84, 524 C. com. Art. 1147. fr.). 

Art. 1083. — Nu poate fi loc la daune-interese, când, din 
o forță majoră sau din un caz fortuit, debitorul a fost poprit de 
a da sau de a face aceea la care se obligase, sau a făcut aceea 
ce “i era poprit 5). (Art. 1156, 1342, 1357, 1358, 1493, 1431, 
1435, 1475, 1601 C. C. Art, 495, 498, 492, 506, 594, $ 3, 610 
C. com. Art. 1148 C. fe). 

Pentru ca inexecutarea totală sau parţială a unei o- 
bligațiuni să poată da loc la daune, trei condițiuni sunt 
în genere neaparate: 10 Inexecuterea trebue să fi adus o 
pagubă creditorului, adecă o perdere reală (dannum emer- 
geus) sau cel puţin o lipsă de câștig (lucrum cessans); 29 
Ea trebue să fie imputabilă debitorului; şi în fine, 3% De- 
bitorul trebue să fi fost pus în întărdiere, cel puţin în cât 
privește daunele moratorii. 

I. — Prima condiție. — Existenţa unei pagube din partea 
creditorului (art. 1082). 

Pentru ca inexecutarea obligaţiunii sau executarea ei 
tardivă să poată da loc la daune, se cere mai întăică ea 

) Art. 1081 nu face de cât să repete, fără niei o utilitate, 
cele spuse în art. 1079, $ 3. Vegi nota precedentă. 

2) Art. 1083 este o repetiţie inutilă a art. 1082, şi ca atare, 
ar fi putut fi eliminat. Cpr. Baudey, II, 891. Baudry et 
Barde, I, 455. Pand. fe., 1, 1173. Vedi şi înfră, p. 346.



  

DAUNE INTERESE.—ART.. 1082. 

să aducă o pagubă creditorului, căci, fără pagubă, nu poate 
să existe acțiune în daune. Aceasta resultă din art. 1082, 
care dice că debitorul se osândește la daune, de se cuvine, 
adecă dacă judecătorii apreciază că creditorul a suterit 
cu adevarat o daună!). 

In regulă generală, inexecutarea obligaţiunii va aduce 
mai tot-deauna o pagubă creditorului, pentru că obliga- 
ţia a fost stipulată în folosul lui. 

Se poate însă întâmpla ca inexecutarea ei să nu aibă 
neaparat de consecință causarea unei pagube, în care caz 
acțiunea în daune nu va avea loc. Astfel, dacă am însăr- 
cinat pe cineva de a lua sau de a reînoi o inscripție ipote- 
cară, inexecutarea acestei obligaţiuni nu va aduce nici o 
pagubă, dacă imobilul era de mai "nainte grevat de alte 
inscripţii peste valoarea lui?). Leginitorul face însuș apli- 
carea acestui principiu în art. 1156, Ş 2. 

Numai paguba efectivă, ear nu și acea eventuală dă 
loc la acțiunea în daune ?), judecătorii fondului fiind suve- 
rani de a aprecia existența și de a determina întinde- 
rea ei 4). 

Pentru a se înlătura ori ce discuţiune, pârţile vor face 
foavte bine de a determina de mai înainte, prin bună în- 
țălegere, cuantumul daunelor datorite la caz de inexecuta- 
rea obligaţiunii (art. 1069, 1087). In asemenea caz, ju- 
decătorii nu vor putea să acorde părţei care a avut a su- 
feri de inexecutare, o sumă nici mai mare, nici mai mică 
(art. 1087), având numai facultatea de a micșora penali- 
tatea atunci când obligaţia principală ar fi fost executată 
în parte (art. 1070), dacă părțile n'au exclus prin con- 
venția lor această facultate dată judecătorilor 5). 

') Baudry, II, 890. Bandry et Barde, I, 452. Monrlon, II, 
1142. Pand. fr., 1, 1672. Laurent, XVI, 219. Demolombe, 
XXIV, 565. 'P. Huc, VII, 142. Cpr. Cas. fi. şi trib. Lyon, 
Pand. Period. 89. 1. 458 şi 88. 2. 53. Aceleași prin cipii 
sunt aplicabile şi în materie de delicte san quasi-deliete. 
Vedi î. V, p. 425 urm., 449 urm. 

:) Vedi autorii citați în nota precedentă. Cpr. Cas. fr. D. 
P. 91. 1. 18. 

3) C. Bordeaux, 5 dech. 1881. Pand. fr., 1, 1677. Acelaş prin- 
cipiu este admis și în privinţa delietelor sau quasi-delicte- 
lor. Vedi t. V, p. 450 și 581, text şi nota 4. 

*) Cas. fr. D. P. 99. 1. 303. 
*) Cpr. Cas. rom. Curierul judiciar din 1893, No. 84. Vedi şi 

supră, p. 210. 
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Art. 140 Pr. 
civ. 

Pagu ba tre- 
bue să fie 
materială, 

Art, 1169 
C. Cc. 

CODUL CIVIL.—CARTEA III.—TIT. IL. —CAPIT. VII. -—ABT. 1082, 

Pe lângă daune, partea care va, perde procesul va fi 
condamnată și la cheltueli de judecată (art. 140 Pr. civ.) 1). 

In materie de delicte sau de quasi-delicte (art. 998, 
999), paguba poate fi nu numai materială, dar şi morală 2, 
de ex., în delictele de presă 5), în materie de promisiuni de 
căsătorie,1), de seducțiune 5), în materie de duel 6), de di- 
vorţ 7), ete.; pe când în materie de obligaţiuni, despăgu- 
birea cerută de creditor presupunând în tot-deauna un 
interes bănesc, paguba morală n'ar putea da loc la o ac- 
țiune în daune de cât atunci când ea ar avea ca conse- 
cință indirectă o perdere bânească 8). Chestiunea este cu 
toate aceste controversată. Vedi îaJră, p. 374 urm. 

In ori ce caz, creditorului incumbă sarcina de a sta- 
bili prejudiciul pe care el își întemeiează acţiunea sa, con- 
form regulei statornicite de art. 1169: actori incumbit 

') Opr. Cas. rom. Bulet. S-a 1, anul 1874, p. 18. 
*) Vedi t. V, p. 450 urm. Vedi și supră, p. 336, ad nota. 
3) Vegi t. V, p. 452. Cpr. Laurent, XVI, 981 şi XX, 393,395. 

urm. 929. Vedi şi Al. Degre, Dreptul din 1897, No. 30. 
î) Vegi t. V, p. 459 urm. 
5) Vedi t. V, p. 462 urm. Vedi şi infră, p. 374. 
* Cpr. 'Trib. Ilfov (afacerea Filipescu-Lahovari), Dreptul din 

1898, No. 23 şi Curierul judiciar din 1898, No. 19. 
*) Eată speța recentă şi interesantă în care, pentru prima 

oară, jurisprudența a aplicat principiile responsabilităţei 
băneşti la faptele ilicite, care constituese o causă de des- 
părțenie. O femee căsătorită abia de trei luni, ceruse di- 
vorţul pentru insulte grave, şi anume, pentru motivul că 
barbatul nu 'şi îndeplinise în acest timp nici o dată dato- 
via sa conjugală, dovedind, în adevăr, prin certificate ema- 
nate de la mai mulți medici şi moaşe, că ea se afla tot vir- 
gină, de şi locuise la un loc cu barbatul stu. Ei bine, atât 
tribun. din Carcassonne cât şi Curtea din Montpellier nu 
sau mulțămit de a pronunța divorţul, ci admiţend conclu- 
siile reclamantei, au condamnat pe barbat la 50000 lei des- 
păgubiri pentru dauna morală suferită de femee, prin fap- 
tul ilicit al barbatului. Vedi aceste decisii în D. P. 1899. 
2. 15 urm. Această soluţie pare stranie la prima vedere, 
însă din împrejurarea că faptul barbatului era, în specie, 
de natură a aduce ruperea legăturei căsătoriei (v. t. 1, par- 
tea [], p. 142, t. şi n. 4), nu resultă că el nu trebue să plă- 
tească dauna causată soţiei sale, dacă, în adevăr, daună mo- 
rală sau materială există, ceea ce este o chestie de apreciare. 

*) Daurent, XVI, 281. Pand. îr., 1, 1683. Al. Degr6, Dreptul 
din 1897,No. 30, p. 233. C. Roneu, 27 mai 1844. Râpert. Dal- 
loz, Efets de commerce, 166, p. 344, ad notam. V. şi infră, p. 314.



DAUNE INTERESE.—ART. 1082, 1083. 

probatio, paguba nefiind presupusă de cât în ipoteza art. 
1088, când obligaţia are de obiect o sumă de bani D), 

Când daunele provenite din inexecutarea obligaţiu- Art. 1069, 
nii ar fi fost de mai 'nainte hotărite prin stipularea unei 

| clause penale (art. 1069, 1087), creditorul va putea cere 
; penalitatea, fără a fi ţinut de a justifica că a suferit vre 
i 

  

“o pagubă, și chiar dacă s'ar stabili că n'a avut nici una? , 3 

II. — A doua condiție. — Paguba adusă creditorului trebue 
să fie împutabilă debitorului (art. 1082, 1083). 

A doua condiţie cerută pentru ca creditorul să aibă 
drept la daune este ca inexecutarea obligaţiunii sau exe- 
cutarea ei tardivă să fie imputabilă debitorului, căci nu- 
mai în acest caz el poate fi considerat ca autorul pagu- 
bei pricinuite creditorului. Astfel, dacă te ai obligat a'mi 
preda o cantitate oare care de producte întrun timp de- 
terminat şi nu "ți ai executat obligaţia la timp, nu'mi vei 
datori nici o despăgubire, dacă eu fiind obligat aţi da 
sacii necesari pentru transportarea productelor vândute, 

ți “i-am predat de loc sau 'ți-i am dat prea tărdiu, 
ventia că, în casul de față, inexecutarea obligaţii nu 
poate îi imputată debitorului, ci negligenţei creditorului 3). 

Inexecutarea obligațiunii este imputabilă debitorului, 
când ea este resultatul culpei, dolului sau macar faptu- 
lui sâu 4). 

Culpa sau greșala consistă, după cum am vădut sapă, 
Ip. 306, şi după cum prevede art. 11724 şi 1725 din 0, 
Calimach (1294 C. austriac), în un act san o omisiune 
contrară dreptului altuia, fără întenție de a face reul, ear 
dolul sau vicleșugul, în ori ce act sau omisiune prin care 
debitorul contravine obligaţii sale ca rea credință, cu ști- 

1) Cpr. Laurent, XVI, 280. Baudry, II, 890. Baudry et Barde, 
I, 453. Pand. fe, IL, 1688. T. Huc, VII, 142. Duranton, x, 
41. Mass6- -Vergt, TI, $ 3850, p. 401, n. Î. Cpr. Frib. 
Lyon, Pand. Period., 88. 2. 52. Acest principiu este admis 
și în materie de delicte sau quasi-delicte.. Vedi t. V, p. 397, 
n. 4, p. 494, 504, ete. 

2) Vegi supră, p. 211 şi înfră, p. 384. 
5 Cor. Cas. rom. Balet. S-a I, 1383, consid. de la p. GO. 

4) Cpr. art. 1794, 1195 C _ Calimach "(1994 C. austriac).
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înfa și vrerea lui, după cum se exprimă art. 1725 din C. 
Calimach 1). 

Simplul fapt al debitorului, fără nici un dol sau culpă 
din partea lui, poate încă să aducă o pagubă creditoru- 
lui. De exemplu, neștiind că tatăl meu, care a murit și 
pe care lam moștenit, “ți a vândut calul stu, am dispus 
de el în folosul unei alte persoane, care primindu'l de bună 
credință, a devenit proprietarul lui în baza art. 972 şi 
1909 ; prin simplul acest fapt al meu "ţi am causat o pa- 
gubă, și vei avea o acţiune în daune în contra mea, pentru 
că, de și eu sunt de bună credinţă, totuși sunt, în specie, 
causa pagubei ce ai suferit 2). 

Buna credinţă a debitorului nw'l scuteşte deci de pla- 
ta daunelor aduse creditorului prin inexecutarea sau exe- 
cutarea tardivă a obligaţiunii sale. Această soluţie e- 
chitabilă resultă din art. 1082, după care debitorul poate 
fi osândit la plata daunelor causate creditorului, cu toate că 
nu există vea credință din parte-i. Buna sa credință va, pu- 
tea însă fi luată în consideraţie pentru fixarea câtimei sau 
cuantumului daunelor (art. 1085, 1086) 5). 

Imputabilitatea și prin urmare responsabilitatea civi- 
lă la care ea dă naştere, încetează de câte ori inexecuta- 
vea totală a obligaţii sau executarea ei tardivă provine 

„din o causă străină, care nu poate fi imputată debitoru- 
lui 4), adecă din un caz fortuit sau o forță majoră, pentru 
că, în principiu, nimene, nu respunde de casurile fortaite. 
Nemo prastat casus fortuitos 9). 

Art. 1082 prevede casul fortuit, ear art. 1083 și ca- 
sul fortuit și forța majoră, fiind astfel o repetiţie inutilă 
a art. 10826). 

1) Astfel, tipograful care cu voinţă întărqie executarea obli- 
gaţii sale, dând anume corecturi greșite, este culpabil de 
doi, şi ca atare pasibil de daune. Cpr. 'rib. com. Tours, 
1 aug. 1890. Pana. fr., I, 1710. 

2) Cpr. Baudry, IT, 891. Mourlon, II, 1142. 
3) Cpr. Baudry et Barde, 1, 454, in fine. Pand. fe., I, 1769. 

Laurent, XVI, 256. Demolombe, XXIV, 548. Larombiăre, 
I, art. 1147, No. 7. 

4) Cpr. C. Bucureşti, Dreptul din 1888, No. 78. Cpr. art. 275 
C. german ; art. 1902 C:. Calimach (art. 1447 C. austriac), etc. 

% L. 23, în fine, Dig., 50, 11, De diversis regulis juris autigui. 
*) Vedi supră, p. 342, n. 2. Cpr. Bandry, ÎL, 891. Pand. fr, 

1, 1713. Baudry et Barde, I, 455.
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a: , , 4 . a “ fi gei, fiind sinonime 1), se întrebuinţează câte o dată separat 

Despre ceasul fortuit sau forță majoră. 

Cuvintele caz fortuit şi forfa majoră, în limbagiul le- 

unul pentru altul *), ear câte o dată la un loc3), și ex- 
primă ideea unei cause străine, care nu poate fi imputată 
debitorului. 

Legea nedefinind forţa majoră și casul tortuit, jude- 
cătorii fondului vor aprecia în mod suveran daca eveni- 
mentul propus de debitor a avut sau nu a avut de efect 
distrugerea imputabilităţei sale 1). 

Ulpian definește forța majoră (6is divina sau major), ori 
ce putere la care nu se poate resista, omnem vim cui ve- 
sisti 

!) 

2 

—
 

:) 

non potest 5); ear casul fortuit (casus sau casus for- 

Vedi supră, p. 64, nota 3. — Unii autori ar voi ca expre- 
siunea caz fortuit să nu cuprindă de cât accidentele care 
vesultă din o putere naturală, ear expresiunea forță majoră, 
acele care presupun în tot-deauna faptul omului. Cpr. T. 
Huc, VII, 143. Maread6, IV, 517, p. 432. E. Caluci, II Cod. 
di comin. ital. commentato, IV, 43 şi 260. Această distine- 
țiune, care nu are nici un interes practic, n'a fost admisă 
de legiuitor. Cpr. Baudry et Barde, I, 455, p. 403, n. 2, în 
fine. Demolombe, XXIV, 553. 
Art. "160, 995, 1156, 1358, 1423, 1457, 1461, 1565, 1566, 
1567, etc. C. C., vorbesc numai de casul fortuit, ear art. 
1083, 1198, Ş 4, 1431, 1447, 1448, 1601, 1606, 1625 C. C, 
492 C. com., ete., de forţa majoră. 
Vedi, de ex., art. 1083, 1435, 1475 C. C., 425. 428, 50, 
594, 30, 610, 611, ete. C. com. 
Cpr. Cas. fr. D. P. 73. 1.18. D.P.75. 1.126 D.P.'716. 
3. 291. D. P. 84. 1. 39. D. P. 85. 1. 73. D. P. 92. 1.197. 
D. P. 96. 1. 72. Laurent, XVI, 264. Bandry et Barde, 1, 
456. — Este de asemene suverană apreciarea instanţelor de 
tond, care constată că nici un caz fortuit sau forță majoră 
n'a impedecat pe debitor de a'şi îndeplini obligaţia sa. Cas. 
fr. D.P. 14 1.16. 
L. 15, $ 2, Dig., 19, 2, Locaţi conduceti. Vegi şi L. 95, $ 
6, Dig., loco cit. — Pentru ca forţa majoră să poată scuti 
de daune pe debitorul care nu și a îndeplenit obligaţia, sa, 
ea, trebue să consiste întrun eveniment pe care voinţa sa 
na putut să/l previe, nici să'l împedece. Cas. fr., D. P. 57. 
1. 307. D. P. 69. 1. 9. Pand. fr., 1, 1781.— Astfel, împre- 
jurarea că o artistă dramatică nemâritată n'ar putea, juca 
rolul ce ea se obligase a juca, pentru că ar fi ingreunată, 
War scuti-o de obligaţia de a plăti daune, afară de casul 
când ea ar dovedi că starea în care se găseşte este resul- 

34 

Caz tortuit, 
orţă majoră. 

A preciarea 
judecător. 
fondului. 

Definiţie.
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tuitus), ori ce eveniment pe care prudenţa umană nu poate 
să] prevadă: fortuitos casus quos nullum humanum  consi- 
lium providere potest 1). De aceea, Vinnius definește casul 
fortuit : omne guod humano caphi pr evideri non potest, nec 
cui proevisio potest vesisti 2). 

Casul fortuit este deci ori ce eveniment provenit fie 
de la natură, fie de la om, fie de la un lucru, pe care 
prudența umană nu poate să'l prevadă, și căruia, dacă 
el a tost prevedut, nu se poate resista. 

Prin caz fortuit, se înţălege, dice Curtea din Paris, 
ori ce eveniment pe care vigilența umană nu poate să] 
previe, nici să'] împedece, fie că acest eveniment provine 
de la natură, fie de la o persoană, sau de la un lucru de 
care debitorul nu respunde 5). 

Casurile fortuite sau de forță majoră se împart deci 
în două categorii, acele care provin de la natură, sau care 
resultă din faptul omului 4). 

Casuri fortu- Evenimentele naturei, precum furtuna fie pe mare, fie ite naturale. 
pe uscat, szve ferrestris, sive maritima 5); cutremurul (ferre 
motus) ; bruma și grindina (art. 1461, Ş1 C. C.); inun- 
dațiile neobicinite” (art 1461, $ 2), aquavum magnitudi- 
mes $); boala și moartea naturală a animalelor ?); năvălirea 

  

tatul unui atentat la pudoare, pentru că, afară de acest 
caz, starea în care ea se giseşte este resultatul unei gre- 
eli Pe care ea ar fi putut s'o evite. Pand. fr, I, 1183. 

1) DL. 2, $ 7, Dig., 50, 8, De administratione rerum. 
2 Formula dată de Vinnius (Partit. juris., Lib. II, cap. 64) 

a trecut ad litteram în art. 1105 din noul Cod spaniol de la, 
24 iulie 1889. 

3) Pand. Ptriod., 18917. 2. 249. Cpr. şi Cas. fe. D. P.91.[1. 
43. Vedi şi î. V, p. 186 şi 330, n.1. 

+) Baudry et Barde, I, 45. Demolombe, XXIV, 553. Lau- 
rent, XVI, 257, 958. Troplong, Louage, 1, 205. 

% LL, 2, $ 6, Dig., 2, 11, Si guis cautionibus, ete. Furtuna tre- 
bue însă să fie aşa de” cumplită în cât să împedece călăto- 
riile sau navigaţiunea. » Tempestatem intellig gere debemus ta- 
lem, gate împedimento sit itineri, vel natigationi“. L. 2, $ 6, 
Dig., loco cit. Cpr. Cons. de Stat. D. P. 9%. 5. 581. 

8 L. 23, Dig., 50, 11, De regulis juris iratiţar L. 15,$2, 
Dig., 19, 2, Locati " conductă. Cpr. Gailloaară, Louage, II, 
502, Baudry et Wabl, Idem, I, 287. 

) L. 23, Dig., 50, 17, loco cit. — La 5, $ 4, Dig.,.13, 6, 
Commodati, "vel contra. Cpr. Demolombe, XXIV, 353 şi 
XXVIII, 167.
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Jăcustelor sau altor insecte ori păseri stricătoare (bis gra- 
culovum, sturnorum) 1); căldurile peste măsură, o zapadă 
considerabilă neobicinuită şi contrară cursului natural al: 
timpului, nzves immoderate et conta consuetudinem tem pes- 
tatis 2), etc., au fost în tot-deauna considerate ca casuri 
fortuite, pentru că voința omului nu poate să le împedece 

:şi să le opue o resistenţă. 
Sa decis de asemene, în materie de locaţiune, că dis- , Filoxeră.. . .. . - , Controversă.. trugerea complectă a viilor arendate prin filoxeră, consti- 

tue un caz fortuit, care aduce resiliarea contractului (art. 
1423) 3), 

Evenimentele ordinare ale naturei, precum furtuna, 
ploaea, ninsoarea, căldura, creşterea şi varsarea apelor, 
etc., nu intră însă în categoria casului fortuit, dacă nu 
sunt excesive și neobicinuite, ci sunt resultatul ordinar al 
lucrurilor, pentru că părțile au trebuit să se aştepte 
la ele 4). 

Incendiul nu este un caz fortuit de cât atunci când Incendiu. 
provine din trăsnet. In celelalte casuri, el este mai tot- 
deauna resultatul unei imprudenţi. „/ncendia plerumgue 
fiunt culpa inhabitantium* 2). De aceea, art. 1435 face pe 

) L. 15, $2, Dig., 19, 2, Locati conducti. — L. 18, Cod, 4, 
65, De locato conducto, face de asemenea să figureze între 
casurile fortuite, stricăciunea adusă recoltelor de lăcuste... 
edax locustarum pernicies. Cpr. Baudry et Wahl, Louage, I, 
287. Guillouard, dem, II, 562. 

*) L. 18, $ 3, Dig, 18, 1, De contrahenda emptione. Cpr. Cons. 
de stat. D. P. 95. 5. 554, No. 53. 

3) Trib. Marseille și Cas. fe. D. P. 74. 5. 320, No. 31.D.P. 
96. 1. 239. Sirey, 97. 1. 10. Vedi şi Râpert. Dalloz, Sup- 
plem., Louage, 110. Guillouard, Louage, 1, 396 şi II, 562.— 

„_ Contră. Baudrey et Wahl, Louage, 1, 298. 
1) „Hec omnia, căm sunt consulta, naturalem rerum cursum non 

pretergrediuntur ; ideo fortuita esse non possunt. Cim vero în- 
solita sunt et immoderata, non natuiraliter accidere, sed vim 
divinam habere eveduntur“. Averani, Interpi-et. juris, LI, capit. 
26. Cpr. Laurent, XVI, 257. Pand. fr., |, 1787. T'roplong, 
Louage, IL, 206, 207. Cons. de stat. D. P. 91.5. 533, No. 
42. D. P. 95. 5. 555, No. 52 şi 54.0 săcetă excepţio- 
nălă și neașteptată ar constitui însă o causă de forţă ma- 
joră. Cons. de stat. D.P. 94. 5. 601. C. Limoges, D.P. 9. 

__2..147, Cpr. şi C. Besancon, D. P. 94. 2.151. 
) L. 3, $ 1, Dig, 1, 15, De officio prefecti vigilum. 

1 
—
 

 



Faptele o- 
mului. 

Abusul de 
putere, furtul 
cu mîna înar- 

Art. 1629. 

Furtul cu e- 
tracţiune sau 
escaladare. 

Controversă. 

CODUL CIVIL.—CARTEA. III.— TIT. III.—CAP. VII.—ART. 1082, 1083, 

chiriaș responsabil de incendiu, dacă el nu probează că 
focul s'a întâmplat prin caz fortuit, forță majoră, etc. 1). 

Comodatarul nu este de asemene liberat de perderea 
lucrului împrumutat, la caz de arderea lui, dacă nu do- 
vedește causa fortuită a incendiului ?). 

Faptele omului pot, ca și evenimentele naturei, să 
constituească un caz fortuit, însă pentru aceasta trebue ca 
ele să fie așa de violente în cât ori ce resistență să fie 
cu neputinţă și să facă cu desevârşire imposibilă executa- 
rea obligaţii. 

Astfel ar putea fi, de exemplu, abusul de putere sau 
violența exercitată de câtră un mai puternic, omne dam- 

mată, greva num datum a potentiori, după cum se exprimă Medicis %); 
0 grevă generală, atunci când debitorul nu putea so 

prevadă, nici să se sustragă de la consecințele eif); 
furtul cu mâna înarmată, aggressura latronum 5), invasiu- 

1) Cpr. Daurent, XVI, 263. Pand. fr., 1, 17196. Baudryet 

[i
 

—
 

Wahl, Louage, I, 150 urm. 'Troplong, Idem, L, 385 urm. 
Larombiere, I, art. 1148, No. 10 urm. Cpr. şi Cas. fr. D.. 
P. 58. 1. 1. 359. 
Baudry et Wabl, Pre, 636. Goillouară, dem, 34. — L. 5, 
$ 4, Dig., 13, 6, Commodati vel contra, pare însă să consi- 
dere incendiul ca un caz fortuit. „Proinde et si incendio.... 
aliguid contigit, non tenebitur (is qui commodatum  vecepiţ), 
nisi fort, ciim posset ves commodatas salas facere, suas 
proetulit“. 
Cpr. Troplong, Louage, I, 208. 
Cpr. Trib. Nantes şi C. Rennes, D. P. 95. 2. 214. 
L. 6, Cod., 4, 24, De pigneratitia actione. Cpr. E. Caluei, 
Il „Cod. di conu. ital. commentato, LV, 260. 

Prin aplicarea acestui principiu, art. 1625 scuteşte pe 
ospătători şi hangii de ori ce responsabilitate, de câte ori 
obiectele călătorului au fost luate prin violenţă (furt cu 
măna înarmată) de cătră oamenii din afară, nu însă de că- 
tră oamenii lor sau de străinii primiţi de dânşii în han. 
(Troplong, Depot, 236. Vedi şi supră, p. 320). Art. 1625 
vorbind de furtul cu mâna înarmată, aceasta se va aplica şi 
la alte casuri de forţă majoră. Astfel ar fi, de ex., prădă- 
ciunea sevârşită cu ocasiunea unei resvrătiri sau invasiu- 
nea unei armate străine (Laurent, XXVII, 142, în ne). 
Hangiul, în asemenea casuri, nu este în adevăr culpabil de 
negligență, de oave ce el n'a cedat de cât violenţei. 

Unii asimilează acestor casuri de forţă majoră şi furtul 
comis noaptea prin escaladare sau efracţiune (art. 310, $ 
2 C. pen.). P. Pont, Petits contrat, I, 540. Trib. Iaşi, 12
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nea unei armate străine (incursus hostium) 1), şi în genere, 
resboiul 2); revoluțiile politice 3): actele puterei publice că- 
reia, se datorește ascultare, ceea ce, sub vechiul regim, se 
numea faptul princepelui (le fait du prince) 1), şi chiar fap- 

  

oct. 1898 (D. G. Maxim preşed.). Dreptul din 1898, No. 73. 
Părerea contrară, generalmente admisă, este mult mai ju- 
ridică, pentru că prin o supraveghere mai de aproape, fur- 
tul ar fi putut să fie înlăturat. Cpr. în acest Qin urmă sens, 
Baudry et Barde, Obiig., L, p. 404, n. 4. Baudey et Wahl, 
Depât, 1211. F. Herman, IV, art. 1954, No. 3. Guillouard, 
Depot, 141. 'Troplong, Idem, 235. Aubry et Rau, IV, $ 
313, p. 522 şi $ 406, p. 629, t. șin. 9. Laurent, XVI, 
258 şi XXVII, 149. 

In ori ce caz, furtul sevârşit cu chei minciunoase (art.Furtul sevâr- 
310, $ 3, C. pen.), nu constitue un caz de forță majoră şit cu chei 
care să sentească pe hangii de responsabilitate, pentru Peiunoase. 
că asemenea furt ar fi putut fi înlăturat prin o îngrijire 
mai mare, de ex., prin instalarea unor zăvoatre sau unor 
broaște de siguranţă. Cpr. Baudry et Wahl, Depât, 1211. 
P. Pont, 1, 540 şi toți autorii. Vegi asupra responsab. han- . 
giilor, supră, p. 319, 320 şi t. V, p. 416 şi 533, nota 3. 

') LD. 15, $2, Dig., 19, 2, Locati conducti. Cpr. Caluci, loco supră cit. 
5) Cpr. Baudry et Barde, 1, 455. Baudry et Wahl, Louage, L, Resboiu 

287. Laurent, XVI, 258 urm. Pand. fr., I, 1802 urm. Cas. 
fr. D. P. 12. 1. 456. Vegi şi t. V a lucrării noastre, p. 418 
urm. — Pentru ca starea de resboiii să poată fi considerată 
ca un caz fortuit sau o forță majoră, nu este de ajuns ca 
ea să fi făcut executarea obligaţii mai grea şi mai one- 
roasă, ci trebue să fi impedecat cu totul aducerea ei la în- 
deplinire. Cpr. Cas. fr. și C. Lyon, D. P. 14. 1. 200. D.P. 
12. 2. 225. Acest principiu este aplicabil tuturor casurilor 
fortuite care resultă din faptul omului. Vedi iufră, p. 354. 
Dacă împedecarea, care resultă din casul fortuit, este mo- 
mentană, executarea obligații este suspendată numai pănă 
la încetarea acestei impedecări. Cas. fr. D. P. 8. 1. 203. 

3) Cpr. D. P. 55. 1. 9 şi D.P. 88. 3. 69. Laurent, XVI,961. 
Pand. fr., 1, 1803. 

*) pr. Baudry et Barde, I, 455. 'Troplong, op. cit., 208. G. Faptul prin- 
Giorgi, II, 8. Laurent, XVI, 261, 214. Demolombe, XXIV, cipelui. 
555. Pand. fr., 1, 1840. '7. Huc, VII, 143. Baudey et Wahl, 
Louage, I, 431 urm. Cas. fe., 4 mai 1842. Repert. Dalloz, 
Yorce majeure, No. 8, p. 151, ad notam: „Considerând, dice 
această decisie, că faptul princepelui cărui se datorește as- 
cultare, constitue, ca, şi faptul naturei, un caz fortuit sau de 
forţă majoră...“. Mai vedi încă Cas. fe. D. P. 48. 1.180D. 
P. 11. 1. 367. — Ca exemple de proibiţiuni, care emană de 
la autoritatea publică și care constituese ceea ce se numeşte 
fapul principehui, autorii citează: suprimarea unei indus-
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tul unui particular, sub condiţie însă, în acest din urmă 
caz, ca cel de al treilea care a împedecat executarea obli- 

gaţii să nu fie o persoană pentru care debitorul respunde 
civilmente (art. 1000, 1434, 148%, 1624)!). 

L. din 6 april 
1817 p. organ. 

și adminis- 
trarea teatre- 

lor. 

') 

tii prin un act al puterei superioare; decisiunea consiliu- 
lui de miniştri care ordonă expulsarea unui străin, în baza 
legei din 7 april 1881; oprirea făcută directorului unui 
teatru de a, representa, o piesă ; închiderea unui teatru pe 
un timp oare care, ete. Cpr. Baudry et Barde, 1, 455 şi 
autorităţile citate acolo. Râpert. Dalloz, Force mnajeure, 3. 

Şi fiind că am vorbit de oprirea de a se representa o 
piesă de teatru, trebue să menţionăm că, după legea din 
6 april 1877, asupra organisărei şi administrărei teatrelor 
în România, Comitetul tetral este în drept de a refusa re- 
presentarea unei piese, pe ori ce scenă din țară, fie ea sub- 
venţionată sau nu, dacă piesa nu întruneşte condiţiile ce- 
rute de legile esteticei, fără care nu se poate produce fru- 
mosul în artă (art. 6 şi 26 din sus citata lege), nemulță- 
miții având drept de apel la Curtea locală, în termen de 
15 qile de la notificarea închierei date, procedura fiind gra- 
tmită. Cpr. C. Bucureşti, Cur. judiciar din 1898, No. 41. — 
Numai încheierile Comit. teatral sunt supuse apelului, nu 
însă şi resoluţiunile directorului general. C. Bucureşti, 
Dreptul din 1899, No. 9. 
Cpr. Pand. fr., 1, 19876. Laurent, XVI, 262. T. Huc, VII, 
143. Aubry et Rau, IV, $ 308, p. 103. Demolombe, XXIV, 
559. — Faptul celui de al treilea n'ar scuti deci pe debi- 
tor de plata daunelor, când acel dintăi ar fi una din pe- 
soanele pentru care debitorul respunde, afară de casul când 
acest din urmă ar dovedi că el n'a putut impedeca faptul 
(art. 1000, $ ultim.). — In fine, debitorul va plăti daunele 
aduse prin neexecutarea obligaţii, chiar când el ar fi fost 
împedecat de a o aduce la îndeplinire prin faptul unei a 
treia persoane pentru care el n'ar respunde, când credito- 
rul va ștabili că faptul celui de al treile a fost produsprin 
o'culpă imputabilă însuş debitorului. Astfel, dacă ți am 
închirieat grădina mea, îmi vei plăţi valoarea copacilor ce 
altul ar fi tăet din causa dușmăniei care exista între 
d-ta şi între dânsul, pentru că, în asemenea caz, există 
culpă din partea d-tale. „Culpe autem ipsius et illud adnu- 
meratur, si propter inimicitias ejus, vicinus arbores exciderit“. 

L. 25, $ 4, Dig.. 19, 2, Locat; condueti. Dacă însă nu ţi se 
poate imputa nici o culpă și n'ai putut impedeca pe cel de 
al treile de a produce dauna, nu vei avea nici 0 respun- 
dere : „Qua enim cura, aut diligentiu consequi possuntus, ue 
aliguis damnum nobis injuria det“. Lu. 19, în fine, Dig. 
13, 6, Commodati vel contra, şi ID. 41, Dig., 19, 2, Loca 
Condueti.
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Cele spuse în privinţa persoanelor se aplică și la îm- 
prejurări de altă natură. 

Astfel, dacă executarea regulată a obligaţii a fost împe- Caz tortuit 
decată de altă împrejurăre, de ex., de un animal, caz fortuit ” 
bestial, după nomenclatura lui Hotmann 1), debitorul nu va 
fi scutit de daune de câte ori animalul era sub paza sa 
și el n'a luat mâsurile neaparate pentru a împedeca pagu- 
ba (art. 1001), fiind din potrivă scutit de ori ce daună în 
casul contrar 2). 

Pentru ca casul fortuit sau forța majoră să desearceCondiţiile ce- 
pe debitor de ori ce responsabilitate, trebue: 10 ca să nuci pi tă, 
i să poată imputa nici o culpă (art. 1082); și 20 ca el să să scutească 
fie oprit de aşi executa obligaţia sa (art. 1083), căci el Pe, debitor 
va plăti daunele care resultă din inexecutarea sau execu- 
tarea tardivă a obligaţii, de câte ori i se va putea imputa, 
o culpă 3), sau de câte ori el putea să 'şi îndeplinească 

1) Cpr. Demolombe, XXIV, 533. 
2) Cpr. Demolombe, XXIV, 559. Aubry et Rau, IV, $ 308,p. 

103, text şi n. 34. Pand. fe., 1, 187%. 
3) Cpr. Demolombe, XXIV, 360. Aubry et Rau, IV, $ 308, p. 

103, 104. Larombiăre, II, art. 1148, No. 20 urm. Laurent, 
XVI, 265 urm. Baudry et Barde, 1, 460. Baudry et Wahl, 
Louage, IL, 293. V. şi t. V a lucrării noastre, p. 192, 330 
şi 41, 418. Vedi şi infră, p. 355, î. şin.3.— Astfel, dacă 
ţi am împrumutat calul men pentru a face o călătorie, şi 
d-ta fiind atacat pe drum de hoţi, calul a perit sau a fost 
furat, îmi vei plăti valoarea lui, cu toate că această vio- 
lență constitue un caz fortuit, dacă, în loc de a merge pe 
drumul mare, unde puteai fi la adăpost, ai luat din impru- 
dență alt drum cunoscut de periculos, pentru că casul for- 
tuit se datorește in specie greșălei d-tale. Cpr. Pothier, II, 
142, în fine. 

Debitorul ar fi de asemenea în culpă, dacă putând să 
previe pe creditor, nu Va, vestit la timp despre casul tor- 
tuit sau forţa majoră, care îl împedeca de a'şi îndeplini o- 
bligaţia sa, pentru ca el să'şi poată lua măsurile sale. Po- 
thier, II, 149, în fine. Demolombe, XXIV, 563. Pand. fr. 
I, 1913. Cpr. L. 27, $2, Dig, 17, 1, Mandati vel contră, 
după care mandatarul, care nu poate să 'și execute manda- 
tul, trebue să plătească daune mandantelui pe care nu l'a 
vestit despre aceasta la timp : „Quod si, căm possit nuntia- 
re, cessaterit, quanti mandatoris intersit, tenebitur. Si aliqua ex 
causa non poterit nuntiare, securus eviti. 

O aplicaţiune a principiului că debitorul respunde de Art. 1565, 
casul fortuit de câte ori el este în culpă, o găsim în art, 

23
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Efectele ca- 
sului fortuit. 

Casul în care 
lucrul împru- 
mutat ar fi 
perit, chiar 
dacă n'ar fi 
fost distras 
de la usul său 

legitim. 
Controversă, 

CODUL CIV.—CARTEA II1.—TIT. III.—CAP. VIL.—ART. 1082, 1083, 1565. 

obligaţia, fie chiar în condițiuni mai grele și mai oneroase 
pentru dânsul 1). 

Care sunt efectele casului fortuit ? Art. 1083 respun- 
de că nu poate fi loc la daune interese de câte ori debi- 
torul nu 'şi execută obligația sa din causa unui caz for- 
tuit sau a unei forțe majore, fără a decide însă dacă con- 
tractul subsistă san nu. 

Atât doctrina cât şi jurisprudența fac următoarea dis- 
tincțiune. Dacă imposibilitatea în care se găsește debito- 
rul de a da sau dea face lucrul la care se obligase e privi- 
toare numai la obligaţia accesorie, convenția subsistă, ca- 
sul fortuit scutind numai pe debitor de a'și îndeplini obli- 
gaţia contractată, pe care forța majoră îl împedecă de a 
o executa ?). 

Dacă, din contra, casul fortuit împedecă pe debitor de 
a executa obligaţia principală, care resultă din convenţie, 
contractul este resiliat 5). 

) 

2 

1565 C. C. In adevăr, după acest text, comodatarul, care 
întrebuinţează lucrul împrumutat la o altă trebuinţă, sau 
pentru un timp mai lung de cât se cuvine, respunde de 
perderea lucrului, chiar când ea se datorește unui caz foi- 
tuit, pentru că, în asemenea caz, el. este în culpă. Cpr. L 
1, $ 4, Dig., 44, 1, De oblig. et actionibus. Vedi t. Va lu- 
crării noastre, p. 417 şi Baudey et Wahl, Pre, 644. 

Chestiunea de au, se şii dacă aceiaş respundere apasă a- 
supra comodatarului, când se dovedeşte că lucrui împru- 
mutat ar fi perit chiar dacă el n'ar fi fost distras de la 
usul seu legitim, sau n'ar fi fost întrebuințat peste timpul 
stipulat de convenţia părţilor, este însă controversată. Vedi 
autorităţile citate într'un sens şi în altul de Fuzier-Her- 
man, IV, art. 1881, p. 532. — Cpr. Laurent, XXVI, 410. 
Baudry, III, 816. Baudry et Wabhl, Prâ, 644. Duranton, 
XVII, 520. Troplong, Prâ, 101. Mourlon, ITI, 949. Duver- 
gier, Prât, 64. Guillouard, /dem, 30. Colmet de Santerre, 
VIII, 81 bis [1 şi IL. Acești din urmă autori, întemeindu- 
se pe art. 1156, $ 2, scutese, în asemenea caz, pe comoda- 
tar de ori ce respundere, soluţiune care se vede formal ad- 
misă prin art. 322, $ ultim, in fine, din Codul federal al 
obligaţiilor. — Contra. Aubry et Rau, IV, $ 392, p. 5%, 
nota 2. Pauli Pont, Petits contrats, IL, 13. 
Laurent, XVI, 265, 269. T. Huc, VII, 143. Demolombe, 
XXIV, 556. Pand. fe, 1, 1983 urm. Baudry et Barde, |], 
458 şi decisiile citate acolo. Vedi şi supră, p. 351, n. 2. 
Cpr. Laurent, XVI, 270. Pand. fr., I, 1914. 
Cpr. Laurent, XVI, 210. Pand. fr. I, 19i4 urm. Cpr. D. 
P. 48. 1. 78, D.P.11.3.17.D.P.13.1.18şi 3.0.
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Principiul de mai sus nefiind însă absolut, se admite în 
genere că executarea convenţiunei, dacă ea este încă posi- 
bilă, poate fi urmărită în urma încetărei casului fortuit 1). 

Tribunalele fiind însă legate prin convenţia părţilor 
ca prin o lege (art. 969), nu pot să modifice, nici să re- 
ducă obligaţiunile lor 2). | | 

Debitorul respunde de casul fortuit şi de forţa ma- Casurile în PE A , a 4 Aaaa care debito- joră, de câte ori el este în culpă 3) sau în întărdiere (art. rul respunde 
1156, $ 2), întărgierea fiind considerată ca o culpă 1), însă de casul 
aceste nu sunt adevarate excepţiuni la regula generală. ” 

Adevaratele excepțiuni la principiul că debitorul nu 
sufere casul fortuit pot să resulte sau din lege sau din 
convenţie. 

Une-ori însuș legea pune casul fortuit în sarcina de-Art. 1156,$3. 
bitorului. Astfel, furul respunde de perderea. fortuită a lu- 
crului furat, chiar dacă lucrul ar fi perit în mâna pro- 
prietarului lui (art. 1156, $ 3). Motivul acestei disposi- 
țiuni este că furul având o posesiune de rea credință, este 
presupus a fi în întărdiere?). 

  

1) Cpr. Laurent, XVI, 211. Baudry et Barde, I, 465. Pand. 
fr., 1, 1920 urm. C. Rennes şi Cas. fr. D.P. 2.2 911. 
D. P. 88. 1. 203. 
Laurent, XVI, 272. Baudry et Barde, 1, 459. — Vedi însă, 
C. Nancy şi Trib. com. Rouen, D. P. 71. 2. 158 şi 3. 54. 

2) Vedi supră, p. 353, text şi n. 3. Vedi şi art. 1565, care 
face o aplicaţie a acestui principiu. Mai vedi încă î. V,p. 
192, 330, 417 şi 418. 

*) Qui în nora est, culpa non vacat. V. supră, p. 150 şi 183. Art. 287 C, 
Vedi şi t. V, p. 19%, t. şin. 2. Art. 987 din noul Cod german. 
german este formal în această privință. „In urma punerei 
în întărdiere, dice a. 287 din acest Cod, debitorul res- 
punde de casul fortuit, afară de casul când dauna s'ar fi 
produs chiar dacă prestațiunea ar fi fost făcută la timp“. 
„Er (der Schuldner) ist auch fiir die wăhrend des Verzugs 
durel, Zufall eintretende Unmăglichkeit der Leistung verant- 
ivortlich, es sei denn, dass der Schaden auch bei rechtzeitige» 
Leistung eingetreten sein wiirdet, 

2) „Semper fur moram facere videtur“. L, 8, $ 1, în fineși L. 
20, Dig., 13, 1, De condictione furtiva. Cpr. Pothier, II, 144. 
Laurent, XVI, 241. Vigi€, II, 1947, in fine, Thiry, II, 632. 
T. Huc, VII, 120 şi VIII, 194. Acestă disposiţie fiind ex- 
cepțională nu poate fi întinsă la casurile de înşălăciune 
(art. 332 urm. C. pen.) sau de abuz de încredere (art. 892 

„urm. C. pen.) T. Huc, Zoco supră cit. 

Li
că
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Art. 995 şi Pentru aceleași motive, acel care a primit drept pla- 
116, $ 2 tă ce nu-i era datorită, un imobil sau un mobil corporal, 

respunde de perderea lui fortuită, dacă nu dovedeşte că 
lucrul ar fi perit și în mâna proprietarului (art. 995 și 
1156, $ 2). 

În fine, în unele casuri, comodatarul respunde de per- 
derea fortuită a lucrului împrumutat (art. 1565—1567) 1). 

Casurile în 
care debito- 

Debitorul putând, după părerea tuturor 2), să iee prin 
rul a luat ca-ânume convenție casurile fortuite asupra sa 3), se înţălege 

sul fortuit că, în asemenea caz, el va fi obligat a plăti daune credi- asupra lui. 

Dovedirea 
casului for- 

torului, chiar dacă lucrul ar fi perit prin caz fortuit. 
Debitorul care propune liberarea sa prin perderea 

tuit. . fortuită a lucrului, trebue, ca ori ce reclamant, să 'și do- 
vedească afirmațiunea sa (art. 1169) 4), această probă pu- 
tând fi făcută şi prin marturi, fiind vorba de o chestie de 
fapt 9). „Debitorul este ţinut aproba casurile fortuite ce 
aleagă“, dice art. 1156,$ 3 C. C. Aceasta mai resultă 

425 

1) 

încă din art. 1082, 1169, 1434, Ş 1, 1435, 1475 0. €, 
C. com., etc. 

Vedi supră, p. 354, ad notam, în fine şi t. V, p. 417. 
”) 

5) 

4) 

% 

Cpr. Laurent, XVI, 2177. Demolombe, XXIV, 564. Aubry et 
Rau, IV, $ 308, p. 104, t. și n. 37. Larombitre, 1, art. 
1148, No. 5. Pand. fr., 1, 1932. Cas. tr. D. P.85.1. 
13. Cpr. şi Cas. rom., S-a. 1, Bulet. 1895, p. 876 urm. şi Cur. 
Judiciar din 1895, No. 27. — Clausa care pune casurile for- 
tuite în sarcina debitorului fiind excepţională, trebue să fie 
expresă, fără însă a fi nevoe de a se întrebuința vre un 
termen sacramental. Laureut, XVI, 277. Baudry et Barde, 
1, 463. Demolombe, XXIV, 554. Troplong, Vente, 1, 465. 
466. Aubry et Rau, IV, $ 308, p. 104. 
Argum. din art. 1156, $ 2 și 1460, 1461. Cpr. L. 23,Dig, 
50, 17, De regulis juris antigui. Vedi asupra art. 1460, 1461, 
Baudry et Wabl, Louage, IL, 317 urm. 
Allegaus fortuitum_casum, illum tenetur. probare, dice Mede- 
cis. Cpr. Pothier, II, 656. 'Troplong, Louage, I, 292. Gior- 
gio Giorgi, 11,12. Laurent, XVI, 218 şi XVIII, 520. Fuzier- 
Herman, III, art. 1302, No. 23. 'P. Huc, VII, 144. Demo- 
lombe, XXIV, 561 şi XXVIII, 764. E. Caluci, 17 Codice 
di comm. ital. comment., IV, 44. Pacifici Mazzoni, op. cit. V, 
93. Molitor, op. cit., II, 519. D. Kebapci, Pr.eis., V,p.141. 
Baudry et Barde, 1, 466 și toți autorii. Cpr. Cas. rom., S-a 

-I. Bulet. 1883, consid. de la p. 44. Vedi şi t. V, p. 504. 
Cpr. Cas. rom., S-a II, Dreptul din 1895, No. 44. Trib. civ. 
Charolles, 23 mantie 1894, sentință citată de Baudry et 
Wahl, Louage, 1, 294 și 327 urm.
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Debitorul este deci presupus în culpă până la dovada Presumpţia 
contrară (art. 1202):). | | culpei. 

O dată dovada casului fortuit făcută de debitor, cre-Casul în care 
ditorul, care va susține că pretinsul caz fortuit este con- gereditorul 
secința unei culpe din partea debitorului, sau că el tre- reclamant la 
bue să respundă de casul fortuit în baza legei ori a con- rEndullui. 
venţiunei, va, trebui şi el, la rândul seu, să și stabilească 
alegațiunea, sa, conform principiului: Reus in ezcipiendo fit 
actor *). 

A treia condiție. — Punerea în întârdiere (Mora debitoris, 
art. 1079, 1081). 

Debitorul este obligat prin însuș efectul obligaţii sale 
a executa prestațiunea datorită la timpul hotărît prin 
contract. 

La caz de a nuși îndeplini obligațiunea, el trebue să 
fie pus în întărdiere, în mora (art. 1079, 1081), căci, în 
regulă generală, atât în obligaţiile de a face cât şi în a- 
cele de a da 5), el nu mai este astădi de drept în întăr- 

1) Vegi t. V, p. 494 şi 504, t.şin. 3, unde am văqut că cul- 
pa contractuală este presupusă pănă la dovedirea casului 
fortuit, cu toate că această teorie nu este admisă de toţi 
autorii. Veqi t. V,p. 494, n. 1.—In cât priveşte însă culpa 
aquiliană sau extra-contractuală, ea nepresupunânduse nici 
odată, trebue să fie dovedită de acel care o invoacă, ori 
ce probă fiind admisibilă în această privinţă. Vedi autori- 
tățile citate în t. V a lucrării noastre, p. 397, n. 4. Cpr. 
Cas. rom. Dreptul din 1881, No. 34, . 

*) Cpr. Laurent, XVI, 278. Baudry et Bavrde, I, 466. Demo- 
lombe, XXIV, 561. Larombitre, 1, art. 1148, No. 8 şi 19. 
Li II, 632. Aubry et Rau, IV, $ 308, p. 104. Pană. fr. 
I, 1938. 

3) Art. 1079 vorbeşte, în adevăr, atât de obligaţia de a face Art. 1079 se cât şi de aceea de a da. Aceiaş soluţie este admisă şi în aplică atât la Codul francez, cu toate că, în acest Cod, textul corespun- face Gat si la 
detor (art. 1139) este aşedat sub rubrica Despre obligațiaacele de a da. 
de a da, toţi autorii recunoscând că aceasta este un viciu 
de clasificare, care, la noi, s'a înlăturat. Cpr. Pand. fr. |, 
2037. Laurent, XVI, 947. Demolombe, XXIV, 433. Larom- 
bire, I, art. 1139, No. 2. Aubry et Rau, IV, $ 30, p. 
95, t. şi n. 5. Fuzier-Herman, II, art. 1139, No. 1. 'Toul- 
lier D., II, partea II, 246. — Art. 1079 nu se aplică însă 
la obligaţiile care au de obiect o sumă de bani, în privin- 
ţa cărora avem o regulă specială (art. 1088, ş 2).
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diere nici chiar prin expirarea termenului hotărit de părţi 

pentru executarea obligaţii sale, legiuitorul modern respin- 
gând, cel puţin în tesă generală, maxima Dies înterpellat 
po homine (termenul interpelează în locul omului), care 
era admisă în vechia noastră legislațiune, atât în Codul 
Calimach cât și în Codul Caragea, și pe care unii pe ne- 
drept o cred admisă și în dreptul roman Î). 

1) La Romani, de câte ori obligaţia era pură și simplă şi 
fără, termen, debitorul nu era constituit în întărdiere de 
cât prin o interpelare provenită din partea creditorului. 
Mora ex persona fiebat (L. 32, Dig., 92, 1, De usuris et 
fructibus). Cât pentru casul în care obligaţia era cu ter- 
men, chestiunea de a se ști dacă expirarea termenului pune 
pe debitor în întărdiere, este foarte controversată. 

Unii, în adever, întemeinduse pe mai multe texte, şi 
mai cu samă pe L. 23, Dig., 44, 7, De oblig. et uctionibus; 
L. 40, Dig., 12, 1, De rebus creditis; L. "11 şi 114, Dig,, 
45, 1, De verb. oblig., L. 19, Cod., 8, 38, De contrahenda et 
committenda stipulatione, etc., susțin că singura expirare a 
termenului pune pe debitor în întărdiere, fără nici o in- 
texpelare din partea creditorului (mora re îpsa). Vedi în 
acest sens: Madai, Die Lehre von der mora (Hall, 1937), $ 
16 urm. Vangerow, Lehrbuch der Pandehten, III, $ 588. 
Windscheid, Lehrbuch. des  Pandektenrechts (Dusseldorft, 
18617), IL, $ 2178, 10. 'Thibaut, System des Pandeltenrechts, 
(Lena, 1546), I, $ 101. Ortolan, Lastit., III, 1657. Mackel- 
dey, Lehrbuch der Institutionen des heutigen rămischeu Rechis, 
$ 381. Larombitre, I, art. 1139, No. 6, ete. 

Această părere este însă inadmisibilă, ca una ce con- 
fundă, efectele clausei penale cu acele ale punerei în iîntăr- 
diere. Cu alte cuvinte, simpla expirare a termenului face 
ca clausa penală să devie exigibilă, dar nu pune însă pe 
debitor în mora. In adevăr, Marcianus, fără a distinge in- 
tre obligaţiile cu termen şi acele fără termen, dice tormal 
în L. 32, Dig., 22, 1, De usuris et fruetibus, că nu există 
întărdiere fără interpelare: „Mora fieri intelligitur non ex 
ve, sed ez persona, id est, Si interpellatus opportuno lo- 
co, non solverit“. Apoi, din L. 49, $ 3, Dig., 45, 1, Decerb. 
oblig., vesultă că debitorul, care are termen, nu este în în- 
tărdiere, dacă el n'a fost interpelat înainte de termen, de 
unde şi consecinţa că o interpelare este necesară pentru 
ca el să fie pus în intărdiere: „Si promissor hominis ante 
diem în guem promiserat, înterpellatus sit, et servus decesserit, 
non tidetui per eum stetisse“. Cât pentru L. 114, Dig., 45, 
1, De verb. oblig., invocată de partisanii sistemului contrar, 
adeca a întărqierei ve ipsa, ea vine din contra în favoarea 
părerei ce susţinem, pentru că cuvintele care se văd în a-
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Se violează deci legea când judecătorii condamnă pe 
un debitor la daune, fără a constata că el a fost pus în 

ceastă lege „per debitorem steterit“, însămnează că debitorul 
a fost interpelat, după cum cuvintele „per creditorim stete- 
rit“, însemnează că sa tăcut ofertă creditorului. Vedi în 
acest din urmă sens: Molitor, Les oblig. en droit romain, |, 
349 urm. Maynz, Dr. romain, ÎL, $ 179, ed. din 1891. Wolff, 
Zur Lehre ton der dora (Gottingen, 1841), $ 27 urm. 
Puchta, Pandekten (Leipzig, 1866), $ 269. Keller, Pandek- 
ten- Vorlesungen (Leipzig, 1966), $ 952. Mommsen, Die Lehre 
con der Mora în Beitrâge zum Obligationenrechit (Brunswick, 
1855), III, $ 10. Acearias, Pr. de dr. romain (Paris, 1891), 
II, p. 599, n. 2. Unterholzner, Lehre des rămischen Rechis, 
con den Schuldoerhăltnissen (Leipzig, 1840), 1, $ 55, VII. 
Baudry et Barde, Oblig., 1, 427. Rambaud, Pplic. âlem. du 
di. rom. ÎL, p. 325. Girard, Man. de dr. rom, p. 629 urm. 

In cât privește dreptul nostru anterior, el admitea re- Codul Cali- 
gula Dies interpellat pro homine (art. 1160 urm. C. Cali-  mach. 
mach, 1333 C. austriac). Cpr. Cas, rom,, Trib. 'Putova şi C. 
București. Bulet. Cas. S-a 1, anul 1872, p. 200 şi 1876, p. 
512. Bulet. 1883, p. 440. Dreptul din 1883, No. 48. Dreptul 
din 1881, No. 76; din 1886, No. 25 şi din 1895, No. 63. 
Cur. judiciar din 1895, No. 34. 'Pot în acest sens se vede 
redactat şi art. 1223 din Codul italian: „Se Pobbligazione Art, 1223 0. 
consiste nel dare o nel fave, dice acest text, îl debitore e italian. 
costituito în mora per la sola scadenza del termine stabllito 
uella convenzione“. Vedi asupra acestui text, Giorgio Giorgi, 
IV, 404. Boissonade, Le none. 0. C. italien compart au C. Napo- 
Icon, Revue pratique, t. 26 (1868), p. 87. V. și p.341,n.5. 
Cpr. art. 284, 296 din noul Cod german; 117, $2 C. fede- 
ral al obligaţiilor din Elveţia (L. din 14 iunie 1881), ete. 

In cât priveşte dreptul vechii francez, el respinsese re- Dreptul 
gula Dies interpellat pro homine, şi debitorul trebuea să fie Vechiă fran- 
pus în întărdiere de a da lucrul datorit prin o interpe- 2 
lare judiciară. Pothier, 0blig., II, 144. 

Inainte de a termina această materie, cată să exa-Oblig. consti- 
minăm o chestiune, care sa ivit de mai multe ori întuită sub le 
practică. Eată o obligaţie constituită sub legea veche, îi sibilă Seb 
unde atât. Codul Calimach cât şi Codul Caragea ad- legea nouă. 
miteau principiul Dies interpellat pro homine. Această obli- Controversă. 
gaţie devenind -exigibilă sub legea nouă, debitorul da- 
tori-va el procentele moratorii din diua expirărei termenu- 
lui, conform principiilor legei vechi, sub care obligaţia a 
ajuns la, scadență, sau numai de la punerea în întărdiere, 
adecă din qiua cererei în judecată (art. 1088), conform le- 
gei noi? Atât tribunalul din Bârlad cât şi C. din Bucu- 
rești au decis că debitorul nu va datori dobânda morato- 
vie, în casul de față, de cât de la punerea în întărdiere,
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întărdiere, conform art. 1079, sau că el era în unele din 
casurile excepționale prevădute de acest text 1). 

Instanţa de fond care nu sar pronunţa asupra mo- 
tivului invocat de debitor, că el n'a fost pus în întărdiere 
de ași îndepleni obligaţia, ar comite o omisiune esenţială 
şi ar da o decisiune casabilă 2). 

conform principiilor statornicite de legea nouă. Dreptul din 
1881, No. 176 şi din 1886, No. 25. Această părere este, du- 
pă noi, inadmisibilă, pentru că nu este vorba, în specie, de 
executarea unui act, după cum spune tribunalul de Tuto- 
va, ci de o chestiune de fond, și nu trebue să confundăm 
exerciţiul unui drept cu dreptul însuş. In adevăr, sau cre- 
anța constituită sub legea veche a devenit exigibilă tot 
"sub acea lege, şi în asemenea caz, este necontestat că cre- 
ditorul are un drept câștigat la procente din qiua expiră- 
rei termenului (cpr. Cas. rom. Bulet. S-a I, 1872, p. 200); 
faptul că reclamaţia a avut loc sub legea nouă nu-i poate 
„aduce nici o pagubă, şi această lege va fi aplicabilă numai 
în privința formelor de procedură, adecă a modului de a 
întroduce acţiunea şi a competinței; sau creanța constituită 
sub legea veche a devenit 'exigibilă sub legea nouă, şi în 
asemenea caz, creditorul are earăş un drept câştigat la 
procente, căci obligaţia de a plăti procente derivând din 
voinţa părţilor, ca toate obligaţiile care resultă din con- 
tract, este invederat, după cum dice Demolombe (1, 54), 
că părţile n'au putut avea voința de a se supune unei for- 
malităţi care nu avea ființă în momentul când ele au con- 
tractat, formalitate pe care ele n'au putut s'o prevadă și 
la care poate n'ar fi consimţit. Legea nouă nu poate 
deci să schimbe nici unul din efectele contractului, nici a 
le mări, pentru că s'ar îngreuea posiţia debitorului, nici a 
le micşura, pentru că s'ar lovi în drepturile creditorului. 
Nu se poate dice că creditorul, care n'ar fi pus pe debito- 
rul său în întărdiere, conform legei noi, ar fi înţeles a 
venunţa la procentele care au curs din momentul aplicărei 
acestei legi, pentru că este de principiu că renunțările la 
un drept nu se presupun nici odată. Eată pentru ce soco- 
team altă dată (v. t. [, partea 1, p. 62, 63) şi socotim şi 
astădi că decisiile mai sus citate care, în privinţa procen- 
telor moratorii, aplică legea nouă convențiilor constituite 
sub legea veche, fac o greşită aplicare a principiilor de 
drept și calcă în picioare marele principiu al neretroacti- 
vităţei legilor (art. 1). Cpr. A. Capitolin, Dreptul din 1881, 
No. 17. 

1) Cas. rom. Bulet. S-a I, anul 1875,p.119. Bulet. anul 1316, 
p. 410. Bulet. anul 1878, p. 218. 

*) Cas. rom. Bulet. S-a 1, anul 1889, p. 741.
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Intărdierea (mora) presupune o culpă comisă fie de 
creditor (mora creditoris vel accipiendi), fie de debitor (imo- 
ra debitoris vel solvendi). 

Creditorul este în întărdiere, când refuză pe nedrept Intărdierea 
de a primi prestaţiunea oferită conform obligaţii debitoru- creditorului. 
lui, sau când face cu neputinţă executarea acestei obliga- 
țiuni, neafiânduse, bună oară, la locul convenit pentru exe- 
cutarea ei !). | 

Creditorul este, în regulă generală, pus în întărdiere 
prin o somaţie sau interpelare de a primi lucrul oferit 
(art. 1114 urm., 1121), afară de casul când el este de 
drept în întărdiere, de ex., în casul art. 1370. 

Punerea în întărdiere a creditorului îl face, pe de o Consecințele 
parte, să sufere riscurile lucrului datorit, ear pe de altă I tărgiere. 
parte, autorisă pe debitor a cere resiliarea contractului 
(art. 1370). 

Despre punerea în întărgiere a creditorului, vom vor- 
bi mai pe larg, când ne vom ocupa despre oferta de plată 
și despre consemnaţiune (art. 1114-—1121). De o cam 
dată ne vom ocupa numai despre întărdierea debitorului, 
despre eare se ocupă art. 1079 și 1081. 

Indată ce obligaţia este perfectă, creditorul poate să Punerea în 
ceară îndeplinirea ei, afară de casul când ea este contrac- Mărdiere a 
tată sub un termen oare care. In asemenea caz, interpe- 
larea debitorului nu poate fi făcută de cât a doua di după 
îndeplinirea termenului, dina scadenței (dies ad guem) a- 

„parţin6nd toată debitorului (art. 307, 319, $ 2 C. com,, 
129 Pr. civ.), gutia totus is dies avbitrio sohentis tribui 
debet *). 

Intr'un caz și în altul însă, debitorul nu este în în- 
tărdiere prin inexecutarea obligaţii sale, ci trebue să fie 
somat sau interpelat de creditor, căci altfel acest din ur- 
mă este presupus a fi consimţit ca obligaţia să fie execu- 
tată mai tărdiu, 

Această interpelare se face prin o notificare sau s0-Formele pu- 
nerei in în- 

, PR tărdiere. 1) Cpr. art. 1869 C. Calimach (1419 C. austriac). Vegi şi art. 
293—304 din noul Cod german. 

*) Instit., $ 2, 3, 15, De verb. oblig. Cpr. art. 1212 C. Cali- 
mach (903 C. austriac) şi art. 1889 C. C. actual. Vegi 
Baudry, II, 885, 951 și supră, p. 114, t. şin. 2 şi p. 114 
text şi n. 3. 
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Art. 1088 
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mație extrajudiciară, în care creditorul pune în vedere de- 
bitovului de a'și îndeplini obligaţia sa. Textul francez mai 
adaogă încă sau prin alt act echivalent, de ex., o chemare 
în judecată, un comandament prealabil ?) (art. 496 urm. 
Pr. civ.), ete. 

n Cu toate că legiuitorul nostru nu vorbește, în cât pri- 
tevește obligaţiile de a da şi de a face, de cât de somația 
extrajudiciară, nu mai încape îndoeală că chemarea în ju- 

» decată (art. 1088, 1865) va produce acelaș efect, ea fiind 1865. . A aaa o cea mai energică punere în întărdiere 2). 
Inaplic, art. În regulă generală, cererea în judecată n'ar constitui 1870. o punere în intărdiere, dacă ea ar fi pre matură3), sau 

dacă ar fi adresată unei instanţe incompetente, sau, în 
fine, dacă ar fi nulă pentru lipsă de forme, art. 1870 de 
la prescripţie nefiind aplicabil în specie 4). 

Casurile în Autorii observă însă cu drept cuvânt că cererea în care o cere Ye. 
în judecată judecată întrodusă înaintea unor judecători incompetenţi 
fuareSulară face să curgă dobânda în casurile excepţionale în care o. 
dobânda. simplă somaţie este suficientă pentru a produce acest re- 

Comand. 
prealabil. 

sultat. In adever, cererea în judecată, cu toate că ar fi a- 
dresată unor judecători incompetenţi, sau ar fi pre ma- 
tură, echivalează, în asemenea caz, cu o punere în întăr- 
diere 9). 

1) Comandamentul prealabil ar fi, după unii, mai mult de cât 
o somaţie, adecă ar constitui un început de executare şi 
ar face parte integrantă din urmărire (Cas. fr. Râpert. 
Dalloz, Vente publigue dimmeubles, 1007, n. 1); de aceea, 
nu se poate renunța la el. Adevărul e insă că comanda- 
mentul nu face parte din executare, ci este un act precur- 
sor al execuţiunei, adecă care o precedează. Vedi în această 
privință tratatul nostru în limba franceză, p. 362 urm. 
art. Saisies. Cpr. Garsonnet, Proc. cio., IV, $ 654. D. Ke- 
bapci, Pr. civ., II, p. 9. 

*) Cas. rom. Bulet. Cas. S-a 1, 1870, p. 281. Bulet. 1876, p. 305, 
312 şi 332. Bulet. 1885, p. 407 şi 549. Dreptul din 1885, 
No. 61. C. din București, Dreptul din 1881, No. 24. Cpr. 
Pand. îv., 1, 1959. Laurent, XVI, 234. Demolombe, XXIV, 
521. Demante, V, 56 bis VII. Larombitre, I, art. 1139, 
No. 15. 7. Huc, VII, 117. Baudry et Barde, 1, 496. 

3) C. laşi, Dreptul din 1888, No. 93, consid. de la p. 184. 
*) Vedi înfră, explic. art. 1088, p. 401, 402. 
*) Baudry, II, 902. Pand. fr., 1, 2954. Larombiăre, I, art. 

1153, No. 27. Vedi şi infră, p. 403, text şi n. 1.
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O interpelare verbală făcută de creditor, n'ar pune Interpelare 
pe debitor în întărdiere!), art. 1079 cerând o notificare 
făcută prin agenţii publici alipiţi pe lângă tribunal (por- 
tărei) 2), ceea ce pare a exclude notificarea făcată prin un 
act sub semnătură privată, de ex., prin o scrisoare, o te- 
legramă, etc.3) 

Se admite însă, cu toate acestea, că scrisorile şi tele- 
gramele pot sa constituească o punere în întărdiere sufi- 
cientă, mai cu samă în materie comercială 4). 

verbală. 

Scrisori, te- 
legrame. 

Unii au mers și mai departe, admițând că o recu- Recunoaște- 
noaștere, chiar verbală din partea debitorului, ar fi sufi- rea verbală, 

din partea, cientă pentru ca el să fie considerat ca pus în întârdiere, debitorului. 
remănând, bine înţeles, ca asemene recunoaștere să nu poatăControversă. 
fi dovedită de cât conform dreptului comun *). 

In ori ce caz, o recunoaștere verbală din partea de- 
bitorului ar fi suficientă în casurile în care ea ar înfățoșa 
caracterele unei noi convenţiuni intervenite între dânsul 

„și creditor, dovada acestei recunoașteri neputânduse face 
de cât conform dreptului comun €). 

Așa dar, principiul este că debitorul trebue, în 'ori ce 
caz, să fie pus în întărdiere, fie că obligaţia sa este cu 
termen sau fără termen, cu sau fără clausă penală, etc. 

1) C. din Iaşi. Dreptul din 1891, No. 70. Vigi6, II, 1244. De- 
molombe, XXIV, 525. Laurent, XVI, 234. 'Toullier D., III, 
partea II, 253. Pand. fr, I, 1956. 
Agenţii administrativi n'au deci căderea de a face soma- 
țiuni extrajudeciare, ci numai de a aduce la îndeplinire căr- 
ile de judecată civile sau comerciale, care nu sunt privi- 
toare la imobile (art. 95. L. din 1 iunie 1896). Cpr. C. Botez, 
Controversele L. p. jud. de pace (Botoşani, 1899), p. 224. 

3) Cpr. Lyon-Caen et Renault, Do. comm., III, 32. Cas. fe. 
D. P. 76. 1. 363. D. P. 78. 1. 3%. 

*) Cpr. T. Huc, VII, 117. Lyon-Caen et Renault, op. şi /oco 
supră cit. Cas. fe. și C. Paris. D. P. S4. 1. 130. D. P.9%4. 
1. 589. D. P. 77. 2. 11. — In cât priveşte datoriile co- 
merciale, lichide şi plătibile în bani, ele produce dobândă 
de drept din diua când devin exigibile (axt. 43 C. com.). 
Vedi înfră, explic. art. 1088, p. 398. . 

%) Demolombe, XXIV, 530. Larombiăre, 1, art. 1139, No. 29.— 
Contră. Laurent, XVI, 234. Vigie, II, 1945. Pand. fi., 1, 
1969, etc., care nu admit decât recunoaşterea constatată 
prin un act autentic sau cel puţin sub semnătură privată. 

*) Pand. fr., 1, 1957, 1910. Demolombe, XXIV, 526. Larom- 
bi&re, I, art. 1139, No. 13. 

e 
—
 

Art. 43 C, 
com.
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La această regulă se fac însă următoarele excep- 
țiuni. Debitorul este de drept în intărdiere: 

Casurile în 10 In casurile anume determinate de lege (punere în care debito-, „„ 1. . a . rul este de întărdiere legală), de ex., în casurile prevedute de art. 399, 
drept în în- 400, 420, $ 1, 994, 995, 1078, 1156, $ 3, 1370, 1504, tărdiere. hi RI a = : 1544 C. C., 43, 344, 372, 380, 766 C. com., etc. 

Intr'un cuvânt, există punere în întărdiere legală, de 
câte ori legea face să curgă de drept dobânda, care ține 
loc de daune interese în obligaţiile ce au de obiect sume 
de bani. 

Convenţia 20 Al doilea caz în care debitorul este de drept în Xpresă «a i . A . . . - . a păetilor. intărgiere, este când părţile au convenit expres că debito- 
rul va fi în întărgiere la împlinirea termenului, fără să fie 
necesitate de vre o notificare (punere in întărdiere con- 
venţională). 

„Această convenţie trebue să fie expresă, fără ca să fie 
nevoe de vre un termen sacramental, destul este ca in- 
tenţia părţilor să resulte neîndoelnic din contract 1), căci în- 
doeala s'ar interpreta în favoarea debitorului (aut. 983)2). 

puausele Ca Societăţile de asigurare au obiceiul de a insera în 
liţile de asi- poliţile lor următoarea clausă: „în lipsa plăței primei la 
Costcezea CIMDUl hotărit, și fără ca să fie nevoe de vre o punere în 

întărgliere, asiguratul, la caz de sinistru, nu are drept la 
nici o despăgubire“. Jurisprudenţa tinde a decide că ase- 
menea clausă nu este aplicabilă în toată rigoarea ei, dacă 
societatea are obiceiul de a trimete câte un agent la do- 
miciliul asiguratului pentru încasarea premiilor. Societatea 
este, în adevăr, prin această procedare, presupusă a fi re- 
nunțat tacitamente la clausa cuprinsă în poliţă. Prin ur- 
mare, asiguratul nu va perde beneficiul asigurărei de cât 
în urma unei puneri în întărdiere dea plăti premiile a- 
rierate *). 

1) Cpr. Trib., Ilfov, Dreptul din 1884, No. 11 şi autorii citați 
în nota următoare. 

*) Pand. fr., |, 1987 urm. Demolombe, XXIV, 519. Larom- 
biere, I, art. 1139, No. 7. Laurent, XVI, 237. Baudry et 
Barde, I, 469. 

5 Cpr. Cas. fr. şi Trib. Paris. D. P. 8.1. 16, 384 şi 432. 
Pand. Ptriod., 88. 1. 152. Pand. Period., 90. 1. 113, Veţi 
şi numeroasele autorităţi citate în Pand. fr., Repert., vo Assu- 
rance en gentral, 659 urm. Cpr. T. Huc, VII, 119. — Vegi 
însă Cas. fr. (D. P. 85. 1. 492), care aplică clausa din po-
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30 In fine, debitorul este de drept în întărdiere cândCasul în care 
obligația nu poate fi îndeplinită de cât întrun timp de- Pa 
terminat, ce el a lasat să treacă (art. 1079, $ 3 şi deplinită de 
1081)1). De exemplu, "mi-ai închirieat un câne pentru ae 
diua deschiderei vânatului?), și mi Pai adus mai tărdiu : "mi minat ce de- 
ai vândut niște vite în vederea unui earmaroc unde aveam bitorul ala 
intenţiunea de a le vinde și eu la rândul meu 5), şi nu mi 
le ai predat la timp î); “ţi am dat mandat de a face apel 
sau recurs în numele meu, sau de a reînoi o inscripţie i- 
potecară, și d-ta ai lasat să treacă termenul defipt de 
lege fără ați îndeplini mandatul, ete. 

In toate aceste casuri și în altele de asemenea natu- 
ră, îmi datorești daune, fără ca să fie nevoe de interpe- 
lare din partea mea, pentru că simpla expirare a terme- 
nului te-a pus în întărdiere prin convenţia tacită a păr- 
ților. 

Art. 1079, $ 3 și 1081 nu constituesc deci propriu 
dis o excepţie la principiul punerei în întărdiere, așa pre- 
cum a părea să resulte din redactarea lor, ci din contra o 
aplicaţiune a regulei generale că debitorul trebue să fie pus 
în întărdiere, și în adevăr, el se găsește, în asemenea casuri, 
pus în întărdiere prin convenţia tacită a părților 2). 

Judecătorii fondului vor aprecia în mod suveran dacă 
debitorul nu putea să “și îndeplinească prestațiunea promisă 

  

liță în toată rigoarea ex. Cpr. şi Trib. Ilfov, Dreptul din 
1884, No. 11. 

') Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a 1, anul 1878, p. 318. Bulet. 
S-a, 1, anul 1889, p. 994. 

2) Vedi art. 3 L. din 2 nov. 1891 asupra poliţiei venatului. 
2) Cpr. Troplong, Vente, I, 303. 
*) Pentru a, se putea constata, în obligaţiile de a da, faptul 

nepredărei la timp din partea, debitorului, trebue ca credi- 
torul să se fi presentat la domiciliul lui, unde, în lipsă de 
convenţie contrară, se face plata (art. 1104). Debitorul nu 
va, fi deci în întărdiere prin simplul fapt al convențiunei de 
cât atunci când ereditorul va fi stipulat că predarea se va 
face la domiciliul său (art. 1104). Cpr. Laurent, XVI, 239. 
Duranton, X, 466. Vedi şi C. din Bucureşti, Dreptul din 
1893, No. 67. 

5) Pothier, II, 147. 'Phiry, 11, 632. Demolombe, XXIV, 321. 
Laurent, XVI, 239, 251. Demante, V, 62 bis III. Larom- 
biere, I, art. 1139, No. 8. Pand. fr., 1, 2000. Baudry et 
Barde, I, 469.
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de cât întrun termen oare care, pe care el Va lăsat să 
treacă, fără ca să'şi execute obligaţia 1). 

Controversa Disposiţia finală a art. 1079 și a art. 1081 a dat 
la care art. : a : , , . 1079 și 1081 loc la o dificultate în materie de locațiune. In adevtr, 

au datloe înJocatorul fiind dator să predee chiriașului lucrul în aşa 
materie de 4 A - - 4 , , , . 
loeaţiune, Stare în cât să poată fi întrebuințat și fiind obligat a 

| face, în cursul locaţiunei, toate reparaţiile care nu cad în 
sarcina locatarului, adecă reparaţiile cele mari (art. 1421), 
chestiunea este de a se ști dacă el datorește chiriașului 
daune de drept și fără nici o interpelare pentru nefacerea 
acestor reparaţiuni, sau dacă trebue să fie pus în întăr- 
diere ? 

Obligația care incumbă locatorului de a face repara- 
țiile cele mari nefiind de cât consecința obligaţiunii sale 
de a face ca locatarul să se poată folosi, fără nici o in- 
trerupere, de lucrul închirieat în tot timpul contractului 
(art. 1420, Ş ultim), îndată ce el nu va face reparaţiile 
care trebue să asigure această folosință continuă şi efec- 
tivă, obligaţia sa nu este îndeplinită, și deci art. 1079 şi 
1081 sunt inaplicabile în specie ; de unde resultă că el va 
datori daune fără nici o punere în întărdiere, remănând 
ca locatarul să previe pe locator într'o formă oare care, 
fie chiar și verbal, fără nici o punere în întărdiere extra- 
judiciară sau alt act echivalent, despre reparaţiile care tre- 

Na bue săi asigure folosința sa ?). 
cae zi Punerea în întărdiere presupunând că executarea obli- 
devenit cu gâțiunii este încă cu putinţă, nu mai este necesară de 

nepjtinţă vinete ori executarea ei a devenit cu neputinţă prin culpa 
torului. sau faptul debitorului, de ex., prin perirea lucrului datorit 

pentru lipsă de privighere la conservarea lui. In aseme- 
nea caz, daunele sunt datorite de drept creditorului, re- 
mănând numai a fi lichidate, dacă el nu vrea să le plă- 
tească de bună voe. Aceasta resultă din art. 1081 şi mai 
cu samă din art. 1078, după care simplul fapt al contra- 
vențiunei unei obligaţiuni de a nu face, supune pe debitor 

1) Baudry et Barde, I, 471. Demolombe, XXIV, 521. Lau- 
rent, XVI, 239. 

:) M. Planiol, nota, in fine, în Dalloz Ptriod., 92. 1. p. 958. 
Baudry et Barde, I, 470. Guillouard, Louage, IL, 108. Cas. 
în. D. P. $1. 1. 31. — Contră. Cas. fe., D. P. 99, 1. 957. 
Sirey, 92. 1. 117. Baudry et Wabl, Louage, I, 249.
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la plata de daune. Cu alte cuvinte, debitorul va datori 
creditorului daune de drept, și fără nici o punere în în- 
tărdiere, de câte ori prin fapta sa, obligaţia a devenit cu 
neputinţă sau vicioasă !), 

Din cele mai sus expuse resultă că art. 1081, după aplicarea 
care daunele nu sunt datorite de cât atunci când debito- art. 1081 la 
rul a fost pus în întărdiere de a'și îndeplini obligaţia sa,prevădută de 
nu se aplică la resoluțiunea prevedută de art. 1021 și că, art 1021. 
în contractele sinalagmatice, partea cătră care obligația 
n'a fost executată poate, fără nici o punere în întărdiere, 
să ceară resoluțiunea și daune 2). 

Punerea în întărdiere nu este de asemenea necesară Alte casuri 
a . a di ; i-delici 3): cânq în care pune- când dauna resultă din un delict sau quasi-delict 3); când rea în întăre 

una din părțile angajate înti'un contract sinalagmatic cere diere nu este 
reducerea obligaţii ce-i impunea contractul, pentru că cealaltă” esa. e 
parte nu și ar fi îndeplinit în totul obligația sa corela- delicte! ete. 
tivă *); când creditorul cere restituirea fructelor sau altor 
accesorii ale lucrului principal 2), care nu constitnesc pen- 

1) Opr. Pand. fr., 1, 1940. Bauduy, II, 892, în fine. Baudry et 
Barde, I, 472. PV. Huc, VII, 141. Larombiere, I, art. 1147, 
No. 3. Laurent, XVI, 251. Demolombe, XXIV, 570. Cpr. 
Cas. rom. Balet. S-a 1, 1876, p. 305. Bulet. 1885, p. 407. 
Dreptul din 1885, No. 61. Vei şi supră, p. 341. — Cu toate 
aceste, Cas. fi. a decis, cel puţin în mod implicit, că re- 
gula art. 1081, care subordonă posibilitatea de a cere dau- 
ne unei puneri în întărgiere prealabile făcută debitorului, 
este generală și se aplică atât la casul când obligația n'a 
fost executată, cât și la acel când ea a fost numai întăr- 
dieată. D. P. 92. 1. 257, şi nota lui M. Planiol. 
Vedi supră, p. 89, t. şi n. 3. 

3) Cas. rom. Bulet. 1885, p. 422. Cas. fr. D. P.59.1.90.D. 
P. 66. 1. 26.D. P. 68. 1. 971 şi 383. D. P. 74. 1. 309. 
Demolombe, XXIV, 545 şi XXXI, 685. Larombitre, I, art. 
1146, No. 4. Aubry et Rau, IV, $ 308, p. 94, n. 1 şi $ 
445, p. 190. Laurent, XX, 523. Mass6-Vergs, III, $ 541, 
p. 39, n. 2. T. Huc, VII, 95 şi 120. Baudry et Barde, 1, 
413. Sourdat, Tr. de la Responsabilitd, L, 109, 459, 460. 
Vedi și t. V a lucrării noastre, p. 484, t. şin. 2. 

4) Asemenea cerere derivând din o lipsă de causă, în cât pri- 
veşte partea obligaţii neexecutate, poate fi introdusă fără 
nici o punere în întărdiere. Cpr. Demolombe, XXIV, 544. 
Laurent, XVI, 204. Aubry et Rau, IV, $ 308, p. 95. Pand.. 

el, , 
5) Cpr. art. 1226 C. Calimach (912 C. austriac). 

LE]
 
—
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Art, 1078. 

COD. CIV.—CARTEA III.—TIP, III.— CAP. VIL.—ART. 1078, 109, 1084. 

tru dânsul o despăgubire, ci luarea înapoi a proprietăţei 
sale, mera vei persecutio, după expresia lui Dumoulin 1). 

Art. 1078 mai prevede încă un caz în care debitorul 
este în întărdiere, fără nici o interpelare sau clausă spe- 
cială, ci numai în virtutea convenţii. Acest text prevede 
în adever că, dacă obligaţia consistă în a nu face (in non 
Jaciendo), debitorul care a calcat-o este în întărdiere prin 
singurul. fapt al contravenţii, şi el datorește daune fără ca 
creditorul să aibă nevoe de a'l interpela, pentru că debi- 
torul sa pus însuș în întărdiere făcând ceea ce se obli- 
gase a nu face. Violarea, contractului fiind, în specie, pa- 
tentă, nn se poate presupune o simplă negligenţă din par- 
tea debitorului tolerată de creditor 2). 

Casul în care Acest text este aplicabil nu numai când obligația oblig. dea 
face un lucru consistă în a nu face un lucru determinat, dar și în ca- 
atrage nefa- surile când obligaţia, consistând în a face un lucru, atrage cerea, altuia. 
Aplicarea | 
art. 1078. 

Risco-pe- 
ricol. 

n mod virtual nefacerea altuia. De exemplu, te-ai obligat 
a'mi sămăna un pogon de pământ cu grâu, și Vai sămănat 
cu oves; am dat unui croitor o bucată de ştofă spre a'mi 
face un surtuc, și el mi-a croit-o pentru pantaloni, etc. 
In toate aceste casuri, și în altele de asemenea natură, 
simplul fapt al contravenţii îmi dă drept la daune, fără 
nici o somaţie sau punere în întărdiere (art. 1078)3). 

Efectele punerei în întărdiere. 

Punerea în întărdiere produce următoarele efecte : 
10 Risco-pericolul corpului cert şi determinat, care 

făcea obiectul contractului, remâne în sarcina debitorului 
pus în întărdiere, și debitorul respunde de casul fortuit, 
afară de casurile cândel va dovedi că lucrul ar fi perit și 
la creditor (art. 995, 1156, $ 2) 4), restricţiune care nu 
se aplică la fur (art. 1156, $ 3)5); 

2) Dumoulin, De eo guod interest, No. 219. Cpr. Larombiăre, |, 
art. 1149, No. 2. Pana. fe., |, 1670. 

*) Cpr. Baudry et Barde, 1, 444. Demolombe, XXIV, 541. 
Laurent, XVI, 240. C. Douai, D. P. 82. 2. 112. 

5) Cpr. Pand. fr., 1, 2015. Demolombe, XXIV, 543. Larom- 
biâre, I, art. 1145, No. 3. | 

4) Cpr. Pand. fr., I, 2023 şi 6246 urm. Baudry et Barde,], 
425 urm. Veţi şi î. V a lucrării noastre, p. 192, 193. | 

5) Vedi, în această privință, supră, p. 355, t. şi nota 5, și 
înfră, explic. art. 1156.
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2% Dacă lucrul, care n'a fost predat; la timp, a deve- 
nit inutil pentru creditor, el poate cere resiliarea contrac- 
tului (art. 1021)9); 

3% In fine, creditorul poate să ceară daune de la de- 
bitor, și aceste daune sunt datorite numai de la punerea 
în întărdiere (art. 1082, 1088) 2). 

Încetarea punerei în întărdiere 

Efectele întărdierei încetează (mora purgatur) prin 
faptul debitorului sau prin faptul creditorului. 

Prin faptul debitorului, când el face creditorului o- Faptul debi- 
fertă reală urmată de o consemnaţiune regulată (art. sorului, 
1114 urm)). „Nam verum est eum qui interpellatus dave noluit, 
offerentem postea “periculo liberarik 4). 

Prin faptul creditorului, când el renunţă la punereaFaptul oredi- 
în întârdiere, fie în mod expres, fie tacitamente. Renunţa- nunţarea la 
vea expresă nu presintă nici o dificultate. Cât pentru re- punerea în 
nunțarea tacită, ea resultă din ori ce fapt care implică ntărdiere. 
din partea creditorului voința neîndoelnică de a renunța. 
la efectele punerei în întărdiere 5), 

') Cpr. Pand. fr., 1, 2024. 
*) Cpr., Pothier, II, 145. Laurent, XVI, 242. Demolombe, 

XXIV, 516. Pand. fr., 1, 2092. — Vedi însă Larombiăre 
(|, art. 1146, No. 3), după care debitorul ar putea fi con- 
damnat la daunele snferite de creditor prin neexecutarea 
obligaţii, înainte chiar de punerea în intărdiere, soluţiune 
contrară atât textului cât şi spiritului legei. 

3) Remâne însă bine înțeles,că oferta reală nu face să înce- 
teze efectele punerei în întărdiere de cât pentru viitor, 
creditorul putând să ceară daunele datorite până la pur- 
garea punerei în întărdiere. Cpr. Pand. fe., 1, 9027. Lau- 
rent, XVI, 244. Thiry, II, 632. Demolombe, XXIV, 533. 
Aubry et Rau, 1V, $ 308, p. 100. Arntz, III, 79. : 

4) LD. 72, Ş 1, în fine, Dig., 46, 3, De solut. et liberationibus. 
5) Cpr. Demolombe, XXIV, 235. Laurent, XVI, 245. Larom- 

biere, Î, art. 1139, No. 22. Pand. fr., 1, 2029. — Faptul 
din partea creditorului de a acorda, fără nici o reservă, de- 
bitorului un nou termen, ar constitui din partea lui o re- 
nunțare tacită. Pand. fr., 1, 2030. Demolombe, XXIV, 235. 
Laurent, XVI, 245. Larombire, loco cit. — Cât pentru ca- 
sul în care obligaţia pentru care debitorul a fost pus în 
întărdiere ar fi fost novată, adecă stânsă şi înlocuită prin 
alta (art. 1128), chestiunea se va resolvi în fapt. Dacă cre- 
ditorul n'a înțăles a renunţa la daunele datorite în virtu- 

24
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Desistarea Etectele punerei în întărdiere mai încetează încă când 
ereaitorului creditorul nu mai urmăreşte acțiunea prin care debitorul 

rea instanței.a fost constituit în întârdiere. Pentru aceasta trebue însă 
ca el să se desiste de la acţiunea sa (art. 260, 261 Pr. 
civ.), sau să lese să se perime instanța, și peremţiunea 
să fie cerută (art. 257 urm. Pr. civ.). Art. 1869 hotărînd 
că, în asemenea casuri, intreruperea prescripţii nu are loc, 
aceiaș soluție este cu bună samă admisibilă și în privinţa 
punerei în întărdiere, pentru că atât perempţiunea cât şi 
desistarea având de efect desfiinţarea tuturor efectelor pro- 
duse prin acţiune (art. 258, 261 Pr. civ.), cu drept cuvânt, 
se poate dice că creditorul a renunţat tacitamente la drep- 
turile ce acţiunea făcuse să se nască în folosul stu 1), 

Dacă debitorul a fost pus în întărdiere prin o notifi- 
care sau somaţie (art. 1079), efectele acestei puneri în în- 
tărdiere vor subsista cât timp va subsista și obligaţia, a- 
decă 30 de ani (art. 1890)2). 

Evaluarea daunelor interese. 

Am vădut supră, p. 340,că, după art. 1082, daunele 
pot fi datorite fie din causa inexecutărei totale sau par- 
țiale a obligaţii (daune compensatorii), fie din causa în- 
tărdierei aduse în executarea ei (daune moratorii). 

Aceste din urmă pot fi cumulate cu executarea obligaţii, 
  

tea punerei în întărdiere, ceea ce este o chestie de inten- 
ție şi de fapt, ele nu vor fi stânse prin novaţiune. Laurent, 
XVI, 245. Pand. fe., 1,9032. — Vedi însă Demolombe 
(XXIV, 535), care vede întrun mod absolut în novaţiune v 
venunțare tacită la daunele datorite. Cpr. L. 14, Pr, în 
fine, Dig., 46, 2, Da novationibus. 

1) Cpr. Demolombe, XXIV, 538. Laurent, XVI, 246. 'Trop- 
long, Prescription, II, 610. Duranton, X, 450. Pand. fe. |, 
2034. — Curtea de casaţie din Francia cu drept cuvânt a 
decis deci că o acţiune respinsă ca neavând loc, nu consti- 

„tue o punere în întărdiere. D. P. 76. 1. 210. 
*) “Laurent, XVI, 246. Demolombe, XXIV, 539. Larombitre, 

I, art. 1139, No. 19. Pand. fr., 1, 2036. — Vegi însă 'Poul- 
lier (III, partea II, 260), după care judecătorii apreciând 
împrejurările, vox decide în fapt dacă creditorul a înţeles 
Sau nu a renunţa tacitamente la punerea în întărdiere, 
după timpul mai lung sau mai scurt cât el a păstrat 
tăcerea, soluţie care cu drept cuvânt este respinsă de ad- 
notatorul său, Duvergier (loco cit., n. 1).
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pe când daunele compensatorii au numai de scop înlocuirea executărei ei. (Vedi supră, p. 341). 
Câtimea daunelor poate fi determinată fie de părţile 

contractante prin convenţia lor (art. 969, 1087, 1298), 
fie de tribunale. 

De câte ori părţile n'au hotărit de mai "nainte, prin 
0 anume convenție, daunele ce urmează a se plati de debi- 
tor la caz de inexecutarea sau executarea tardivă a obligaţii 
sale, tribunalele sunt suverane pentru a determina cuantumul 
daunelor suferite de creditor. Ele trebue însă să se con- 
forme principiilor stabilite de art 1084—1086, căci altfel 
decisiunea lor ar fi casabilă. Cu alte cuvinte, justiţia de- 
termină câtimea daunelor, nu însă și baza lor 1. 

Remâne însă bine înţăles că, chiar în privinţa deter- 
minărei câtimei daunelor, tribunalele trebue să arâte ele- 
mentele pe care își întemeiează aprecierea lor, căci altfel, 
ele ar da o hotărire nemotivată, și prin urmare, casabilă, 
(art. 123 Pr. civ. şi 37 L. C. de cas.) : „Considerând, 
dice cu drept cuvânt Curtea noastră supremă (11 dechem- 
brie 1898), că, dacă instanţa de fond, în materie de daune 
interese, are prin chiar natura lucrurilor o mare latitu- 
dine în apreciarea cuantumului daunelor, şi dacă, în prin- 
cipiu, această apreciare scapă de censura Casaţiunei ca 
cestiune de fapt, acest drept nu scutește însă pe instanţa 
de fond de a îndeplini cerinţele esenţiale ale ori cărei hotă- 
riri judecătorești, adecă de a arata motivele de drept sau 
de fapt pe care ea își întemeiează apreciarea cuantumu- 
lui, căci numai cu modul acesta se poate vedea dacă ele- 
mentele de apreciare, pe care s'a bazat instanţa de fond, 
nu sunt lipsite de un temeit legal, sau nu conţin erori 
grave de fapt, în care casuri hotărirea dată ar fi supusă censurei Curţei de casaţie“, etc. ?). 

Determinarea daunelor interese de justiţie. — Casurile în care obligaţia nu are de obiect o sumă de bani. 
Art. 1084. — Daunele interese, ce sunt debite creditoru- lui, cuprind în genere perderea ce a suferit şi beneficiul de care 

  

  

1) Cpr. Baudry et Barde, 1, 489, și decisiile citate de aceşti autori. Demolombe, XXIV, 597. 
*) Vedi Dreptul: din 14 ianuar 1899, No. 4 şi Curierul judiciar din 1899, No. 2.   

3 1
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a fost lipsit, afară de excepţiunile şi modificaţiunile mai jos men- 
cionate. (Art. 1073 C. C. Art. 37, 67, 81, 84, 110, II, 119 
522, 524, 510, 517, 519, 581, 594, '924 "0. com. Art. 1149 G C. fr.) 

Prin daune-interese 1) se înțălege, după cum am vedut 
supă, p. 339, despăgubirea perderei reale suferite de o 
persoană (damnum emergens) şi a câștigului pe care ea pu- 
tea să'l dobândească după obicinuitul curs al lucrurilor 
(art. 1723 C. Calimach, 1293 C. austriac) 2) (luerum ces- 
Sans), gquantum mea interfuit : id est, quantum mihi abest, 
Quantuinque lucrari potui 9). 

Astfel, pentru a cita exemplul pe care îl dau autorii, 
dacă un întreprindetor de spectacole publice (impresario) 4) 
a contractat cu un artist de talent pentru darea unui 
concert, și acel artist nu'şi execută obligația sa, daunele 
datorite întreprindătorului vor cuprinde: 10 despăgubirea 
cheltuelelor făcute de dânsul, adecă închirierea localului, 
cheltuelele de publicitate, plata musicei, etc. (dam nau emey- 
gens) ; şi 20 beneficiile ce concertul i-ar îi adus în urma 
/eduearei tuturor cheltuelelor (Zac cessans) ?). 

Aceste sunt elementele de care, în regulă generală €), 
tribunalele trebue să ție samă la fixarea daunelor suferite 
de creditor, căci dacă ele ar refușa san ar omite de a se 

1) Cuvântul daune exprimă perderea reală suferită de creditor 
prin inexecutarea sau executarea tardivă a obligaţii, ear 
cuvântul interese (interest), deosebirea care există între po- 
sițiunea actuală a creditoruiui şi acea în care el s'ar fi 
găsit, dacă debitorul şi-ar fi executat obligaţia sa. 

*) „Dauna ce urmează a fi reparată, dice art. 252 din noul 
Cod german, cuprinde şi câştigul de care creditorul a fost 
lipsit. Se consideră ca atare “beneficiul la care creditorul 
putea să se aştepte după cursul ordinar al lucrarilor sau 
după împrejurările particulare“. 

5) L. 18, Pr., Dig. 46, 8, Ratam rem haberi, ete. Cpr. Po- 
thier, "11, 159. Vedi şi legile romane citate supră, p. 340, n. 1. 

4) Art, 3 $ 6 Cod. com. 
5 Cpr. Dhiry, II, 623. Baudry, II, 894. Bauduy et Barde, |, 

415. Demante et Colmet de 'Santerre, V, 65 bis. Cpr. Cas, 
fr. D. P. 93. 1. 223. 

6) Dicem în regulă generală, pentru că, în unele casuri, jude- 
cătorii nu pot să ţie samă de câştigul ce părţile ar fi fost 
împedecate de a realisa (lucrum cessans), de ex., în materie 
de promisiuni de căsătorie, în care nu se poate “avea în ve- 
dere de cât perderea reală suferită de reclamant. Vegi t. 
I, partea II, p.8, t. şi n. 1;t. V, p. 141 şi 460, t.şin.4.
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conforma art. 1084, decisia lor ar fi casabilă pentru vio- | 
larea acestui text î)._ 
 Oreditorul, care conchide la daune, va trebui deci să 
stabilească atât perderea ce el a suferit cât Şi câștigul de 
care a fost lipsit, căci ori cât de grea ar fi această din 
urmă dovadă, nici o rațiune nu există pentru ca el să fie 
scutit de proba ce urmează a face >), 

Daunele-interese presupunând o pagubă actuală adusă 
creditorului prin inexecutarea sau executarea tardivă a obligaţiunii debitorului, chestiunea este de a se ști dacă 
tribunalele au dreptul de a aloca creditorului daune vii- 
toare pentru fie care di de întărdiere adusă în executarea 
obligațiunii. Doctrina şi jurisprudenţa le concedă această 
facultate, sub condiţia însă de a constata în decisiile lor 
greșala debitorului și de a evalua prejudiciul viitor 5 
Trebue deci ca, în momentul pronunțărei hotărirei, jude- 
cătorii să aibă elementele necesare pentru a putea de mai 
nainte hotări câtimea daunelor viitoare î). Lucrurile se 
petrec în modul următor, în practică: tribunalele fixează 
un termen în lăuntrul căruia debitorul urmează a'și înde- 
pleni obligația sa, condamnându'l, la caz de inexecutare, 
la o sumă de bani drept daune pentru fie care di de în- 
tărdiere. In asemenea caz, câtimea daunelor fiind a- 
preciată şi fixată într'un mod absolut şi irevocabil, jude- 
cătorii nu mai pot reveni asupra decisiunei lor 5), 

Dar dacă se concedă tribunalelor dreptul de a eva- 

Dovada care 
urmeaza, a fi 
făcută de 
creditor. 

Daune vii- 
toare p. fie- 
care di de 
întărdiere. 

Constr. indi- 
rectă a debit. 

  

1) Cas. fe. D. P. 714: 1. 117. Această decisie a Camerei reela- mațiunelor adaogă însă că sentiţa care hotăreşte daunele datorite pentru inexecutarea unei obligaţiuni e presupusă a fi avut în vedere perderea reală suferită și lipsa câşti- gului şi că, prin urmare, ea nar putea fi casată de cât dacă din dispositivul sau din motivele ei ar resulta că ju- decătorii au refusat sau au omis de a se conforma, acestei preseripţiuni. ” 
Cpr. Baudry et Barde, 1, 476. Laurent, XVI, 283. *) Cpr. Pothier, II, 146. Baudry et Barde, 1, 471. Demolombe, XXIV, 496. Giorgio Giorgi, II, 156. 7. Huc, VII, 145. Cpr. Cas. fe. C. Douai Şi Aix. D.P. 15. 1. 460. Pand. Pr. miod. 1899. 1. 46. D. P. 75.2. 31 şi D. P. 771. 2. 176. i) Şpr.,Cas, fr. și C. Bruxelles, D. P. 9%. 1. 303. D. P. 82. 

[IC
I 

—
 

5) Cpr. Cas. fr. D. P. 91. 1. 198. Baudry et Barde, loco su- pră cit. 

la îndeplini- 
rea oblig. 

sale. Contro- 
Vversă.
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lua, după elementele ce posed, daunele viitoare ce debi- 
toral va aduce creditorului prin executarea tardivă a 0- 
bligaţiunii sale, condamnându'l a plăti o sumă determinată 
pentru fie care di de întărdiere, pănă la aducerea ei la 
îndeplinire, doctrina le tăgăduește, și cu drept cuvânt, 
dreptul de a constrânge pe debitor la îndeplinirea obli- 
gațiunii sale, prin condamnarea la daune, fie că această o- 
bligație consistă în a da sau în a face, pentru că căile de 
executare şi de constrângere la care este permis de a re- 
curge, trebue să fie anume determinate de lege, şi nicăiri 
legiuitorul n'a încuviinţat condamnarea la daune ca un 
mijloc de coercițiune. Prin această procedare, jurisprudenţa 
sa pus deci mai presus de cât legea, aplicând o pedeapsă 
arbitrară, care nu emană de la legiuitor 1). 

Daune mora- Am vedut că, în materie de culpă delictuală sau a- 
le. Contro- ouiliană (art. 998, 999), daunele pot fi nu numai mate- 

riale, dar și morale, după cum prevede anume noul Cod 
german (art. 847, 1300), Codul elveţian asupra obligaţii- 
lor (art. 55), etc., de ex., în materie de seducțiune, de 
promisiune de căsătorie, de delicte de presă, etc.2), în ma- 
tevie de duel5), şi chiar în materie de divorţ), etc. 
Ce trebue să decidem în materie de inexecutarea unei 
obligaţiuni ? Chestiunea este controversată, ca și în 
materie de delicte sau quasi-delicte 3), cu toate câ 
avt. 1084 pare a o resolvi cel puţin în mod implicit. 
In adevăr, acest text punând în principiu că daune- 
nele datorite creditorului pentru inexecutarea unei obliga- 
țiuni cuprind, pe de o parte, perderea suferită de creditor, 
ear pe de alta, câștigul de care ela fost lipsit, exclude 
implicitamente dauna morală, pentru că contractele au de 
obiect și presupun tot-deauna un interes bănesc. 

Prejudiciul moral neaducând deci nici o atingere pa- 
trimoniului creditorului, acest din urmă nu poate să in- 

) Vedi antor. citate proşi contră, supră, p. 335, t. şi n. 3. 
*) Veqi . V, p. 141. 450 urm. Vegi şi tabla mat.a vol. V. 

v* Daune-interese, în fine. Cpr. Giorgio Giorgi, V, 161. Bonfils, 
Tr. Element. de procâdure, 401. 

5) Cpr. Trib. Ilfov (afacerea Filipescu-Lahovary), Dreptul din 
1898, No. 23 şi Curierul judiciar, acelaş an, No. 192. Vedi 
tabla mat. vol. V, vo Duel. Vedi și supră, p. 344, t. şin.6. 

4) Vegi supră, p. 344, text şi n. 7. 
3) Vegi t. V, p. 141, n. 9, în fine.
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Voace un atare prejudiciu, și dauna pe care el poate s'o 
ceară nu poate să aibă de scop de cât despăgubirea unui 
prejudiciu apreciabil în bani. 

Acest principiu nu va, suferi excepţiune de cât atunei când dauna morală va, atrage indirect o daună bănească, precum ar fi, de exemplu, în casul în care un bancher ar fi lasat să se protesteze un efect de comerț, atunci când fondurile necesare la plata lui erau la disposiţia, sa 1). 
Principiul înscris în art. 1084, după care daunele da- Restricţiune . , , . 4 A la principiul torite creditorului cuprind în genere atât perderea ce el â general, Art. suferit cât şi beneficiul de care a fost lipsit, nu este însă 1085, 1086. absolut, căci în art. următoare (1035, 1086), legiuitorul reproducând teoria lui Pothier, care şi el, la rândul stu, 

reproducea pe Dumoulin, supune pe debitor la daune mai 
mult sau mai puţin considerabile, după cum inexecutarea obligațiunii provine din dolul sau numai din culpa sa, pe- 
depsind astfel pe culpabilul de rea credinţă. 

Aceste restricţiuni la principiul general înscris în art.Critică la ad- 1084 au fost criticate de unii, pentru că daunele fiind pe Se egibito- pararea pagubei suferite de creditor prin inexecutarea o- bligaţii sale, şi această pagubă fiind aceiaș atât în caz de 
fraudă cât și în caz de simplă culpă numai, daunele ar fi trebuit să fie aceleaşi şi întrun caz şi în altul >), 

  

1) Cpr. Laurent, XVI, 281. Baudry et Barde, I, 480 urm. 7. Huc, VII, 147. Meynial, Revue pratique, t. 56 (anul 1895), p. 40, in fine. Gaxsonnet, P». civ., III, $ 529, p. 458. Cpr. C. Paris şi Rouen, D. P. 74. 2. 130. Repert. Dalloz, yo kiets de commerce, 166. Vedi art. 253 in noul Cod ger- Art, 253 c, man, unde se dice că „în cât privește daunele inaprecia- german. bile în bani, nu se poate cere o despăgubire binească de cât în casurile anume prevădute de lege“. „Wegen eines Schadens, de» nicht Vermăgensschaden ist, lann Entschădi- guug în Geld nur in den durch das Gesetz bestimmten Făllen gefordert scerden“. Veqi şi art, 841, 1300 din acelaş Cod, ete. — Coutră. Chausse, Pevue critique, anul 1895, t. 24, p. 431 urm. (citat după Baudry et Barde).V. şi supră, p. 344. *) 'Thiry, II, 633. Cpr. art. 949 din Codul german, care nu distinge între daunele prevădute şi acele neprevedute, di- recete sau indivecte. — Cu toate acestea, teoria lui Pothier (0blig.. II, 160 urn.), reprodusă de legiuitorul actual în art. 1085, 1086, exista în parte şi la Romani. Cpr. L. 21, $ 3 și L. 49, în fine Dig., 19, 1, De actionibus empti et tenditi. 
Art. 11750 din C. Calimach (1324 O. austriac) prevede Art. 1750 C, 

- Calimaeh.
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Casul în eare inexecutarea obligaţii resultă numai din 
culpa sau negligenţa debitorului. 

Art. 1085. — Debitorul nu respunde de cât de daunele 
interese care au fost prevâdute la facerea contractului, când ne- 
îndeplinirea obligaţiunii nu provine din dolul seu. (Art. 960, 
1086, 1344—1346, 1357 C. C. Art. 1150 C. fr). 

Art. 1085 prevădând casul în care inexecutarea obli- 
gaţiunii nu se datorește rălei credințe, ci numai culpei sau 
negligenţei debitorului, dispune că acest din urmă nu res- 
punde de cât de daunele care au fost prevădute la face- 
rea contractului 1). 
  

de asemenea că „dacă paguba sa pricinuit dinadins, cu 
scop râu sau vicleșug, sau prin vederată neinprijire, poate 
vatamatul să ceară deplină satisfacţie (adecă damnum 
emergens și lucru cessans); ear dacă S'a pricinuit din alte 
încungiurări, are drit să ceară numai despăgubirea sa (a- 
decă numai damnum emergeus)». Conform: Landreht prusac, 
I, 6, $ 10. Vegi Braun, Dr. cie. allemand, 1341. Cpr. Alex. 
Degr6, Dreptul din 1884, No. 30, p. 240. Vedi şit. V,p. 
394, t. şi n. |. Vegi şi art. 54 Cod. federal al obligaţiilor; 
art. 1228, 1229 C. italian, ete. 

1) Art. 1085 a dat loc la o dificultate asupra căreia se dis- 
cută mereu: Părţile trebue ele să fi prevădut câtimea sau 
îns&mnătatea daunelor, care ar resulta din inexecutarea o- 
bligaţii, sau numai causa sau natura acestor daune ? Cu al- 
te cuvinte, de câte ori debitorul se găseşte obligat la dau- 
ne, în virtutea unei cause pe care el a prevădut-o sau a 
putut să o prevadă, este el obligat la plata întregei daune, 
chiar dacă el n'a putut să prevadă câtimea ei, sau din 
contra, poate el să ceară reducerea daunelor, susținând că 
dacă el a putut să prevadă causa, n'a putut să prevadă 
câtimea lor? 

Chestiunea este controversată, însă în părerea generală, 
se susține că, pentru ca părţile să fie considerate că au 
putut să prevadă daunele interese ce vor resulta din ine- 
Xxecutarea obligaţiunii, este de ajuns ca ele să fi putut să 
pregadă. causa sau obiectul lor, fără ca ele să fi putut 
cunoaște de mai înainte câtimea sau însemnătatea lor. 
Astfel, dacă locatarul, evins de adevaratul proprietar, 
voind a'şi procura 0 nouă locuinţă, se vede nevoit a 
plăti o chirie superioară acelei dintăi, vechiul locator 
trebue să'l despăgubească de întreaga diferenţă ce e- 
xistă între preţurile ambelor închirieri, cu toate că, în mo- 
mentul contractului, părțile nu au putut să prevadă câti- 
mea acestei diferenţe. Cpr. art. 1344, care face aplica- 
țiunea acestui principiu la casul când lucrul vândut are,
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Motivul care se dă pentru justificarea acestei dispo- 
sițiuni este că obligaţia de a plăti daune fiind considera- 
tă, în asemene ipoteză, ca resultând din convenţia tacită 
a părților, această convenţie n'a putut să cuprindă de cât 
daunele pe care părţile au putut să le prevadă la forma- 
rea contractului !). 

Această convenție a părților nefiind cu putință în Art. 1085nu 
materie de delicte sau quasi-delicte (art. 998, 999), art. SP altă la 
1085 nu este aplicabil în specie, de unde resultă că aut.o-quasi-delicte. 
rul unui delict sau quasi-delict, fie el chiar de bună cre- 

dință, va plăti nu numai daunele prevedute sau care au 

putut fi prev&dute, dar chiar şi acele neprevedute, pentru 
că ori ce faptă a omului, care cauzează altuia o daună, 
obligând pe acela din a cărui greșală s'a produs a 0 re- 
para (art. 998), repararea n'ar fi complectă dacă n'ar cu- 
prinde despăgubirea întregei daune causate ?). 

Care sunt daunele ce părțile au prevedut sau pe careDaune intren- 
ele au putut să le prevadă ? Judecătorii vor decide cheg-5eei si estren- 
tia în fapt, după intenția părților contractante. Pothier 
(II, 161) distingea, în această privinţă, daunele intrenseci 
(circa vem), adecă acele ce creditorul a putut suferi în 

privința însuș a lucrului care face obiectul obligaţiunii, și 
daunele extrenseci (extra rem), adecă acele ce creditorul a 
putut să sufere din causa inexecutărei obligații în privin- 
ţa celorlalte bunuri ale sale, ca o consecință a lipsei lu- 

„ernlui datorit; cele dintâi fiind singurele pe care părțile 
au putut să le prevadă. Astfel, dacă "ți am vândut cu 500 
lei un cal, pe care nu ţi lam predat, şi d-ta ai cumpa- 

în momentul evicţiunei, o valoare mai mare de cât aceea pe 
care 0 avea în momentul vândărei. Vedi în acest sens: Bau- 
dry et Barde, 1, 486. P. Huc, VII, 148. Demolombe, 
XXIV, 594 urm. "Demante, V, 66 bis LII şi IV. Laurent, 
XVI, 289 urm. Vigi6, II, 19170. Boissonude, op. cit., II, 
306, p. 318. — Contră. Aubry et Rau, IV, $ 308, p. 105, 
t. şi n. 41. Cpr. şi Marecadă, VI, art. 1630-— 1631, No, 5. 
Vedi şi autoritățile citate int un sens şi în altul în Pand. 
fe, |, "2058 urm. 

) Cr. 'Pothier, 11, 160. Baudry, 11, 895. Demolombe, XXIV, 
518. Laurent, XVI, 286. Pand. fr, 1, 2048. Thiry, TI, 635, 
Acollas, II, p. 197. Marcad, IV, "53a. Mourlon, II, 1147. 
Baudry et "Bar de, I, 483. 

5 Vedi t. V, p. 484, t, şi n. 3, şi la autoritățile citate aco- 
l0, adde: Larombiăre, I, art. 1150, No. 14.
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vat altul cu 700 lei, eu voi plăti diferenţa de preț, în specie 200) lei, această daună fiind relativă la însuș lucrul care a făcut obiectul obligaţiunii... propter 1psam vem non habitam ; pe când eu nu voi plăti daunele ce inexecutarea, obligațiunii mele “ţi ar fi adus în privinţa altor bunuri ; de exemplu, nepredarea calului vândut tea împedecat de a'ţi duce marfa și de a o vinde la cutare bâlciu sau ear- maroc, și din această causă ea s'a stricat. Este foarte pro- babil, în adevăr, că asemenea daune nu le-au avut părțile în vedere la forinarea contractului 1). 
Eată un alt exemplu pe care îl dă tot Pothier: "Ți am dat cu chirie o casă, asupra căreia me credeam pro- prietar ; se întâmplă însă că, înainte de expirarea contrac- tului, ești evins de adevaratul proprietar, așa în cât ești nevoit să te muţi în altă parte și să'ți părăsești clientela ce “ţi făcuseși în localul închirieat, ceea ce necontestat îţi va produce o îndoită pagubă. Ei bine, nu mai remâne în- doeală că, în asemenea caz, sunt obligat a te despăgubi de daunele ce ai suferit cn ocasiunea închirierei unui ali imobil, propter îpsam vrem non habitam, de ex., cu cheltue- lele mutatului, cu diferența chiriei ce ai fost nevoit să plătești mai mult, pentru găsirea unui alt local, etc. Nu voi fi însă obligat a te despăgubi de paguba adusă co- merțului d-tale prin mutarea înainte de timpul hotărit, sau de stricăciunea unor mobile de valoare pricinuită cu oca- siunea mutărei, pentru că, după toate probabilitățile, aceste daune extrenseci n'au fost prevedute la facerea contrac- tului 2). 

Cazul în care Dacă părţile au avut însă în vedere și daunele ex- | prevede și trenseci, nu mai remâne îndoeală că debitorul va trebui să daunele ex- le plătească, chiar daca el a fost de bună credință. Aceasta "o spune însuş Pothier și toți autorii după dânsul. Deci, dacă, în exemplul de mai sus, "ți am închirieat casa mea ca să faci într'ânsa un comerț determinat, și d-ta, ai fost evins înainte de expirarea contractului, sunt dator a te despăgubi 

  

') Cpr. Pothier, II, 161. Demolombe, XXIV, 580, 583. Thiry, II, 633. Pand. fe. I, 2052 urm. Baudry, 11, 895. Laurent, XVI, 286. 
*) Pothier, II, 161. Demolombe, XXIV, 584. Laurent, XVI, 281. Pand. fr., 1, 2053. Marcadă, IV, 592. Baudry, 11, 895. Baudry et Barde, 1, 483.
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nu numai de cheltuelele mutărei și de diferenţa în plus a 
chiriei ce ai fost nevoit să plătești pentru găsirea unui 
alt local, ci chiar de daunele indirecte causate comerțului 
d-tale prin perderea clientelei, pentru că aceste daune au 
fost prevădute de părţi la formarea contractului, şi eu 
m'am obligat tacitamente a le suferi 1). 

De asemenea, dacă un lemnar 'mi a vândut niște 
grindi defectuoase (fignum vitiosum) 2), cu anume destina- 
ție ca ele sâ'mi servească la sprijinirea casei mele, şi dacă, 
din această causă, casa sa dărămat, el me va despăgubi 
nu numai de prețul lemnului, dar și de ruina imobilului, 
chiar dacă lemnarul cu care am contractat era de bună 
credință, adecă dacă a credut că grindile vândute sunt în 
stare bună, pentru că, prin profesiunea sa publică și co- 
merciul ce exercită, el este responsabil de calitatea măr- 
furilor vândute pentru usul la care ele sunt destinate. EI 
nu va putea să invoace buna credinţă spre a se apara de 
respundere, pentru că ignoranţa sa se consideră ca o 
negligență, care îl face responsabil *): Imperitia culpe ad- 
numeratur (L. 132, Dig., 50, 17, De regulis juris antiqui). 

Intrun cuvânt, debitorul de bună credință va datori 
toate daunele ce el a trebuit sau a putut să prevadă, şi 
tribunalele vor decide în fapt, după împrejurările fie cărei 
cause, dacă cutare sau cutare daună a fost sau n'a fost 
în intenţiunea părţilor £). 

') Cpr. Pothier, II, 162. Demolombe, XXIV, 587. Demante, V, 
66 bis II. Laurent, XVI, 288. Mareade, 1V, 522. Pand. fe., 
I, 2055. Baudry et Barde, 1, 484. 

2) L. 13, Pr., Dig., 19, 4, De act. empli et cenditi. 
2) Cpr. Pothier, II, 163. Demolombe, XXIV, 588. Larom- 

biere, I, art. 1150, No. 3. Pana. fr., 1, 2056. — Dacă însă 
wam cumparat grindile de la un lemnar, ci de la o per- 
soană care nu cunoştea destinația lor, această persoană nu 
"mi va datori despăgubiri pentru dărămarea caselor (daune 
extrenseci), ci numai pentru reaua calitate a lemnului, dacă 
ea resultă din viciuri ascunse (daune intrenseci). Larom- 
biere, I, art. 1150, No. 2. Tot astfel, dacă am cumparat 
de la un particular nişte vase defectuoase, fără ca vândă- 
torul să fi avut cunoştinţă de viciurile de care ele erau a- 
tinse, el nu'mi va datori nici o despăgubire pentru vinul 
care s'ar fi stricat în ele. Pothier, Vente, III, 215. Larom- 
bi&re, loco supră cit. 

*) Maread6, 1V, 523. 'Thiry, II, 633, p. 616. 
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Ce se înţăle- 
ge în casul 
de faţă prin 

dol. 

CODUL CIV.—CARTEA IIL.—TIT. IIL.—CAP. VII.—ART. 1086, 

Așa, de exemplu, dacă 'mi ai vândut un imobil asu- 
pra căruia te credeai proprietar, la caz de a fi evins de 
cătră adevaratul proprietar, îmi vei restitui nu numai pre- 
țul primit, dar și toate cheltuelele necesare, utile și de în- 
treţinere ce am putut face la acest imobil, pentru că ele 
au putut fi prevedute, nu însă și cheltuelele de înfrumu- 
sețare sau de simplă plăcere, care, după toate probabilită- 
țile, n'au fost în intenția părţilor (art. 1345, 1346). 

Casul în care inexecutarea obligaţii resultă din dolul 1) 
sau mai bine dis din reaua credinţă ori 

frauda debitorului. 

Art. 1086. — Chiar în casul când neexecutarea obligațiu- nii resultă din dolul debitorului, daunele interese nu trebue să cuprindă de cât aceea ce este o consecinţă directă şi necesară a neexecutărei obligaţiuni. (Art. 960, 1085, 1356 Cc. C. Art. 1151 C. fr.). 

Debitorul, care, cu rea credință, nu'și execută obliga- 
ţia sau o execută prea tărdiu, este tratat mai aspru de 
cât acela care e numai în culpă, sau negligent. In ade- 
ver, pe când debitorul de bună credință nu datoreşte de 
cât daunele prevădute, sau care au putut fi prevedute la 
facerea contractului (art. 1085), acel de rea credinţă sau 
culpabil de fraudă, respunde și de daunele care n'au putut 
fi prevedute de părți, dacă ele sunt o consecință directă 
și necesară (imediată) a inexecutărei obligaţii (art. 1085, 
1086), pentru că, de astă dată, obligaţia debitorului nu se 
mai întemeiează pe o convenţie tacită, ca în casul art. 
precedent (vedi supră, p. 371). Obligaţia de a plăti daune 
având, în adever, în casul de faţă, sorgintea sa în însuș 
frauda debitorului, el n'a putut să facă o convenţie în 

  

1) Prin dol nu- se înţălege aici, ca în casul ant. 960, manope- 
rele frauduloase sau viclene întrebuințate de una din părţi 
spre a induce pe celalţă în eroare, ci simpla rea cre- 
dință sau frauda debitorului. Astfel, dacă am promis săţţi 
dau la 1 fevruar o cantitate oare care de producte, şi a- 
ceste producte le am vândut altuia, pentru că am găsit un 
preţ mai avantagios, inexecutarea obligaţii mele nu este 
numai resultatul unei culpe, ci a dolului şi a rălei credin- 
te, cu toate că mam avut de mobil răutatea, ci urmărirea 
unui câştig ilicit. Cpr. Boissonnade, op. cit., II, No. 307, 
p. 319. Baudry et Barde, 1, 106, 483.



DETERMINAREA DAUNELOR DE JUSTIŢIE.— ART. 1086. 

vederea unei fraude viitoare și să restrângă responsabili- 
tatea sa în privința consecinţilor care ar resulta din a- 
ceastă fraudă, căci am v&dut că asemenea convenţie ar fi 
nulă 1): „1llud non probabis, dohim non esse preestanduin, si 
convenerit, nam hac conventio contra bonam fidem, contra- 
que bonos mores est“ 2). 

Debitorul, chiar de rea credință, nedatorind însă de 
cât dauna pe care el a causat-o în realitate, art. 1036 a- 
daogă că el nu va plăti de cât daunele interese care sunt, 
o consecință directă și necesară, adecă imediată a inexe- 
cutărei sau a executărei tardive a obligaţii sale, detrimen- 
fun proxime secutum, după expresia lui Dumoulin. 

Debitorul, chiar de rea credință, nu va plăti deci dau- 
nele care nn sunt o consecință neaparată și imediată a 
inexecutărei obligaţii sale, și care pot fi datorite unor 
cause străine. 

Astfel, pentru a lua exemplul dat de Pothier, dacă cu 
rea credinţă (dolosus), "mi ai vândut un bou atins deo 
boală contagioasă (pecus movbosum), şi acest, bou fiind pus 
în cârdul vitelor mele, mi-a molipsit celelalte vite, care au 
perit din această causă, neaparat că "mi vei plăti atât va- 
loarea boului ce 'mi ai vândut cât și valoarea vitelor pe- 
rite din această causă, paguba ce am suferit fiind, în spe- 
cie, o consecinţă directă și imediată a dolului d-tale3). 

Dacă însă, din causa lipsei de vite, mam putut să'mi 
agricultez moșia, această pagubă nu te va privi pe d-ta, 

„pentru că ea este o consecință indirectă și departată a 
| dolului d-tale 4). 

1) Vedi supră, p. 306, n. 3 şi t. V, p. 135, t. şin. 3; p.501, 
514, 538, ete. Cpr. art. 276, $ 2 din noul Cod german şi 
art. 114, $ 1 C. federal al obligaţiilor, citate supră, p. 306, 
n. 3, în fine. 

*) L. 1, $ 1, Dig., 16, 3, Depositi vel contra. Vedi şi legile 
citate în t. V, p. 135, n. 3, şi supră, p. 30%,n. 3. 

5) Cpr. art. 1356 C. C. şi L. 13, Pr, Dig, 19,1, Dece. 
empti et venditi.— Dacă însă vendătorul a, fost de bună cere- 
dinţă (non dolosus), adecă nu ştiea că vita vândută era 
bolnavă, el nu va putea fi apucat de cât pentru restitui- 
rea preţului şi pentru spesele făcute de cumpărător. Art. 
1351 C. C. şi L. 13, Pr., Dig, loco supră cit. 

3) Cpr. Pothier, II, 167. Demolombe, XXIV, 593 urm. Lau- 
rent, XVI, 297. Baudry, II, 895. Thiry, II, 633. Vigie, 11, 
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Prin aplicarea acestor principii, Curtea din Alger a 
decis că călătorul a cărui bagaje au fost perdute, nu poate 
să ceară daune de la cărăuș, în specie Compania generală 
transatlantică, sub cuvânt că perderea acestor bagaje la 
făcut să renunţe la o călătorie în America, unde îl aş- 
tepta o posiţie din cele mai avantajoase, pentru că aceste 
daune erau, în specie; o consecință indirectă și departată 
a inexecutărei obligaţii luate de cărăuş 1). | 

Aceste sunt principiile admise de legiuitorul actual, 
după Pothier, în privința determinărei daunelor interese, 
și judecătorii care nu s'ar conforma art. 1084-1085 ar 
da o decisiune casabilă ?). 

aplicarea Am v&dut, supră, pag. 371, că art. 1085 nu se aplică 
delicte sau în materie de delicte sau quasi-delicte, așa în cât autorul 

quasi-delicte.unui delict sau quasi-delict va plăti nu numai daunele pre- 
vedute, dar chiar și acele neprevedute, pentru că repara- 
rea nar fi complectă, dacă n'ar cuprinde despăgubirea în- 
tregei daune causate. 

Aplicarea Ce trebue să decidem în privinţa art. 1086? Ches- 
art. 1086 Ia tiunea este controversată, însă noi am admis, în contra quasi-delicte.părerei lui Laurent, a lui Aubry et Rau şi a altora, că 

Controvesi-art. 1086 este aplicabil și la culpa aquiliană, așa în cât 
autorul unui delict san quasi-delict nu va plăti de cât 
dauna care este o urmare directă, imediată și necesară a 
faptului ilicit de care el sia făcut culpabil. Motivele care 
justifică restricţia art. 1086 în materie contractuală, își au, 
în adevăr, ființă și în materie de culpă delictuală 5). 

Determinarea daunelor interese prin convenţia 
părților. 

Art. 1087. — Vedi textul acestui art. supră, p. 958. 
Determinarea de justiţie a daunelor interese putând să 

dee loc la contestaţii, părțile pot să le previe, hotârînd de 

  

1211. Demante, V, 67 bis. Pand. f., 1, 2084 urm. Mourlon, II, 1147. Larombiere, 1, art. 1151, No. 3. Bauduy et Bar- de, I, 488. 1. Huc, VII, 150. 
1) C. Alger, D. P. 92. 2. 44. 
2) Vedi supră, p. 311. 
3) Vedi t. V, p. 4%, t. şin.2; 485, t. şi n. 2, şi autorită- 

ţile citate acolo. — Contra. Laurent, XX, 533. Aubry et Rau, IV, $ 445, p. 750. Cas. rom. Bulet. S-a I, anul 189%, 
consid. de la p. 355. Cpr. și C. Nimes, D. P. 9%. 2.5.



DETERMINAREA DAUNELOR PRIN CONVENȚIE —ART. 1087, 

mai Înainte, prin convenţia lor, daunele ce se vor plăti de partea care nu 'și va executa obligația sa, sau care va intărgiea cu executarea ei, soluţie care era admisă atât de art. 1763 din Codul Calimach (1336 C. austriac), cât și n dreptul roman ?). 

383 

Chiar în materie de împrumuturi de bani, părțile sant Clausă pe- ibere de a stipula daune moratorii superioare  dobândilor nală deghi- 
sată. L. din egiuite, remănând însă ca judecătorii să desființeze ceea20 fevr. 1879. ze li se va părea că constitue o clausă penală  deghisată droibită de legea din 18792). 

Afară de împrumuturile de bani, în care judecătorii :ondului, suverani apreciatori ai faptelor, pot să reducă launele la dobânda leginită (L. din 9 dechem. 1882), în ate celelalte contracte, convenţia făcând legea părților art. 969), daunele interese sau mai bine dis clausa pe- aală, căci este vorba în specie de o adevarată clausă pe- aală stipulata de ele 3), nu poate f nici mărită, nici mic- «orată. Se exceptează casul în care obligaţia ar fi fost execu- ată în parte, căci, în asemenea ipoteză, daunele pot, fi în- »uținate prin aplicarea ast, 10704), dacă, bine înțeles, vărțile n'au modificat prin convenţia lor sau n'au respins cu otul aplicarea acestui text, ceea ce ele sunt libere de a ace, ordinea publică nefiind interesată în causă 5 
Legiuitorul modern s'a departat deci de la teoria lui Dumoulin și a lui Pothier (IL, 346), dupa care debitorul 

  

11) „E în hujusmodi stipulationibus, optimum erit penum subji- | Gere, ne quantitas stipulationis in incerto sit, ac necesse sit uc- tori probare, quid ejus intersit“. Înstit., IUL, 15, $ 7, în me- dio, De verborumn obligatione. Cpr. și IL. 68, Dig, 45, 1, De verb. obligationibus, Vedi şi supră, p. 256, 957. *) Vedi supră, p. 269. — Art. 1763 din Codul Calimach (1336 Art. 1763 C. C. austriac) opreşte din contra pe părţi de a stipula în con- Calimach. tractele de împrumuturi băneşti daune moratorii covârşi- toare dobândilor legiuite. 
3) Dicem că este vorba, în specie, de o adevarată clausă pe- nală, de vreme ce clausa penală este tocmai compensarea daunelor ce creditorul sufere din causa inexecutărei obliga- ţii (art. 1069, ş 1). Vedi supră, p. 257 şi 269. +) Opr. Demolombe, XXIV, 608. Thiry, IL, 633, in fine. Pana. fr. 1, 2149. T. Huc, VII, 152. Cpr. Cas. fr., 93 mai 1898. D. P. 98. 1. 272. Vedi şi supră, p. 210, 5) Cas. rom. Cur. judiciar din 1893, No. 84 și Bulet. S-a I, 1893 p. 1073. Vedi şi autorităţile citate supră, p. 210, t. şin. 3
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putea șă ceară reducerea daunelor fixate de părţi când 
ele erau excesive !). 

Astădi, daunele sau mai bine dis clausa penală stipu- 
lată de părţi in contracte?), altele de cât împrumuturi bă- 
nești, este în principiu ireductibilă și este datorită prin 
simplul fapt al contravenţiunei, fără ca acel ce o reclamă 
să fie obligat a dovedi că a suferit vre o pagubă 5). 

Contracte de Jurisprudența a avut ocasiunea de a aplica art. 1087 
(ansport. mai eu samă la contractele de transport. Astfel, s'a decis 

că este validă clausa imprimată pe un bilet de călătorie 
prin care se limitează la o cifră determinată suma ce ur- 
mează a fi plătită călătorului la caz de perderea bagaje- 
lor sale, ori care ar fi numărul coletelor și conţinutul lor, 
și că decisia care ar refusa de a aplica această clausă, ar 
fi casabilă, dacă, bine înţeles, cărăușul n'ar fi culpabil de 
dol sau fraudă 1); însă această soluţie este foarte contes- 

Dreptul stră- 1!) Teoria vechilor autori francezi, admisă şi în Codul Cali- 
fi A mach, este și astădi admisă în Codul federal al obliga- 
C. Ca 1160 gaţiilor (L. elveţiană din 14 iunie 1881, art. 182), în Co- 

dul german (art. 343), ete. Vegi supră, p. 969, n. 3. „Când 
datornicul va dovedi, dice art. 1164 din Codul Calimach 
1336 (C. austriac), cum că toemita, globire este peste mâ- 
sură, poate judecătorul s'o analogisească, după lămurirea 
ce ar fi luat de la persoane experte, dacă va cere tre- 
buinţă“; şi art. 17165 din acelaş Cod (1336, în fine, C. aus- 
triac) adaogă că „plata globirei nu sloboade pe îndatoritul 
de împlinirea, tocmelei, dacă nu s'ar fi alcătuit într'alt chip“; 
ceea ce însămnează că plata clausei penale poate fi cumu- 
lată cu executarea obligaţiunii. Vedi şi supră, p. 258, n. 
1 şi p. 269,n.3. 
Am vedut supră, p. 257, că clausa penală poate fi stipulată 
nu numai în contracte, dar şi în testamente. — Judecăto- 
rii n'ar putea însă să sancţioneze decisia lor prin o clausă 
penală, fixând daunele ce ar urma să se plătească de par- 
tea care nu sar conforma decisinnei date. Vedi supră, p. 
251. Cpr. Laurent, Supplem., IL, 94 şi autorităţile citate 
acolo. 

5) Cas. rom. S-a I, Bulet. 1893, p. 1073. Curierul judiciar din 
1893, No. 84. Vedi şi supră, p. 9271 şi 345. 

4) Cas. fr. şi C. Alger, D.P. 90. 1. 34. D. P. 99.2. 44. Cpr. 
şi T. Huc, VII, 152. — In ori ce caz, dacă valoarea măr- 
furilor este determinată în scrisoarea de carat sau în nota 
de expediţie adresată cărăuşului, acest din urmă nu poate, 
la caz de perderea lor, să fie condamnat. a plăti expedito- 
rului sau destinatarului o sumă superioară valorei aratate, 

9 
—



DESPRE DOBÂNDĂ.—CONSIDERAȚI i GENERALE. 

tabilă, pentru că nimic nu dovedește că călătorul a luat 
cunoștință de această clausă și a acceptat-o, acceptarea 
neputând, în specie, să resulte din tăcerea lui, fiind că 
el n'a avut mijlocul de a protesta). 

Jurisprudența declară de asemenea validă și obliga- . 
torie clausa unui tarif special, prin care cărăușul ar fi 
stipulat că indemnitatea datorită pentru stricarea obiecte- 
lor menite a fi transportate, va, fi mărginită la restituirea 
prețului transportului, și asemenea clausă ar trebui să fie respectată, chiar dacă paguba sar datori culpei cărăușului, nu însă dolului său 2). 

Tot în baza acestor principii se. admite că Statul, 
în calitate de exploatator al căilor sale ferate, poate să sti- puleze o sumă determinată, ca daune, pentru casul de 
perdere a mărfurilor ce i se încredinţează spre transpor- 
tare 3). EI nu poate însă stipula neresponsabilitatea agenţi- 
lor sti, pentru casul când ei ar fi culpabili de dol sau de 0 greșală gravă, care este asimilată dolului 4), 
Despre daunele interese în obligaţiile care au de obiect 

0 sumă de bani. 
Despre dobândă. — Consideraţii genevale. 

Dobânda este despăgubirea legală sau convenţională, 
pe care debitorul unei sumi de bani numită capital (sors, 
caput), o dă proprietarului acelui capital pentru a se pu- tea servi de el un timp determinat 3), 

Cine ar crede că, față cu ideile economice moderne, 
după care nimic nu este mai legitim de cât ca capitalul 

| să nu remâe neroditor, altă dată acei care dădean banii 
lor cu dobândă erau considerați ca niște hoţi și pariciqli $). 

  

puţin importă dacă marfa ar fi sau nu susceptibilă de a fi taxată ad valorem. Cas. tr. D. P.92. 1. 520. 7]. Huc, loco cit. ») Bandry et Barde, Oplig., I, 493. 
) Cpr. Cas. fr. D. P. 90. 1. 93. D. P.%. Î. 574. 7. Huc, loco supră cit. 

3) "E. Huc, VII, 152, în fine. 
1) Vedi supră, p. 306, n. 3 şi 381. Vegi şi t. V,p.135,t. şi n. 3; p. 501, 514, 538, ete. 
5) Cpr. art. 1, partea III, eapit 10 din C. Caragea, care dă o definiţie incomplectă când dice că „dobânda se dice un a- tât, ce de pe tocmală dă datornieul împrumutătorului său pentru datoria sa“. Cpr. Ar. Pascal, Gazer. tribun., anul „1861, No. 8 
4) Cpr. Laurent, XXVI, 513, şi Dr. international, VIII, 188, 

O 
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Legea mo- 
saică, 

Dreptul ca- 
nonie. 

Legea mu- 
sulmană. 

CODUL CIV.—CARTEA III.—TIT. TIL—CAP. VII.—DOBENDA, 

Pentru mulți filosofi din antichitate, a da bani cu do- 
bândă însemnează, în adevăr, a ucide un om 1), şi Aristotel 
pune în principiu că dobânda e ste un „lucra coptra na- 
turei ?). 

brii 
De aceea, Moise, considerând pe toţi israeliții ca mem- 
aceleiaș familii, oprește împrumutul cu dobândă, însă 

numai între Iwrei: „Frati tuo non fenerabis, alieno autem 
foenerabist 3). 

Canoniștii, prin interpretarea greșită a unui text din 
Evang. lui Sf. Luca, unde se dice: faceți bine şi dați îm- 
prumut fără a aștepta ceva 4), au transportat porunca lui 
Moise şi în doctrina lui Hristos, căci Soborul de la Niceea, 
cel întăi sobor ecumenice, ţinut la anul 325 după Hristos, 
decretează destituirea tuturor clericilot care dădeau bani cu 

9) 

) 

Iv) 

) 

Troplong, Du prât, preface, p. 89. Vedi şi autorii citați de 
D. lorgu Radu, Economia politică (laşi, 1898), II, p. 340. Această carte a amicului şi colegului nostru un este lip- 
sită de valoare ştiinţifică, însă tiparul este aşa de puţin 
îngrijit în cât cetirea ei devine foarte anevoiasă, 
„Quid fanerari ? Quid hoininem  occideve 24 (Cicerone, De 
officiis). 
Aristotel, Politica, cart. 1, cap. 3, Ş$ 23, trad. lui Barthe- 
Imy St.-Hilaire. 
„Să nu iei dobândă dela frutele teu, dobenaă pentru bani, 
dobândă pentru bucate, dobândă pentru veri ce lucru. De 
la cel străin poţi să iei dobândă, dar de lu fratele teu să nu 
ei“. Deuteronomul (a 5-a Carte lui Moise), capit. 93, stih. 
19, 20. Veqi şi Exodul, capit. 22, stih. 25. — 

Imprumutul cu dobândă este în principiu oprit şi în legea 
musulmană. Vegi tr. nostru în limba franceză, p. 339, n. 
1. Vedi şi Meysonasse, Code civil musulman siivant le cadre 
du C. C. fr. (Paris, Ch. Mareseg, 1898), art. 887, p. 195.— 
Vedi însă în Aristarchi Bey, t. I, p. 48 urm, L. din 27 
Şeval 1280, care, modificând pe acea din 1266, fixează do- 
bânda legală la 19%, pe an, hotărînd reducerea dobândi- 
lor superioare la acea legală şi pedepsirea usurei. Astădi, 
în 'Tureia, maximul dobândei este de 9. Vedi Journal 
de droit international, t. 14, anul 1887, p. 514. Baudery et 
Wahl, Prâ, p. 433, No. 825, ad notam. 
Capit. 6, stih. 34, 35: » Mutuum date, nihil inde sperantes*. 
Romanii numeau împrumutul mutuum, pentru că obiectul 
împrumutat devenea din al meu al tâu: „Unde etiam mu- 
tuum appellatum est, quia ita a me tibi datur, ut ex meo tuum fiat“. (Instit., INI, 14, Pr., Quibus modis ve contrahitur 
obligatio).
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dobândă, disposiţie care mai în urmă s'a întins și la mi- reni. 
In pravila lui Matei Basarab, găsim un capitol în- treg, care se ocupă despre camătă, considerând-o ca cal- 

care de lege). 

  

') Eată cum se exprimă glava 281 din această pravilă: „Ma- Pravila lui rele Vasilie grăeşte în al 14-lea canon, cine ia camătă, de M. Basarab. va fi cliric şi va vrea acea dobândă nedreaptă și spurcată CIava 281. să o dea săracilor, de aceia să se ferească de acea boală, atunci poate să se facă popă. Pentru că grăeşte într'alt loc Marele Vasilie că plugarul ia plodul spicului, şi nu mai caută să ia sămânța de supt rădăcini, ear cămatnicul el ia şi plodarile şi tot, și nu'i lipseşte, sau nu lasă nimica ; fără de pământ sădeşte şi samănă, și fără sămânță săceră. Pentru aceea, arama şi argintul carele nu se nasc, ele nase 
preste fire, ear pământul carele rodeşte şi face pre firea lui, el remâne pustiu. | 

„De vreme ce au părut la mulţi de cei de mai 'nainte vreme a fi bună şi priimită dobânda cametelor, poate că doar o au vrut pentru zgârceala şi răutatea datornicilor, ci am socotit sau am judecat căci nu-i se cade să fie in- tru viaţa creştinilor, drept aceea să ne părăsim şi să fu- gim de dânsa, pentru că nu lasă sfânta şi Dumnezeiasca pravilă, ci o apără; pentru aceea porunceşte împărăţia noastră să m'aibă voe nici într0 socoteală nimenea a lua de la cineva camătă, ca să nu ne socotim că călcăm şi trecem legea lui Dumnedeu, ear de va fi luând cineva ceva, aceea să se socotească intru datorie, 
Această pravilă nu face de câta reproduce teoria pă- rinţilor bisericei, care vâd în împrumutul cu dobândă un act nedemn şi o varietate a furtului: „Cămătarii nu fac de cât să se îmbogăţească din miseria altora, dic Sf. Vasile, Sf. Bernard, Sf. Ambrosie şi alţi părinţi ai bisericei, și să tragă foloase neertate din foamea şi goliciunea saracului. A da bani cu dobândă însimnează a săcera fără a fi sa- manat și a comite un act de crudime nedemn de un creş- tin și de un om. Usura nu este de cât o specie a furtului, ete.“ Vedi N. Villiaumă, Nowe. ze. d'Economie politique, 1, p. 314, 315. L. Faucher, Mdlanges d'tconomie politique et de finances, II, p. 451. Laurent, Dr. înternat., VINIL, 183. — Aceste idei sunt însă greșite, și Calvin, superior, în această privinţă, lui Luther, care opreşte în pricipiu împrumutul cu dobândă, nepermițându'l de cât bătrânilor, văduvelor şi or- fanilor (v. Baudry et Wahl, Pr&, p. 431,n.5.L, Faucher, 0p. cit. II, p. 452 urm.), restoarnă vechia teorie, dicând că banul este 0 proprietate susceptibilă de a fi închiriată ca și pământul. V. Villiaume, op. cit., Ip. 316. Molinari, Cours d'£-
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Dreptul nos- 
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Legile anterioare Codului actual, reproducând prin- 
tru anterior-cipiile romane 1), recunose legitimitatea dobândei, însă fi- 

xează o sumă peste care părțile nu pot să treacă. 

Dreptul ro- 
- man, 

  

1) 

conomie politique, IL, p. 322. —Acest reformator nu admite 
însă de cât o dobândă potrivită, plătită numai de acei bo- 
gaţi. V. Garnier, 7. d'Econ. politique, p. 491, n. 1. 
La Romani, capitalul se numea capul sau sors, ear dobân- 
da, fanus, versura sau usuru (de la usus, u2). Prin fanus, 
se mai înțălegea încă însuş împrumutul cu dobândă. | 

Pănă la legea celor 12 tabule, cea mai mare libertate 
domnea în privinţa dobândei, a cărei singură margină era, 
după cum qice Tacit (Ann, VI, 16), lăcomia celor bogaţi. 
Decemvirii au hotărît însă un maximum pe care dobânda 
anuală nu putea să'l întreacă (legitima usura). V. Tacit, 
Ann, VI, 16. Mai tărgiu, dobânda a variat, şi Tacit ne 
spune (loco cit.) că legea Genucia, din anul 413, a oprit cu 
desevârşire împrumutul cu dobândă. Ceea ce este însă sigur 
este că, pănă la Justinian, dobânda cea mai mare, care se 
putea stipula în mod legal, era 12%, pe an, centesime u- 
sur) (L. 4, Dig, 192, 1, De rebus credilis), şi se plătea pe 
fie care lună, afară de împrumuturile măritime (nauticum 
foenus) (cpr. art. 601 urm. C. com.), în care dobânda putea 
fi cât de mare, din causa, pericolului în care se găsea cre- 
ditorul cât timp corabia se afla pe mare: „Trajectitia pe- 
cunia, propter periculum creditoris, guamdii, navigat navis, in- 
finitas usuras vecipere potest“. (Pauli Senten., Ş$ 3, II, 14, De 
usuris). Justinian găsind această stare de lucruri, reduce maxi- 
mul dobândei la 6'/, (semisses usure), admițând însă oare 
care excepţii. In adever, persoanele ilustre şi acele de un rang 
mai nalt nu puteau să stipuleze de cât 4%, ear bancherii 
şi acei care exercitau un comerţ licit, îl; qui ergasteriis 
preesunt, vel aliguam licitam negotiationem gerunt, puteau să 
stipuleze 8%/,, usgue ad bessem centesima. Cât pentru im- 
prumuturile maritime și acele de lucruri fungibile altele de cât bani, în care, precum am vEdut, nu exista nici o margină, Justinian hotări dobânda la 19%, (L. 9%, $1, Cod., 4, 32, De usuris şi L. 3, Cod., 4, 33, De nautico fa- 
nore). — Stipulaţiunile qe dobângi mai mari erau nule pen- tru excedent, ca usurare, şi nu produceau nici un efect, nici chiar ca obligaţii naturale (L. 26,:$ 1, Cod., 4, 32, De suris Şi L. 26, Pr., in fine, Dig., De condictione indebiti), de- 
bitorul care le ar fi plătit având dreptul de a le cere îna- 
poi (condictio ob injustam causam), Sau de a le imputa asu- pra capitalului (L. 26, $ 1, Cod, loco cit. și Pauli Senten., 
$ 2, II, 14, De usuris). Cpr. Van Wetter, Dr. rom., IL, $ 349. Accarias, Pr. de dr. rom., II, p. 1010, n. 1. Rambaud, Dr. rom., II, p. 37. Maynz, Dr. rom., II, $ 181 urm.—In privinţa agricultorilor, de la care nu se putea lua mai mult de 4%, v. Nov. 32, capit. 1, Nov. 33 și 34, capit. 1, ete.
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Astfel, Codul Caragea hotărește dobânda ce poate să Codul Cara- iee împrumutătorul, unul la 10 pe an (art. 2, partea, III, 863,£i C: Ca- 3 capit. 10), adecă 10%, ca și Codul Calimach : „Dobând; ertate de cătră legi, dice art. 1332 din Codul Calimach (994 c. austriac, modificat prin legi posterioare 1), sunt 

  

  

1) Art. 994 din C. austriac, care fixează maximul dobândei Codul aus- convenționale la 5 sau 6%, pe an, după cum debitorul a triac. constituit sau n'a constituit un amanet, precum și art. 995 din acelaş Cod, care fixează dobânda legală la 4%, în ma- terie civilă şi 6%, în materie comercială, sunt astădi abro- gate prin legile din 14 iunie 1868 şi 15 mai 1885 (art. 2). Dobânda, legală, este astăgi fixată în Austria la 5%. pe an. In celelalte țări, dobânda, legală variază după Împreju- Dobânda le- tări şi după starea economică a fie-cărei țări. Astfel, în gală în alte Grecia, unde starea, economică lasă de dorit și unde ea a tări. fost agravată prin ultimul resboiii, dobânda legală este de 8%, în materie civilă şi 9] în materie comercială (L. din 22 mai 1882); în Belgia, dobânda legală este 41/19], în materie civilă şi 51, 0], în materie comercială (L. din 20 dechem. 1890); în Serbia 6%/, (art. 601 C. C. din 1844); în Germania, dobânda legală este fixată la 4%, (art. 246 şi 288 din noul Cod, care urmează a se aplica în toată Ger- mania la 1 ianuar 1900); in Italia, 5%, în materie civilă şi 6% în materie comercială (art. 1831 C. C.); în Spania, 6%], (art. 1108 Cod. din 1889) ;. în Elveţia, 5%, atât în materie civilă cât şi în materie comercială (art. 83 c. fed. din 1881). După art. 119, $ 1 din acest Cod, în obligaţiile care au de obiect sume de bani, debitorul pus în întărdiere datorește dobânda de 5%, cu toate că părţile ar fi stipulat o dobândă mai mică. Art. 288 din Art. 288 c. noul Cod german prevede de asemenea că datoriile de sume Serman. de bani (eine Geldschuld) produc o dobândă de 4% pe an în urma punerei în întărdiere, creditorul având însă drep- tul la o despăgubire mai mare, de câte ori el va stabilică paguba este superioară acestor dobânqi. Vegi înfră,p.391,n.2. In principatul Monaco, dobânda legală este 5“, în ma- Principatul terie civilă şi 60/, în materie comercială, părţile putând Monaco. stipula 6%, şi în materie civilă, însă numai prin un act scris. Ori ce împrumut în care sar fi stipulat o dobândă mai mare, se consideră ca usurar, şi Codul penal (art. 494) obligă, în asemenea caz, pe imprumutător la, restituirea do- bândilor, fie că ele au fost plătite înainte sau puse în capete, sau sunt, datorite la termenul împrumutului (epr. art. 1344, 1345 C. Calimach, citate p. 390). Vegi Hector de Rolland, Dictionn. de dr. compart (operă la care am colaborat și noi), broşura France ef Monaco, p. 115. In coloniile franceze, do- bânda ce părţile pot stipula este astădi 8%, în materie 1 civilă şi comercială (L. din 13 april 1898, art. 61).
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dece la sută pe an, și când la tocmală nu sar fi hotărit 
câtimea lor, ci sar fi pomenit numai cuvântul dobândă“; 
și art. 1333 din acelaș Cod (995 C. austriac, modificat 
mai în urmă) adaogă: „Dacă nu din toemală anume ho- 
tărită, ci din legi se cuvine cuiva dobândă, trebue să se 
dee lui 109/, pe an“). 

Art. 1844, Apoi, art. 1344 și 1345 opresc și pedepsesc usura: 
1540 0. Oa- „Oprita cămătărie urmată în capete, dice art. 1344 din 

acest. Cod, se pedepsește: că un asemene camatarnic să se 
lipsească și de dobândile legiuite și să dee și împlineală 
pentru toată suma scrisă în sinet, luând fără dobândă 
suma câtă cu adevarat au împrumutat“ ; și art. 1345 din 
acelaș Cod adaogă: „Cămătăria oprită în dobândi se pe- 
depsește cu aceasta, că mârșavul creditor are să peardă 
toate dobândile câte au luat pe vremea trecută peste do- 
bânda legiuită, şi să dee și împlineală». 

Codul actual. Codul actual proclamă libertatea dob&hdilor conven- 
modif. pria ţionale, hotărind o dobândă de 10%, pe an, în toate casu- 
„din y de- 

chemb. 1882. 
rile în care nu sa hotărît de părţi cuantumul ei (art. 1589). 

O lege posterioară din 9 dechem. 1882 a modificat 
însă această disposiţie, fixând dobânda legală la 5%/) în 
materie civilă și 6%/, în materie comercială >), în toate 
casurile în care nu sa hotărit de părţi cuantumul ei, păs- 
trând însă principiul libertăței dob&ndilor convenţionale 3). 
  

Codul Andr. 1) După Codul lui Andr. Donici (art. 2, capit. 19, despre ca- 
Donici și 
Ipsilant. 

Cod. Cara- 
pea, 

mătă), dobânda ce se cerea prin judecată era obicinuit 10%, 
pe an, ear dobânda după pravilă (legală) 12%, pe an; şi 
$ 3 din acelaş Cod şi capit. adaogă: „Camăta mai pre sus 
de cât ceea ce este legiuită, nu este slobodă a se lua, și 
dacă se va lua, să se socotească prisosul în capitalul da- 
toriei“.— Veqi şi Codul lui Ipsilant, care fixează o dobândă 
peste care părţile nu pot să treacă, macar că dobânda este 
de tot oprită şi nu se permite de cât pentru lesnirea neguțito- 
rii și a trebuinței oamenilor (art. 3, capit. pentru dobăndi). 

2) Codul Caragea (art. 2, partea III, cap. 10) prevede că, pen- 
tru datoriile poliţilor ce nu se plătesc la soroc, dobânda 
este îndoită, adecă 20%, pe an. O circulară a departamen- 
tului dreptăţei din 1852, deslușind schimbările aduse de 
Codul de comerţ, care a modificat, în această privinţă, Co- 
dul Caragea, ordonă pe viitor ca să nu se mai plătească 
20%], pentru datoriile contractate prin poliţe. Vedi această 
circulară în Cod. Caragea (ed. Brăiloiu), p. 29, n. 3. Cpr' 
Ar. Pascal, Gaz. tribun., anul 1961, No. 8. 

3) Chestiunea de a se fixa un maximum al dobândei peste care
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In materie comercială, legiuitorul fixează o dobândă mai mare: 1% pentru ca acel care împrumută pe un co- 

  

părţile să nu poată trece, s'a discutat şi la noi cu ocasiu- nea, legei asupra clausei penale din 1879. Unii, în adevăr, voeau s'o fixeze la 12, ear alții la 1 0, şi Camera depu- taților o fixase chiar la 12%, pe an (art. 2 L. din 1819, proiectul votat de Cameră). 
In Senat însă, comitetul delegaților a suprimat acest text, înlocuindu'l prin art. 3 al legei din 1879, care s'a a- daos la art. 1089. Vasile Boerescu, raportorul legei din 1879, a combătut mai cu samă ideea susținută de ministrul de justiţie de atunci, d. E. Stătescu, care tindea la desfiin- țarea principiului libertăţei dobândilor : „Dobânda, o ştiţi prea, bine, dice raportorul, nu este de cât chiria, de cât plata, serviciului capitalului, Capitalul este și el o marfă care se vinde, care se închiriează. Cu ce drept legiuitorul ar veni să fixeze maximul preţului acestei marie, sau maximul chiriei sale? Aceasta ar fi tot atât de nedrept şi de nelogic cum ar fi când sar fixa maximul prețului oii căror altor mărfari... Taxa dar: a dobândei am lasat-o liberă, tot .cum era pănă acum în Codul civil. Şi dacă această taxă a variat, dacă ea a fost a dese ori prea mare, causa n'a fost în lipsa de legi care ar fi limitat-o, ci în lipsa de institute de credit; causa a fost că capitalurile erau scumpe prin ele înşile... ete.“ Vedi Monitorul oficial din 1 tevr. 1819, No. 25, p. 559. — Şi tot în acest, discurs, raportorul se râdică cu putere şi cu drept cuvânt în contra ideei nepotrivite de a se mări cuantumul dobândei: „Curios spectacol ar fi acesta! Ca toţii putem crede că de la 1864, când s'a făcut Codul civil, şi pănă astădi, ţara să fi prosperat ca şi creditul public. Prin urmare, tendințele, Inerările noastre trebue să aibă de scop a face să se micşoreze dobânda, a face să se ef- tenească capitalurile. Noi însă, după atâţia ani, am veni din contra să facem a se mări dobânda, a mări maximul ei la 19%. Noi ne propunem cu toții ca, prin înfiinţare de institute de credit, să facem a se rădica creditul public. Noi toţi dorim și sperăm a vedea cât mai curând o bancă, de scont şi de circulațiune, de vreme ce numai prin 0 aşa bancă se pot efteni capitalurile, şi fără dânsa nimic nu veţi putea face ; în deşert veţi încerca să scădeţi dobân- dile, să încurajați industria, ȘI cu toate acestea, tot noiam veni să declarăm că cursul capitalurilor la noi este în rea- litate cel puţin de 12%/, 1. Cum credeţi atunci că veţi mai găsi capitaluri care să consimte a veni să circule la noi în țară cu un folos mai mic de 12 */ ?...*. Monitorul ofi- ciul, loco supră cit. 

Chestiunea de a se şti dacă dobânda trebue sau nu să Controversa. fie liberă, este, ce e dreptul, controversată între economiști, la care liber- 
pu Ă (N , 

;” tatea dobân- insă cu toate că unii ar voi ca legea să fixeze un maxi- dei a dat loc.
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Dreptul 
străin. 

Art. 247 C, 
german. 

Art. 1882 C. 
italian. 
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merciant este mai expus la perderea capitalului său; și 20 

mum pe care părţile să nul poată întrece, mai cu samă în 
materie civilă (cpr. Guillouard, Pră, II; N. Villiaume, 
Nomveau tr. d'Economie politique, I, $ 4, p. 321 urm., etc.), 
totuşi majoritatea autorilor sunt pentru libertatea absolută 
a dobândei, fiind că, precum foarte bine a dis V. Boeres- 
cu în discursul sus citat, capitalul este o marfă a cărui 
preţ nu poate în principiu fi fixat de mai "nainte de legiui- 
tor. În acest din urmă sens se pronunță, cu drept cuvânt, 
Targot, Bentham, Stuart Mill, Molinari (Cos d'Economie 
politique, ed. a Il-a, 1, p. 333 urm.), I. B. Say (Tr. d'Eeo- 
nomie politique, p. 418 urm.), Baudry et Wahl (Pra, 812), 
Wolowski, Paul Leroy Beaulieu, ete. Vedi şi Ar. Pascal, 
Gazeta tribun., anul 1861, No. 8. | 

De aceea, libertatea dobândei este mai pretutindene le- 
gea comună, Astfel este, de exemplu, în Anglia (bill din 

- 10 aug. 1854) (cpr. Trib. civ. Paris, 19 mai 1885, Journal 
de dr. înternat., tom. 19, anul 1885, p. 305 şi Er. Lehr, 
Droit civil anglais, 524 şi 810) ; în Olanda (L. din 22 dech, 
1857 şi art. 1804 C. C.); în Rusia (Ueaz din 6 martie 1319, 
promulgat de Senat la 10 april 1879); în Danemarca (|. 
din 6 april 1855); în Belgia (L. din 5 mai 1865); în Ita- 
lia, (art, 1831 C. C.); în Spania (L. din 14 martie 1856 şi 
art. 1108, 11755 C. C. din 1889); în Portugalia (art. 102 
C. com.); în Norvegia (L. din 1857); în Suedia (Leg. din 
1864); în Austria (L. din 14 iunie 1863) ; în Ungaria şi în 
Elveţia, în cele mai multe cantoane (L. genoveză din 7 
fevr. 1857); în Francia, însă numai în materie comercială 
(L. din 12 ianuar 1886), etc. Aceiaş soluție este admisă, 
afară de mici excepţiuni, și în America. Vedi legile ci- 
tate de Baudry et Wabl, Prât, p. 433, ad notam. 

Noul Cod german admite, conform legilor anterioare, 
libertatea dobendilor atât în materie civilă cât şi în ma- 
terie comercială (art. 246), însă art. 247 permite debitoru- 
lui, care ar fi stipulat o dobândă mai mare de 6%, dea 
restitui capitalul după şase luni, prevenind pe creditor şase 
luni înainte, părţile neputând prin convenţia lor să renun- 
ţe la această facultate acordată debitorului, nici so res- 
trângă. Această disposiţie nu se aplică însă obligaţiilor la 
purtător. „Ist ein hoherer Zinssatz als sechs vom Hundert 
fiir das lahr vereinbart, so kann der Schuldner nach dem Ab- 
laufe von scchs Monaten das Kapital unter Binhaltung einer 
RKiindigungsfrist von sechs Monaten fiindigen. Das Kiindi- 
gungsrecht kann nicht durch Vertrag ausgeschlossen oder be- 
schrânkt werden. — Diese Vorschriften gelten nicht fiir Schuld- 
verschreibungen auf den Inhabert. 

Codul italian are o disposiţie aproape identică, Art. 1932 
din acest Cod, permite tot-deauna debitorului, după cinci
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pentru că, în comerț, banii produc un folos mai mare: 
Pluris valet pecunia mercatoris. (Cpr. Baudry, II, 898). 

Așa dar, părţile pot stipula astădi ori ce dobândă D), 
remân6nd însă ca ea să fie redusă de judecători, de câte 
ori ar constitui o clausă penală deghisată sau ascunsă 2), Reducerea 

Dacă dobânda a fost stipulată prin convenţia părţilor dobângilor 
și este excesivă, nimic mai simplu; judecătorii vor aprecia gaoezive. L. 
după împrejurări dăcă asemene dobândi constituesc o clau- — 1879, 
să penală deghisată. Dacă însă procentele au fost puse în 
capete ?), dovada va fi foarte anevoioasă şi nu va putea cele 
mai multe ori fi făcută de cât prin juremântul creditoru- 
lui, ceea ce va face adese-ori ca chestiunea să fie compro- 
misă, pentru că cine își face o profesiune de a se folosi 

  

ani de la data contractului, dopo cinque anni dal contratto, să 
vestituească sumele pentru care s'a stipulat o dobândă mai 
mare de cât acea legală, chiar dacă el ar fi renunţat la a- 
ceastă facultate, non ostante qualsiasi patto contrario. EL 
trebue însă să previe înscris (pe iseritto) pe creditor şase 
Inni înainte, acest avertisment aducând de drept renunţa- 
rea la termenul care a mai remas a curge: „il guale avviso pro- 
duce di diritto lu rinunzia alla piiu lungu mora convenitat. Vedi 
şi art. 574, 515 din C. bulgar, citate infră, p. 417, ad notam. 

1) Acest principiu nu este admis de legiuitorul francez de sura în 
cât în materie comercială. (L. din 12 ianuar 1886, publi- dreptul 
cată în D. P. 86. 4. 33). In materie civilă, legea din 3 8trâin. 
sept. 1807 şi din 19 dechem. 1850 find încă în vigoare, 
împrumuturile obicinuite cu o dobândă mai mare de 5%j. 
constituesc delictul de usură. Legile asupra usurei au fost 
desființate în mai toate legislaţiunile moderne, de ex., în 
Austria (L. din 14 iunie 1868), în Germania (L. din 12 
mai 1866 și din 14 nov. 1867), în Olanda ([. in 22 dech. 
1851), în Anglia (L. din 10 aug. 1854), în Italia (art. 1831 
C. C.), în Spania (C. penal revisuit la 1850), ete. Vedi ra» 
portul deputatului Jozon, în D. P. 86. 4. 32, ad notam. — 
In Austria însă, o lege din 28 mai 1881 şi în Ungaria, o 
lege din 2 mai 1883, inaplicabile în materie comercială, 
pedepsesc pe toţi acei care abuzează de libertatea dobân- 
dilor pentru a exploata pe imprumutătorii care nu se pot 
apara. In Belgia, părţile sunt libere de a stipula ori ce 
dobândă, convenţională (L. din 5 mai 1865), însă art. 494 
din Codul penal pedepseşte usura obicinuită când împru- 
mutătorul a abusat de slăbăciunea și pasiunile împrumuta- 
tului. Cpr. şi art. 138 din noul Cod german, citat supră, p. 
283, n. 1. Ar fi de dorit că asemenea penalitate să fie in- 

„__ trodusă şi în legislația noastră. , 
*) Vedisupră, p. 286, t. şi n. 4; 390,, şin. 3,şiînfră, p. 399,t. şi n. 4. 
3) pr. art. 1344, 1945 C. Calimach, citate supră, p. 390.
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de inexperienţa şi nevoile altuia, nu-și va face, cu bună samă, nici un scrupul de a f sperjur. 
Se poate chiar întâmpla ca debitorul să fi fost silit moralmente, dacă nu materialmente a renunța de mai îna- inte la deferirea juremântului, așa în cât el să fie lipsit și de acest mijloc de probă. Asemenea renunțare având însă de scop ascunderea unei fraude la lege, tribunalele, cu bună samă, nu o vor admite, pentru că, după cum foarte bine dice tribunalul din Iași, Sar rădica, în asemenea caz, debitorilor nenorociţi singurul mijloc ce ar mai avea dea se apara contra lăcomiei cămătarilor 1). 
Aceste consideraţiuni generale asupra dobândei fiind expuse, să venim acum la art. 1088, care, pentru obliga- țiile ce au de obiect o sumă de bani, stabilește o îndoită derogare de la regulele “generaie asupra fixărei daunelor interese. 

Art. 1088. — La obligaţiunile care au de obiect o sumă oare care, daunele interese pentru neexecutare nu pot cuprinde de cât dobânda legală, afară de regulele speciale in materie de comerţ, de fidejusiune și societate. 
Aceste daune-interese se cuvin fără ca creditorul să fie ținut a justifica despre vre-o pagubă ; nu sunt debite de cât din diua cererei în judecată, afară de casurile în care, după lege, dobânda curge de drept. (Art, 399, 400, 420, $ 2, 1046, 1018, 1079, 1081, 1504, 1550, 1586, 1589 moaif. prin L. din 9 dech. 1882, 1669 C. C. Art, 43, 335, 380 C. com. Art. 1153 C. fr.). 

Mai înainte de toate trebue să observăm că, pe când 
în obligaţiile de a da sau de a face, creditorul are drept 
la daune atât pentru inexecutarea obligaţiunii cât şi pen- 
tru întărdierea execuţiunei (art. 1082), în obligaţiile care 
au de obiect o sumă de bani, nu poate să fie vorba de 
daune compensatorii, adecă datorite pentru inexecutarea 
propriu dise a obligaţii, de și textul nostru (art. 1088) 
vorbeşte de inexecutare, ci numai de daunele moratorii, ade- 
că datorite de debitor din causă că el nuși a îndeplinit 
obligaţia la timp, propter moram debitoris. 

Daune mora- In adevăr, daunele datorite pentru inexecutarea obli- torii. gaţii, numite compensatorii, nefiind de cât o compensare 
bănească a pagubei suferite de creditor prin inexecutarea 

  

1) Cpr. 'Trib. Iaşi, 15 dechembrie 1898 (D. G. Maxim preşed.), Curierul judiciar din 1899, No. 2.
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obligaţii debitorului, obligaţia de a da sau de a face se trans- 
formă în bani, și în locul unei prestaţiuni în natură, cre- 
ditorul dobândește o executare în bani, transformare care, 
din capul locului, este făcută, sau mai bine dis, este cu 
neputinţă de câte ori obligaţia primitivă consistă ea însuș 
în o sumă de bani. Nu poate deci să fie vorba, în specie, 
de daune-interese compensatorii, ci numai de daune mora- 
torii, adecă care resultă din întărdierea adusă în execu- 
tarea obligaţii, care daune, în lipsă de o convenţie ex- 
presă, sunt cârmuite de regula specială statornicită de art, 
1088. 

Textul nostru este deci greșit când vorbește de dau- Gresală de 
nele interese datorite pentru inexecutarea obligații, căci el redacţie, 
nu trebue să vorbească de cât de daunele care resultă din 
inexecutarea la timp, sau mai bine dis, din întărdierea 
adusă executărei obligaţii, așa precum se exprimă art. 1153 
din C. francez și art. 1231 din Codul italian 1). Codul 
Calimach este deci mult mai exact: când vorbește de do- 
bândile datorite pentru prelungirea plății (art. 1760 şi 
1763, în fine). 

Dar aceasta nu este singura deosebire ce există între Derogare de 
obligaţiile de a da și de a face și acele care au de obiect la dreptul 
o sumă de bani. Art. 1088 mai face încă, în privința a- 
cestor din urmă obligaţiuni, și alte derogaţiuni la regulele 
generale privitoare la fixarea daunelor interese. 

I. In adevăr, pe când în obligaţiile care nu au de Dreptul ere- 
obiect o sumă de bani, daunele moratorii variază după ditorului la 
pagubele ce întărdierea executărei obligaţii a adus credi- gală. 
torului, în obligaţiile care au de obiect sume de bani, cre- 
ditorul, ori care ar fi dauna ce el ar fi suferit, nu poate, 
dacă el n'a stipulat o dobânaă convenţională, să ceară cu 
titlu de daune de cât dobânda legiuită a sumei datorite, 
adecă 5%, în materie civilă și 6 1/0 în materie comer- 
cială 2), şi decisiunea care ar condamna pe debitor la o 

) Cpr. Baudry, II, 897. 'Thiry, 11, 634. 7. Huc, VII, 153. 
Demolombe, XXIV, 612. Laurent, XVI, 306. Demante, V, 
10 bis 1. Vigi€, II, 1275 Arntz, III, 79. Berriat St. Prix, 
II, 4277. Marcade, IV, 528. Baudry et Barde, I, 494. 
Pand. fe., 1, 92152. 

2) Legea, din 9 dechembrie 1882.
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Art, 226 C. 
german. 

Art. 1998, 
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sumă mai mare ar fi casabilă pentru violarea art, 1088 1). Art. 1085, 1086 nu se aplică deci la obligaţiile care au de obiect o sumă de bani?). 
Se poate întâmpla, ce e dreptul, ca creditorul, prin neplata la timp, să fi suferit o daună mai mare de cât a- ceea pe care o dă legea, în care caz el va fi în pagubă: 

dar se poate întâmpla și contrariul, adecă ca creditorul, care ar fi primit banii la timp, să'i fi pastrat în ladă, sau Chiar să'i fi perdut ori cheltuit, în care caz el va fi în câștig. In ori ce caz, posiţia sa este destul de favorabilă în- tru cât el are drept la dobânda legală, fără a fi ţinut de a. justifica vre o pagubă (art. 1088, $ 2). Apoi, dacă el nu se mulțămea cu dobânda legală, nu avea de cât să stipuleze o dobândă convenţională, potrivită însă, ca să nu fie considerată ca o clausă penală deghisată (art. 1 L. din 20 fevr. 1879); şi dacă n'a făcut-o, vina este a lui. Prin urmare, el nu se poate plânge. Disposiţia art. 1088 este deci raţională, şi în lipsa ei, judecătorii ar fi dat o hotărire arbitrară, neavând. nici o normă pentru a putea aprecia dauna suterită de creditor prin neplata capitalului la timp 3). 

  

1) Cpr. Cas. rom. şi Cas. fr. Bulet. Cas. S-a I, 1875, p. 113. D. P. 81. 1. 150, D. P. 18. 1. 474.— Judecătorii ar putea însă, pe lângă dobânda legală, să acorde creditorului dau- nele ce el ar fi suferit prin contestaţia vexatorie şi de rea credinţă a debitorului. Cas. fr. şi C. Chambery, D. P. 9.1. 224, 212 şi 566. D. P. 79. 2. 919. Cpr. Cas. fr. D. P. %, 1. 22 şi 391. D. P. 99. 1. 85. Cpr. Trib. Ilfov, Dreptul din 1879, No. 32. Vegi şi tom. V,p. 407, t. și n. 2, 408, ete. T. Huc, VII, 15. Marcad6, IV, p. 439, n. 1. Laurent, XVI, 309 urm. Pand. fe., 1, 9176. Aubry et Rau, IV, $ 308, p. 108. Noul Cod german are o disposiţie expresă, datorită co- misiunei parlamentare, pentru a opri acţiunile vexatorii şi de rea credinţă : „Este oprit de a exercita un drept, dice art. 226 din acest Cod, când exerciţiul lui nu poate avea alt scop de cât dea aducealtuia o pagubă“. „Die Ausiibung eines Rechtes ist uneulăissig, ivenn sie nur den Zicecl haben kaun, einem Anderen Sehaden zuzufiigen“. Cpr. Landvecht fii» die Preussischen Staaten Qin 1 iunie 11%, 1, VI, Ş 37 şi, VIII, Ş 27. 
*) Cpr. Baudry et Barde, I, 496. Pand. fe., 1, 2158, 2) Un alt caz în care daunele sunt anume statornicite de le- ge, şi în care ele nu pot fi mai mari, este acel prevădut de art. 1998. 

In adevăr, după acest text, de câte ori s'a încheiat un
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Eată pentru ce o găsim și în Codul Calimach!). Noul Codul Cali- Cod german are însă o disposiție contrară, care n'a fost dul geaca 
admisă de cât în urma cererei camerelor de comerţ din 
Germania și care este criticată ?). 

Cu toate acestea, regula statornicită de art. 1088, du- ixcepţiuni pă care creditorul unei sumi de bani nu poate să ceară la principiul : A A Ri . . e mal sus. cu titlu de daune de cât dobânda legală a sumei datorite, 
sufere excepțiune în materie comercială, în materie de fi- 
dejusiune și: de societate. 

10 Prima excepție se referă la regulele relative la Materie co- materia cambiilor (art. 335 urm. Cod. com.), în care At ao! 
. ? 

336 C. com. 

  

contract cu dare de arvonă (convenție accesorie care pre- Supune validitatea convenţii principale), partea care nu este în culpă şi care nu cere executarea contractului, tre- bue să se mulțămească cu arvona ce a primit, sau s'0 în- toarcă îndoit, dacă ea, este în culpă, fără ca partea nevi- 
novată să poată cere daune mai mari, pentru că arvona este, în asemenea caz, o evaluare şi o lichidare convențio- nală a daunelor causate uneia san altei părţi prin neexe- cutarea contractului. Aceasta este teoria lui Pothier, pe care autorii Codului Pau urmat în totul în această privinţă. Cpr. C. Craiova, Dreptul din 1895, No. 37. Vedi şi supră, 
p. 298, text şi nota 3. 

1) La împrumuturi, dice art. 1163, in fine, din Codul Calimach Art. 1760, (1336 O. austriac), mare voe judecătorul să hotărească 1165 Cod, pentru prelungirea plăţii o globire covârșitoare legiuitelor Calimach. dobendi»; şi art. 1760 din acelaş Cod (1333 c. austriac) adaogă: „Paguba pe care datornicul a pricinuit creditoru- lui seu prin prelungirea alcătuitei plăți a capitalului, se răfuește cu plata dobândilor legiuite.* 
La Romani, acei condamnaţi a plăti o sumă de bani, Dreptul ro- care n'o plătise în timp de 4 luni, plăteau o dobândă de man. 12% ncentisimas usuras exigi procipimus“. L. 2, Cod., 1, 54, De usuris_ rei judicatae. 

Cpr. Baudry et Barde, 1, 50]. Saleilles, Bulletin mensuel de Art. 288 C. la societă de lăgisl. comparte, anul 26, p. 781 urm. „Datoria german. unei sumi de bani, dice art. 288 din acest Cod, produce o dobândă de 4% pe an în urma punerei în intărdiere. Dacă însă, pentru o altă causă, creditorul are legitit temeii de a cere dobândi mai mari, el poate so facă, fiind că cere- rea unor daune interese mai mari nu este oprită“. „Eine Geldschuld îst wăhrend des Verzugs it vier vom Hundert fiir das luhr zu verzinsen. Kann der Glăubiger aus einem anderen Rechtsgrunde hăhere Zinsen veslangen, so sind diese 
fortzuentrichten“. 

1%
 
—
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ul de comerţ derogă de la dreptul, comun 1), căci, în principiu, atât în materie comercială cât şi în ma- 
terie civilă, regula este că creditorul unei sume de bani 

poate să ceară şi să dobândească drept daune de tot dobânda legală 2), cu această deosebire însă, că în materie comercială, dobânda curge de drept fără nici o punere în întărdiere (art. 43 C. com.) 5). 

3983 

Cod 

nu 

cât 

Fidejusiune. 
Art. 1669, $3. 

20 A doua excepţiune este relativă la fidejusiune. In adevăr, art. 1669, $3 prevede că fidejusorul, care a plă- tit pentru debitorul principal, are regres în contra acestui 
din urmă atât pentru dobânda ce a plătit, chiar cănd da- toria nu producea dobândă, cât și pentru daune interese, dacă se cuvin 1). 

Societate. 
Art. 1504. 

30 A treia excepție, pe care textul nostru o prevede 
anume, ca și art. 1231 din Codul italian, şi pe care tex- tul francez n'o prevede, este relativă la contractul de socie- tate. In adevăr, după art. 1504, asociatul care era dator 

  

) 

” 

3) 

%) 

Această excepţie insemnează deci că, la caz de neplata unei cambii la scadență, posesorul ei este în drept a trage 0 contra-cambie asupra trăgătorului sau unuia din giranţi, și fiind că negociarea acestei noi cambii atrage noui chel- tueli, el va patea să incaseze aceste cheltueli, cu toate că ele ar întrece dobânda legală a sumei neplătite. Cpr. Po- thier, II, 171. 7. Rue, VII, 154. Baudry et Barde, I, 499. Larombire, 1, art. 1153, No. 16. Aubry et Rau, IV, $ 308, p. 101, n. 46. Mass6, Dr. comm. III, 1107. Lyon-Caen et Renault, Dr. com., IV, 383 urm. Thaller, Dr. conam., 1327 urm. Pand. fr. I, 2198. Demolombe, XXIV, 621. Laurent, XVI, 313. Demante, V, 70 bis III. Thiry, II, 634, în fine. Pand. fe. I, 2197, 2198. 
Vegi autorii citați în nota precedentă. — Curtea din Col- mar (8 iulie 1841) generalisânăd disposiția art. 1088, a de- cis că ea nu se aplică în materie comercială, însă această decisie a fost cu drept cuvânt casată. Vegi D. P. 45. 1. 362. Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a ], anul 1886, consid. dela p. 231. Bulet, S-a II, 189, p. 632. Veqi şi supră, p. 363, n. 4.—In Codul com. fe., simpla expirare a termenului nu este 
în principiu suficientă pentru a, pune pe debitor în întăr- 
diere. Vedi Lyon-Caen et Renault, Dr. comm., III, 39. Cas. tr. D. P. 94. 1. 49. Cu toate aceste, chestia este acolo 
controversată. Vedi Baudry et Barde, 1, 509, n. ?. Este de observat că art. 1669 nu reproduce întocmai tex- 
tul corespundător francez (art. 2028). Această schimbare 
de vedacţie este împrumutată de la Codul italian (art. 1915).
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| a pune în comun o sumă de bani și care n'a adus-o, re- | mâne debitor de drept și fără nici o cerere, de dobânda „ acestei sume, din diua în care trebuea. s'o plătească, fără a fi scutit şi de plata de daune înterese, dacă s'ar cuveni 1). Aceiaș soluţie este aplicabilă şi în privinţa sumelor ce unul din asociaţi ar fi luat din casa societăței în folosul seu particular. 
In ambele ipoteze, dobânda legală n'ar fi fost sufi- cientă, scopul unei societăţi fiind de a dobândi prin. uni- rea capitalurilor foloase superioare acelora pe care: pot să le producă capitalurile isolate 2), 
4 In fine, nu mai încape îndoială, de și textul n'o Convenţia „Spune, că ast. 1088 nu va mai fi aplicabil de câte ori păr- Părților. ţile, prin convenţia lor, au fixat daunele la o sumă mai mare de cât dobânda legală 5); destul este ca această do- bendă să nu ascundă o clausă penală, căci, în asemenea casuri, judecătorii ar putea, s'o anuleze, și să condamne pe debitor numai la dobânda legală, dacă datoria a deve- nit exigibilă în urma promulgărei legei din 20 tevr. 18794). II. Art. 1088 mai face încă o derogare de la drep- Creditorul tul comun în privinţa, obligaţiilor care au de obiect 0 Sumăde a justice de bani, căci, în aceste din urmă obligaţii, creditorul arevreo pagubă. dreptul la dobânda legală sau la acea convențională, dacă; erpEa asemene dobândă a fost stipulată, fără a f ținut de a tul comun. justifica vre o pagubă (art. 1088, $ 2), pe când, la caz de inexecutarea unei obligaţii de a da sau de a face, el nu poate să ceară și să dobândească daune de cât stabi- lind că întărdierea debitorului i-a adus o pagubă oare care. Legiuitorul de astă dată a fixat dauna de mai îna- inte, comme par une espece de fosfat, după cum se expri- Pi 

1) Şi art. 1504 a fost, puțin schimbat în redacţia sa tot după Codul italian (art, 1710). 
Cpr. Baudry et Barde, I, 499. Baudry et Wabl, Socit!€, 181. 'T. Huc, VII, 155. Troplong, Socizie, II, 541, 542. *) Cpr. C. Bucureşti, Dreptul din 1881, No. 94 și din 1891, No. 82. Vedi Pand. fr. I, 2201, și autorii citați acolo. 4) Cpr. C. din Bucureşti, Dreptul din 1891, No. 82 — Inaintea legei din 20 fevr. 1819, care anulează clausa penală în contractele de împrumut şi de prestaţiuni în natură, păr- țile puteau stipula o dobândă cât de mare, şi judecătorii DU puteau s'0 anuleze, fără a viola art. 969 şi 1066 urm. Cpr. Cas. rom. Balet. S-a I, anul 1879, consid. de la p. 203 urm.
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Altă deroga- 

“face de la dreptul comun, și pentru care nu se poate da nici 
re dela drep 
tul comun. 
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mă Pothier (II, 170), pentru a curma dificultățile la care 
ar fi fost expuși judecătorii în aprecierea determinarei ei 1). 

III. In fine, ultima derogare pe care art. 1088 o 

Cererea in un motiv serios, de și unii s'au încercat a o justifica 2), 
judecată. 

Art. 284 C. 
german. 

este relativă a punerea în întărdiere. In adevăr, pe când 
în obligaţiile de a da sau de a face, o simplă somaţie ex- 
trajudiciară constitue o punere în întărdiere suficientă (art. 
1079), în privinţa obligaţiilor care au de obiect o sumă 
de bani, legiuitorul nu se mai mulțămeşte cu o notificare, 
ci prescrie o cerere în judecată (art. 1088, $ 2, 1586)5), 

1) Cpr. Baudry et Barde, 1, 500, 501. Baudry, II, 899 şi toți 
autorii. Aceleaşi principii sunt admise şi în noul Cod ger- 
man (art. 288). 

2) Demolombe (XXIV, 625), Demante (V, 70 bis VI), Vigis 
(II, 1280), Thiry (II, 634) şi alţii, se încearcă a, justifica 
necesitatea unei cereri în judecată, dicând că dobânda mo- 
ratorie putând să mărească datoria întrun mod considera- 
bil, legiuitorul n'a putut de astă dată să se mulțămească 
cu o simplă notificare, ci a prescris o punere în întărdiere 
mai energică. La aceasta se respunde însă cu drept cu- 
vânt că un comandament prealabil (art. 496 urm. Pr. civ.), 
sau 0 recunoaştere din partea debitorului (art. 1865, $ 3) 
ar fi tot atât de energice ca și cererea în judecată, şi cu 
toate acestea, ele nu sunt, după lege, suficiente pentru a 
constitui o punere în întărdiere. Prin urmare, nu era nici 
o rațiune de a se distinge între daunele interese ordinare 
şi acele datorite în baza unei obligaţiuni, care are de obiect 
o sumă de bani. De aceea, în noul Cod german (art. 284, 
$ 1), o simplă somaţie din partea creditorului produce a- 
celaș efect ca şi cererea în judecată. Cpr. Laurent, XVI, 
320. Baudry, II, 900. Mourlon, II, 1155, nota 1. T. Huc, 
VII, 156. Baudry et Barde, 1, 506. Eată cum se exprimă 
textul sus citat din Codul german: „Leistet der Schuldner 
auf eine Mahnung des Glăuhigers nicht, die nach dem Ein- 
tritte der Fălligheit exfolgt, so kommt er durch die Mahnung 
în Verzug. Der Mahnung steht die Erhebung der Klage auf 
die Leistung sowie die Zustellung eines Zahlungsbefehls im 
Mahnverfahren gleich“. 

5) Remâne însă bine înțăles că părţile sunt libere de a con- 
veni că dobânda va fi datorită în virtutea unei simple so- 
maţiuni extrajudiciare, şi chiar de drept fără nici o pu- 
nere în întărdiere (art. 969, 1079, punctul 2). Demolombe, 
XXIV, 644. Larombiere, I, art. 1153, No. 39. Pand. fr], 
2345. 'T. Huc, VII, 161, în fine. Baudry et Barde, 1, 5%. 
Vigi6, 11, 1284. Vegi şi înfră, p. 407.
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ceea ce însemnează că, în obligaţiile care au de obiect, sume de bani, dobânda va curge de la întroducerea acţiu- nei, ear nu numai de la pronunțarea hotărirei 1), 
| Pentru ca cererea în judecată prescrisă de art. 1088 Condiţiile ce PSI - aa: : atu an nai trebue să ȘI introdusă fie înaintea tribunalelor ordinare, fie înaintea întrunească, 

cererea în 
judecată. 1) Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a I, 1878, p. 292. Bulet. anul 1882, p. 1152. Bulet. 1883, p. 1169. — O hotărire judecătorească avend efect, retroactivedin diua chemărei în judecată (vedi 

  

> asupra acestui principiu incontestabil şi necontestat, Gar- sonnet, Py. cio., II, $ 257, p. 262, 263), dobândile acordate prin acea hotărire încep a curge de la data întroducerei acțiunei, chiar dacă hotărirea nu spune aceasta în mod ex- pres. C. Craiova, Dreptul din 1892, No. 78. 
Pentru ca, întrun împrumut cu termen, să fie nevoe de o Art. 158, cerere în judecată spre a face să curgă dobânda morato- rie, se cere însă ca, părţile să fi păstrat tăcerea în privin- ţa dobândei, adecă să nu fi stipulat nici o dobândă con- venţională (cpr. C. Bucureşti, Dreptul din 1887, No. 7), căci dacă împrumutatul s'a obligat a restitui suma împru- mutată întrun anume timp şia plăti dobânda convenţio- nală pănă la acea, epocă, aceste dobândi continuă a curge, la caz de neplată la timp, și după expirarea termenului stipulat, fără ca să fie nevoe de o cerere în judecată, şi aceasta chiar dacă e n'a dis că va plăti dobânda și după e- piravea termenului, sau până la deplină achitare, de oare ce, în lipsa unei anume stipulațiuni, nu se poate admite că un împrumut pentru care părţile au stipulat dobândă, să se transforme, după expirarea termenului, întrun împrumut gratuit. Vegi în acest sens, Cas. rom. C. București şi Cra- iova, Bulet. Cas. S-a 1, anul 1888, p. 545. Bulet. 1889, p. 1042. Bulet. 189%, p. 563. Dreptul din 1887, No. 41. Drep- tul din 1891, No. 49 şi 82. Dreptul din 1894, No. 12. Cas, tr., 10 mai 1837. Repert Dalloz, Pret ă întârâts, 98, n. 3. Laurent, XXVI, 516. Aubry et Rau, IV, $ 394, p. 601. Repert. Dalloz, Prât ă intârets, 98. Fuzier-Herman, ÎI, art. 1153, No. 136 şi IV, art. 1905, No. 9. Guillouard, Prât, 127. Rollana de Villargues, Repert., v” Interâts, 141. Mer- lin, Repert., vo Intârâts, $ 3, No. 12, t. VIII, p. 524 urm. și Quest. de droit, t. IV, Inscription hypothtcaire, $ 1. Da- Vergier, XXI, Du prât, 957. Cpr. art. 6, partea III, capit. 10 din Codul Caragea, unde se dice: „Cel ce e dator bani Cod. Cara- fără dobândă, însă cu soroc, acela după soroc e dator şi ea. „ dobândă“, — Contră C. lași (decisie casată). Dreptul din 1888, No.23. c. Bourges şi Bordeaux, Râperţ. Dalloz, Prâ& ă întertis, 29, n. 1 şi 2. 
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Art. 768 
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Reclamaţia 
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arbitrilor, la caz de compromis (art. 339 urm. Pr. civ.)!), 
să facă să curgă dobânda, trebue să fie făcută în formele: 
prescrise de lege, pentru. că un act nul în, privinţa -forme-. 
lor neavând existență legală, este lipsit de ori ce efecte?). 

  

') 

) 

Cpr. Bauâry et Barde, 1, 517. Cas. fi. D. P. 47. 4. 367, 
No. 7 
Baudry, II, 902. Pana. fe., 1, 2250 urm. T. Huc, VII, 156. 
Laurent, XVI, 324. Demolombe, XXIV, 630. Larombiere, 
I, art. 1153, No. 25, 26. Garsonnet, Pr. civ., II, $ 951, p. 263. Baudry et Barde, 1, 516. Aubry et Rau, IV, $ 30, 
p. 9%, t. şi u. 16. Cpr. Cas. fr. D.P.8.3. 236, No. 3. — 
Contră. Carre-Chauveau, Lois de la proced. cis., |, p. 211, 
asupra art. 59. Veqi şi supră, p. 362. 

O acţiune pre-matură făcută inainte de expirarea ter- 
menului unui împrumut mar face să curgă dobânda mora- torie (C. Iaşi, Dreptul din 1888, No. 23), nici cererea fă- cută pe calea gracioasă (Cas. rom. Bulet. S-a Î, anul 1889, ultimul conșid.. p. 58), nici cererea unui sechestru (Cas. rom. Bulet. S-a 1, anul 1879, p. 874). 

Cererea de a fi colocat întrun tablou de ordine a credi- torilor este insă o cerere în judecată în sensul art. 1088 şi face să curgă dobânda moratorie. Cpr. Aubry et Rau, IV, $ 308, p. 98, n. 15. Pand. fe., 1, 2259. Baudry et Barde, 1, 518. — Contră. C. Paris. Râpert. Dalloz, Prâ â 
interes, 58, n.3. 

Aceiaş soluție este admisibilă, cu toată controversa ce există asupra, acestui punct, în privinţa producerei sau pre- 
sentărei titlurilor creditorilor unui falit spre verificare. Această producere făcută conform dreptului comun (art. 168 urm. C. com.) interpelând atât pe falit şi ceialalţi cre- ditori cât şi pe sindic spre a contesta existența datoriei, echi-' valează cu o cerere in judecată şi face să curgă dobânda moratorie contra falitului, căci este de observat că dobân- dile a căror curs se găsește în suspensie prin falimentul debitorului faţă cu masa numai, nu încetează de a curge în contra falitului. Cpr. Lyon-Caen et Renault, D». com. VII, 273 şi 541. Baudry et Barde, I, 520. Phaller, Dy. comm. 1691. Cas. fe. D. P 93. 1. 538 şi nota lui Boistel. Sieg, 94. 1. 113 şi nota lui Labbe. C. Paris. D. P. 94. 2. 109. 

Arbitrul sezisat de operaţiile unei impărțeli fiind dele- gatul tribunalului (art. 737, 746 C. C. şi 691 Pr. civ.), se decide cu drept cuvânt că reclamaţiile formulate înaintea lui de cătră unul din comoștenitori, are caracterul unei ce- reri în judecată, şi în consecință, face să curgă dobânda sumelor cerute din qina formărei acestor reclamaţiuni. Cp. Bandry et Barde, 1, 519. Aubry et Rau, IV, $ 30, p. 98, n. 15. Cas. fr. şi C. Caen, D. P. 91. 1. 332. D. P. 50, 2. 111.
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De aceea, se decide în genere că cererea în judecată Cererea a-o 
adresată unei instanţe incompetente, suficientă pentru a WEată iei 
întrerupe prescripţia (art. 1870) şi pentru a face să curgă competente. 
dobenda de câte ori o simplă somaţie poate să producă IPlictiea 
acest efect (art. 1079)1), n'ar face să curgă dobânda mo- Controversa. 
ratorie în specie, pentru că legiuitorul nu face excepţie în 
această privință de cât în materie de prescripţie (art. 
1070)2). 

Naşte însă întrebarea dacă, pentru a face să curgă Creditorul 
dobenda moratorie, este de ajuns ca creditorul să ceară îe dreptul 
capitalul, fără a pomeni de dobândă, sau dacă el trebue să moratorie 
ceară şi dobânda ? După o părere, contrară jurisprudenţei în țiua fn 
celei mai recente, se susține câ cererea în judecată nu decată, cu 
face să curgă dobânda de cât dacă creditorul a cerut-o prin Wat că el 
acțiunea sa, şi partisanii acestui sistem se întemeiază pe însuș în acţiunea 
textul art. 1088, care prevede că daunele interese (00-Contro varsă, 
bânda moratorie) nu sunt datorite de cât din diua cererei 
în judecată; de unde ar resulta că ele trebue să fie ce- 
rute, și aceasta cu atât mai mult cu cât textul nu vor- 
bește de capital. Apoi, în favoarea acestui sistem se mai 
invoacă încă art. 1046, care nu este de cât o aplicațiune 
a acestui principiu, şi care prevede că cererea de dobendă 
făcută în contra unuia din debitorii solidari, face să curgă 
dobânda în contra celorlalţi; de unde resultă că, în ase- 
mene materie, dobânda trebue în ori ce caz să fie cerută 3), 

  

1) Vegi autorii citați supră, p. 362, n. 5. 
:) Bandry, II, 902.. Bandry et Barde, I, 516. Demolombe, 

XXIV, 631. Laurent, XVI, 324. Demante, V, 70 bis VII. 
Anbry et Rau, IV, $ 308, p. 9%, t. şi n. 16, care, în edi- 
țiile precedente, susținiuse părerea contrară. Larombiăre, I, 
art. 1153, No. 26. Garsonnet, Pr. civ., II, $ 957, p. 263, 
264. Caillemer, Des interets, p. 108. Pana. fr., 1, 9959. 1. 
Huc, VII, 156. Vigi€, II, 1981. Tot în acest sens este şi 
jurisprudenţa. Vedi D. P. 49. 2. 137. D. P. 55. 3.20. 
P. 56. 5. 256. D. P. 58. 2. 52. D.P.67.3.13.D.P.8. 
9. 286. Laurent (loco supră cit.) ne atestă că şi jurispru- 
denţa belgiană este tot în acest sens. — Contră. Carrt- 
Chauveau, Lois de la proctd. civ. (ediţia din 1880), |, p. 
217, v* Ajournement. Duranton, XXI,265. 1dem. C. Paris şi 
Orl6ans, Repert. Dalloz, Prât & interâts, GL. 

*) Cpr. T. Huc, VII, 158. Demolombe, XXIV, 626, 6217. Au- 
bry et Rau, IV, $ 308. p. 98, t. şi n, 13. Demante, V, 70 
bis VII. Acollas, II, p. 802. Bugnet asupra lui Pothier, II, ? 

p. 83, n. 1. Thiry, II, 634. Vigie, II, 1982. Caillemer, Des
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Acest sistem este însă inadmisibil. In adever, dobânda 
morătorie fiind niște daune interese, după cum aceasta re- 
sultă din art. 1088, aceste daune nu sunt datorite de de- 
bitor de cât în urma punerei sale în întărgiere, cu această 
deosebire că, în materie de obligaţiuni, care au de obiect 
sume de bani, leginitorul prescrie o punere în întărdiere pe 
care o socotește mai energică, adecă o cerere în judecată. 
Această cerere înlocuind somaţia extrajudiciară, creditorul 
trebue să ceară judecătoreşte de la debitor ceea ce el lar 
fi somat: de a plăti, dacă s'ar fi aplicat în specie dreptul 
comun, adecă art. 1079. Ori, este evident că el nu lar 
soma să plătească de cât capitalul; prin urmare, el va 

„cere numai capitalul, pentru că numai acesta i se dato- 
rește în momentul cererei. Această soluție este cu atât mai 
admisibilă la noi, cu cât textul nostru prevede că dau- 
nele interese (dobânda moratorie) nu sunt datorite de cât 
din diua cererei în Judecată, ear nu din diua cererei, după 
cum se exprimătextul fr., și fostul nostru profesor Boistel, unul 
din partisanii sistemului opus, într'o notă recentă Şi re- 
marcabilă asupra unei decisiuni a Curţei de casaţie din 
Francia !), dice, cu drept cuvânt, că dacă textul francez ar 
vorbi de o cerere în Judecută, aşa precum se exprimă tex- 
tul nostru, cu bună samă sar putea susține că această 
expresie se referă la cererea, principală, adecă a capita- 
lului, pentru că aceasta este dificultatea de căpitenie între 
părți. Prin urmare, chiar după părerea partisanilor siste- 
mului opus, noi avem un argument mai mult pentru a de- 
cide chestiunea în sensul că creditorul va avea, drept la 
dobânda moratorie din diua cererei în judecată, cu toate 
că el n'a cerut-o în acţiunea sa. Pentru ca judecătorii să 
poată condamna pe debitor la această dobândă, trebue 
însă ca creditorul so ceară prin conciusiile sale orale, 
pentru că nu se poate acorda ceea ce părţile n'au cerut. 
Aceasta ar constitui un mijloc de revisuire (art. 288 Pr. 

  

întirâts, p. 108. A. Boistel, nota în D. P., 93, I, p. 538. 
Toullier D. VI, partea II, 272. Marcad, IV, 532. Mass6- 
Vergs, III, $ 550, p. 402, nota 15. Cas. fr. D. P.64.1.73.D. 
P. 69. 1. 406. C. Limoges şi Bordeaux, D. P. 47. 4. 30%, 
No. 5 şi 6. Vegi şi Pand. fr., 1, 2279 urm. 

') Vegi D. P. 93. 1. 538, coloana 2, în fine.
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civ.). In acest sens se pronunță jurisprudenţa cea mai re- 
centă în Francia și o parte din doctrină 1). 

Pentru ca cererea capitalului să .facă să curgă. do- 
benda, nu este necesar ca datoria acestui capital să fie 
lichidă, fiind suficient. ca existența ei să fie certă 2). 

Trebue însă ca creditorul să fi precisat în deajuns o- 
biectul cererei sale pentru ca debitorul să poată opri: 
cursul dobândilor prin oferta reală ce ar face credito- 
rului 5). 

Cererea în judecată făcută contra unui codebitor so- 
lidar debitor principal, sau fidejusor (art. 1055), face să 
curgă dobânda în contra tuturor debitorilor (atr. 1046)4). 

De asemenea, urmărirea îndreptată contra debitorului 
principal face să curgă dobânda contra fidejusorului şi 
vice-versa, cererea, făcută contra fidejusorului face să curgă 
dobânda contra debitorului principal. 

405 

Art. 1046, 

Regula statornicită de art. 1088, după care, în ma- Art. 1088nu terie de obligaţiuni ce au de obiect sume de bani, do- 
este aplicabil 
la : daunele bânda nu curge de cât în urma unei cereri în judecată compensato- fiind excepţională, trebue să fie strict mărginită la ceasul 

anume prevedut, adecă la daunele interese care resultă 
din inexecutarea la timp a unei obligaţii ce are de obiect 
o sumă de bani, și nu poate fi întinsă la daunele com- 
pensatorii 8). 

:) Cpr. Laurent, XVI, 320. Baudry, II, 901. Mourlon, II, 1162. Baudry et Barde, 1, 515. Delvincourt, II, nota 7 asupra p. 160, p. 534 (eâiţia din 1834). Pigeau, Pr. civ., LI, p. 18. Chauveau sur Carr6, Pr. cio., Î, p. 213, Quest. 252. Pand. îr., 1, 2982. Labbe, nota în Sirey, 94. 1. 114, colona 3. Garsonnet, Pr. civ., II, $ 255, p. 260. Vedi şi D. P. 48.1. 233. D. P. 67. 1. 74 urm. D. P. 171. 1. 909 D. P. 91. 1. 208 şi 5 318, No. 5. D. P. 9%. 1. 538 mm. D. P. 94. 2. 449. 
2) Argument din art. 1090, după care restituţiunea fructelor, adecă o creanţă nelichidată în momentul cererei, produce dobândă din qiua cererei în judecată. Cpr. Baudry et Barde, 1, 521. Mass6, Dr. comm., III, 1688. Laurent, XVI, 323. Aubry et Rau, IV, $ 308, p. 97. Larombiere, Î, art. 1153, No. 19. Demolombe, XXIV, 667. 'T. Huc, VII, 158, in fine. Pand. fr., 1, 2286. Cas. fr. D. P. 52. 1.999. D.P.64. 1. 72. *) Baudry et Barde, loco supră cit. Cas. fr. D. P. 52. 1. 110. 4) Vegi explicaţia acestui text, supră, p. 186 urm. Cpr. Pană. fr., 1, 389, 230. 

5) Pand, fe, Odlig., I, 2302. 
*) Vegi supră, p. 394, 395. Cpr. Baudry, II, 902 bis. 

rii, ci numai 
la acele mo- 

ratorii.
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In cât privește aceste din urmă daune, judecătorii, 
în virtutea puterei lor discreţionare, vor putea să acorde 
creditorului o sumă superioară dobândei Jegale, care sumă 
va putea să producă dobândă de la o epocă anterioară 
sau posterioară cererei în judecată 1). 

Inaplicarea Art. 1088 nefiind aplicabil de cât la daunele dato- 
aut. 1088 în pite din causa întărdierei executărei unei obligaţiuni ce 
vendare. are de obiect o sumă de bani, de aici resultă că vândă- 

torul, care n'ar fi predat la timp lucrul vândut, va putea 
fi condamnat la o sumă de bani cu titlu de daune pentru 
nepredarea la timp a obiectului vândut și la dobânda le- 
gală a acestei sume cu începere de la o epocă anterioară 
chemărei sale în judecată?). 

Inaplicarea Disposiţia art. 1088, care fixează punctul de plecare 
ant. 1088 în al intereselor moratorii la cererea în judecată, fiind, pre- 
deliete sau cum am dis, o disposiţie excepțională, se aplică numai la 

guasi-deliete. op] eaţiile convenționale, care au de obiect o sumă de bani, 
și hu poate fi întinsă la dobândile alocate pentru repara- 
rea unui fapt prejudiciabil, delict sau quasi-delict. In ade- 
ver, dobândile alocate de judecători representând în ase- 
menea caz daunele compensatorii suferite de persoana le- 
zată şi făcând parte integrantă din indemnitatea ce tre- 
bue să i se acorde, ei sunt în drept de a fixa cuantumul 
lor, așa cum înțeleg, independent de ori ce cerere în ju- 
decată și de ori ce punere în întărdiere 3), pentru că, 

') Laurent, XVI, 326, 332. Demolombe, XXIV, 634. Aubry 
et Rau, IV, $ 308, p. 99. Baudry, IL, 902 bis. Lavrombitre, 
I, art. 1153, No. 19. Pand. fr, 1, 2311 urm. Cas. fr. D. 
P. 61. 1. 33 şi 427. D. P. 71. 5. 292, No. 4. Pand. PE 
miod. 89. 1. 199. D. P. 91. 1. 391. Cpr. şi Cas. rom., S-a 
1, decisia No. 231 din 1871 (nepublicată), citată de Chris- 
tescu, la art. 1088, nota 1. 
Baudry. II, 902 bis, în fine. Cpr. şi Cas. rom. Balet. S-a 
1, anul 1891, penultimul consid., p. 1092. 

2) Baudry, II, 869. Laurent, XVI, 327 urm. și XX, 523. 7. 
Huc, VII, 95, p. 144 şi 159, p. 226. Baudry et Barde, ], 
508. Demolombe, XXXI, 695. Sourdat, Responsabilite, ], 
109, 459, 460. Aubry et Rau, IV, $ 445, p. 150. Pand. fr. 
I, 2324. Jurisprudenţa este în acelaş sens. Vegi D. P. 54. 
1. 143. D. P. 56. 1.82. D. P. 57. 1.971. D.P.63.1. 
463. D. P. 64. 1. 363 şi 486. D. P. 68. 1. 81 şi 385.D. 
P. 71. 2. 246. D. P.13.1.190D.P.75. 1.312. D.P. 
83. 1. 319. Pund. Ptriod., 87. 1. 34. D.P. 89. 1. 97 şi 147. 
D. P. 91. 1. 128 şi 391. D. P.92. 1. 2779. Câs. rom. Balet. S-a 1, 

> 
—
 

t
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după cum foarte bine dice Curtea de casaţie din Francia, 
omul este în tot-deauna în întărdiere de a nu aduce al- 
tuia o pagubă !). 

Regula art. 1088, după care dobânda moratorie nu se Excepţii la 
datorește de cât în virtutea unei cereri în judecată, su- ant: 1988. 
fere mai multe excepțiuni. 

1% In casurile în care părţile au stipulat că dobânda Stipularea 
va curge de drept, fâră nici o punere în întărdiere (art. N pendei o 
969, 1079, 1363, $ 2)9). de drept. 

2% In casurile în care această dobândă curge de drept Casuile în 
după lege. Aceste casuri sunt prevedute de art. 399, 4005), da curge de 
+20, $ 1, 549, 552, 762, 994, 1241, 1278, 1363, $3, drept, după 
1504, 1544, 1550 C. C. 43, 336, 10, 380,383 C. com., ete.4). punea în 

3 In casurile în care ea curge în virtutea unei PU-intărdiere or- 
neri în întărdiere ordinare, adecă a unei simple somaţiuni, dinar Sim- 
de ex., în casurile prevedute de art. 420 Ş 2, 1363, Ş4, i 
1605, 1544, în fine, 1669, $ ultim 3), etc. | 

In fine, sunt casuri în care jurisprudența franceză copțiane 
admite că obligaţiile de a plăti sume de bani nu Produc sumelor da- 
dobânda moratorie nici chiar în urma unei cereri în ju-torite de Stat 
decată. Astfel, se decide în genere că Statul, în specie Stat, 
ministerul de finanțe, condamnat a restitui o sumă de baniContro versă. 
ca percepută pe nedrept, nu poate fi condamnat la dobândă 
moratorie, după cum nici el nu poate să ceară dobândă de 
la contribuabili €). 

1885, p. 424, ultim. consid. Bulet. 1877, p. 142. Bulet. 189, 
p. 399. Vegi supră, p. 367, şit. V, p. 484, t. şin. 2. 

) Cas. fr. D. P. 59. 1. 20. In tomul Va lucrării noastre, p. 
184, n. 2, această decisie este din eroare citată în D. P. 
99. 1. p. 30, în loc de p. 90. 

*) Vedi supră, p. 400, n. 3. 
3) "Putorii legali, tatăl sau mama remaşi în viaţă, nu sunt da- 

tori a plăti procente asupra intrebuinţărei venitului averei 
minorilor, lor fii, ei având usufruetul legal a. acestei averi 
(art. 338 urm. C. C.). Cas. rom. S-a 1. Bulet. 1899, p. 946. 

+) După art. 766 din Codul de comerţ (modificat, în această art. 766 C. 
privință, prin L. din 20 iunie 1895, art. 763 C. com. ac- com. din 
tual), sindicul care nu depunea la casa de depuneri şi con- 1887 
semnaţie sumele provenite din vândări și din încasări, tre- 
buea să plătească dobândă. 

*) Ultimul $ al art. 1669 este adaos de legiuitorul nostru, 
după art. 1915 din Codul italian.—In cât priveşte art. 1944, 
partea finală, (1996 C. fe.), vedi t. V, p. 334. 

% Cas. fr. D. P. 68. 1. 267. D. P. 76.1. 108. D. PL. 
„115. D. P. 84. 1. 332. Pană. fe., 1, 2346 urm. 
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Subvenţii, Tarisprudenţa Consiliului de Stat admite de asemene, puse, ete. în Francia, că Statul nu datorește procente moratorii pen- Stat... tru salariile, pensiile, bursele, subvenţiile, etc., pe care el nu le ar fi plătit la timp 1). 
| Pentru a se justifica această derogare de la dreptul co- mun se dice că nici un imposit direct sau indirect nepu- tând să fie mărit, micşorat sau modificat de cât în baza unei legi (art. 109 din Constit.), nici o lege nu împuterni- 
cește pe Stat, Comună sau Judeţ a cere de la contribua- bili procente moratorii pentru sumele datorite şi neplătite de dânșii, după cum tot astfel nici o lege nu obligă pe acești din urmă a plăti asemenea procente pentru banii ce ei ar datori diferitelor ramuri ale administrațiunei publice?). Acest argument nu este însă la adăpost de ori ce critică, și Statul a fost de mai multe ori obligat a plăti procente moratorii, pentru nefacerea plăţilor la timp. 

Astfel, Consiliul de Stat din Francia a alocat daune interese unui funcționar pentru simpla întărdiere a unei subvențiuni datorite lui de Stat?). 
Casurile în Dar dacă chestiunea de mai sus poate pănă la un care întărdi- A , , SSI _erea plăţei punct oare care fi îndoelnică, din causa principiilor care se datorestecârmuesc contabilitatea publică, nu mai încape îndoeală că culpei înc” Statul ar putea fi condamnat la daune morațorii de câte Statului. ori întărgdierea unei plăți ordonate s'ar datori culpei agen- ților sau prepuşilor săi 4), când sar reţine o garanție pe nedrept, etc. Curtea noastră supremă a decis de asemenea că, de câte ori Statui este în culpă pentru împlinirea ne- dreaptă a unor bani, de atâtea ori el datorește dobânda de la împlinire, ear nu numai de la chemarea în jude- __cată 8, 
Casmile în Statul este de asemene supus regulelor dreptului co- intervine ca Mun, de câte ori el nu intervine ca putere publică și exe- persoană de 
drept privat. 

1) Vedi D. P. 77. 3.20. D. P.83. 3. 113. D.P.84.3, 62. D. P. 88. 3. 21. Pand. fe., 1, 9354 urm. T. Huc, VII, 160. — Contră. Cons. de Stat, 9 aug. 1880. D. P. 82.3, 4, *) Cpr. Laurent, XVI, 336. Pand. fr. I, 2346. Larombitre, 1, art. 1153, No. 19. 
3) Vedi D. P. 82. 8. 4. Vedi şi alte decisii citate în Baudry et Barde, I, 50, n. 4 şi aprobate de aceşti autori. 1) Vedi D. P. 75. 3. 28. D. P. 8. 3. 91. Pand. fr. 1, 2358. 5) Cas. rom. Bulet. S-a 1, anul 1871, p. 142. 
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cutivă, ci ca persoană de drept privat, în raporturile sale 
cu csi de al treile!). 

Conflict între legile străine şi legea română în privinţa 
dobângilor.—Drept internaţional. 

Se poate întâmpla ca debitorul, fie el român sau stră- 
in, să fi contractat un împrumut într'o țară în care do- 
bânda legală este superioară sau mai mică de cât acea 
statornicită de legiuitorul român, și contractul să fie exe- 
cutor în România. In asemenea caz, naşte întrebarea, ce 
lege vor aplica judecătorii români, în privinţa daunelor 
moratorii, la caz de întărdiere adusă de debitor în execu- 
tarea obligaţii sale; legea contractului, adecă a ţărei în 
care raportul juridic s'a închegat (lex loci contractus), sau 
legea unde urma a se face plata, adecă legea română ? 

409 

Mai înainte de toate, nu mai încape nici o îndoealăCasul în care 
că părţile, capabile de a contracta, sunt libere de asere-! 
feri la legea ce ele ar crede de cuviință. Asemene con-c 
venţie constituind legea lor (art. 969), ea se va aplica în-e 
tocmai de câte ori n'ar atinge ordinea publică și banele 
moravuri (art. 5)2). 

1) Larombiere, I, art. 1153, No. 19. — In cât priveşte îndoi- 
ta personalitate a Statului, ca putere publică şi ca per- 
soană de drept privat, şi responsabilitatea sa din delict 
sau quasi-delict în această îndoită calitate, vedi t. V a lu- 
crării noastre, p. 547 urm. 

:) Cpr. A. Weiss, Tr. 6lâm. de dr. internat. priv, ed. a 92-a 
(1890), p. 628 şi Pand. Ptriod., 9%, 5, p. 1, ad notam. Pand. 

„în. Oblig., IL, 9966. Asser et Rivier, Zlâments de dr. inter- 
nat. price, 33, p. 10 urm. a trad. G. E. Schina. Folix et 
Demangeat, Tr. de dr. internat. privt, |, p. 221, urm. p. 
225 urm. Laurent, Dr. international, VII, 497 urm. Lecas- 
ble, Quest. de dr. internat. priv en matitre doblig., p. 235. 7. 
Huc, I, 159. Vincent et Penaud, Dichionn. de dr. internat. 
privt, v” Obligations, No. 2. Despagnet, Pr. de dr. internat. 
pisc, ed. a 2-a (1891), 481 urm. Haus, Dr. des ctrangers, 
112. P. Fiore, Diritto internazionale privato, 237.— Vedi însă 
Brocher, Cours de dr. internat. priv, LL p. 14 urm.— 
Art. 14 din Ante-proiectul de revis. a lui Laurent şi art. 
9 din C. italian (disp. prelimin.) sunt redactate în acest 
sens. Vedi şi art. 58 din C.” de comerţ ital. eliminat din 
Codul nostru. | 

Dacă însă părţile n'au lămurit prin convenţia lor legea 
la care ele au înțâles a se supune, judecătorii vor căuta să ] 
descopere voinţa lor probabilă, ceea ce va fi foarte uşor deţi 

părţile au de- 
erminat prin 
onvenţia lor 
legea la care 
le au înțăles 
a se referi. 

Nedetermi- 
narea legei 
a care păr- 
le au înțăles 
a sesupune.
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Dacă însă părţile nu aparţin aceleiaș naționalități, 
sau dacă n'au manifestat nici o voinţă în această privință, 

Casul în care 
părţile apar- 
ţin aceleiaş 

naţionalităţi. 

Casul în care 
părţile nu a- 
parţin ace- 

leiaş naționa- 
lităţi. 

Controversă, 

câte ori ele vor aparţinea la aceiaş naționalitate şi vor fi supuse aceleiaș legi, căci, in asemenea caz, în lipsa manifes- 
taţiunei unei voinţi contrare, cele mai multe ori ele vor fi înțăles, cu bună samă, a se referi la legea lor naţională, pe 
care 0 cunosc şi de care n'au avut nici un motiv de a se feri. In acest sent Hertius dicea foarte bine (De collisione legum, No. 10): „Si inter duos celebratur, verbi gratia, pactum, et uterque paciscens sit externus et unius civitatis civis, dubi- tandunmi non est actum a talibus secundar. leges patrie factum in patria valere“. Cpr. Weiss, loco supră cit. Pand. fr., Oblig., II, 9967. Laurent, op. cit., VII, 433, Despagnet, Dr. inter- nat. 481. Aubry et Rau, I, $ 31, p. 107, n. 65. Folix-De- 
mangeat, op. cit., p. 243, No. 101. Vincent et Penaud, op. și loco cit., No. 3. P. Fiore, op. cit., 93. Cas. fr. D. P 84 
1.286. Cpr. art. 5 C. Calimach (4 C. austriac). 

De câte ori însă părţile nu mai aparţin aceleiaș naţiona- lităţi, criteriul de mai sus lipsind, chestia este controversată. 
1% După o părere, în asemene caz, obligaţiile convenţionale vor fi cârmuite de legea personală a debitorului, pentru că, la 
caz de îndoială, convenţiunea interpretându-se în favoarea sa (art. 983), el are neaparat interes a, fi judecat conform 
acestei legi, care il apără şi pe care el e presupus a0 cu- 
noaște mai bine (Demante, I, 10. bis V.L. Durand, Essai de dr. intern. priv, p. 417 urm.); 20 După un alt sis- tem, admis mai cu samă în Germania, susținut de Sa- 
vieny, Bar, etc., și care pare a îi fost admis şi în drep- 
tul roman (L. 21, D., 44, 7, De oblig. et actionibus; Li. 3, 
Dig., 42, 5, De rebus auetoritat., ete.; L.19, $2, Dig, 5,1, 
De judiciis), obligaţia va fi cârmuită de legea unde contrac- 
tul urmează a fi executat, ao ut solveret se obligavit (L. 21, 
Dig., 44, 1), pentu că acolo obligaţia urmează a fi mate- 
vialmente realisată. Cpr. Savigny, System des heut. rămischen 
Pechts, VIII, $ 372. Bar, Das intern. Privatrecht, $ 66. Story, 
Conflict of laws, $ 280. Stocquart, Belgique judiciaire, anul 
1888, p. 147. In acest sens s'a pronunțat şi Curtea de Casaţie din Germania (Reichsgericht), la 10 mai 1884. V. 
Journ. de dr. internat. privt, anul 1886, p. 609.—30 In fine, 
după ultima părere, care mi se pare cea mai juridică, şi care 
este aproape generalmente admisă atât în doctrină cât şi 
în jurisprudenţă, de câte ori părţile vor avea o naţionali- 
tate deosebită, convenţia lor se va “interpreta după legea 
țărei în care ele au contractat (lez loci contractus) (cpr. art. 
9 C. italian disp. prelim.), pentru că, după toate probabi- 
lităţile, ele au cunoscut această lege şi au înţăles a se re- 
feri la densa (argument şi din art. 980, care prevede că 
disposiţiile îndoelnice se interpretă după obiceiul locului
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sau în fine, dacă voinţa lor nu este destul de clar expri- 
mată, ceea ce se apreciază în mod suveran de judecătorii 
fondului 1), dobânda moratorie la care va fi condamnat de- 
bitorul de cătră judecătorii români pentru neexecutarea la 
timp a obligațiunei sale, se va determina după legea ţărei 
în care s'a încheiat contractul, pentru că părțile, în lipsa 
unei convenţiuni contrare, sunt presupuse a fi avut în ve- 
dere această lege, care cârmuește tot ce este relativ la 
executarea sau inexecutarea contractului 2). 

:) 

” 

unde s'a încheiat contractul). Cp. în acest din urmă sens: 
Pand. fr., Oblig., II, 9971 urm. Weiss, op. cit. p. 632,t. şi 
n. 2. Mass6, Dr. comn., L, 599. Lyon-Caenet Renault, Dr. 
comm. III, 35. Aubry et Rau, ], $ 31, p. 106. Calvo, Dr. 
intern, ÎL, p. V1l. Laurent, dem, VII, 435 urm. Asser et 
Rivier, op. cit., 33, p. 12 a trad. Schina. Lecasble, op. cit., 
p.. 231. Feelix-Demangeat, op. cit, 1, p. 227, urm. No. %. 
Vincent et Penaud, op. cit., No. 9. Demolombe, 1, 105. Vedi 
şi t. I, partea I a lucr. noastre, p. 9l. Această soluţie este 
admisă nu numai de jurisprudența franceză (v. numeroasele 
decisiuni citate în Pand. fr., II, 9911), dar şi în ţările străine, 
de ex. în Austria (C. supremă, 9 iunie 1858); în Germania 
(Trib. superior de apel Lubeck, 15 fevr. 1858; Trib. Leip- 
zig, 21 fevr. 1811; 'Prib. sup. com. Leipzig, 4 dech. 1876); 
în Italia (C. cas. Torino, 11 martie 1871 și 6 martie 1872; 
Cas. Napoli, 1 martie 1883); în Belgia (Cas. belg. 30 ian. 
1879); în Anglia (Inalta Curte, 25 nov. 1885); în Suedia 
(C. sup. din Stockolm, 14 mai 1873); în Portugalia (C. Li- 
sabona, 3 nov. 1885), ete., ete. Toate aceste decisiuni sunt 
citate în Pand. fr., 11, 9972, în A. Weis, op. cit., p. 632,n.9 
şi în Vincent et. Penaud, aco supră cit. 
Cpr. Cas, fr. D. P. 84. 1. 286. — Trib. com. din Hamburg 
a decis (17 oct. 1865) că intrebuinţarea limbei engleze în 
un contract intervenit la Malaga între un Spaniol şi un 
German, implică din partea lor intenţiunea, de a se supune 
legei engleze.— S'a, decis de asemenea de Trib. din Paris 
(Sirey, 17, 2, 25), că faptul de a contracta cu un Stat stră- 
in atrage, în cât priveşte efectele contractului, supunerea 
la legea acelui Stat. In fine Curtea din Bruxelles a decis 
(13, martie 1885) că contractul încheiat în mod regulat 
înaintea unui agent consular străin, este presupus făcut sub 
imperiul legei de care acest agent atâmă. V.A. Weiss, 
9p. cit., p. 628, n.2. Vincent et Pânaud, op. şi ve cit., 11, 12. 
T. Huc, I, 162. 
Baudry et Barde, Oblig., 1, 497. Bauâry et Wabhl, Pret, 943. 
Lyon-Caen et Renault, Dr. comm., III, 35, p. 33. Despagnet, 
Dr. international, 482. T. Huc, VII, 166. C. Bourges, R&- 
pert. Dalloz, v? Organ. des colonies, 486, n. 1 (consideren- 
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„Momentul de: Tot conform acestei legi se va hotări şi momentul de când va „4 A . i e . ă nânţi curge doben- Când dobânda moratorie va începe a curge, dacă părțile da mora- nau făcut nici o convenție în această privință 1). torie. : 3 + : = a Controversă, Aceiaș lege va fi, cu bună samă, aplicată, de câte 
ori va fi vorba de a se determina culpa de care respunde 
debitorul, daunele-interese care pot fi datorite pentru i- 
nexecutarea obligaţii sale, punerea sa în întărdiere, acțiu- 
nile care aparţin creditorului, etc. 2). 

Controversa In Francia se discută și se controversează chestiu- care sa ra- . - A . la 3 . . 23 dicat în Nea de a se ști dacă, în materie civilă 5), judecătorii pot 
Francia în să admită o dobândă convenţională mai mare de 5 0/- con- "privinţa le- 2. A ai , gei din 1807.trar legei din 3 sept. 1807, atunci când părţile au stipu- 

lat o astfel de debândă, conform legei țărei în care ele au 
contractat ; și majoritatea autorilor se pronunță pentru a- 
firmativa 4). 

tele acestei decisiuni sunt reproduse de Paul Pont, Petifs contrats, Î, 211).—Contră. Cas. fr. D. P. 59. 1. 194. D.P. 81. 1. 217. D. P. 85. 1. 412. Foelix-Demangeat, op. cif., 1, p. 252, t. şi n. b. P. Pont, op. cit., 211. Laurent, Dr. în- 
ternat., VIII, 216. Weiss, op. cit., p. 641. L. Durand, op. cit, p. 418, n. 1. P. Fiore, op. cit., 967. După aceste din 
urmă autorităţi, daunele moratorii vor fi cârmuite de legea 
ţărei în care trebue să se facă plata (ez loci solutionis). ) Lyon-Caen et Renault, Dr. comm., III, 35 bis.— Vegi insă 
Weiss, care, şi în această privinţă, aplică legea locului în 
care contractul se execută, 

*) Vegi Despagnet, op. cit, No. 483, p. 484. 7. Huc, VII, 
166. Vincent et Penauă, op. cit., 59. iToate aceste chestiuni 
sunt însă controversate, şi unii aplică, în această pri- 
vinţă, legea, locului unde contractul se execută (lex loci exe- cutionis).  Vedi Aubry et Rau, I, $ 31, p, 107, 108. A. 
Weiss, op. cit. p. 640, 641 şi autorii ctaţi de Vincent et 
Penaud, op. cit. 61. 

3) Dicem în materie civilă, pentru că, în urma legei din 12 ianuar 1886, dobânda este liberă în Francia, în materie co- mercială, legea restrictivă din 3 sept. 1801 ne mai fiind astădi aplicabilă de cât la împrumuturile civile. Vedi supră, 
p. 392, ad notam, şi p. 393, nota 8. 

1) Cpr. Baudry et Barde, 1, 498. Baudry et Wahl, Pret, 941. 
Troplong, dem, 359. Despagnet, op. cit., 488. Guillouară, 
Prât, 143. Aubry et Rau, IV, $ 396,p. 607, t. şi n. 97. P. Pont, Petits contrats, 1, 910. Vincent et Penaud, op. cit., v* Tauz de Pinterăt, 1. Frenoy, Actes passâs ă VEtranger, p. 257. Brocher, op. cit., IL, p. 248. Durand, op. cit., p. 418, n. 1. 'Prib. Paris, Pand. Priod., 9%. 5. 1. C. Chambâry, D.
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La .noi, unde legiuitorul a admis libertatea dobângi- Legea elau- 
lor atât în materie civilă cât și în materie comercială, se sei, penale 
înțelege de la sine că judecătorii români vor aplica în to- dine publică. 
tul convenţia părților, fără a distinge dacă ele sunt stră- Pi 
ine sau române, remănând însă ca ei să reducă din con-  nilor. 
tract ceea ce li se va părea că constitue o clausă penală 
deghisată, şi aceasta chiar în casul când părțile ar fi stră- 
ine, pentru că legea asupra clausei penale a fost dictată 
de consideraţiuni morale şi de ordine publică, și a avut 
de scop apararea împrumutătorilor nenorociți contra lăco- 
miei usurarilor î). 

Judecătorul român nu poate deci să acorde protecţiu- Le 
nea sa unei convenţiuni, pe care iegea o stigmatizează cere a noului. 
ca imorală și contrară interesului obştesc. „Aplicaţiunea, Cod german. 
unei legi străine dice art. 30 din legea de întroducere a 
noului Cod german, (Einfiihrungsgesetz), nu are loc când 
este contrară bunelor moravuri, sau scopului ce 'și pro- 
pune legea germană“ 2). Ori, acest principiu este admis și 
la noi cu toate că nu există nici un text în această pri- 
vință 5). Dacă în Francia se găsesc autori, care susțin că 
legea din 1807, menită a reprima usura, aparține ordinei 
publice internaţionale €), apoi cu atât mai mult aceasta 
este adevarat în privința legei din 1819, asupra clausei 
penale, pe care o cerea de mult și în mod imperios starea 
economică a ţărei. 

  

P. 16. 2. 236.—Contră. Savigny, op. cit, VIII, $ 34. De- 
mangeat asupra lui Folix, I, p. 252, n. 2 (Felix nu în- 
părtăşeşte însă părerea adnotatorului seu). Stobbe, Handbuch 
des deut. Privatrechts, I, $ 31, n. 8. A. Weiss, op. ciţ,, p. 639. Laurent, Dr. international, VIII, 203. 

1) Vegi discursul D-lui E. Stătescu, citat supră, p. 286. 
?) „Die Anicendung eines auslândischen Gesetoes ist ausgeschlos- 

sen, aveun die Andwendung gegen. die guten Sitten oder gegen 
Ziveck eines deutschen Gesetzes verstossen 1wiirdet. Cpr. şi art. 
12 (disp. prelimin.) din Codul italian. 

2) Vedi t. I, partea IL, p. D,şit: V, p. 355, t. şin. 1. Cpr. 
Trib. Covurlui (G. V. Buzdugan făcând funcțiunea de pre- 
Şed.), Curierul judiciar din 1897, No. 93. 

4) Vedi supră, p. 419, nota 4.
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Dreptul ro- 
man. 

Leg. greacă. 

CODUL CIVIL—CARTEA II1.— TIT. III.—CAP. VII.—ART. 1089. 

Despre anatocism sau dobândă la dobândă. 

Art. 1089. — Dobânda pe timpul trecut poate produce do- 
bendă, sau prin cerere îu judecată, sau prin convenţiune specială, 
numai ca, în cerere, sau în convenţiune, să fie chestiune de do- 
bendă debită cel puţin pentru un an întreg. (Art. 399, 400, 
1544 C. C. Art. 43 C. com. Art. 3 LL. din 20 fevr. 1879). 

Art. 3 L. din 20 fevr. 1879. — Clausa prin care, de mai 
înaite şi în momentul formărei unei convențiuni alta de cât o 
convențiune comercială, se va stipula dobândă la dobândile da- 
torite pentru un an, sau pentru mai puţin, ori mai mult de un 
an, sau la alte venituri viitoare, se va declara nulă. (Art. 1089 
C. C. Art. 3170 C. com.). 

Anatocismul !) (avazezizus, de la âvă, din nou și T27034 
produsul banilor împrunmntaţi, adecă reproducerea fructelor 
prin fructe, îferafus fotus), este contractul prin care se 
stipulează dobândă la dobândă, adecă prin care dobânda 
este transformată în capital, și produce și ea, la rândul 
ei, dobândă. 

Anatocismul, permis la Greci ?), oprit la Indieni prin 
Codul lui Mani (Cartea VIII, $ 153), era în principiu o- 
prit şi la Romani, precum ne atestă mai multe texte 3), 

1) Cuvântul anatocism (usurce usurarum) se găseşte şi în Ci- 

*) 

i) 

cerone (Ad Atticu, V, 21). 
V. Vigi6, II, 1286. -- Grecii fiind un popor eminamente 
comerciant, legile lui Solon, departe de a reproduce pres- 
cripţiile legei mosaice, lasă din contra cea mai mare liber- 
tate în privinţa dobendei, care varia după cantitatea mai 
mică sau mai mare a numerarului, după gradul de solva- 
bilitate a împrumutătorului, etc., de la 12 la 48%. Cpr. 
Troplong, Du pret, preface, p. 8 urm. Baudry et Wabl, 
Du prâ, 813. Pand fe. t. VI, vo Anatocisme, 3.—Anato- 
cismul era deci permis la Greci. Eată, în adevăr, ce gă- 
sim într'o comedie a lui Aristofan, Nounii (A Naedai z25 
Aptezovăvaue) 

"li vâzer, w fonoszăzau 

asi pat sappăa ma ziua min? 
„Vai de voi, cămătarilor ! sunteţi perduţi cu capete şi cu 
dobânda dobândilor“. 
Vedi între altele, L. 26, $ 1, Dig., 12, 6, De condic. inde- 
biti; L. 21, Dig., 42, 1, De se judicata ; L. 20, Cod.,2, 12, 
Ea gquibus caus. infamia irrogatur, unde se dice că acei 
care ieu dobândă la dobândă sunt infami ; „Improbum fenus 
exercentibus, et usuras usururum ilicite exzigentibus, înfamio 
macula irroganda est“.



  

DESPRE ANATOCISM SAU DOBENDĂ LA DOBÂNDĂ.—A RT. 1089. 

Această proibiţiune nefiind însă absolută, dobânda dato- 
vită putea să fie adaosă la capital şi să producă şi ea dobândă, 
cu această restricție însă că dobândile acumulate să nu 
poată nici odată întrece capitalul (L. 26, Ş 1, Dig., 12, 
6, De condietione îndebiti şi L. 10, Cod., 4, 32, De usuris). 
Justinian v&dând că asemene legislațiune dădea loc la a- 
busuri, oprește anatocismul atât pentru dobândile datorite 
cât și pentru acele viitoare 1). 

Principiile edictate de dreptul roman trecuse atât în 
dreptul vechiu francez 2) cât și în dreptul nostru anterior : 

„Nu se cer dobândi pentru dobândile ce nu s'au plă- 
tit la termen“, dice art. 1537 din Codul Calimach (art. 
998 C. austriac) 5); și art. 1762 din acelaș Cod (1335 
C. austriac), adaugă: „Dacă creditorul au lăsat să crească 
dobândile pănă la suma capitalului, necerându-le prin ju- 
decată, i se stânge dreptul de a mai cere dobândă de pe 
capital, ear din diua aceea de când au pornit jalobă, poate 
să ceară de isnoavă dobândă“, 

In cât privește Codul Caragea, el are următoarea dis- 
posiție ; „Nimene să nu plătească dobândă la dobândă ; ear 
dacă datornicul mulțămindu-se va face dobânda capete, şi 
va făgădui pentru toată suma dobândă, atunci să'i plă- 
tească, căci aceasta nu mai este dobândă la dobândă ci do- 
bendă la capete. După ce dobândile se vor face tot de 

  

1) „Quapropter hac apertissima lege definimus, nullo modo licere 
cuiguam usuras proteriti temporis, vel futuri in sortem  vedi- 
gere, et earum  îterum usuras stipulari“. (L 28, în medie, 
Cod., 4, 32, De usuris). Prin excepţie la această vegulă, 
dobândile primite de un mandatar în socoteala mandante- 
lui, sau de un epitrop în socoteala epitropisitului, produceau 
dobândă, pentru că ele se considerau în mânele lui ca un 
adevarat capital, gata in sortem computantui . . . et oinnis 
sors efficitur. (L. 10, $ 3, Dig, 17, 1, Mandati vel contra ; 
L. 7 $ 12; L. 58, S$1 şi 4, Dig., 26, 1, De administr. et 
periculo tutorum). Cpr. art. 339, 400, 1544 C. C. 

*) Vegi Pand. fe., t. VI, vo Anatocisme, 5. 
3) Vedi şi vesoluția domnească din 5 novem. 1842, pusă de 

Mihail Sturdza pe o anafora a Cons. administrativ din 1842, 
care sună în modul următor: „Se încuviinţează a se plăti 
dobândă numai pe capital, eur nu și pe dobândă“. Colecţia 
Pastia, 1, p. 503. 

Dreptul 
vechii. 

Art. 1337, 
1762, C. Ca- 

limach. 

C. Caragea.
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o potrivă cu capetele, dobândile să nu să mai plătească 
(art. 3 și 4, Capit. 10, partea 3)1). 

Cu alte cuvinte, după acest Cod, stipulațiunea  ana- 
tocismnlui nu este permisă, dar la finele împrumutului, do- 
bânda poate fi adaosă la capital, și sâ producă și ea, la 
rendul ei dobândă, cu condiţie însă ca dobândile acumu- 
late să nu poată întrece capitalul, soluţiune care, precum 
am Vedut, era admisă și în dreptul roman 2). Judecata 
era însă tot-deauna în drept a pronunța condamnarea la 
dobândă pănă în momentul achitărei, cu toate că această 
dobândă ar fi trecut peste îndoit 3). 

Dreptul ac- 
tual. Art. 

După Codul actual (art. 1089), care reproduce, în a- 
1089 C. C. ceastă privinţă, principiile admise de Codul francez, do- 
și art. 3 L-Dânda datorită pe timpul trecut poate produce dobândă sau 20 fevr. 1879. 

prin cererea în judecată, sau prin convenţia părţilor, destul 
este ca, în cerere sau în convenţiune, să fie vorba de do- 
bândă datorită pentru un an întreg san pentru mai mult timp), 

C. Ipsilant. 

C. Andr. 
Donici. 

Dreptul ro- 
man. 

Dreptul stră- 
in. C. aus- 

triae. 

„Cod. german. 
Art. 248, 289. 

1) 

) 

Vedi asupra acestor texte un art. u lui Ar. Pascal, în 
Gazeta tribun., anul 1861, No. 8 și 9. Vedi și Codul Ipsi- 
lant, art. 3. în fine, Cap. pentru dobândi, unde se dice: „Să 
nu să osândească cel împrumutat a plăti dobândă peste 
dobendă, şi mai vârtos când va fi şi saraci. 

Codul lui Andr. Donici (eap. 19, $ 3 şi 4) prevede de 
asemene că „camătă pre camătă nu să poate ca să se cee 
atăt pentru vremea trecută cât şi pe vremea viitoare, cum 
și camăta când va trece capetele conteneşte:. 
În dreptul clasic, dobânda nu înceta de a mai curge de 
cât atunci când suma datorită sub acest titlu era egală cu 
capitalul (L. 26, $ 1, Dig., 12, 6, De condi. indebiti şi L. 
10, Cod., 4, 32, De usuris). Prin Nov. 191 și 138, Justinian 
decide că dobânda datorită sau plătită nu putea nici odată 
să întreacă, capitalul, regulă care nu se aplica la venitu- 
rile rentelor (Nov. 160). Cpr. Accarias, Pr. de dr. rom., LL, 
p. 1011, ad notam. 

3) Cas. rom. Dreptul din 1883, No. 24. | +) Art. 998 din Codul austriac nu permitea capitalisarea do- 
bândilor, de cât pentru dobenda datorită pe timp de doi ani 
cel puţin, sau mai mult, însă acest text a fost abrogat 
prin legea din 14 iunie 1868 (art. 3) şi din 15 mai 1885 

„(art. 6), care astăzi lasă, în această privinţă, o deplină li- 
bertate părţilor. 

După art. 289 din noul Cod german, dobândile nu pro- 
duc dobândi moratorii, creditorul păstrând numai dreptul 
de a fi despăgubit de prejudiciul causat prin întărdierea 
debitorului: „Das Pecht des Glăubigers auf Ersale des



DESPRE ANATOCISM SAU DOBENDA LA DOBENDA.—ART. 1089, 417 
legiuitorul presupunând că creditorul, care ar fi primit do- benda, ar fi capitalisat-o și ar fi tras folos din ea. Art, PIN 

durch den Verzug entstehenden Schadens bleibt  unberiiri“. At. 248 C. Consequent acestui principiu, art. 248 din acelaş Cod anu- german. lează convențiile prin care de mai înainte Sar stipula că dobânda va produce dobândă, permițând anatocismul în materie comercială (case de comerciu, institute de credit, banchieri, ete.). Conform: art. 335 Cod federal al oblig. din 1881.— Codul de comerţ german (art. 291) şi Codul Saxon (art 679 urm.) nu permit anatocismul de cât în materie de conturi-curente. Legile germane din 14 nov. 1867 (art. 3) şi din 24 mai 1880 oprean de asemenea anatocismul în principiu pentru rațiuni economice. 
Codul spaniol din 24 inlie 1889 permite anatocismul în Codul spa- materie comercială. In materie civilă însă, dobândile nuniol din 1889. sunt productive de dobândi de cât din dia cererei în ju- decată, şi aceasta chiar dacă convenția părţilor ar fi mută asupra acestui punct (art. 1109). 
După Codul italian (art. 1939), în materie civilă, dobân- Cod. italian, dile pe timpul trecut (gli înteressi scuduti) pot să producă Art. 1232. dobendă legală în virtatea, unei cereri în judecată și din diua acestei cereri, sau în virtutea unei convenţiuni pos- terioare scadenţei dobândilor, în măsura acestei conven- țiuni, anatocismul fiind permis în materie comercială, (Cpr. G. Giorgi, II, 137). In materie civilă, dobânda convenţio- nală sau legală a dobândilor ajunse la scadență nu începe a curge de cât atunci când este vorba de dobândi datorite pentru un an întreg. Se face insă excepţiune la această re- gulă în privinţa caselor. de economii și altor stabilimente similare a căror regulamente dispun contrariul, Vedi asu- pra acestui text, (Giorgio Giorgi, LI, 133 urm. Pasquale Fiore, Diritto internazionale privato, 207, Codul civil neevlandez veproduce Codul francez (art. Cod. olandez, 1287, 1288). 

Codul civil serbese, promulgat de prințul Al. Karageor- Cod. sârbese gevici, la 925 martie 1844, permite anatocismul în acest sens că din 1844. părțile pot, prin convenţia lor, să dispue că dobânda va fia- Art. 601. daosă la capital, spre a produce şi ea, la rîndul ei, dobândă.— In Serbia, dobânda legală este fixată la 6%, părţile pu- tend însă so rădice prin convenţia lor pănă la 12%, (art. 601 C. C. din 1844). 
In Bulgaria, dobânda legală este 10, ea» dobânda con- Cod. bulgar. vențională 12%, cel mulţ (art. 573 C.C. bule. L. din 5 Ast.573. dechem. 1892, pusă în vigoare la 1 martie 1893). Și fiind că ne ocupăm. de legislaţia Bulgariei, trebue să Avt, 514, 575. Mencionăm în treacăt, art. 574 Şi 975 din Codul acestui principat, care du multă analogie cu disposiţiile din Codul > 
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1089 nu permite însă capitalisarea dobândilor datorite pe 
un timp mai scurt de un an, pentru că datoria sar fi 
mărit într'un mod considerabil și ar fi adus de multe ori 
pe nesimţite ruina debitorului. 

Capitalisarea dobândilor nu este deci permisă de cât 
pentru dobândile datorite cel puţin pentru un an Î), și a- 
ceastă capitalisare nu poate să aibă loc de cât fa sfârșitul 
anului 2). 

german şi acel italian, citate supră, p. 392 şi 393, ad notam. 
Eată, in adevăr cum se exprimă art. 574 din acest Cod: 
„Debitorul este liber» de a plăti împrumutătorului suma 
împrumutată, înainte de termen, achitând capitalul şi do- 
bânda pănă în diua efectuărei plăţei, cu toată clausa con- 
trară care ar exista, în această privinţă, în convenţiune. 
Pentru ca debitorul să poată usa de acest drept, trebue 
însă ca el să înştiințeze despre aceasta pe creditor, cel pu- 
ţin cu o lună înainte, significarea intenţiunei de a face o 
plată anticipată aducând pentru creditor perderea benefi- 
ciului termenului stipulat în favoarea sa prin contract“; 
şi art. următor (515) adaogă: „Disposiţiile art. preredent. 
nn sunt aplicabile la convențiile care au de obiect o rentă 
viageră, nici la împrumuturile contractate cu băncile re- 
cunoscute de Guvern, casele agricole, de economie, şi cu 
alte instituțiuni de asemenea natură, nici la datoriile 
contractate de Stat, de Comună sau alte persoane juridice, 
conform regulelor statornicite de lege“. 

1) Este deci casabilă dicisiunea care acordă dobândă la do- 
bândi pe mai puțin de un an.. Cas. rom. Bulet. S-a II, 
anul 1876, p. 55. Vedi şi Bulet. Cas., S-a I, anul 1849, 
consid. de la p. 8173.—S'ar putea întâmpla, pentru a se îu- 
lătura legea, ca părţile să simuleze o îndoită tradițiune a do- 
bândilor, debitorul, care datorește dobânda pe mai puţin 
de un an, prefăcânduse că a dat-o creditorului, ear eredi- 
torul prefăcându-se că a dat-o din nou debitorului ca un 
alt capital. Se înțălege că tribunalele, care ar constata 
asemenea fraudă, ar trebui s'o lovească și să anuleze conven- 
ţia de anatocism, dacă aceasta a fost stabilit în mod indirect, 
pentru că ceea ce nu este permis de a se face secta sia, 
nu poate fi făcut nici indirect; alt-fel legea ar remânea 
o literă moartă. Cpr. Baudry, II, 905. 

2) Din împrejurarea că legiuitorul nu formulează, in materie 
de anatocism, de cât aceste doue restricțiuni, adecă : 1” ca 
dobânda să fie datorită ; şi 20 ca ea să fie datorită cel pu- 
țin pentru nn an întreg, resultă următoarele consecinţe : 

10  Anatocismul, astfel cum este mărginit prin art. 1089 
şi prin paragraful adaos la 1819, este admis atât în pri- 
vina dobândilor legale cât şi a acelor convenţionale (Bau- a

 
r
e
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Astfel, dacă te-am împrumutat cu suma de 10000 lei pe timp de 10 ani, cu dobândă de 10%, pe an, nu pot să stipulez în contractul de împrumut că, în fie-care an, 
dobânda va fi adaosă la capital și va produce și ea do- 
bândă pănă la sfârșitul împrumutului. Asemenea conven- 
țiune ar fi nulă, pentru că debitorul nedându'și samă de gravitatea ei, ar fi primit-o mai tot-deauna. - 

Mai mult încă, maș putea stipula de mai înainte că, 
la finele fie-cărui an, dobânda datorită va fi reţinută de 
debitor și va produce şi ca, la rândul ei, dobândă. Aceasta 
resultă nu numai din art. 1089, care vorbește de dobânda 
pe timpul trecut, dar mai cu samă din art. 3 a] legei din 
1879, adaos la art. 1089. Chestiunea este, ce e dreptul, 
controversată în Francia, însă și acolo majoritatea auto- 
rilor se pronunță în acest sens, chiar în lipsa acestui din 
urmă text, pentru că convenţia părților fiind pusă pe a- 
ceiaș linie cu cererea în judecata, este evident că o ase- 
menea cerere n'ar putea să facă ca o dobândă nedatorită 
să producă și ea dobândă !); și dacă cererea în judecată 

  

dry et Barde, [, 544. Aubry et Rau, 1V, $ 308, p. 109) ; 20 Judecătorii nu pot să respingă capitalizarea dobân- dilor, întemeindu-se pe causa datoriei sau pe favoarea da- torită, fie situațiunei debitorului, fie raporturilor sale cu creditorul (Baudry et Barde, Aubry et Rau, /oco supră cit.) 
Din cele mai sus expuse trebue să conehidem : 
a) Că anatocismul poate să aibă loc în privința dobân- 

dilor sumelor ce un descendent ar datori comoștenitorilor sei cu ocasiunea, facerei raportului (art. 751 urm 762 C. C.) 
T. Huc, VII, 165. Baudry et Barde, I, 544. Cas. fr. D. P. 86. 1. 74. Pand. te, Anatocisme, 12 urm 

b) Că un moştenitor beneficiar poate, ca ori ce debitor, fi condamnat a plăti dobândă la dobândă, se înţălege în limitele admise de lege. Baudry et Barde, 1, 544 şi auto- rii citați acolo. F. Herman, II, art. 808, No. 32. —Veqi însă 
C. Paris, Repert. Dalloz, Successions, 928, n. 2. 

Creditorii Statului, judeţelor şi comunelor pot de ase- menea să invoace disposiţiile relative la anatocism, de unde 
vresultă că dobânda datorită unui antreprenor de lucrări pu- blice poate să producă dobândă, în virtutea unei cereri în 
judecată, dacă Statul, judeţul sau comuna îi datoreşte do- 
bânda cel puţin pe un an intreg. Baudry et Barde, 1, 554 
şi autorităţile citate acolo. F. Herman, ÎI, art. 1154, No. 
1. Pand fe, e cit, (i. 

1) Instanţele de fond nu pot deci condamna pe debitor a plăti 
dobândă la dobândă, de cât atunci când dobenda este dato- 
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nu poate să aibă acest efect, aceiaș soluţie este admisibilă 
și în privinţa convenţiunei părţilor. 1) 

Prin urmare, remâne bine stabilit, cu toată contro- 
versa, ce există asupra acestui punct în Fraucia, că nu se 
poate de mai înainte stipula dobândă la dobânda ce se 
va, datori după expirarea unui an. Numai atunci se poate 
plăti dobândă la dobândă când dobânda datorită este cel 
puţin de un an şi după expirarea acestui termen s'a făcut 
sau cerere în judecată, sau o nouă convenţie prin care 
sa stipulat dobândă la dobânda datorită 2). Prin această 
disposiție legiuitorul a voit ca debitorul să fie în fie-care 
an pus în posiție de a'și cunoaște situaţia și de a vedea 
că datoria sa crește mereu. | 

Astfel, pentru a relua exemplul de mai Sus, presupu- 

rită, şi aceasta cel puţin pe un an, dacă nu pe mai mult. 
Din causa defavoarei cu care legiuitorul vede anato- 

cismul, se decide în genere că creditorul va trebui să ceară 
nu numai capitalul, dar şi dobânda, de și legea consideră 
în specie dobânda ca un capital. Cpr. Laurent, XVI, 341. 
Armntz, III. 80. Demolombe, XXIV, 665. Pand. îi., Anato- 

*cisme, 18. Duranton, X, 503. Aubry et Rau, IV, $ 3%, p. 
"109, n. 56. Baudry et Barde, 1, 533. F. Herman, II, art. 

1154, No. 51. Cas. fe. D. P. 67. 1.14. D.P.74 1.67. 
Capitalisarea dobândilor poate fi cerută în principiu, 

chiar daca aceste dobendi n'au 'fost încă lichidate, afară de 
casul când dobângile datorite ar fi necerte din causa culpei 
sau faptului creditorului. Cpr. Baudry et Barde, [, 534. 
Laurent, XVI, 342. Demolombe, XXIV, 667. Aubry et Ran, 
IV, $ 308, p. 109, nota 56. Larombitre, 1, art. 1154, 1155, 
No. 14. F. Herman, II, art. 1154, No. 33 urm. Vedi şi Cas. 
fn. D. P. 51. 1.317.—Vegi însă C. Paris, care se mulțămeşte 
a afirma, fără însă a'şi motiva decisia sa, că disposiţiile art. 
1089 sunt relative la casul în care cifra datoriei este certă 
(Sirey, 18, 2, 9). 

î) Vedi în acest sens, 'T. Huc, VII, 164. Monrlon, II, 1459. 
Thiry, II, 636. Baudry, II, 904. Bandry et Barde, |, 536, 
531, 943. Laurent, XVI, 344. F. Herman, ÎI, art. 1154, No. 
43. G. Giorgi, II, 136. Lyon-Caen et Renault, Dr. comm., 
IV, 844. Demolombe, XXIV, 655 urm. Demante, V, TI bis 
III. Mareads, IV, 534 urm. C. Nancy, D. P. 82. 2. 140.— 
Contră. Pand. fr., Anatocisme, 42 urm, Aubry et Rau, 1V, 

"$ 308, p. 109, 110. Larombiere, 1, aut. 1154, No. 6. Cas. fr. 
0. Nancy și Bourges, D.P. 45. 1. 195.D. P. 19.2. 940. D. 
D. P. 173. 2. 189. 
Cpr. C. din Bucureşti, Dreptul din 1879, No. 35. Vedi şi 
Cas. rom. Bulet. S-a I, anul 1887, p. 518.—Art. 1932 qin 
Codul italian este formal în această privință. 

t 
—
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n6nd că te-am împrumutat cu suma de 10000 lei pe ter- men de (lece ani și cu dobânda de 10%/, pe an, aș putea, la sfârșitul fie-cărui an, să convin prin o nouă tocmală ca dobânda datorită pe un an să remâe tot la d-ta ca capital și să producă și ea, la r6ndul ei, dobândă, așa în cât în al doilea an să'mi datoreșşti, în loc de 10000 lei, 11000 lei, care, cu dobânda lor de 100/,, în al treilea an, ar pro- duce 12100; ear după acest timp, aș putea să convin cu d-ta ca suma de 12100 lei să producă și ea dobândă, așa în cât în al patrulea an să'mi datorești 13,310 lei, şi așa mai departe, în cât după 10 ani, să'mi dai 25937 lei, bani 411). 
Legiuitorul nu intergdice deci în mod absolut anato- cismul, cil restrânge numai în oare care limite, voind a, apara pe debitor, fără a baga de samă că cu socoteala de mai sus și cu dobânda de 10%, în 7 ani aproximativ, capitalul ajunge la o sumă îndoită. - 
Art. 3 din legea de la 1879 n'a modificat deci, în privinţa împrumuturilor civile, art. 1089 din C. C., ci a curmat numai controversa din Codul francez, hotărînd în termeni mai formali că dobânda unui capital nu poate să producă, la rândul ei, dobândă, fie prin o cerere în jude- „cată, fie prin convenţia părților, de cât atunci când această dobendă este datorită cel puțin pe un an în mo- mentul acţiunei sau convenţiunei părţilor. 

421 

In materie comercială însă, atât din textul legei cât Anatocismul și din desbaterile urmate în Cameră, resultă că legiuitorul na înțeles a opri anatocismul 2), 

  

1) Suma de 10000 lei, procentată cu 10%, a adus deci, cu acest sistem foarte legal, în 10 ani, 15937 lei, bani 41. *) Proiectul comitetului delegaților prevăqend, în adevăr, în mod general că clausa prin care sar stipula de mai îna- inte dobândă la dobândi sau la venituri viitoare, este nulă (v. Monit. oficial, No. 211|78, p. 7580), DI. Pache Protopo- pescu a propus un amendament tindând la permiterea. ana- tocismului între comercianți, care amendament fiind com- bătut de dl. P. Grădişteanu şi V. Maniu, şi aparat de al. Stolojan, s'a primit de Cameră, devenind textul actual. Eată în ce termeni Pache-Protopopescu "şi a aparat amen- damentul : „In materie comercială, nu avem nici un în- teres ca să stipulăm o asemene mărginire, adecă să nu permitem dobândă la dobândă ; aceasta s'o lăsăm la deplina facultate, la libertatea fie-cărui comerciant să o reguleze Cum va găsi mai nemerit, căci dacă veţi dice că şi pentru 

în materie. 
comercială,



Ordine pu- 
blică. 

CODUL CIVIL.—CARTEA IIL—TIP. IL—CAP. VIL--ART. 1089, 

Intre comercianți se va putea deci stipula dobândă 
la dobândă, de mai înainte și în momentul contractului, 
și chiar pentru dobândi datorite pe mai puțin de un an: 
„Este constant, dice propunătorul amendamentului, care a 
devenit textul actual, că operaţiunile comerciale au în- 
lesnirea aceea care se numește contul curent, și este stabi- 
lit de întreaga jurisprudență franceză, că, în materie de 
conturi curente, dobândile se capitalizează, nu din an în 
an, ci din trei în trei luni“ !). 

In cât privește însă imprumuturile civile, disposiţiu- 
nea care restrânge anatocismul are caracterul unei dis- 
posițiuni de ordine publică, de unde resultă următoarele 
consecinţe : _ 

1%  Violarea art. 1089 și art. 3 din legea de la 
1819 poate fi propusă pentru prima oară în Casaţie 2); 

2% Convenţia prin care sar fi stipulat anatocismul 
fără nici o restricţie, în o ţară în care el ar fi permis, nu 
va putea fi executată în România ; | 

3%  Debitorul care ar fi plătit dobândă la dobândă, 
  

conturile curente să nu fie anatocism, veţi paralisa cu de- 
săvârşire acest mijloc de transacţiune ; veţi face ca străi- 
nătatea să nu mai ţină conturi curente cu comercianții 
din ţară de la noi... Așa dar, nu aveţi ce să faceţi; tre- 
bue să lasaţi uşa deschisă ca să se înlesnească daraveru- 
rile comerciului“. (Şedinţa Camerei din 8 Oct. 1878. Mont. 
Ofic., No. 213, din 9 dech. 1878). 

1) Cpr. în privinţa contului curent, art. 370 urm. C. com. Vedi 
E. Caluci, [/ Codice di commercio commentato, IV, 9. Juris- 
prudenţa, străină este, în adevăr, astfel precum o arată o- 
ratorul, mai cu samă în privinţa comerciului de bancă. Cpr. 
Cas. fr. C. Bourges și Pau, D. P. 792. 1.39%.D.P. 71.1. 
64 și 214. D. P. 14. 2. 30.D. P. 88. 1. 382. D. P. 89.2. 
285. Tot în acest sens este şi jurisprudenţa belgiană. Vegi 
Laurent, XVI, 349 și decisiile citate acolo, p. 410, nota 1. 
Cpr. Thiry, Il, 637, in fine. Vigi6, II, 1290, in fine. Larom- 
biâre, 1, art. 1154, 1155, No. 8. Baudry et Barde, 1, 551 
urm. Demolombe, XXIV, 663. Lyon-Caen et Renault, Dr. 
comm, III, 33 în fine şi 1V, 844. Aubry et Rau, IV, $ 
308, p. 112, n. 66. F. Herman, II, art. 1154, No. 6 urm. 
Pand. fr., Anatocisme, 107 urm.—Curtea din Rennes con- 
sideră însă asemenea, procedare din partea comercianților ca 
usurară şi contrară legei. D. P. 79. 2. 93 urm. 

2) Cas. fr. D. P. 50. 1. 101. D. P.96. 1. 85. Cpr.şi C. Cham- 
bery, D. P. 79. 2. 218. Baudry et Barde, I, 531.
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în afară de limitele legei, va avea dreptul de repetiţie. 
Este adevarat că Cuvtea din Bucursști a decis contrariul, 
invocând art. 1588 1), după care împrumutatul care a apu- 
cat a plăti dobândi nestipulate san mai mari de cât acele 
stipulate, nu poate să le ceară înapoi, nici să le impute 
asupra capitalului 2); însă această soluţie este inadmisibilă. 
In adevăr, sau debitorul a plătit din eroare de drept, a- 
decă neștiind că anatocismul este oprit, și în asemenea 
caz, el are acţiunea în repetiţie, legea nefăcând nici o 
deosebire între eroarea de fapt și acea de drept (art. 993, 
$ 1; 1092, $ 1)5); sau el a platit fără nici o eroare, și 
în asemenea caz, încă trebue să aibă dreptul de a imputa 
suma plătită asupra capitalului, ori de a o cere înapoi, so- 
luţie care era admisă şi la Romani, în privinţa procente- 
lor stipulate peste cuantumul stabilit de lege 4), pentru că 
el nu poate să contravie unei legi de interes economic şi 
de ordine publică. Să nu nităm, în adevăr, că disposiţia 
adaosă prin legea din 20 fevr. 1879 la art. 1089 face 
parte din legea clansei penale, pe care legiuitorul nostru 
a voit s'o rădice ca o barieră în contra abusurilor cres- 
cende ale cămătarilor. “Toţi oratorii, care au luat cuvân- 
tul atât în Cameră cât și în Senat, n'au găsit cuvinte des- 
tul de negre pentru a înfiera pe acea clasă twândavă de 

» oameni lacomi, care au găsit mijlocul dea se înavuţi fără 
muncă, speculând întrun mod nerușinat nevoile debitori- 
lor nenorotiţi, şi în ori ce caz, neprevedetori: „Nu cred, 

') Vegi asupra art. 1588, supră, p. 10, t.şin.1. 
*) Dreptul din 1890, No. 79.-—Curtea supremă a respins re- 

„cursul interjectat contra acestei decisiuni, fără a judeca 
„chestia dacă art. 1588 era sau nu aplicabil în specie, fiind 
că decisia atacată remânea în picioare pe baza altor mo- 
tive. Vedi Bulet. Cas., S-a 1, anul 1891, p. 1090 urm. Curtea. 
de fond judecase în specie că anatocismul este permis, du- 
pă legea din 1868, asupra vendărei bunurilor Statului şi 
regul. ei de aplicare, și Curtea de Casaţie decide că dobânda 
de 10”, prevădută de art. 91 din regul. de la 9 mai 1868 
al legei din 31 martie 1868, p. vângarea - unei părţi din 
bunurile Statului, nu constitue anatocismul oprit de lege, 
ea nerepresentând pentru cumpărător folosinţa unui capi- 
tal, ci folosința unui imobil pentru care el nu plătise preţul. 

3) Vedi t. V,p. 53 şi 310, 371,şi la autorităţile citate acolo, 
adde : C. Iaşi şi Cas. rom. Dreptul din 1882, No. 82 şi din 
1885, No. 77. 

*) Pauli Sent, $ 2, De usuris, 2, 14, și. 26, $1, Cod., 4, 32. 

+
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424 CODUL CIVIL.—CARTEA III.—TIT. II.—CAP. VIL—ART. 1089, 

dice Ministrul justiţiei, E. Stătescu, în Senat 1), că, atunci 
când în Statele vecine se fac legi draconice contra usurei 
și se edictează pedepse aspre pentru usurari, numai noi să 
le deschidem braţele, să rădicăm toate barierele și să le 
dăm și o primă de încurajare. Am face op greşală neer- 
tată, și țara ar avea dreptul să ne dică că am dat-o prada 
cametei şi că “i am compromis tot viitorul economict, 

In faţa acestor cuvinte şi a altora nu mai Puțin ex- 
presive, care s'au rostit în Corpurile legiuitoare, nu mai 
remâne îndoeală că ne găsim în fața unei legi de interes 
general, pe care nici debitorul nu poate s'o calce, și dacă 
el a calcat-o, poate să ceară înapoi ceea cea dat fără 
drept şi fără causă. Art, 1588, invocat de Curtea din 
București, nu'și primeşte aici aplicațiune, pentru că împru- 
mutatul, care a plătit dobângi nestipulate în act, sau mai 
mari de cât acele stipulate, este presupus a fi plătit, cel 
puțin după părerea unora, în baza unei convenţiuni tacite ?), 
motiv care, în specie, lipsește, pentru că asemenea con- 
venţie se consideră de legiuitor ca imorală. Apoi, sco- 
pul legiuitorului fiind de a apara pe debitor în contra 
propriei sale inexperienţe şi în contra lăcomiei cămă- 
tarilor, legea nuși ar atinge nici odată acest scopu, pentru 
că un creditor mai vigilent n'ar avea decât să sileseă pe de- 
bitor a plăti dobânda dobândei prin anticipație, deducând-o 
apoi din capitalul împrumutat, și la urma urmei, să 
refuze de a o restitui, sub cuvânt că a fost plătită de 
bună voe5). Eată pe scurt motivele care ne fac a crede 
că debitorul care, în contra legei, ar fi plătit o dobândă 
la dobândă, sau o clausă penală neertată 1), ar putea s'o 
impute asupra capitalului, sau să exercite acțiunea în re- 
petiție, și aceasta nu pentru causa de eroare, precum o 
spune un text din Sentinţele lui Paul î), probabil alterat, 
fiind că, în specie, nu este vorbă de op simplă condicție 
îndebiti, ci de o condicţie ex înjusta causa $), 

1) Şedinţa din 24 ianuar, 1879. Monit. Of., No. 22 
:) Cpr. Laurent, XXVI, 592. 
2) Opr. Boissonade, Projet de C. C. pour | Empire du Japon, appendice le vol. II, Oblig. naturelles, p. 807, No. 1193. 
+) Vedi în ce priveşte restituirea elausei penale, supră, p. 987. 5, U'sure, gue centesimam ezcedunt, per erroven solut, repeti possunt“. Pauli Senten,, $ 4, lib. 9, tit. 14, De usurie. 
% Opr. Accarias, Pr. de dr. romain, 1], p. 1011, ad notam. 

19, p. 438.   
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DESPRE ANATOCISM SAU DOBENDĂ LA DOBENDĂ.—ART. 1090. 

Tot în puterea acestor principii se admite în Fran- 
cia restituirea dobândilor usurare percepute de creditor în 
contra legei din 3 sept. 1807 (art. 3) ]). 

Acejaș soluţie era admisă și la noi, în dreptul ante- 
ior, în privinţa dobândilor plătite peste cuantumul per- 
mis de lege ?). 

Despre veniturile şi dobândile care pot să producă 
dobândă. 

Art. 1090.—Cu toate acestea, veniturile pe timpul trecut, 
precum : arendi, chirii, venituri de rendite perpetue sau pe viaţă, 
“produc dobândă din dina cererei sau a convențiunei. 

Aceiaş regulă se aplică la restituţiuni de feucte şi la do- 
bândile plătite de o a treia persoană creditorului în contul 
debitorului. (Art. 474, 485, 550, 994, 1089, 1550, 1639 uim. C. 
0. Art. 139 Pr. civ. Art. 1155 C. tr). 

Veniturile ajunse la scadență (pe timpul trecut, dice 
textul), precum arendile moșiilor, chiriile caselor, venitu- 
rile rentelor perpetue sau pe viață, pot să producă do- 
bândă din diua cererei în judecată sau a convențiunei din- 
tre părți. Astfel, dacă “ţi am închiriat casa mea pe timp 
de cinci ani, cu preț de 1000 lei pe an, plătitor la fie- 

“care semestru (Sf. Gheorghe și Sf. Dimitrie), voi putea să 
«convin cu d-ta, la finele fie-cărui semestru, că câștiul ce'mi 
datoreşti pe trecut să remâe la d-ta cu dobândă de atâta 
la sută. De asemenea, dacă nu "mi-ai plătit câștiul dato- 
rit, voi putea să te acţionez în judecată, și în asemenea 
caz, justiţia te va condamna ami plăti atât suma  dato- 
rită cât și dobânda ei legală (5%/p pe an), dacă n'am sti- 
pulat o dobândă convenţională. Legiuitorul s'a departat 
în specie de la regula admisă prin art. precedent, pentru 
„că asemenea venituri nu sunt dobândi de capitaluri. 

Veniturile rentelor sunt din contra adevarate dobândi, 
mai cu samă când renta a fost constituită prin plata unui 
capital ; însă, cu toate acestea, prin derogare de la dreptul 
comun, legiuitorul le exceptează de la regula prescrisă de 
art. 1089, permițând ca ele să producă dobândă prin e- 
fectul unei convențiuni sau. unei cereri în judecată, când 

  

1) Vedi Râpert. Dalloz, Vis Prât A intevets et ă usure. Bau- 
dry et Wabl, Du pret, 889 urm. 

:) Cpr. Ar. Pascal, Gazeta tribun., anul 1861, No. 8, p. 66. 
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Art. 1550, 

CODUL CIVIL.—CARTEA IN.—TIT. JIL.—CAPIT. VII —ART. 1090, 

aceste venituri sunt datorite chiar pe mai puțin de un an, 
fiind-că fructificarea lor nu mai presintă acelaș pericol 
pentru debitor. - , 

Remâne însă bine înțeles că arendile, chiriile şi ve- 
niturile rentelor, fie pe viață, fie perpetue, pentru a pu- 
tea produce dobândă, trebue să fie datorite, adecă ajunse 
la scadenţă. Aceasta resultă atăt din art. 1090, care vor- 
bește de venituri pe trecut (Jes revenus cchus, dice textul 
francez), cât și din art. 3 al legei din 20 fevr. 1879, 
care proibă anatocismul pentru veniturile viifoare. Ca 
toate acestea, autorii francezi admit că capitalisarea pre- 
vedută de art. 1090 se poate face prin anticipație 1), ceea, 
ce este contrar însuş textului. 

Fructele în natură, percepute de un posesor de rea 
credință, sau suma care represintă valoarea acestor fructe, 
la care ar putea fi condamnat un asemenea posesor (art. 
485, 994 C. 0. 139 Pr. civ.), vor putea de asemenea să 
producă dobândă de la cererea în judecată sau de la con- 
venţia părților, pentru că asemenea fructe nu sunt dobândi. 

Art. 1090 admite aceiaș regală în privinţa dobân- 
dilor ce o a treia persoană ar fi plătit creditorului în so- 
coteala debitorului. Astfel, dacă datorindu'ți la capitalul ce 
"mi-ai împrumutat, dobânda pe 6 luni, această dobândă 'ți a 
fost plătită de o a treia persoană pentru mine, această 
sumă va putea produce dobândă prin efectul convenţiunei 
părţilor sau cererei în judecată, pentru că, față cu cel 
de al treilea, care a făcut plata în socoteala mea, suma 
plătită de dânsul nu este o dobândă, ci un capital. 

Mai mult încă, cel de al treile, care ar fi plătit pen- 
tru altul, ca mandatar, și după unii chiar ca gerant de 
afaceri ?), are drept la dobânda sumelor anticipate, din diua 

  

1) Cpr. T. Huc, VII, 165, în fine. Baudry, II, 906 bis. Bau- 
âry et Barde, 1, 547. Pană fe., Anatocisme, "16. Demolombe, 
XXIV, 664. Laurent, XVI, 351. Demante, V, 12 bis II. 
Mareade, IV, 538. —Contră. Acollas, II, p. 804. 
Vedi t. V, p. 333, t. şi n. 2; p. 340. Chestiunea este con- 
troversată în privinţa gestiunei de afaceri. Sistemul care 
mi sa părut mai juridic este acela care nu aplică art. 1550 
la gestiunea de afaceri de cât atunci când stăpânul ar fi ra- 
tificat gestiunea, pentru că, în asemenea. caz, ea echivalează 
cu un adevarat mandat, conform principiului: Jatihabitio 
mandaio comparatur (L. 12, $ 4, Dig., 46, 3, De solut.). Vedi 

[E
 

=
—



DESPRE ANATOGISM SAU DOBENDĂ LA DOBENDĂ.—ART. 1090. 4917 

plăţei probate, independent de ori ce convenţie sau cerere în 
judecată (art. 1550). | 

In fine trebue să adaogăm că, afară de ceasurile pre- 
vedute de art. 1090, mai sunt și altele în care dobânda 
poate să producă dobânâă. Ă 

Astfel, epitropul unui minor sau unui interdis (art. soă.too 
454), care nu s'a conformat art. 399 și 400, va plăti do- 
benda legală pentru ori ce sume neîntrebuințate, ori cât 
de mici ar fi, şi dobânda dobândilor, pentru că el fiind în 
culpă, trebue să despăgubească pe minor sau interdict de 
daunele ce'i a adus această culpă !). 

Această capitalisare a dobândilor încetează însă la 
majoritatea pupilului sau la râdicarea interdicțiunei, cu 
toate că epitropul n'a dat încă socotelile sale: Cessante 

"causa, cessat efjectus ?). 
In dreptul roman, epitropul trebuea, din contra, săDrept. roman. 

plătească procentele sumelor deținute de dânsul până la 
predarea definitivă a socotelilor 3). 

CAPITOLUL VIII. 

Despre stengerea obligaţiunilor. 

Am studiat pănă acum regulele relative la formarea con- 
venţiilor și obligaţiilor, condiţiile lor esenţiale, efectele ce ele 
produc atât între părti cât și în privinţa celor de al tre- 
ilea, precum și diversele modalităţi sub care ele pot fi 
contractate. 

t. V, p. 333 și 345. Cpr. Cas. fr. D. P. 97. 1. 613.—Cu 
toate acestea, art. 1144 din Codul italian aplică gestiunei 
de afaceri principiile de la mandat, chiar în lipsa unei ra- 
tificări exprese sau tacițe. 

1) Pand fr., » cit, 98. Demolombe, VII, 611, 620. Laurent, 
V, 31 urm. și XVI, 349. Aubry et Rau. I, $ 112, p. 44, 
n. 38 și IV, $ 308, in fine, p. 112. Baudry et Barde, 1, 
550. 'Poullier, D., 1, partea II, 1217. Magnin, Minoritâs, 1, 
685 urm. Cpr. C. Lyon, D. P. 54. 2. 165. 

*) Pand fr., cod. o”, 100. Demolombe, VIII, 23 urm. Laurent, 
V, 35. Magnin, Minoritâs, I, 683. Cpr. C. Dijon şi Lyon, 
D. P. 56. 2. 94 şi Râpert. Dalloz, Puissance paternelle, 151. 
Vedi şi . IL a ucr. noastre, p. 113, text şin. 2.—Contră, 
Aubry et Rau, I, $ 120, p. 485, t. şi n. 5. Troplong, Pre- 
scription, IL, 487. Cpr. C. Agen, D. P. 63. 2.16. 

%) „Sciendum est, tutorem et post officium finitum usuras debere, 
in diem, quo tutelam restituit“. L. 1, $ 15, Dig, 2, 7, De 
adiministr, et periculo tutorum. Vedi şi L. 46, $ 3, Dig., loco cit.
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Art. 1860 C. 
Calimach. 

Greşală de 
redacţie, 

CODUL CIV.—CARTEA IIL.—TIT. IU.—CAPIT. VIIL.—ART, 1091. 

In capitolul de faţă, legiuitorul se ocupă despre stân- gerea obligaţiilor (art 1091-1168). 

Art. 1091.—Obligaţiunile se st6ng prin plată, prin novaţi- une, prin remitere voluntară, prin compensaţiune, prin confu- siune, prin perderea |!) lucrului, prin anulare sau rescisiune, prin efectul condiţiunei resulotorie și prin prescripțiune, (Art. 951, 1019-1021, 1092 urm., 1198 urm. 1138 urm., 1143 urm, 1154, 1155, 1156, 1157, 1837 urm. Art. 1934 C. fe.). 

Obligaţiunea neputând să. fie perpetuă ?), se stânge neaparat prin îndeplinirea prestaţiunei promisă de debitor creditorului : „Driturile și îndatoririle, dice art. 1860 din Codul Calimach (1411 C. austriac), sunt așa de strâns unite între ele în cât cu încetarea unui drit, se dezleagă îndatorirea, și cu încetarea îndatorirei, se dezleagă ritul“. Art. 1091 prevede nouă moduri de stângere a obli- gațiilor, și anume : 10 plata: 90 novațiunea ; 3 remiterea, datoriei : 40 compensaţiunea : 50 confusiunea ; 6% perderea Imcurului datorit 3): 7 anularea sau Tescisiunea: 8% efec- tul condiții resolutorie, despre care ne-am ocupat în ca- 

  

') Textul oficial vorbeşte din eroare de predarea lucrului. Am substituit deci în text cuvântul perderea, care figurează a- tât în textul corespundător francez (art. 1234) cât şi în acel italian (art. 1936). Ar fi fost însă mai bine ca legiu- itorul să fi prevădut că obligaţia se stenge prin imposibilitatea de a o aduce la îndeplinire, aşa precum prevede art. 471 din Ante-proiectul Codului japonez, pentru că această formulă generală se aplică atât la obligaţiile de a da cât şi la cele de a face sau a nu face. Vedi infvă, p. 431, n. |. Această formulă mai cuprinde incă și casurile în care nu există per- dere propriu gisă, şi cu toate acestea, debitorul este libe- rat, când de ex. lucrul este scos din comerț. *) Caracterul esenţial al proprietăței este din contra de a fi perpetuă, adecă de a nu putea fi limitată în cât priveşte timpul. De aceea, în titlul care se ocupă despre proprie- tate, nu. găsim nici o rubrică analogă cu acea a capit. de față, care să se ocupe despre sffngerea dreptului de proprie- tate. Cpr. T. Huc, V, 21 și VIII, 1. 
3) Simpla deteriorare a Incralui nu atrage stângerea obliga- ţii, debitorul fiind indatorit a'1 vemite creditorului în sta- rea în care se găseşte. 'Poullier D., IV, partea 1, 2, nota c.



STENGEREA OBLIGAȚIUNILOR.—ART. 1091. 429 

pit. VI (art. 1091—1021)î) şi 9* prescripţia 2), care face 
obiectul ultimului titlu a cărței ce comentăm. 

1) Este de observat că condiţia.resolutorie nu stenge obliga- 
ţia de cât. atunci când ea se îndeplineşte înaintea execu- 
tărei obligaţiunii, căci dacă obligaţia a fost executată, con- - 
diţia resolutorie departe de a aduce stengerea ei, produce 
din contra îndatorirea de a restitui ceea ce fusese plătit 
în virtutea obligaţii astfel resiliate (art. 1019). Cpr. Max- 
cade, IV, 661, 8, p. 526. Acollas, II, p. 868. Demolombe,: 
XXVII, 10, 11. Demante, V, 172 bis L. Râpert. Dalloz, 
Supplem., 612. T. Huc, VIII, 2, p. 7,8. Vii, II, 1949. 
Pand fr., 1, 2856. Mourlon, II, 1306. Legiuitorul nu pre- 
vede între modurile de stângere ale obligaţiilor, condiţia 
suspensivă, pentru că, de câte ori această condiție nu se 
îndeplinește, obligaţia w'a existat nici odată (vedi supră 
26), şi prin urmare, n'a putut să se stângă. Larombiere, III 
art. 1234, No. 8. Pand fr, 1, 2857. | 
Prescripţia este, pe de o parte, un mijloc de a dobândi Preseripţie. 
proprieţatea, (prescripţie achisitivă sau usucapiune, de laControversă. 
su capere, a dobândi prin uz sau posesiune), ear pe de 
alta, un inijloc de stângere a obligaţiilor, de « se libera de 
o obligație, qice art. 1831 (prescripţie liberatorie sau ex- 
tinctivă). Prescripţia liberând pe debitor, sau, cu alte cu- 
vinte, stengend obligaţia sa, de câte ori el o va propune 
in instanţă, căci, în materie civilă, judecătoriinu pot nici * 
odată, so invoace din oficiu (Cpr. art: 1841 0. C., 1971 C. 
Calimach, 1501 O, austriac), cu bună samă că ea trebue să 
figureze între modurile de stângere ale obligaţiilor, şi rău 
şi fără de cale Aubry et Rau (IV, $ 315, p.157, n 5) sus- 
ţin că art. 1091 nu trebuea s'o prevadă, sub cuvânt că ea 
ar coustitui numai o fine de neprimire a acţiunei din par- 
tea creditorului, fără a stenge însuş dreptul. Cpr. şi Mass6- 
Verge, III, $ 555, p. 417, n. 4 Art. 1890 prevede, în ade- 
Ver, că acțiunile se prescriu prin 30 de ani, fără a dice 
că creanța este stensă, însă din art. 1837 resultă clar că 
însuş dreptul este stâns, pentru că debitorul nu poate fi 
liberat altfel. Şi lucrul este aşa de adevarat încât Însuș 
Pothier (II 677), pe care îl invoacă adnotatorii lui Za- 
chariz, dice că „cu toate că finele de neprimire nu stâng 
în realitate creanţa, ele o fac cn toate acestea a fi presu- 
pusă stensă și achitată, cât timp finea de neprimire subsistă“, 
Va să qică art. 1091 trebuea să prevadă preseripţia între 
mijloacele de stângere a obligaţiilor, şi bine a făcut de a 
prevedut-o. Opr. Laurent, XVII, 469. Demolombe, XXVII, 
22. Mareade, IV, 661, 9, p. 526, 527. TProploug, Prescrip- 
tion, L, 20. Baudry et Tissier, Prescription, 37 urm. Larom- 
biâre, ILI; art. 1934, No, 7. 
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430 CODUL CIVIL.—CART. IIIL.—TIT. IIL—CAPIT VIII—ART, 1091, 

Osebit de aceste moduri obicinuite de drept comun 
ale stângerei obligaţiilor, mai sunt și altele, pe care legiu- 
itorul le trece cu vederea. 

Astfel, obligaţia se mai stânge încă în unele casuri: 
10% prin expirarea termenului pentru care ea a fost 
contractată î) ; 110 prin moartea creditorului sau a debitoru- 

Art. 19% C. 
. Com. 

Art. 1373 C. 
Calimaeh.. 

lui, de câte ori voinţa părţilor, natura contractului, sau o 
disposiţie a legei, implică neaparat acest resultat 2); 120 prin 
consimțământul mutual al părților (art. 962, $2)5), şi 
câte odată chiar prin voința unilaterală a uneia din ele 
(art. 1523, Ş 4, 1552 Ş1 și 2, etc.); 130 prin incapa- 
citatea survenită uneia din părţi, de ex., interdicția, in- 
solvabilitatea sau falimentul unuia din asociaţi (art. 1523, 
$ 4 0. C., 191, $ 4, 193 C. com); interdicția, insolva- 
Dilitatea sau falimentul mandantelui ori a mandatarului 
(art. 1552, $ 3 C. C.)4); 140 Prin ori ce eveniment care 

1) Astfel, societatea încetează prin expirarea termenului pen- 
tnu care ea a fost contractată (art. 1593, $1 0.0, 19, 
$ 1, 192 C. coni.). 

Curtea noastră supremă a decis, sub vechiul Cod de c0- 
merţ, că o societate a cărui termen a expirat, poate fi continuată de fapt. Cas. rom., S-a II, Bulet. 1871, p. 4. 
Art. 192 din noul Cod comercial prevede însă că societa- 
tea, care a încetat prin expirarea termenului fixat pentru 
durata sa, nu poate îi prelungită în mod tacit. V. asupra a- 
cestui text, A. Margheri, J/ Cod. di commercio ital. commen- 
tato, II, p. 408 urm. 

De asemenea, dacă am garantat pe cineva numai pentru 
un termen determinat (ad die), în urma expirărei terme- 
nului voi fi descarcat de obligaţia mea, dacă mam fost 
urmărit în lănntrul acelui termen. Baudry, JI, 1010. 7. 
Huc, VIII, 2. Demolombe, XXVII, 8. 

*) Vedi de exemplu, art. 369, 557, 833, 1485, 1523, $ 3, 1552, $ 3, 1563 C. C. 193 (cpr. Cas. rom. 28 ianuar 1899, Curi- 
evul judiciar din 1899, No. 11), 291, 49 0. com, ele. 

3) „Nihil tam naturale est, quam €0_ genere quidguid dissolrere, 
quo colligatum est“. L. 35, Dig, 50, 17, De vegulis juris au- 
tigui. Vedi şi t. V, p. 157, n. 5. 

*) Art. 1373 din Codul Calimach (1022 C. austriac) prevede 
că, în regulă generală, imputernicirea încetează prin moar- 
tea încredinţătorului (mandantelui), sau a împuternicitului 
(mandatarului); ear dacă treaba începută nu este prin pu- 
tinţă a se curma fără vederată pagubă pentru moștenitori, 
sau dacă puterea împuternicirei se întinde Şi după moar- 
tea încredinţătorului, vechilul (mandatarul) are drit şi da-



STENGEREA OBLIGAȚIUNILOR.—ART. 1091. - 431 

face cu neputinţă executarea obligaţiunei 1) (cpr. art. 1082, 
1083, 1091, 1156), şi în fine, 150 Prin datio în solara, 
adecă prin darea creditorului, cu consimțemântul stu, a u- 
nui alt lucru de cât acel datorit: „rel si quis, conveniente 
creditove, aliud pro alio solvevit“ 2). Codul actual nu vor-. 
bește de dațio în solutum, pe care unele texte o presupun 
însă (art. 1307, 1683 C. C., 720, punct. 2, 122 punct. 
3 C. com.), ete., pentru că ea se confundă cu plata. 

Aceste sunt modurile de stângerea. obligaţiilor, și 
toate produc acelaș efect 5). 

N) 

toria să sfârşească treaba“. Cpr. 'Trib. Ilfov, Curierul judi- 
cia+ din 1894, No. 23, p. 260. 

Art. 6172 din noul Cod german prevede că „la caz de Art. 672, 673 
îndoeală, mandatul nu se stânge nici prin moartea nici prin C- german. 
incapacitatea mandantelui“; ear art. 673,că „la caz de în- 
doeală, el încetează prin moartea mandatarului“. „Der 
duftrag evlischt îm Zuceifel durch den Tod des Beauftragten“. 
Impossibilium nulla est obligatio. L. 185, Dig, 50, 11, De 
vegulis juvis. Acest mod de stângere formulat în termenii 
de mai sus se aplică atât la obligaţiile de a da cât şi la 
acele de a face, pe când stângerea care resultă din perde- 
vea lucrurilor, după cum se exprimă art. 109i, se aplică nu- 
mai la obligaţiile de a da. Cpr. T. Huc. VIII, 2, p.7. 
Boissonade, Projet de C. C. pour l'Empire du Japon, 1I, 41. 
Veqi și supră, p. 428, n. |. 
Instit. Pr., 3, 29, Quibus modis oblig. tollitur. „Obligaţiunea Art. 364 
se stânge, dice art. 364 din noul Cod german, când credi- 6: german. 
torul primeşte drept plată un alt lucru de cât acel dato- 
rit“. „Das Schuldoerhăltuiss erlischt, wenn der Glăubiger eine 
andere als die geschuldete Leistung an Erfiillungsstatt anninmt“. 
Despre datio în solutum ne vom ocupa mai pe larg înfră, 
sub art. 1100. 
Cpr. Pand. fr., 1, 2860.—'Toullier (LV, partea I, No. 2) e- Prest. jură- 
numeră între modurile de stângerea obligaţiilor, presta- mântului de- 
rea jurământului deferit debitorului (cpr. L. 27, Dig,, 19 citata ao 
2, De jurejurando, care dice că jurământul ţine loc de jui judecat. 
plată : Jusjurandum etiam loco solutionis cedit), ear Duran-Controversă, 
ton (XII, 3), autoritatea lucrului judecat; însă s'a obser- 
vat cu drept cuvânt că aceasta este inexact. In adevăr, 
prestarea jurământului departe de a stânge obligaţia, do- 
vedeşte din contra că ea n'a avut; nici odată ființă. Tot 
astfel şi decisiunea definitivă în puterea căria se invoacă 
autoritatea lucrului judecat n'are de efect stângerea obli- 
gaţii, ci stabilirea existenței sau inexistenței ei. Cu alte 
cuvinte, atât prestarea jurământului cât şi autoritatea lu- 
crului judecat nu pot nici odată fi considerate ca moduri 
de stângerea obligaţiilor. Cpr. Mareade, IV, comentarii
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Art. 1861] C. 
Calimaeh. 

Art. 862 C, 
“german. 

CODUL CIVIL.—CARTEA III.—TIT. IIL.—CAPIT, VII.—ART. 1092, $ 1. 

Despre plată în genere. 

Art. 1092, $ 1. — Ori ce plată presupune 0 datorie; ceea. ce s'a plătit fără să fie debit, este supus repetițiunei (Art. 993 
C. C. Art. 1935 C. fe.) 

Plata consistă în îndeplinirea prestațiunei promise 1).. 
Solutio est prestatio ejus guod în obligalione est. 

A plăti, în limba juridică, nu va să dică deci numai 
a numara 0 sumă de bani, ci a'şi executa obligaţia sa 
(cpr. art. 1053) 2): „Solvere dicimus cun qui fecit quod fa- 
cere promisit“ 3), 

art, 

„Indatorirea se dezleagă mai ales prin plată, dice 
1861 din Codul Calimach (1412 C. austriac), când 

cineva dă sau face aceea ce este dator să dee sau să facă 4),. 
Astfel vândetorul plăteşte predând lucrul vândut, ca şi 
lucrătorul care sevârșește lucrarea promisă. 

:) 

9) 

') 

asupra art. 1234, No. 663, 664. Demolombe, XXVII, 17. 
Pand. fr., I, 2863. 

Larombiere (III, art. 1234, No. 4) susţine că: obligaţiile se mai stâng încă prin survenirea unor împrejurări de aşa natură încât părțile n'ar fi contractat dacă ele ar fi putut 
să le prevadă; însă și această formulă este respinsă ca 
prea absolută, pentru că o împrejurare, ori cât de nepre- vedută ar fi, n'ar putea să autorise dezlegarea obligaţii, păr- 
țile fiind din contua datoare a o executa, cât timp această executare n'a devenit imposibilă prin-o causă independentă 
de voinţa lor. Cpr. Laurent, XVII, 471. Demolombe, XXVII, 
16. Pand. fr., 1, 92862. 
Cpr. Pothier, 11, 494. Monrlon, 11, 1307. 'Phiry, III, 43. Baudry, 11, 1012. Vigi6, II, 1430. Demolombe, XXVII, 96. Laurent, XVII, 476. Arntz, III, 161. "7. Huc, VIII, 3, Lyon-Caen et Renault, Dr. com. IV, 989. 
Aceasta poate fi adevarat şi pentru cambii, de oare ce şi ele pot avea de obiect producte sau mărfuri (art. 359—363). 
Cpr. Lyon-Caen et Renault, 0p. şi loco cit, p. 204, n. 8, L. 116, Dig., 50, 16, De verb. significatione. Vedi şi L. 54, Dig., 46, 3, De solutionibus, unde se dice: „Solutionis ver- Dum pertinet ad omnem  liberationem quogue modo factum: magisque ad substantiam obligationis refertur, guam ad nun morum solutionem, 
„Obligaţia se stânge, dice art. 362 din noul Cod german, 
de câte ori prestațiunea datorită este îndeplinită faţă de creditor“. „Das Sehudleevhăltniss erlischit, apenn die geschul- 
dete Leistung an den Gliiubiger becirti scirde.



  

  

DESPRE PLATĂ ÎN GENERE.—ART, 1092, $ 1, 1638, 

Plata fiind prestațiunea, lucrului datorit, natuvalis ei debite prostatio, nu se poate concepe fără o datorie; de aceea, art. 1092, $ 1 prevede că ori ce plată presupune o datorie, și ceea ce s'a plătit fără a fi datorit este su- pus repetiţiunei !). 
Ori ce plată presupunând o datorie, de aici resultă că acel care a plătit ceea ce nu datorea, trebue să res- ; “toarne presumpţia statornicită de art. 1092, Ş 1 și să do- vedească câ nu era obligat, şi că, prin urmare, el a fă- cut o plată fără causă (art. 1169). Nu se poate dice ca ar fi vorba, în specie, de un fapt negativ a cărui dovadă este cu neputinţă, pentru că faptul negativ se transformă într'o afirmaţiune ?). 
De câte ori însă s'a plătit. de bună voe, adecă în cu- noştință de causă 3), o obligaţie naturală, acţiunea în repe- tiţie nu mai este admisă (ant. 1092, ş 2), 
Prin aplicaţiunea acestui principiu, art. 1638 pre- vede că, în materie de Joc şi de prinsoare, perdtorul nu poate repeti ceea ce a plătit de buna voe, dacă câștigăto- rul n'a întrebuințat dol, înșălăciune, sau amăgire 1), 

1) Im cât priveşte acţiunea în repetiţie . (condictio indebit:), ea a fost explicată în t, V, p. 363 urm. 
*) Cpr. 'Phiry, II, 43 şi 198. Demolombe, XXVII, 31. Bau- dry, II, 1343. Pand. fe., 1, 2870. Cpr. Cas. fr. D.P. 77. 1. 492. Vegi şi t. V,p. 371. 
3) Vegi supră, p. 16. Vedi, în privinţa obligaţiilor naturale, supră, p. 6 urm. i 
*) „Jocul sau ramașagul, dice art. 162 din Codul german, nu dă loc Ia nici o obligaţie. Cu toate acestea, ceea ce s'a „plătit în baza unui asemenea contract, nu este supus repe- tiținnei din causa lipsei obligațiunei. Aceste disposiţii se aplică şi convențiilor prin care perdetorul sar fi obligat în folosul câștigătorului a executa o datorie născută din joe sau prinsoare, de exemplu, sub forma recunoaşterei u- nei datorii. Conform : art 512, 513 C. federal a] obliga- țiilor.  Cpr. art. 1704 C. Calimach, 1971 C. austriac, ete. Loteriele nu dan loc, după art. 763 din acelaș Cod, la 0 acțiune în justiţie, de cât. sub condițiunea de a fi fost autorisate de Stat, menn die Lofterie oder die Autsspielung staatlich, genehmigt ist.  Contorm: art. 515 C. federal al o- bligațiilor. Cpr. art. 1708 €. Calimach, 1974 C. austriac. Vedi t. V, p. 136, n.1. Veqi, în privinţa loterielor, L. din 20 ianuar 1883 şi Regulamentul din 96 fevr. 1883. V. şi art. 350 C. penal.— Curtea noastră Supremă a, decis că, de ŞI nu se poate reclama în țară plata unei sume câștigate 

28   

Art. 1169, 

33 

Oblig. natu- 
vală. 

Art. 1638. 

Art. 762 
german, C. 

Art. 763 
german. C.
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Art. 764 Cod. 
german. 

Jocuri de 
bursă. 

COD. CIVIL.—CARTEA II.—TEL, UL.—CAP. VIII.—S-a 1, Ş1.—ART. 1093, 

Persoanele eave pot face plata. 

Art. 1093. — Obligaţiunea poate fi achitată de ori ce per- 
soană interesată, precum de un coobligat, sau de un fidejusor. 

*  Obligaţiunea poate fi achitată chiar de o persoană nein- 
teresată ; această persoană trebue însă să lucreze in numele și 
pentru achitarea debitorului, sau, de lucrează în numele ei pro- 
priu, să nu s€ subroage în drepturile creditorului. (Art. 987, 
1039 urm., 1094, 1107, 1108, 1652 urm. C. C. Art. 309 urm, 
392 urm. C. Com. Art. 1236 0.0). 

la o loterie străină, asemenea loterii fiind proibite, to- 
tuşi se poate cere prin justiţie de la un colector liberarea 
biletului câştigător, intru cât persoana care a câştigat are 
dreptul să reclame plata în ţara în care a avut loc acea 
loterie, V. Bulet. S-a II, 1881, consid. de la p. 543, 544. 
Soluţia de mai sus nu mai este însă admisibilă astăzi față 
cu L. din 20 ianuar 1983 (art. 5). Vegi, în privinţa lote- 
rielor, în Francia, Baudry et Wabl, Contrats altutoires (Du 
Jeu et du pari), 55 urm., ear în privința caracterului ce tre- 
bue să întrunească loteria spre a fi oprită, vedi Trib. Pa- 
ris şi Lille. D. P. 99. 2. 34. 

In fine, art. 164 din Codul german, adaos de comisia par- 
lamentară, consideră cu drept cuvânt, ca un joe operaţiile 
de bursă prin care se speculează asupra diferențelor: 
» Wird ein auf Lieferung von Wuaren oder Werthpupieren 
lautender Vertrag în der Absicht geschlossen, dass de Untey- 
schied zwischen dem veveinbartea Preise und dem Bursen o- 
de» Marhipreise der  Lieferungszeit von dem verlierenden 
Theile an den gewinnenden gezullt wevden soli, so ist der Vea- 
trag als Spiel anzusehen. Dies gilt auch dan, areun nu die 
Absicht des einen Theiles auf die Zahhung des Untevschiedes 
gerichtet ist, der andere Theil aber diese Absicht lennt oder 
fennen muss.* Cpr. art. 512, $ 2 C. federal ai obligaţiilor. 

Jurisprudența noastră este conformă acestei disposiţiuni. 
In adevăr, vândările cu termen sunt valabile când presintă 
caracterele unei operaţiuni serioase; când însă se reduc 
numai la diferențe, ele fiind niște adevarate jocuri de bussă, 
sunt nule şi lipsite de acţiune în justiţie. Cpr. 'Trib. Ilfov 
şi Covurlui. Dreptul din 1882, No. 31 şi din 1885, No. 28 
şi 41. Pentru ca această soluție să fie admisibilă, se cere 
însă ca, părţile să fi speculat numai asupra diferențelor ce 
ar eşi din scăderea sau urcarea efectelor ori a mărfurilor 
vendute, fără ca, în realitate, să se fi efectuat o vândare 
serioasă între părţi. Cpr. C. Bucureşti, Dreptul din 1882, 
No. 85. Jurisprudenţa franceză era tot în acest sens îna- 
intea legei din 28 martie 1585. Vegi C. Paris și Cas. fe. 
D. P. 82. 1. 331 şi Dreptul din 1881, No. 9. După legea 
sus citată din 1885, operaţiile de bursă, care au de obiect 
speculațiuni asupra diferențelor mărfurilor vândute, sunt
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Avi. 1094. — Obligaţiunea de a face nu se poate achita de altă persoană în contra voinţei creditorulni, când acesta ate interes ca debitorul chiar s*% îndeplinească. (Art. 1075 urm, 1093 C. C. Art, 1937 c. fe.). 

Plata poate fi făcută : 10 de însuș debitorul, nimene nefiind mai interesat de câtţ densul la achitarea datoriei. Aceasta este atât de natural încât legiuitorul nici nu vox- bește de dânsul 1); 20 de ori ce persoană interesată, pre- cun un codebitor solidar sau indivisibil, ori un fidejusor, în care caz există subrogația legală prevedută de art. 1105, $ 32); 30 de o persoană neinteresată, care lucrează în numele debitorului (nomine debitovis) ; 40 în fine, de o persoană neinteresată, care lucrează în numele său pro- priu (nomine proprio). 
Și mai înainte de toate, în cât privește pe codebitorul Plata făentă solidar sau indivisibil şi pe fidejusor, ei nu numai că pote ea code dar încă sunt obligați a plăti datoria. Ei pot so plătească sau indivisi- în acest sens câ n'au nevoe să aștepte a fi urmăriți detii sa de un creditor, şi aceasta pentru a fi scutiți de cheltuelele de urmărire şi pentra a putea exercita un recurs util contra debitorului, care, mai în urmă, ar putea să devie insol- vabil, fiind că, în genere, ei sunt de drept subrogaţi în drepturile credițorului desinteresat (art. 11085, $ş 3). Plata mai poate încă fi facută de cătră o persoană Plata făcută : - a pa . I "soa- 

neinteresată, care, fără mandat 3) și fară ştirea debitoru- şi Dersoa 

  

sată, fără şti- astăzi permise şi dau loc la o acţiune în justiţie. Cpr. vea debito- Baudey et Wanl, op. ci... 50 urm. rului. 3) Art. 1093 nu vorbeşte nici de detentorul imobilului ipote- Detentorul cat, însă se înţălege că şi el are interes a plăți datoria imobiluhri ipotecară, din causa acţiunei ipotecare (art. 1790 urm.), pen- ipotecat. tru a fi scutit de cheltuelele de urmărire şi pentru a pas- tra posesiunea imobilului. Pana. fr., 1, 2876. Mourlon, II, 1313. Vigie, II, 1432. Laurent, XVII, 479. Demolombe, XVII, 33. 
De câte ori plata nu se face de o persoană interesată, ci de o persoană neinteresată, nu mai poate să fie vorba de subrogaţia legală, ci de acea convențională (art. 1107). Cpr. Baudry, II, 1017. — Vedi însă art. 323 urm. C, com., care face excepţie la acest principiu în materie de camhbii. 5) Dacă cel de al treilea are mandat expres sau tacit de la debitor, atunci plata nu mai emană de la oa treia per- soană, ci de la însuş debitorul, care este representat prin mandatarul său. Qui mandat îpse fecisse videtur. O altă lege din Digeste dice in acelaş sens: Qui mandat. solri, 

19
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 COD. CIV.—CART. IIl.—TIT. IIIL.—CAP. VIII.—S-a 1, $1.—ART. 1093, 1094. 

lui, lucrează în numele și pentru achitarea lui. Eată, bu- 
năoară, un amic al acestuia, care, fără nici un interes și 
cu intențiunea de a'i face o liberalitate sau de a'şi reser- 

va chiar un recurs ulterior în contra lui, în ori ce caz, 
cu intențiunea de a'i face un bine, se presintă la credi- 
tor și voește să plătească datoria, ceea ce art. 323 din 

Codul de comerţ numește plata prin intervenție. Ei bine, 
creditorul, afară de excepţiunea prevădută de art. 1094, ne- 
având nici un interes de a fi plătit de cutare sau de cu- 

tare persoană, nu poate, în principiu, să refuse plata !), 
chiar dacă ea n'ar aduce nici un folos debitorului, pentru 
că legea nu dă drept creditorului de a invoca interesul 
debitorului, și pentru că plata este tot-deauna presupusă 
a'i fi folositoare ?). 

Așa dar, în privinţa obligaţiilor de a da, plata poate 
în genere fi tăcută de o persoană neinteresată, în numele 
şi pentru achitarea debitorului, fără consimțemâutul sau 
  

ipse videtur solvere. L. 56, Dig, 40, 3, De solutionibus. Cpr. 
Laurent, XVII, 481. Vigi6, Il, 1433. Pand. îr., 1, 2877.T1. 
Huc, VIII, 6. Demolombe, XXVII, 54. Demante, V,115bis IV, 

:) Aceasta lasă însă a se presupune, bine înţăles, că terme- 
nul n'a fost stipulat în favoarea creditoralui (art. 1024), 
sau că, în asemenea caz, termenul a expirat, căci dacă el 
av fi fost stipulat în favoarea creditorului şi n'ar fi expirat 
încă, creditorul n'ar putea fi silit a primi plata înainte de 
termen. Vedi supă, p. 122. Cpr. C. București. Dreptul No. 
51 din 1899. - 

Plata făcută de o a treia persoană mai lasă încă a se 
presupune că este vorba de o obligaţie de a da, pe care 
cel dintăi venit poate so îndeplinească. In cât priveşte 
însă obligaţiile de a face, creditorul va avea din contra 
interes ca însuş debitorul să'și îndeplinească obligaţia sa, 
de câte ori el a contractat intuit persone (art. 1094). 

-%) Laurent, XVII, 483. 'D. Huc, VIII, 6. Demolombe, XXVII, 
54 urm. Mourlon, II, 1317. Duranton, XII, 16. Aubry et 
Rau, IV, $ 316, p. 148, text şi nota 2. Larombiere, III, art. 
1236, No. 3. Demante, V, 175 bis V. 'Phiry, III, 45. Mar- 
cad6, IV, 674. Baudry, II, 1017. Repert. Dalloz, Spplem., 
Oblig., 6T1.—Cu toate acestea, chestia este controversată, 
şi însuş Pothier (II, 500), pe care autorii Codului nu lau 
urmat în această privință, pentru a înlătura ori ce con- 
testaţie şi dificultate de fapt, era de părere că creditorul 
nu poate fi silit a primi plata, de câte ori ea nu aduce 
nici un folos real debitorului, ci produce numai achitarea 
creditorului.  Vedi diversele opiniuni arătate în Pand. 
fe., Oblig., 1, 2880 urm.
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chiar știrea lui, nscio vel ignorante debitore 1), şi credito- 
rul n'are, în principiu, dreptul de a o refusa, ceea ce în- 
semnează. că, la caz de refuz din partea lui, cel de al 
treilea ar putea să'i facă oferta reală şi să consemneze 
banii 2). * | 

Dar dacă cel de al treilea poate, în privința obliga- Plătitorul țiilor de a da, şi chiar în privința obligaţiilor de a poate să face, dacă nu s'a contractat sufuitu persone (vei înfră, pe creditor p. 441),să constrengă pe creditor la primirea plăţei, el nu e goubroga 
poate sâ'l constrângă a'l subroga în drepturile sale, pen- sale. 
tvu că  subrogaţia neresultând de cât din lege sau 
din convenţia părţilor (art. 1106 W'm.),. aceasta nu se 
poate forma de cât prin libera lor voință 35). Cu alte cu- 
vinte,. creditorul desinteresat de cel de al treilea poate să 
consimtă de bună voe în folosul acestui din urmă o su- 
brogaţie convenţională (art. 1107, $ 1), fără a putea în- 
să fi constrâns la aceasta, pentru că nu poate să existe 
altă subrogaţiune decât acea legală sau convenţională. 

In lipsa subrogațiunei, terțiul va avea însă contra Art. 91. 
debitorului acţiunea negofiorunm gestorum, adecă o acţiune 
carei va permite de a'i cere ceea ceela plătit pentru 
dânsul (art. 991)4). 

Presupunând însă ipoteza, care nu se prea poate întâm- cel de al A pla în practică, că cel de al treilea sar obstina a face plata să facă lata 
în contra, voinței debitorului, naște întrebarea dacă plata în contra vo- va putea fi făcută în contra voinţei și resistenţei acestuia, înței debito- 
Afirmativa fiind admisă atât în dreptul roman î), cât şi în Controversă. 
teoria lui Pothier (II, 499), unii o admit și astădi, sub cu- 

) LD. 53, Dip., 46, 3, De solutionibus. 
*) Cpr. Marcad6, IV, 674. Durauton, XII, 16. Mourlon, IT 1314. Larombiere, III, art. 1236, No. 3. Aubry et Rau, IV, $ 322, p.19%, n.1. Masst-Verg6, III, $ 538, p. 418, n. 2. C. Paris. Râpert. Dalloz, Oblig., 1656, n. 1.—Vedi însă Laurent, XVII, 486. 
*) Cpr. Maread, IV, 674. Acollas, II, p. 811. Baudry, II, 1017. Mourlon, II, 1314. 
*) pr. Acollas, loco supră cit. Thiry, III, 4. 
*) „Soltere pro ignorante et inzito cuigaue licet; ci sit juve ci- vilă  constitutum, licere etiam ignoraniis invitigue neliorem conditionem facere. L. 53, Dig., 46, 3, De solutionibus. 

Cpr. şi L. 94, Coq., 2, 19, De negotiis gestis actione. Vedi 
tom. V, p. 821.
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Recursul 
plătitorului 
contra debi- 

torului. 
Acţiunea de 
in rem verso, 

Art. 1873, 
1814 C. 
Calimach. 

COD. CIV.—CART, II.—FIT. II.—CAP. VIII. —S-a ], ŞI—ART. 1093, 1094. 

vânt că Codul actual ar fi pastrat tradiţia trecutului 1). 
Această părere, contrară legislațiunei anterioare a Mol- 

dovei 2), este inadmisibilă și astădi, căci de câte oii debito- 
rul se opune la plată, nici un motiv bine cuvântat nu mai 
justifică intervenţia celui de al treilea. In adever, sau cel 
de al treilea voeşte să facă o liberalitate debitorului, și a- 
ceasta nu este cu putință fără concursul voinței acestui din 
urmă (art. 814); sau cel de al treilea voește pur şi simplu să 
procure un folos debitorului, şi el nu poate interveni în 
contra voinţei sale: Beneficium invito non datur 5, 

Dacă sar admite că cel de al treile poate să facă 
plata în contra voinţei debitorului, el va avea necontestat 
vecurs in contra acestui din urmă, de câte ori el n'a în- 
țeles săi facă o liberalitate, și acest; recurs nu poate să 
fie de cât acțiunea de în rem zerso 4). 

') 

2 

%) 

Am vedut ca plata poate să emane atât de la însuș 

Thiry, III, 45. Maread6, IV, 675. Mourlon, II, 1319. Du- 
vanton, XII, 18. 'Poullier I»., IV, partea I, 10 şi 19. Masss- 
Verg6, III, $ 558, p. 418, n.1. 
„Fără învoirea datornicului, dice art. 1374 din Codul Cali- 
mach (1423 C. austriac), nu este silit creditorul să pri- 
mească datoria de la o a treia persoană, afară de intâm- 
plarea hotărită în $ 606 (462 C. austriac); ear dacă ai 
primit-o, poate acel ce au plătit-o, şi după plată să ceară 
cesia dritului cuvenit“; şi art. 1973 din acelaş Cod (1499 
0. austriac), adaogă: „Dacă un al treile poate şi voeşte să 
plătească în locul datornicului, ca învoirea și acestuiu, după 
măsura îndațorirei contractuite, dator este creditorul să 
primească plata şi să ceduească dritul său (adecă să su- 
broage) asupra celui ce a plătii“; şi acest text mai adaogă 
încă că creditorul nu are nici-o respundere când datoria nu 
este dreaptă sau realisarea ei este cu neputinţă, afară numai 
dacă a urmat vicleșug. Cpr. asupra acestor texte, Cas. rom. 
Bulet. S-a I, anul 1872, p. 118. 
Laurent, XVII, 485. — După o altă părere intermediară, 
de asemenea inadmisibilă, se face următoarea distincțiune: 
sau debitorul se opune la plată şi creditorul o refuză, şi 
în asemenea caz, acest din urmă nu poate fi silita pri- 
mi ceea ce i se datorește; sau, cu toată, opunerea debito- 
rului, creditorul primește a fi plătit, şi în asemenea caz, 
plata poate să aibă loc. Vegi în acest sens: Demolombe, 
XXVII, 59, 60. Acollas, II, p. 872. 7. Huc VIII, î. Vi- 
gi6, II, 1433. Demante, V, 175bisX și XI. Râpert. Dalloz, 
Suphitm., 618. Trib. Vendâme. D. P. 81. 3.47. 
Vedi înfră, p. 449, text şi nota 4. Vedi asupra acţiunei 
de în vrem rerso, t. V, p. 350 urm.
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debitorul, cel mai interesat la stengerea obligațiunei, cât 
și de la o a treia persoană neinteresată, care lucrează 
nomine debitoris. Autorii observă însă cu drept cuvânt 
că plata făcută de debitor stânge obligația întrun mod 
absolut, atât în privinţa lui cît șia creditorului. Asemenea 
plată stânge de asemenea obligaţiile accesorii, precum pri- 
vilegiile, ipotecile, fidejusiunea, etc., care garantau da- 
toria ; pe când plata făcută de o a treia persoană nu stân- 
ge obligaţia de cât în privinţa creditorului, căci une-ori 
plătitorul este subrogat în drepturile pe care le avea acest 
din urmă î). | 

Ultima ipoteză prevădută de art. 1093 este acea. Care Plata făcută 
permite unei persoane neinteresate de a achita o obligaţie de oa 
străină, în mamele seu propriu (nomine proprio), car nu în nu- sată, care lu- 
mele debitorului, ca în ipoteza precedentă, însă cu condi- crează în nu 
țiunea ca plătitorul să nu se subroage în drepturile cre- propriu. 
ditorului. 

Această soluţie este contrară acelei admisă de Pothier 
(LI, 499), și mai toți autorii o csitică. In adever, ea nu 
se prea poate justifica și, după toate probabilitățile, n'a 
fost admisă de cât din causa favoarei cu care legiuitorui 
vede liberarea debitorului 2). | 

Art. 1093 punând restricţia că cel de al îveilea, care sensul en- 
face plata nomine proprio, să nu se subroage în drepturile or ca 

„creditorului, naște întrebarea ce trebue să înțelegem prin nu se su- 
aceste cuvinte? La prima vedere s'ar părea că cel de al roage în 
îveile, cave a plătit în numele său propriu 0 datorie stră- creditorulei, 
ină, nu poate fi subrogat în locul creditorului, ceea ce este Controversă. 
inadmisibil, pentru că ori cine platește pentru altul poate 
fi subrogat în drepturile. acelui desinteresat (art. 1107). 
Textul sus citat trebue să aibă deci un alt înţeles. 

După explicaţia dată de Bigot-Pr&ameneu, această 
disposiţie întunecoasă ar însemna că, de câte ori plătito- 
rul a stipulat și creditorul a încaviințat subrogația, această 
operaţie n'ar mai constitui o plată liberatorie, ci o  ce- 
siune de creanţă ascunsă sub aparenţa unei plăți cu su- 
brogaţie.  Plătitorul, cu alte cuvinte, sar considera ca un 
cumpărător al creanţei pe care a plătit-o, ear creditorul 

5) Cpr. Baudry, II, 1017. 7. Huc, VIII, 7. Laurent, XVII, 
419. Pand. fr., 1, 2876. Demolombe, XĂVII, 33. 

*) Oper. Laurent, XVII, 484. Demolombe, XXVII, 61. Demante, 
V, 175 bis V. Pand. fr., 1, 2885. 
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Art. 1094. 

COD. CIV.—CART. IIL.—TIT. IIL.—CAP: VIIL—S-a 1, Ş Î.—ART. 1093, 1094, 

ca vândetorul ei: „Non in soletum aceipit, sed guodamniodo 
nomen debitoris vendidit“. (L. 36, Dig., 46, 1, De fidejusso- 
ribus et mandataribus) 1). | 

Jaubert a dat însă, în raportul su cătră Tribunat, o 
altă interpretare mult mai plausibilă și mai naturală, de 
şi ea face ca textul să devie de prisos. După raportorul 
Tribunatului, ultimele cuvinte ale art. 1093 insemnează că 
terţiul, care lucrând în numele său propriu, se oferă a 
plăti datoria altuia, poate sili pe creditor a primi plata, 
fără a'l putea însă sili a'i consimţi subrogațiunea, așa în 
cât plătitorul nu va avea, în acest caz, de cât un simplu 
recurs în contra debitorului liberat, fără a fi subrogat în 
drepturile accesorii, privilegii, ipoteci, etc., ce avea eredi- 
torul 2). Această subrogație, pe care el nu poate so 
ceară, va putea însă să'i fie conferită de debitor sau de 
creditor (art. 1106, 1107)3). 

Principiul consacrat de art. 1093, după care credi- 
torul poate fi silit a primi plata de la altul de cât de la 
debitor, sufere excepție de câte ori creditorul are interes 
ca obligaţia să fie îndeplinită de însuş acela cu care ela 
contractat (art. 1094). Astfel, dacă un pictor sau un sculp- 
tor, în vederea talentului căruia am contractat, sa obli- 
gat a'mi face un tablou san o statue, este evident că nu 
voi putea fi silit a primi opera unui alt artist, ori cât de 
talentat. ar fi, pentru că eu am contractat în vederea me- 
vitelor personale a cutărui antist (intarita person), şi deo- 
sebirea între un artist şi altul poate să fie mare în 
privința artei, talentului, cunoştinţilor, experienței, dibă- 
ciei fiecăruia, etc. „Inter avtifices longa diferentia est et 
îngenii, et natura, et doctrine, et institutionis €). 

De asemenea, un fidejusor sau un alt coobligat war 
putea, în contra voinţei creditorului, să execute o obliga- 

1) Vedi şi L. 16, în fine, Dig., 46, 3, De solutionibus. Cpt. 
Duranton, XII, 15. 'Poullier D., IV, partea ], 9. Mavcadă, 
IV, 677, 615. Mouvlon, II, 1316. Acollas, II, p. 872. 
Opr. Baudry, 11, 1017. 'Phivy, III, 45. Vigi€, 1l, 1434. Lau- 
rent, XVII, 487. Demolombe, XXVII, 65, 66. Demante, 
V, 115 bis VII şi VIII. Aubry et Rau, IV, $ 316, p. 149, 

w9
 

=
=
 

text şi nota 6. Pand fe., 1, 2889 urm. Arntz, III, 164. 17. 
Huc, VIII, 8. 

2) Cpr. Vigi6, 11, 1434, în fine. 'T. Huc, VIII, 8. Cas. fr. D. 
P. 58. 1. 15. 

*) L. 3L, ab initio, Dig., 46, 3, De solutionibus el liberalionibus.



PERSOANELE CARE POT FACE PLATA.—ART. 1093, 1094. 441 

ție de a face, care ar presinta un caracter personal pen- 
tru debitor ?). 

„Legea nu vorbește în art. 1094 de cât de obligaţiile Aplicarea de a face, însă se înţelege că disposiţia sa va fi întinsă Și Sti cea 
la obligaţiile de a da, dacă plata oferită deo a treia per- ada. soană ar fi de natură a jigni interesul creditorului =), 

Se poate întâmpla, că chiar, în o obligaţie de a face, per- 
soana debitorului să fie indiferentă. Astfel, dacă am tocmit un 
cărănş ca să'mi scoată gunoiul din curte, este evident că 
nam nici un interes ca obligaţia să se îndeplinească nu- 
mai decât de debitorul cu care am contractat, și că, în a- 
semenea caz, un altul va putea tot așa de bine sâ'mi facă 
aceiaș freabă ?); totuşi, și în cazul de față, obligaţia va 
trebui să fie executată de însuș debitorul, dacă aceasta a 
fost convenţia părţilor... si hoc specialiter actum est, ut 
suis operis îd pesficiat (L. 31, Dig., 46, 5, De solutionibus *). 

Ne mai remâne acum, pentru a termina această ma- 
terie, ușoară în aparenţă, să examinăm raporturile celui 
de al treile plătitor cu debitorul pe care l'a liberat. 

ŞI mai înainte de toate, nu încape îndoeală, cu toată Recussul a- 
controversa ce există asupra acestui punct, că cel de al Ci parea treile, care a plătit pentru altul, va avea tot-deauna re-altul, în con- curs contra debitorului care a fost liberat, chiar dacă plata tra debito- 
a fost făcută contra voinţei acestui din urmă și cu toatăControversă, opunerea lui, aolente et specialiter prohibente. Este ade- 
Vărat că Justinian curmând. în această privință, contro- 
versa care exista între jurisconsulţii romani, a decis că 

') "E. Huc, VIII, 11. Laurent, NVII, 492. Demolombe, XAVII, 11. Duranton, XII, 24. Aubry et Rau, IV, $ 316, p. 149, n. 3. Demante, V, 176 bis 1I.—-Pot astfel sa decis că o- bligaţia luată de cumpărătorul sau donatarul unui imobil, ca 0 condiţiune a vendărei sau a daniei de a întreține şi îu- griji pe vânător sau dăruitor cu cele trebuitoare, consti- time, mai cu samă când există o legătură de înrudire între părţi, o obligaţie de a face, care nu poate fi îndeplinită de o a treia persoană, în contra voinţei creditorului. C. Liege. Pas. belge, 86. 9. 63. 
=) Aubry et Rau, IV, $ 316, p. 149,n.5. Mass6-Vergă, III, $ 

998, p. 418, n.3. 
Cpr. Pothier, II, 500. Baudry, II, 1016. 'Phirv, III, 45, in fine. Mourlon, II, 1318. Demolombe, XXVII, 72. Pand. 
în. L, 2901. Laurent, XVII, 492. 

*) Demolombe,XXVII, 73. Larombiere, III, art. 1937, No. 1. Pand fr., 1, 2902. 7. Huc, VIII, 11. 

e 
=
—
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plătitovul care, în asemenea împrejurări, ar fi plătit pen- 
tru altul, nare nici o acţiune contra debitorului 
nullam esse vel divectam, vel utilem actionem . .. licet ves 
bene ab eo gestu sint!); însă această soluție este inadmi- 
sibilă față cu principiul de echitate, după care nimene nu 
se poate înavuţi în detrimentul altuia 2). Plătitorul va 
avea deci, în asemenea caz, acţiunea de in vrem verso, a 
decă un recurs în limitele numai în care plata ar fi folo- 
sit debitorului 3). Cât pentru argumentul care consistă 
în a gice că plătitorul ar fi înțeles, a face o liberalitate 
debitorului, el este lipsit; de ori ce temeiu: 10 pentru că 
donațiunele nu se presupun; şi 2% pentru că ele nu se 
pot îndeplini fără voinţa donataralui (art. 914) 4). 

Acţiunea Dacă cel de al treile a plătit datoria în numele şi 
mandati cou-âp interesul debitorului, de exemplu, spre a'l sustrage de 
negot. gesto-lă urmărirea iminentă a creditorului, el va, avea, după îm- 
Fum cota prejurări, acțiunea mandati contraria, sau negotiovun qes- 

forum contraria, după cum el a intervenit în calitate de 
mandatar sau de gerant de afaceri 5). 

Deesebirea “Prin acțiunea care se naște din mandat, plătitorul 
„între actiu- va avea drept nu numai la ceea ce el a plătit, dar și la 
si negot. ges-dobânda sumelor plătite, socotită din diua plăţilor probate 

tori. (art. 1550); pe când acţiunea care isvorește din gestiunea 
de afaceri nu dă drept la dobândă de cât din diua cere- 
vei în judecată, conform dreptului comun (art. 1088), dis- 

') Li. 24, Cod., 2, 19, De negotiis gestis actione. Vegi t. V, p. 321. 
*) pure nature cequum est, neminen cum clterins  debvimento 

et injuria ieri locupletiorem“. Ti. 206, Dig., 50, 17, De reguli; 
juris şi L. 14, Dig., 12, 6, De condictione indebiti. Vedi t. 
V, p. 321 şi 351, n. 6. 

5) Vedi tom. V, p. 321. 
*) Oper. Pothier, Mandut, V, 183. Marcad6, 1V,675. Mourlon, 

II, 1320. Vigi€, II, 1433. Acollas, Il, p. 879. Pand. fe. |, 
2905. Baudry, II, 1018. Larombiâre, III, art. 1936, No. 3. 
Repert. Dalloz, Supplem., Oblig., 680. Demolombe, NAVII, 
80. Demante, V, 175 bis XI. Laurent, XVII, 488, 489. 
T. Huc, VIII, 9.—Contră. 'Poullier D., IV, partea I, 19. 
Thiry, III, 45. Arntz, III, 164. Aceşti autori nu acordă 
nici un recurs plătitorului.— Vedi şi Duranton (XII, 19), 
care lasă casul Ja apreciarea tribunalelor. Vedi şi t. Va 
lucrărei noastre, p. 321, text şi note. 

3) Cpr. Laurent, XVII, 488. Baudry, II, 1018. Râpert. Dalloz, 
Supplem., Oblig., 680.
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poziția excepţională de la mandat fiind inaplicabilă ges- 
tiunei de afaceri ?). | 

Dacă cel de al treilea a făcuţ plata în numele său 
propriu (nomiue proprio), eu intențiunea de a face o libe- 
ralitate debitoralui, animo donani, el nu va avea în con- 
tra acestui din urmă nici o acţiune. Dacă ela făcut pla- 
ta în interesul seu personal, de exemplu, pentru ași plasa 
capitalul stu, care era nevoditor, el va avea contra debi- 
torului acţiunea de în rem verso ?). 

“Cel de al treilea care a plătit datoria și care voește 
să exercite recursul sân contra debitorului, va trebui, con- 
form dreptului comun, să stabilească faptele pe care el îşi 
întemeiază recursul seu (art. 1169). | 

La caz de contestaţie din partea debitorului, care ar 
pretinde că plata s'a făcut cu banii lai, plătitoral va tre- 
bui să stabilească contrariul, adecă să dovedească că ela făcut plata cu banii săi proprii, această dovadă resultând îndeajuns: din înfăţoşarea chitanţei creditorului, care n'ar 
cuprinde nici o mențiune despre origina banilor 3). 

1 Laurent. XX, 330 şi XXVIII, 18 urm. 7. Hue, VIII, 383. Baudry, II, 1339 şi autorii citați în t. V a lucrărei noas- tre, p. 333, n. 92.—Cu toate acestea, chestia. este controver- sată şi mulţi autori aplică gestiunei de afaceri art, 1550 de ia mandat. Vedi Demolombe, XXXI, 171. P. Pont, Petits con. trats, VIII, 1098. 'Thiry, I1I, 196. Peucescu, II, 133: Mour- lon, II, 1666 şi autorii citați în t, V, loco supră cit. Art, 1144 din Codul italian curmă controversa, în acest diu ur- mă sens. „Dacă afacerea a fost bine administrată, dice a- cest text, partea interesată (stăpânul) trebue să indepli- nească, obligaţiile contractate in numele său de gerant, să'l 

  

îndemnizeze de toate acelea ce ela contractat personal, şi: să'i plătească toate cheltuelele utile și necesare ce a făcut, cu dobenra din diua acelor cheltueli, cogli interessi dal diorno în cui furono fatle. —La noi, ca și în Codul francez, pentru 
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Art. 1109, 

Aplicarea, 
at. 1530 la 
gestiunea de 

afaceri, 
Controvevsă. 

ca gerantul să aibă drept la dobândă din ziua facerei chel- . tuelelor, conform art. 1550, trebue ea gestiunea să fi fost ratificată de stăpân, pentru că, în asemenea caz, ea echi- valează cu un adevarat mandat, conform principiului : fa- tihabitio mandato comparatuy ([. 12, $ 4, Dig., 46, 3, De so- lutionibus). Vedi t. V, p. 333 î. şin.3 şi 345, t. şin. 2, Vedi și supră, p. 496, n. 2. Cpr. Cas. fr. D. B. 97. 1. 613. Baudery, II, 1018. Ră&pert. Dalloz, Supplem., Oblig., 680. *) Cpr. Demolombe,: XXVII, 82. Repent. Dalloz, Supplem., Oblig., 682. Larombitre, III, art. 1936, No. 7. Pană. fe. 1, 2909 urm. Cpr. Cas. fr. D. P. 50.1.86.[. P. 10. 1. 291. Curtea din Bordeaux a decis cn drept cuvânt, (1 aug. 1855) 

1 
—
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„Aplicarea In fine, trebue s& observăm că cel deal treilea, care 
la fidejusi- ar Voi Să .plătească datoria altuia, va face foarte bine să 

une.  previe despre aceasta pe debitor, pentru ca acest din urmă, în 
necunoștinţă de causă, să nu cum-va să plătească de al doilea, 
căci, la asemenea întâmpiare, cel de al treilea n'ar mai a- 
vea nici un recurs contra debitorului, căruia plata na a- 
dus nici un folos, ci numai contra creditorului, care a pri- 
mit de două ori ceea ce nu i se datorea de cât o singură 
dată (analogie din art. 1672, care aplică acest princi piu 
la fidejusorul ce a plătit pentru debitorul principal, fără 
ai aduce la cunoștință această plată) !). 

Condiţiile ce trebue să intrunească plătitorul pentru ca 
plata să fie validă. 

Art. 1095.——Plata, ca să fie valabilă, trebue făcută de 
proprietarul capabil de a înstrăina luerul dat în plată. 

Cu toate acestea, plata unei sume în bani, sau altor lueruri 
ce se consumă prin întrebuințare, nu poate fi repeţită contra 
creditorului, care le-a consumat de bună credinţă, de şi plata 
s'a lăcut de o persoană ce nu era proprietară, sau care nu era 
capabilă de a înstrăina. (Art. 949 urm., 911, 1898, 1909 c. c€. 
Art. 1238 C. fi.). 

“După art. 1095, copiat aproape textual din Pothier 
(II, 495 urm.), plătitorul (solrens) trebue să întrunească 
dou& condițiuni pentru ca să poată face o plată valabilă: 
1% E trebue să fie proprietarul lucrului dat în plată: 20 
EL trebue să fie capabil de a înstrâina, aşa încât, credi- 
torul poate se refuse plata care sar face de o persoană ce 
ar întruni aceste condițiuni, pentru că el nu poate îi si- 
lit a primi o plată nevalidă. 

Art. 1095 nu Inainte de a examina fie-care din aceste doue condi- 
se aplică de țiuni în parte, trebue să observăm din capul locului că a- 
vile în care cest text nu are un înțăles general și că el nu se aplică 
lată este de cât la casurile în care plata este translativă de pro- 
de proprie 

tate. 

      

că acel care a plătit o datorie pentru altul, fie ca manda- 
tar, fie ca negotiorum, estor, este de drept presupus a fi 
plătit. cu banii săi, și că această presumpţiune nu încetează 
de cât in caz când chitanţa de descăreare ar prevedea că 
plata s'a făcut cu Danii debitorului. Vedi această decisie 
în Repert. lui Dalloz, Supplenm., Oblig., 682., nota |. 

2) Cpr. Demolombe, XXVII, 83. Larombiere, III, art. 1936, 
No. 6. Pand. fe., 1, 9917.
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prietate, după cum prevede anume art. 1240 din Codul 
italian !), ceea ce se întâmplă în obligaţiile de a da o 
sumă de bani, sau lucruri determinate numai în specia 
lor, precum ar fi, de exemplu, 100 kile de grâu sau 'po- 
rumb. EL nu se aplică deci ia obligaţiile de a face sau 
de a nu face, nici la obligaţiile de restituire, care incumbă 
detentorilor cu titlu precariu. 

Astfel, depositarul, chiriașul, împrumutătorul fiind o- 
bligaţi a restitui lucrul ce au primit în deposit, în chirie, 
sau în împrumut, adecă a plăti (solvere), după înţelesul” 
tecnic al cuvântului ?), plata făcută de dânșii este validă, 
cu toate că ei nu sunt și nici pot fi proprietari ai lucru- 
rilor ce trebue să restituească. 

De asemenea, dăvuitorul sau vândătorul unui corp cert 
și determinat, perdând proprietatea lucrului dăruit sau 
vândut, care prin simplul efect al consimţemântului a tre- 
cut la donatar sau la cumpărător (art. 971, 1295, $ 1), 
fac necontestat o plată validă când predau lucrul dăruit sau 
vendut, cu toate că, în momentul plăţei, ei nu mai sunt 
proprietarii lucrului dăruit sau vândut. Prin urmare, art. 
1095, $ 1 nu'și primeşte aplicaţiune în asemenea ceasuri. 

445 

Dacă presupunem, din contra, câ s'au vândut lucruri Casurile în 
care at, determinate numai în specia lor, sau care se numâră, se 1095 își pri- 

cântăresc, sau se măsoară (art. 1300), sau dacă vendân- mește apli- 
duse chiar un corp cert și determinat, s'a stipulat, în contra 
at. Vi, că proprietatea va remânea, pănă la predare, a 
vândetorului, ceea ce am vedut că se poate face 3), şi ceea 
ce art. 715 din Codulcivilal Portugaliei de la 1867 permite 
în termeni expreşi ; san dacă, pentru stingerea obligaţiei 
unui corp cert şi deteiminat, se plătește creditorului, 
carel primește, un alt lucra de cât acel datorit (art. 
1100) (datio în solutum), art. 1095 $ 1 devine aplicabil, 
și plata nu va fi validă de cât sub condiţia că acel care 
o face să fie proprietarul lucrului dat creditorului. 

') „Îl pagamento che hu per oggetto di transferire la proprietă 
“della cosa pagata nel creilitove, dice acest text, non € valido, 
se hon e futto da colui che sia proprietario della cosa e capa- 

„ce di alienarla“. "Tot astfel se exprimă atât art. 476 din 
Ante-proiectul Codului japonez a lui Boissonade cât şi art. 
1235 din Ante-proiectul de revisuire a lui Laurent. 
Vedi supră, p. 432. 

3) Yedi t. V, p. 166 şi 167. Cpr. C. din Iaşi, Dreptul din 
1583, No. 13 şi autorităţile citate în t. V, p. 161, nota 1. 

1 
—
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Partea întăi a art. 1095 astfel înțeleasă şi aplicată 
își are deci utilitatea șa, deși poate textul se exprimă în 
termeni prea generali și nu merită criticele care san în- 
dreptat de unii în contra lui !). 

Aceste fiind expuse, să venim acum la cele două con- 
diţii prevedute de textul nostru. 

1)  Plătitorul trebue să fie proprietav.— Plata emanată 
de la un non dominus. 

Plată emanată de la o persoană care nu este pro- 
prietară, poate fi refusată de creditor, pentru că el nu 
poate fi silit a primi o plată care nu este validă. 

Dacă însă debitorul a apucat a plăti, dând un lucru 
străin, asemenea plată este nulă, pentru că el nefiind pro- 
prietarul lucrului plătit n'a putut să transmită proprieta- 
tea creditorului, și prin urmare, nu 'și a indeplinit obli- 
gaţia sa. Este adevărat că legea nu pronunţă expres nu- 
litatea unei asemenea plăţi, însă ea resultă în mod virtu- 
al din art. 1095. Această nulitate va putea fi propusă 
atât, de: creditor cât și de debitor. 

Dreptul creditorului.— Dreptul creditorului de a cere, 
în asemenea caz, nulitatea plăţei, înainte chiar de a fi tul- 
burat prin o acţiune în revendicare din partea adevăra- 
tului proprietar 2), este afară de ori ce discuţiune, pen- 
tru că plata făcută în asemenea condițiuni nu libevează 
pe debitor, de vreme ce este nulă. EI va putea chiar cere 
daune de la debitorul care i-a dat un lucru străin, remă- 
nând însă obligat'a restitui acest lucru, si oferat guod 
aceepit 3), căci altfel el Var deţinea fără causă 4). 

  

') Cu toate acestea, mulţi autori sunt de părere că $ la art. 1095 cuprinde o inexactitate şi nu este de cât resul- tatul unei plagiări nechibzuite din Pothier, de care legiu- itorul nu 'şi ar fi dat samă, fiind că ar fi uitat principiul nou înscris în art. 971 şi 129, $ 1. Vedi Acollas, II, p. 812 urm. Marcade, 1V, 682. Thiry, IL, 46. Larombitre, III, art. 1238, No. 1 urm. Masse-Verg€, III, $ 558, p. 420, nota 10. Demante, V, 177 bis [ urm. Duranton, XII, 96. 'Toul- lier, D. IV, partea 1, 6.—Vedi însă Mourlon, II. 1393, Vigie, II. 1435. n. 1. Demolombe, XXVII, 86. Laurent, XVII, 493. Baudry, II, 1019. 7. Huc, VIII, 14. 
Cpr. L. 69, Dig., 46, 3, De solutionibus ei liberationibus. L. 94, Pr., Dig., loco supră cit. 

“) Pothier, II, 498. Demolombe, XXVII, 91. Baudry, 11, 1020. Laurent, XVII, 495. 7. Huc, VIII, 14. Demante, V, 177 
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Creditorul care invoacă nulitatea plăței, fiind obligat Perirea lue- 
a restitui corpul cert şi determinat primit de la debitor, De 
va îi scutit de restițuțiune, dacă lucrul a perit prin caz prin caz 
fortuit și fără culpa lui (art. 1156), ceea ce nul va îm formuit. 
pedeca de a putea cere o nouă plată. Riscurile sunt deci 
pe sama debitorului, care a făcut o plată nulă LD), | 

De câte ori însă plata s'a făcut, de un debitor inca- 
pabil, riscurile vor fi pe sama creditorului, pentru că el nu 
poate să ceară nulitatea plăţei (art. 952)2). 

Creditorul va putea cere nulitatea plăţei, chiar dacă 
el ar fi devenit proprietarul lucrului străin prin prescrip- 
ție, sau în basa art. 1909, pentru că, pe de o parte, el 
poate renunța la prescripţia îndeplinită în favoarea lui 
(art. 1538), ear pe de alta, pentru că el nu poate fi silit 
a invoca niște mijloace pe care le ar crede neleale 3), 

Dreptul creditorului de a cere nulitatea trebuind ne- 
aparat să aibă un termen, se va perde prin prescripția 
de 30 de ani (art. 1$90)4). 

Creditorul nu va putea de asemenea să mai propue Consumarea 
nulitatea plaţei după ce a consumat lucrul prin întrebuin- Muc ai pri 
țare, de bună credință, credând că era al debitorului, care plată. prin 
i la dat (art. 1095, $ 2), pentru că el a dispus de lucru întrebuin- 
ca proprietar, și în urma acestei consumațiuni, nu mai 
are ce restitui 5). 

bis VI. Pand fe., 1, 2926. 'Thiry, III, 47. Larombiere, III, 
art. 1238, No. 5. Aubry et Rau, IV, $ 316, p. 152. Acollas, 
II, p, 873. G. Giorgi, Teoria delle obbligazioni, ete. VII, 108. 

*) Baudry, II, 1020. Demolombe, XXVII, 96. Laurent, XVII, 
497. Demante, V, 177 bis XIV. Mareade, IV, 684. Thivy, II], 
+1. Pand. fr., 1, 2932. 7. Hue, VIII, 15. G. Giorgi, VII, 
110. Mourlon, 11, 1326.— Vegi insă Duranton, XII, 32. 

*)  Vedi înfră, p. 452. 
2) Cpr. Bugnet asupra lui Pothier, II, p. 272, nota 3. TPhiry, 

III. 41. Baudry, II, 1021. Marcade, 1V, 683. Mourlon, II, 1324. Laurent, XVII, 49%. Demolombe, XXVII, 95. De- 
mante, V, 177 bis XII şi XIII.—Contră. Duranton, XII, 
3l. Aubry et Rau, IV, $ 316, p. 152, nota 17. Larombitre, 
UI, art, 1238, No. 5. Vedi şi T. Huc, VIII, 15. Cpr. L. 60, 
Dig., 46, 3, De solutionibus et liberationibus. 

3) Demolombe, XXVII, 9, p. 87. 7. Huc, VIII, 15. 
5) Cpr. Cas. fr., 29 mai 1839. Pand. Chron., "Tom. II, 1, p. 

260, penult. consid. şi Râpert. Dalloz, t. 14, Contr. de ma- 
viage, p. 123, ad notam. Pothier, II, 497. Laurent, XVII, 
498. '7. Huc, VIII, 16. Demolombe, XXVII, 103.
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Dreptul debitorului. — Debitorul are şi el dreptul, 
cel puţin după părerea generală, de a invoca nulitatea plă- 
ței, oferindu-se a plăti un alt lucra în locul acelui străin, 
pe care îl cere înapoi, şi aceasta chiar dacă ar fi vorba de 
un lucru care nu se consumă prin întrebuințare i), Acest 
drept resultă pentru. dânsul din art. 1095, $ 2, care re- 
fuzându-i acţiunea în repetiţie în casul când lucrul a fost 
consumat prin întrebuințare cu bună credință de câtră 
creditor, îi conferă implicitamente această acțiune de câte 
ori lucrul a fost consumat cu rea credință sau na 
fost de loc consumat de creditorul care'l posedă.  Acţiu- 
nea debitorului nu poate fi respinsă prin adagiul: Que 
de evictione tenet actio, cumdem adgentem  vepellit exceplio 
(cine trebue să garanteze nu poate să evingă) *), pentru 
că debitorul nu exercită în specie o acțiune în revendi- 
care, de vreme ce el nu este proprietar, ci se mărginește 
numai a cere nulitatea plăţei ce a făcut, acţiune care nu 
poate să aducă nici o daună creditorului, de vreme ce de- 

„bitorul îi oferă un alt lucru în locul acelui străin, pe care 
îl cere înapoi 3). 

Acţiunea în repetiție a debitorului încetează când 
creditorul a consumat prin întrebuințare ?) și de bună 

:) Laurent, XVII, 500. '7. Huc, VIII, 16.—Contră. Demolombe, 
XXVII, 100. 

*) Vedi asupra acestei maxime, supră, p. 206, t. şi n. 1. Cpr. 
C. Bucureşti. Dreptul din 1897, No. 34. 

3) Cpr. Baudey, II, 1020. Acollas, 11, p. 873. Phiry, IUL, 47. 
T. Huc, VIII, 16. Vigie, 11, 1435. Mourlon, It, 1325, 1327. 
Aubry et Rau, IV, $ 316, p. 159, t. şi n. 16, cari în edi- 
țiile anterioare susţinuse părerea contrară, admisă şi de Za- 
chariz. Demante, V, 177 bis VII şi VIII. Pand. fr. 1, 
2936. Laurent. XVII, 499..—Contră. Marcade, 1V, 683. Arntz, 
III, 165. Mass6-Verge, III, $ 558, p. 421], t. şi n. 12. La- 
rombiere, III, art. 1938, No. 5. Acești autori resping ac- 
țiunea debitorului prin aplicarea maximei : Que de eric- 

“tione tenet actio, ete. Cpr. Demolombe, XAVII, 99 urm. și 
Giorgio Giorgi (VII, 111), care fac o distinețiune arbitrară. 

:) Consumaţiunea, consistă în usul şi întrebuințarea obicinuită 
a lucrului. Lucrul ar fi considerat ca consumat, chiar dacă 
sar afla încă în mânele creditorului, dacă el ar fi perdut 
substanța sa juridică şi destinaţia sa primitivă. Astfel, 
dacă "ţi-am dat drept plată o grindă străină, ea se con- 
sideră ca consumată îndată ce ai întrebuinţat-o la spriji- 
nirea casei d-tale. De asemenea, dacă “ţi-am dat drept plată 
un cal străin, şi d-ta Pai vândut altuia, care Va cumparat 
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credinţă lucrul plătit (art. 1095, $ 2), pentru că, în ase- 
menea caz, ea este lipsită de interes, lucrul străin ne mai 
având, pe de o parte ființă, spre a putea fi restituit pro- 
prietarului, ear pe de alta, debitorul fiind obligat a face 
de îndată o altă plată echivalentă. 

Dacă creditorul a consumat numai în parte lucrul (onsumarea 
străin primit în plată, repetiţia nu va avea loc de cât juorilui sti 
pentru partea neconsumată 1). Pa primit 

Dreptul proprietarului lucrului dat în plată — In cât pri- PA 
vește pe proprietarul lucrului dat în plată, nu mai încape 
îndoială că el poate să revendice lucrul său atât de la de- 
bitor, de și el nu'l mai posedă, cât și de la ereditorul care ?] 
deține, pentru că el a fost pe nedrept dispoeat de pro- 
prietatea sa. 

Creditorul va putea însă, conform dreptului comun, 
să opue proprietarului, în privinţa mobilelor, prescripția 
instantanee, dacă el se găseşte în casurile prevedute de 
art. 1909, ear în privinţa imobilelor, prescripţia de 30, 
de 10 sau 20 de ani, după împrejurări =), 

Creditorul va mai putea încă opune proprietarului rve- 
vendicant consumarea lucrului de bună credinţă, în care 
caz acest din urmă nu va mai avea ce revendica. 
  

de bună credinţă, calul nu va mai putea fi cerut înapoi. 
Cpr. Demolombe, XXVII, 106, 109. Larombire, III, art. 
1238, No. 10. Pana. fr., 1, 9942.77. Huc, VIII, 16. G. Gior- 
gi, Teoria delle obbligazioni, etc., VII, 116, 119. 

Faptul insă de a fi amestecat productele sau banii pri- 
miți cu alte producte sau alți bani, si alieni nummi....., mizti essent, ita ut discerni non possent (L. 18, Dig., 46, 3, De solutionibus), nu se consideră însă în genere ca con- sumaţie nici naturală, nici civilă, şi nu exclude acţiunea în repetiţie, pentru că creditorul care a primit lucrul străin il posedă încă şi n'a dispus de dânsul. Laurent, XVII, 502. Larombiăre, loco cit. Duranton, XII, 33. Pand. fr., 1, 9945. 1. Huc, VIII, 16.— Contră. Demolombe, XXVII, 108. G. Giorgi, VII, 117 şi L. 18, Dig., loco supră cit. 

1) Giorgio Giorgi, VII, 118. Demolombe, XXVII, 110. La- rombiere, III, art. 1238, No. 11. Pană. tr, 1, 9941. 
*) Cpr. Bauâry, II, 1021. Repert. Dalloz, Suppltm. Oblig., 685. 

Laurent, XVII, 503, 504. Armntz, III, 165. Demante, V, 
117 bis X și XI. Duranton, XII, 30. Aubry et Rau, 1V, 
$ 316, p. 152. Pand. fe., 1, 9959. Marcad€, IV, 683. La- 
rombiere, III, art. 1238, No. 7.1. Huc, VIII, 15.— Vegi 
însă Demolombe, XXVII, 116 urm. . 
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Astfel, s'a decis că persoana de la care sa sustras o 
sumă de bani, pe care farul a dat-o drept plată credito- 
rului său, poate să revendice această sumă de la creditor, 
cât timp el n'a consumat-o de bună credință 1). 

Art. 1872 
C. Calimach. 

Dreptul 
actual. 

Dreptul 
roman. 

20)  Pidtitorul trebue să fie capabii de a înstrăina. 
Piata făcută de un incapabil. 

Art. 15%2 din Codul Calimach (1421 C- austriac) 
prevede că și acel care nu este vrednic să ocârmuească 
averea sa, poate legiuit să plătească o datorie dreaptă, a 
căreia termen s'a împlinit, și să se desfacă de îndatorire ; 
ear dacă va fi plătit o datorie gâlcevită sau îndoelnică, 
ori mai înainte de termen, curatorul ei poate să ceară de 
la judecată întoarcerea acestei datorii 2), | 

După Codul actual (art. 1095, $ 1), pentru ca plata 
să fie validă, nu este de ajuns ca plătitorul să fie pro- 
prietarul lucrului ce se dă creditorului, ci se mai cere 
încă ca el să fie capabil de a înstrăina, pentru că, în ca- 
surile în care plata transmite proprietatea, a plăti însem- 
nează a înstrăina: Wolvere este alienare 5); de unde re- 

  

1) 0. Paris, 11 nov. 1837. Repert. Dalloz, Prescrip. civile, 238, 
D. Î.—-Curtea din Metz a decis însă că piata unei sume de 
bani nu poate fi cerută inapoi de la creditorul, care ar fi 
primit'o drept plată de bună, credință, credend că debitorul 
ce i-a remis-o era proprietarul ei. D. P. 67. 2.179. 

2) La Romani, în ceea ce priveşte obligaţiile de a da, se ce- 
rea neapărat ca plătitorul (soliens) să fie proprietarul lu- 
cerului dat drept plată şi capabil de a înstrăina. Veqi Maynz, 
Couvs de dr. romain, IL, $ 288, p. 550, t. şi nota 15, eai- 
ia a B-a, din 1891. In adever, pentru ca plata să fe va- 
lidă, trebue neaparat să se transmită proprietatea lucrului 
creditorului, de unde resultă că plătitorul trebue să fie 
proprietar, pentru că el nu poate să transmită o proprie- 
tate pe care nu o are. „Nemo plus juris ad alim transfer- 
ve potest, quam îpse habel“ (L. 54, Dig. 50, 17, De regulis 
Juvis). Cpr. art. 580 C. Calimach (449 C. austriac) şi 1521 
din acelaş Cod (1138 C. austriac). Veqi asupra acestei ma- 
xime, î. V a lucrărei noastre, p. 237, t. şi n. 2. Vedi şi 

art. 1770 C. C. actual. 
3) „Aon videntur data, gue eo tempore, quo dantur, accipientis 

non fiunt“. LI. 167, Dig., 50, 17, De diversis regulis juris. 
Pentru ca. plata făcută să fie nulă, se cere deci ca să 

fie vorba de o plată translativă de proprietate, fiind că 
numai atunci se poate dice, conform principiilor romane, 
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sultă că plata făcută de un incapabil, de ex., un minor, un 
interdis, o femee măritată neautorisată, etc., este anulabilă 1), 
şi ineapabilul va avea, după principiile generale, dreptul 
de a provoca anularea şi de a cere lucrul înapoi, însă numai 
cât timp lucrul plătit n'a fost consumat de bună credinţă de 
creditor, doctrina fiind unanimă pentru a aplica art. 1095, 
$ 2 nu numai la plata făcută de un non dominus, dar şi 
la acea făcută de un proprietar incapabil, de şi această 
soluție nu este tocmai logică, și de și legiuitorul ar fi tre- 
buit, în specie, să acorde incapabilului dreptul de a cere 
înapoi, dacă nu însuș lucrul plătit, care nu mai există, cel 
puțin diferenţa între valoarea acestui lucru şi acea a lu- 
crului ce el ar fi putut să plătească 2), 

Așa dar, incapabilul nu va putea cere anularea plă- 
ței făcute de dânsul de cât în două casuri: 19 când lu- 
crul plătit n'a fost încă consumat prin întrebuințare de 
cătră creditor ; 20 când acest lucru a fost consumat, însă 

  

că a plăti este a înstrăinu. De câte ori deci plata se face 
în executarea unei convenţii care strămutase mai dinainte 
proprietatea (art. 644, 971, 199, $ 1), debitorul, cu toate 
că este incapabil de a instrăina, poate în mod valid să facă 
plata. Eată, bună oară, o femee măritată, care, cu autori- 
sarea barbatului sau a justiţiei, a înstrăinat un imobil al 
său, şi apoi Va predat cumpărătorului, fără nici o autori- 
sare. Predarea sau, cu alte cuvinte, plata este validă şi 
nu poate fi atacată, de şi femeea măritată este incapabilă 
(art. 950), pentru că asemenea plată mare de obiect stră- 
mutarea proprietăţei. Cpr. Demolombe, XAVII, 126. Lau- 
vent, XVII, 510. Aubey et Rau, IV, $ 316, p. 151, t.şin. 
14. G. Giorgi, VII, 104. Larombiere, III, art. 1938, No. 
13. 7. Huc, VIII, 17. Pand fr. I, 2962 şi toți autorii. Tot 
pentru aceleași motive, incapabilul poate să restitue un 
lucru împrumutat, închirieat, depositat, ete., asemenea plată 
neconstituind o strămutare de proprietate. Demolombe, 
loco cit. Pand. fr., [. 2963. 

1) Pand. fr., 1, 2957. Laurent, XVII, 505.——In cât . priveşte 
plata, mobiliară făcută de o femee măritată neautorisată, 
ea ar fi validă, dacă femea ar fi separată de bunuri, pentru că, 
în urma acestei separațiuni, femeea poate să înstrăineze a- 
verea sa mișcătoare (art. 1265, 1985), autorisarea hbarbatu- 
Iui sau a justiţiei nefiind cerută de cât în privinţa averei 
nemişcătoare. Cpr. Laurent, XVII, 506. 
Pand. fr., 1, 9967. Demolombe, XXVII, 131. Laurent, XVII, 
509. Arntz, III, 165. Bandry, II, 1022. Thiry, III, 47. De- 
mante, V, 177 bis XVII. P. Huc, VIII, 17. Mourlon, II, 1328. 

o 
—
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cu rea credință 1), în care casuri, numai incapabilul care 
a făcut plata va putea so atace, nulitatea ei neputând 
nici o dată fi propusă de creditor (art. 207, 952), pentru 
că, în privința lui, plata este validă ?). 

Acţiunea în anulare din partea incapabilului, nea- 
vând de efect liberarea lui, pentru că el va tvebui nea- 
parat să ofere un alt lucru în locul acelui plătit, nu'i va 
folosi de cât a rare-ori, și anume în casurile în care plata 
i-ar fi adus o pagubă oare care. Aceasta se va întâmpla 
mai cu samă când plata va fi fost facută înainte de ter- 
men sau când ea ar implica o alegere din partea plătito- 
rului, asupra căreia el ar voi să revie 3). 

Riscul lucru- Din împrejurarea că dreptul de a propune nulitatea lui plătit este 
al credito- 

vului. 

plăței tăcută de un incapabil nu aparține nici o dată 
creditorului, resultă ca consecinţă, că el va suferi riscurile 
lucrului plătit, căci, în adever, de câte ori lucrul va peri 
prin caz fortuit, incapabilul se va feri cu bună samă de 
a cere anularea plăței, spre a nu da alt. lucru în locul a- 
celui perit, și creditorul neputână să propue nulitatea, 
consecinţa este că lucrul va peri pentru dânsul. (Cpr. art. 
971 și 1074, $ 2) 4). - 

Cui se poate face plata. 

Art. 1096. — Plata trebue să se facă creditorului, sau în- 
puternicitului seu, sau aceluia ce este autorisat de justiție sau 
de lege a primi pentru dânsul. 

Plata dată aceluia ce nu are împuternicire de a primi pen- 
tru creditor, este valabilă, dacă acest din urmă o ratifică, sau 
profită de dânsa. (Art. 1097 urm., 1167, 1190, 1532 urm., 1554, 
1609 C. C. Art. 309, 316, 317 C. com. Art. 1939 C. fr.). 

') In asemenea caz, creditorul va putea fi acţionat prin o 
acţiune personală pentru a despăgubi pe incapabil de pa- 
guba ce'i a causat prin distrugerea lucrului supus repeti- 
țiunei. Mourlon, II, 1399. 
Baudry, II, 1022. 'Phiry, III, 47. Demolombe, XXVII, 123. 
Laurent, XVII, 506. 'P. Huc, VIU, 17. Vigie, II, 1435. 
Pand. te., I, 2958. Larombiere, III, art. 1938, No. 13. A- 
collas, II, p. 874. Aubry et Rau, IV, $ 316, p.151, t. şi 
nota 12. Demante, V, 177 bis XV. 

5) 'D. Hue, VIII. 17. Mourlon, II, 1327. 
4) Baudry, IL, 1022, în fine, Laurent, XVII, 507. Demolombe, 

XXVII, 124. Demante, V, 177 bis XVI. Marcade, IV, 684. 
Thiry, III, 47. "7. Huc, VIII, 17. Mourlon, II, 1396. 

[i]
 
—
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Art. 1097. — Plata făcută cu bună credință aceluia ce are 
creanţa în posesiunea sa, este valabilă, chiar dacă în urmă pose- 
sorul ar fi evins. (Art. 993, 996, 1096, 1337 0. C. Art. 1940 C. fi). 

Art. 1098. — Dacă creditorul este necapabil de a primi, 
plata ce i se face nu este valabilă, afară numai dacă debitorul 
probă că lucrul plătit a profitat creditorului. (Art. 390, 498, 
445, 454, 458, 952, 1158, 1164, 1165, 1169, 1249, 1965, 1285, 
1538 C. C. Art. 1941 0. fe). 

Plata trebue să se facă: 10 creditorului (art. 1096), 
sau unei persoane care are calitatea dea primi în locul 
lui, adecă unui mandatar convenţional, legal sau judecăto- 
resc (art. 1096) 1); 20 posesorului creanţei (art. 1097). 
10) Plata făcută însuș creditorului (art. 1096, $ 1, 1098). 

Plata se poate face creditorului, și acesta poate în tot- 
deauna s'o ceară de la debitorul s6u, ear nu numai de la 
terțiul, care, fără drept sau prin mijloace frauduloase, ar 
fi primit'o de la debitor?). 

Plata se mai poate încă face moștenitorilor cu titlu 
universal 5), sau cu titlu particular ai creditorului, precum 
ar fi cesionarul creanței cu titlul oneros sau cu titlu 
gratuit 4). 

') Cpr. Cas. fe. D. P. 93. 1. 184. - 
*) Cas. rom. Balet. S-a II, anul 1894, p. 474 Şi Curierul ju- 

diciar din 1894, No. 92. 
3) In urma morţei creditorului. creanțele sale împărțindu-se 

între moştenitorii sei (art. 1060), debitorul defanctului se 
va libera plătind fie-cărni din moştenitori partea ce i se 
cuvine din creanţele mortului (epr. art. 1611), fără a pu- 
tea plăti toată datoria numai unuia din moştenitori, afară 
de casul, bine înțăles, în care unul din moştenitori ar avea 
mandat de la ceialalţi pentru a primi totalitatea creanţei, 
pentru că creditorul nu poate să primească de cât ceea ce 
i se datorește. Vedi t. III, p. 548. Cpr. Pothier, TI, 502. 
Thiry, III, 48. Domolombe, XXVII, 133. Laurent, XVII, 
513. Larombitre, III, art. 1939, No. 2. Pand. fr, |, 2971. 
T. Huc, VIII, 18. Repert. Dalloz, Supplem., Oblig., 691. 
Cpr. Pothier, II, 502. Laurent, XVII, 514. Demolombe, 
XAVII, 133. Pand. fr., 1,9915. 17. Huc, VIII, 18.— Pentru ca 
debitorul să poată plăti cesionarului, acesta trebue să'i noti- 
fice cesinnea sa, dacă debitorul n'a acceptat-o într'un act 
autentic (art. 1393), căci, în lipsa unei atare notificări, de- 
bitorul s'ar putea libera plătind de bună credinţă credi- 
torului primitiv. Cas. rom. Bulet. S-a ], 1873, p. 51.— PIă- 

m 
—
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Pentru ca plata făcută în mânele creditorului să fie 
însă validă, se cere ca creditorul să fie capabil de a primi 
(art. 1098). 

Creditorul trebue să fie capabil, pentru că altfel plata 
ar fi nulă și debitorul ar trebui s'o facă a doua oară, con- 
form regulei formulate de Loysel în dreptul obicinuelnic ; Qui page mal, paye deuz fois 1). 

Cunoştința 
despre cesiu- 
ne ce debi- 
torul ar fi do- 
„bândit prin 
alte mijloace. 
Controversă. 

Minor nee- 
mancipat. 

Minor eman- 
cipat. 

Interdis. 

Falit. 

Femee mări- 
tată. 

Surdo-mut. 

titorul care ar plăti creditorului primitiv, îu urma notifi- cărei primite de la cesionar, ne mai fiind de bună credinţă, Sar expune a plăti a dona oară: Qui page mal, paye deux fois. Cas. rom. Bulet. S-a 1, anul 1885, p. 710. 
Dacă, însă debitorul a luat cunoştinţă de cesiune prin “alte mijloace, se decide în genere că el nu poate face plata în mânele cedentului, pentru că, în asemenea caz, el fiind de rea credință, comite o fraudă, şi frauda face excepţie la toate regulele. Cpr. Cas. rom. și fr. C. Orleans. Bulet, Cas. S-a I, anul 1877, p. 69.D.P. 74.1 981, Pund. Ptriod. 87. 2. 143 şi Sirey 88. 2. 154.— Chestiunea este însă con- troversată, şi atât Curtea noastră supremă cât şi Curtea din București au decis că cunoștința despre cesiunea dobândită de debitor prin alte mijloace nu poate înlocui notificarea sau acceptarea ei autentică. Bulet. Cas., S-a 1, anul 1883, p. 157 și Dreptul din 1888, No. 9. Cpr. 'T. Hue, VIII, 18 şi 7r. de la cessiou, II, 349. Demante, V, 136 bis V. Arntz, III, 1089. Guillouard, Vente, II, 181. Troplong, Vente, II, 900. Laurent, XXIV, 488 urm. Anbry et Rau, IV, $ 359 bis, p. 428 499. Veqi şi î. V a lucrărei noastre, p. 181, text și n. 4. 

Astfel, minorul neemancipat nu poate primi nici o plată, el fiind tepresentat în timpul curatoriei de părintele seu administrator legal (art. 343), sau de epitropul său, dacă se găsește sub tutelă (art. 390). 
Minorul emancipat, care are capacitatea de a primi ve- - niturile (art. 427), nu poate în mod valid să primească un capital, fără asistența curatorului seu (art. 428), Interdisul este de asemenea incapabil de a primi o plată, el având un epitrop ca şi minorul (art. 454). 
Falitul pergend de drept, prin sentința declarativă de faliment, administraţiunea bunurilor sale (art. 713 C. com), DU va mai putea, în urma pronunţărei acestei sentințe, primi nici o plată. Ori ce bani sar datori falitului nu vor putea fi plătiţi de cât sindicului. Cpr. G. Giorgi, VII, 71. Lyon-Caen et Renault, Dy. com. VII, 505. Trib. Ilfov și C. Bucureşti, Dreptul din 1899, No. 36. Veqi şi infră, p. 467. In fine, femeea maritată este în genere incapabilă de a “primi o plată, fără autorisarea barbatului sau a justiţiei. Curtea din Riom a decis însă că un surdo-mut, chiar orb, nu este incapabil de a primi o plată, dacă infirmită-
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Plata făcută unui incapabil ar fi validă numai atunci Casurile în 
când debitorul ar stabili că ea a folosit personal ereditora- pare plata. 
lui (art. 1098, 1164), sau când incapabilul devenit ca- incapabil ar 
pabil ar fi ratificat-o (art. 1096, 1167, 1190). fi validă, 

Legiuitorul nu -voește ca plata să se facă unui in- 
capabil, temându-se ca nu cum-va el să vâsipească banii 
primiţi. Această temere dispare însă de câte ori de- 
bitorul stabilește că creditorul a tras un folos oare- 
care din. plată, plătind bună-oară, cu banii primiţi, o .da- 
torie, cumpărând un imobil sau alte lucruri trebnitoare, 
pe care le-ar fi cumparat din banii sei proprii, etc... Si ne- 
cessuriam sibi rem emit quam. necessario de suo erat emptu- 
us *). In aceste casuri, plata, de şi făcută unui inca- 
pabil, este validă, pentru că altfel creditorul sar fi înbo- 
găţit pe nedrept în detrimentul debitorului, ceea ce ar fi 
contrar echităţei (art. 1095, 1164)2). | 

Această disposiţie este aplicabilă tuturor incapabililor, Răsipitor. 
deci și răsipitorului pus sub un consiliu judiciar 3). 

Se poate întâmpla ca creditorul, care era capabil înCasul în care 
momentul contractului, să fie incapabil în momentul tace- Ce 
vei plaţei, și în asemenea caz, naşte întrebarea dacă pla- momentul 
ta facută unui asemenea creditor de cătra un debitor de pacii 
bună credință, adecă care nu cunoştea incapacitatea sa, bil în mo- 
este sau nu validă. Negativa ar părea să resulte, prin a- eu tace 
nalogie, din disposiția riguroasă a art. 1612, după care | 
deponentul de câte ori, prin schimbarea statului stu, a 
perdut administrațiunea bunurilor sale, în urma facerei 
depositului, acesta: nu mai poate fi restituit de cât per- 
soanei însărcinate cu administraţiunea averei deponentului.. 
Se admite însă, cu toațe acestea, că buna credință a de- 

„bitorului validează plata făcută în mânele creditorului, care 

țile sale nu'l împedecă de a'şi da samă de banii ce pri- 
meşte și de a da o chitanţă descărcătoare. D. P. 80.2. 58. 
Este adevărat că, după art. 816, surdo-mutul, care nu ştie 
să serie, nu poate accepta o donațiune de cât cn asistența 
unui curator special, însă această disposiţie fiind excepțio- : 
nală, nu. poate, cu bună samă, fi întinsă prin analogie la alte 
casuri. Vegi î. II, p. 297, n. 1 şi t. IV, p.198,t.şin.1. 

5) DL. 47, $ 1, Dig, 46, 3, De solutionibus et libevationibus. 
) LI. 206, Dig., 50, 17 şi L. 14, Dig., 12, 6, citate supră, p. 

442, n. 2. Opre. Cas. rom. Curierul judiciav din 1898, No. 9. 
3) Cpr. 'Trib. Ilfov. Curierul judiciar din 1899, No. 19.
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ar fi perdut capacitatea sa primitivă (argum. şi din art. 
1097) 1). 

20) Plata făcută unei persoane, care ave calitatea de a o 
primi în locul creditorului (art. 1096, $ 1). 

Plata poate fi făcută nu numai creditorului, dar şi a- 
celui care are calitatea deao primi în locul lui. „Quod 
jussu alterius solvitur, pro €o est guasi îpsi solutum esseț 2). 

Persoanele care au calitatea de a primi plata în lo- 
cul creditorului sunt mandatarii convenţionali, legali și 
judecătorești. 

A) Mandatari convenţionali. 

Creditorul poate să dea mandat unei terții persoane 
spre a primi plata în locul lui (art. 1352 urm. C. C., 314 
urm. C. com.). 

Numai credi- Pentru ca creditorul să poată însă delega dreptul torul eapabilseu altuia, el trebue să fie însuş capabil de a primi plata, mandat. Căci dacă el ar fi iucapabil, de ex., minor, interdis, falit, 
etc., el n'ar putea, prin intermediarul unui mandatar, să 
exercite un drept pe care nu poate să'l exercite însuș 3), Mandatarul Mandatarul n'are însă nevoe de a fi capabil (art. poate fi în- 1538), pentru că plata se consideră ca făcută mandante- capabil. pui (ui mandat ipse fecisse videtur 4), 

Condiţiile ce Ce fel de mandat va trebui să aibă mandatarul spre trebue să în-a putea în mod valid primi o plată? Neapărat un man- mandatul. dat scris, pentru că altfel n'ar putea să'l dovedească. Este 
însă nevoe ca procura să fie autentică, sau o procură le- 
galisată numai în cât privește identitatea semnăturei (art. 94 Pr. civ.), este ea suficientă? Laurent (XVII, 520) 

1) Cpr. L. 32, Dig, 46,3, De solutionibus şi art. 1558 C.C. Vegi Demolombe, XXVII, 200, 201. 'Troplong, Dâpât, 162. Larombitre, III, art. 1239, No. 22. Pand. fr., 1, 2986. :) LU. 180, Dig, 50. 17, De dirersis regulis juris antigui. ?) Cpr. Pothier, II, 509. Demolombe, XXVII, 136. Laureut, „XVII, 522. Pand. fe., 1, 9988, Baudry, IL, 1024. 'Thiry, III, 48. Larombiere, III, art. 1239, No. 4. 'T. Huc, VIII, 20. Molitor, Oplig., en dr. rom., III, 968. G. Giorgi, VII, 73. 1) Vedi autorii citați în nota precedentă, şi în Pand. fe, |, 2991. Opr. Cas. fr. Pand. Ptriod. 99. 1. 513, Vedi şi L. 11, Dig., 46,3, De solutionibus; L. 93, Dig. 4, 4, De minoribus.
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voește ca procura să fie autentică, pentru ca mandantele 
să nuşi poată în urmă tăgădui semnătura față cu debito- 
rul, şi această formalitate, foarte prudentă, se vede pre- 
scrisă prin ofisul domnesc din 18 Octombrie 1840, nu nu- 
mai pentru primiri de bani, ci pentru ori ce daraveri în 
genere 1). 

Neaparat că debitorul va face foarte bine de a re- 
fusa plata, dacă mandatarul n'are o procură autentică, și 
autorităţile publice nici nu primesc chiar altfel de procuri, 
art. 21 din vegul. pentru serviciul Casei de depuneri şi 
consemnațiuni din 30 nov. 1876 find chiar formal în 
această privinţă ; însă dacă debitorul ar comite imprudenţa 
de a plăti unui mandatar învestit cu o procură legalisată, 
nu cred ca plata să poată fi anulată numai din această 
causă, nici o lege neprescriind în asemenea materie un 
mandat autentic *) și legalisarea din partea autorităţilor 
administrative făcând deplină credință atât în privinţa da- 
tei cât și a identităţei persoanei care a semnat actul 3), 

Mandatul poate să fie special (art. 1535), adecă anume Mandat spe- pentru primirea plăţei, așa precum prescrie chiar art. 1352 Cal. din Codul Calimach (1008 C. austriac) 4), 

  

1) „Nici o vechilime. din partea ori şi cui sar înfățișa, fără a fi întărită de locu judecătoresc, să nu fie primită de bună, ne scăpându-se din vedere că şi feţile acele însemnate de vechili, să fie cu insuşirile cerute de așezământul statorni- cit pentru vechili“. Veqi Colecţia Pastia, I, p. 456. *) Casurile în care se cere o procură autentică sunt anume procuri au. determinate de lege. Vegi art. 23, 52, 11781, 1788 €. C.tentice; pri- art. 8 L. p. autentif. actelor din 1 sept. 1886, etc. V. tr, mirea unei nostru în limba franceză, p. 292 n. 2. Vei și t. III, p. unoșteniri, 340, unde am vădut că şi renunțarea la moştenire se poate țiuni, ete. face în baza unei procuri numai legalisate, mandatul trebu- ind însă, în asemenea materie, să fie special, pentru că el cuprinde un act de înstrăinare (art. 1536). In acelaş sens: art. 1353 6. Calimach (1008 C. austriac). —Tn cât priveşte însă acceptarea unei donaţiuni, ea se poate face numai de un mandatar învestit cu 0 procură autentică (art, 933 C. fr. eliminat de legiuitorul nostru ca de prisos). Chestiunea este însă, în această din urmă, privinţă, con- troversată, şi Curtea din Bucureşti a decis contrarul. Vedi Dreptul din 1887, No. 52 şi din 1888, No. 22. Vedi asupra acestei controverse, t. IV a lucrărei noastre, p.120, nota 3 şi tr. nostru în limba fr. p. 2%, n. 9. e *) Cpe. C. din Bucureşti. Dreptul din 1882, No. 50. Art, 1332 C. 4) „Următoarele trebi cer o imputernicire specială, ice art. Calimach.
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Mandat ge- El poate fi general, și un mandat conceput în ter- 
neral.  meni generali (art. 1536) încă ar fi suficient pentru a 

conferi mandatarului dreptul de a primi plata, pentru că 
primirea plăţei se consideră ca un act de administraţie 1) 
„Nam îs qui omnibus negotiis aliquem proponit, intelligitur 
etiamn debitoribus mandare ut procuratori solvant“ 2). 

Mandat tacit. Mandatul putând în genere fi expres sau tacit (art. 
15335) C. C., 394 C.com.), creditorul va conferi cele mai 

"1352 din Codul Calimach (1008 C. austriac), adecă : când 
în numele altuia are a se înstrăina lucrul cu plată, sau a se 

„ închie împrumutare în bani, sau în alte lucruri, ori a se 
primi bani. sau alte lucruri în locul lor, sau a se porni ju- 

! decăţi, ori a da sau a primi jurământ, sau a se face invoeli“. 
Art. 1355 Şi art. 1353 din acelaș Cod (1008 C. austriac) adaogă: „Insă 
Calimack. - sprecurată primirea sau lepădare demoştenire, spre închiere 

de tovărăşie, spre facerea darurilor, pentru alegerea unui 
judecător compromisar, şi spre acea fără plată lăsare a 
niscaiva drituri, cere trebuinţa ca să aibă vechilul o seri- 
soare de împuternicire prin care să se rostească anume 
fişte care treabă“.— Art. 1536 din Codul actual cere un 
mandat special pentru înstrăinare, ipotecare şi pentru toate 
actele care trec peste o administraţiune ordinară. 

') Cpr. Pothier, Oblig., II, 513 şi. Mandat, V, 150. Demolombe, 
XXVII, 143. Laurent, XVII, 523. Troplong, Mandat, 287. 
Aubry et Rau, IV, $ 317, p. 153. Larombiere, III, art. 
1239, No. 5. Mass6-Vergs, III, $559, p.492,n.1. Pand. fr. 
T, 3003. Baudry, II, 1094. 'Phiry, INI, 48. G. Giorei, VII, 
13.— Mandatul de a vinde sau de a închiria nu atrage însă 
pe acel de'a primi prețul, dacă lucrul wa fost dat manda- 
tarului spre a'l remite dobânditorului. Cpr. Pothier, II, 
513. 'P. Huc, VIII, 22. 'Thiry, III, Zoco cit. Armtz, III, 
161. G. Giorgi, VII, 79. Molitor. III, 965. Laurent, XVII, 
536. R6p. D. Supplem. Oblig., 702. Cpr. L. 1, $ 12, Dig. 14,1. 
Cu toate acestea, chestia este controversată. Vedi diversele 
sisteme şi distincţiuni făcute de autori în Wemolombe 
(XXVII, 149 urm.) şi în Pand. fe., 1, 3082 nrm.—In baza 
principiilor de mai sus s'a decis că representantul unei case 

  

Y: 

p de comerţ. (commis-voyageu) ware calitatea de a primi ba- 
- mii pentru mărfurile ce vinde. Trib. Chateaubriand. D. P. 

y. | 69..3. 30. Idem. 'TPrib. Permonde, 24 ianuar 1891, sentinţă 
a „citată de T. Huc, loco cit., nota 3. Pand. fe., 1, 3088. 
: 2) L. 34$ 3, Dig., 46, 3, De solutionibus. Vedi şi L. 12, Pr. 
dj : Dig: loco cit., unde se dice: „Vero procuvutori recte soleitur. 

Verum autem accipere debemis eum, cui mandatum est, vel 
, -“ apecialiter, vel cui omniun negotiorum. administrutio man- 

data est“. „ 
Art 1933C.C. 5) Textul nostiu (1533) este formal în. această privință. Art.  
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multe ori mandataralui - seu anume dreptul de a primi 
plata, însă acest drept va putea să resulte și implicita- 
mente din termenii actului sau: din împrejurările faptului, 
căci primirea plăţei fiind, precum am spus, un act de ad- 
ministraţie, mandatarul nu are numai de cât nevoe, în a- 
ceastă privință, de un mandat expres 1). La caz de îndo- 

1933 reproduce, în adever, art. 1738 din C. italian: „ „l Art. 1758 
mandato po essere expresso o tacito, dice acest text... Anche C: italian. 
L'accettazione pub essere tacita, e visultare dulPesecuzione che 
zi ha dato il mandatario“. Veqi î. V, p. 318, t. şi n. 5. — 
In cât priveşte chestiunea de a se şti dacă mandatul ta- 
cit poate, în materie civilă, fi stabilit prin martari sau 
presumpțiuni, în lipsa unui început de dovadă scrisă, vedi 
t. V, p. 319, ad notam. Curtea din Iaşi a admis cu drept 
cavent negativa. Dreptul din 1896, No. 61. Cp. D. P. 9%. 
2. 392. D.96. 1. 558 şi 2. 17. V. şi autorităţile citate în t. 
V, loco supră cit.— Coutră. Baudry et Wahl, Mandat, 504 
şi nota lui Labbt în Sirey 76. 1. 401. V. şi D. P.95.2. 49. 
Cpr. Pothier, Oblig., II. 513 și Mandat, V, 150. Demolombe, 
NĂVII, 144. Laurent, XVI, 528. Anubry et Rau, 1V, $ 
317, p. 153. Pand. fr., 1,3004. 'P. Huc, VIII,20. G. Giorgi, 
VII, 75. Larombiere, IN, art. 1939, No. 4.— Astfel, portă- 
relul căruia creditorul a remis titlul seu executor spre a” 
aduce la îndeplinire, sau a cambiei spre a o protesta, are 
mandat tacit de la creditor pentu a primi plata. Cpr. Po- 
thier, II, 513. Baudey, II, 1094. Demolombe, XXVII, 145. Lau- 
rent, XVII, 529. Troplong, Mandat, 119 urm. &. Giorgi, VI, 
16. Molitor, III, 964. P. Huc, VIII, 2%. Mass6-Vergă, III, 
$ 999, p. 422,n.1. Larombiăre, III, art. 1939, No. 13. Pand. 
fr... IL, 3005. Aubry et; Rau, loco supră cit. — Remiterea ac- 
tului în mâna unui advocat spre a urmări un proces, nu con- 
stitne însă un mandat tacit de a primi plata în numele 
creditorului. (Cpr. L. 86, Dig., 46, 3, De solutionibus). Po- 
thier, ÎI, 513. Laurent, XVII, 530. Demolombe, XXVII, 147. 
Mass6-Verg6, luco supră cit. Larombitre, III, art. 1939, No. 12. 
Pand. fe., I, 3021 urm. Molitor, III, 964.7. Huc, VIII, 22. 

Alegerea de domiciliu sau la un particular san la un advocat Alegerea. de 
pentru efectuarea plăţei, nu conferă de asemenea persoanei a domicil la o 
cărei domiciliu s'a indicat, mandatul tacit dea primi plata. Da 
Baudry, II, 1024. Pand. fr., 1, 3029 urm. Laurent, XVII, 531. îi persoane 
G. Giorgi, VII, 80. 7. Huc, VIII, 22. Mass6-Vârge, loco mandatul ta- 
supră cit. Demolombe, XXVII, 153 urm. Larombiere, IIl,eit de a pri- 
art. 1239, No. 10. Cas. fr. D.P. 93. 1. 184. —In orice caz, Mivlata. 
chestiunea de a: se şti dacă din clausele actului sau din 
faptele și împrejurările causei resultă sau nu posibilitatea 
unui mandat tacit, se apreciază în mod suveran de instan- 
țele de fond şi scapă de censura Casaţiei. Cpr. Cas. fr.D. > 

P. 17. 1. 150. D. P. 91. 1. 136.
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Plata făcută, 
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eală însă, debitorul va face foarte bine dea, cere un man- 
dat formal, căci el na trebue să plătească de cât credi- 
torului sau unui împuternicit al său (art. 1096). 

Plata făcută de debitor unui pretins mandatar înves- 
tit cu o procură falșă, nu'l liberează în principiu, pentru 

cu o procură că el este vinovat că n'a cercetat mai de aproape validi- 
falșă. 

Art. 309 
C. com. 

tatea procurei, soluție care era admisă și la Romani :). 
Plata făcută unui pretins mandatar n'ar folosi debi- 

torului de cât atunci când falşul ar fi imputabil negli- 
genţei sau imprudenţei creditorului, când, de exemplu, 
falșul ar fi resultiatul abusului unei semnături în alb 
(blunc-seing), pe care creditorul ar fi avut impradenţa de 
a o remite debitorului. Consecințele falșului se vor suferi, 
în asemenea caz, de creditor, pentru că falșul este resul- 
fatul culpei sau negligenței sale ?). 

Prin excepţie însă, în materie de cambhii, care se 

transmit prin gir, plata făcută de bună - credință aceluia 
care a devenit proprietarul ei prin un gir falş, este validă 
în principiu, plătitorul nefiind obligat a examina autenti- 
citatea girurilor care au ajuns până la dânsul (art. 309 
C. com.), și aceasta pentru a nu se pune o pedică trans- 
miterei efectelor de comerţ, căci dacă debitorul ar putea 
să se sustragă de la plată, sub cuvânt că girul ar fi falș, 
tvansmiterea efectelor de comerţ, creată pentru a se în- 

lesni transacțiunele comerciale, n'ar mai fi de nici un folos 3). 

Legiuitorul neapărând de cât pe plătitorul de bună 

1) „Si nullo mandato intercedente, debito» fulso existimuverit vo- 
luntate nea pecuniam se numerare, non liberabitur“. (L. 34, Ş 
4, Dig., 46, 3, De solutionibus). Cpr. Laurent, XVII, 535. 
Demolombe;, XXVII, 138. Maread6, IV, 685. Demante, $, 
178 bis II. Aubry et Rau, 1V, $ 317, p. 154, 155. Pand. 
fr, 1, 2195. Larombiere, III, art. 19239, No. 16. Baudry, 
II, 1024. Duranton, XII, 48. T. Huc, VIII, 20. G Giorgi, 
VII, 85. Molitor, op. cit., III, 968. 
Molitor, Laurent, Aubry et Rau, T. Huc, loco supră cit. De- 
molombe, XXVII, 139. Pand. fr., 1, 2996. Larombiere, III, 
art. 1240, No. 2. Trib. Paris, 3 martie 1891, sentinţa ci- 
tată de T. Huc, 20, p. 33, n.4. 

3) Opr. Larombiere, III, art. 1240, No. 2. Aubryet Rau, IV, $ 
317, p. 155. P. Huc, VIII, 20. Molitor, III, 968. G. Giorgi, 
VII, 85. Duranton, XII, 68. Lyon-Caen et Renault, /». 
com. LV, 297. David Supino, I/ Cod. di com. italiano com- 
inentate, III, 212. 

IE
 

—
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credință, remâne bine-înţăles că tribunalele ar puiea să'l 
declare neliberat, de câte ori sar davedi rea credinţă din 
partea lui sau o negligență nescusabilă. 

Mai mult încă, pentru ca plătitorul să fie liberat, plataAet- gIt S 2 
înebue să se facă la scadenţă, căci art. 316, Ş 2 C. com. 
prevede că acel care plătește o cambie înainte de seadență 
este vespunddetor de validitatea plăței 4); şi art. 317 din a- 
celaș Cod adaogă că plata unei cambii făcută în mânele 
posesorului ei liberează pe debitor, ducă e făcută la scadență. 

Mandatul, fără a îi falș, poate să fie expirat sau re- Plata făcută 
vocat, aşa, în cât debitorul să fi plătit în mânele unei per-în Pânele u- nui manda- 
soane lipsită de calitate. Naşte atunci întrebarea dacă tar acărui . Es - ăi aa dat este plata făcută în asemenea împrejurări este sau nu validă. mandateste 

Trebue să facem următoarea distincțiune, pe care o expirat. 
făceau și Romanii?): Sau debitorul a platit în mânele 
fostului mandatar, pe când el ştia sau trebuea să ştie că 
mandatul nu mai există (de ex. mandatul era dat pentru 
un anume timp hotărât prin contract, și acest timp expi- 
rase), și în asemenea cas, plata este nulă şi neoposabilă 
creditorului ; sau debitorul a plătit de bună credinţă în 
mânele fostului mandatar, necunoscând și neavând de unde 
să cunoască încetarea mandatului, și în asemenea caz, plata 
este validă, creditorul având recurs contra fostului stu 
mandatar (art, 1554, 1558) 5). | 

Se întâmplă câte o dată că părțile, de comun acord, Adjectus so- 
, Iutionis gra- 

1) Cpr. Lyon-Caen et “Renault, op. cit., IV, 99%. D. Supino, 
op cit, III, p. 193 urm.— Nu înţeleg pentru ce DI. 1. Bob], 
care a tradus în limba franceză Codul nostru de comerţ 
(Paris, 1895) şi care, după citaţiile ce face, dovedeşte că 
este în curent de tot ce se petrece în lumea noastră ju- 
ridică, a omis de a traduce $ 2 al art. 316, care'şi are 
corespondentul seu atât în Codul italian (art. 294) cât şi 
în Codul francez (art. 144). Aceasta nu poate fi de cât o 
scapare din vedere a traducătorului. 
L. 12, $ 2; L. 34, ş3; L. 51, Dig.,46,3, De solutionibus 
et liberationibus. - 

3) Cpr. Pothier, II, 510. Molitor, III, 969. Demolombe, XXVII, 
141, 142. Demante, V, 178 bis III. Laurent, XVII, 594. 
Larombitre, III, art. 1239, No. 16. Pand. fr., [, 3001. 7. 
Huc, VIII, 21. Mareade, IV, 685. — Astfel, debitorul nu 
mai poate face nici o plată în mânele mandatarului credi- 
“torului, când acest din urmă i-a adus la cunoştinţă revo- 
carea mandatului ce dăduse unei a treia persoane. C. Nancy. 
D. P. 96. 2. 346. 

ro
 
—



462 

Deosebiri în- 
tre mandat 
şi adjectio 

COD, CIVIL —CĂÂRT. IH.—PIT: H1.—CAPIT. VII, S-a, 1. ART. 1096-—1095, 

determină prin convenţia lor o persoană, de ex., un credi- 
tor! al creditorului !), sau advocatul care a făcut actul, 
spre a primi plata. Această persoană, care se numea în 
dreptul roman și se numește și astăzi adjectus solutionis causa 
sau gratia *), poate în mod valid să primească plata de la 
debitor și să dea chitanţă descărcătoare 3), și aceasta chiar 
dacă debitorul ar fi apucat a plăti o parte din datorie 
creditorului!), fără a putea însă în principiu să noveze datoria, 
s'o remită debitorului, s'o compenseze, etc., afară de casurile, 
bine înţeles, în care părţile ar fi manifestat o intenţie 
contrară *). | 

Persoana adaosă într'o convenţie pentru primirea plă- 
ței nu este un mandatar al creditorului, pentru ca acesta 

solut. gratia, 

Plata făcută 
creditorului 
creditorului. 

') Plata tăcută creditorului creditorului, fără ca acest creditor 
să fi fost indicat de părţi pentru primirea ei, nu liberează 
in principiu pe debitor. In adevăr, debitorul care plăteşte 
datoriile creditorului stu gerând afacerile acestuia, va a- 

„vea drept a fi despăgubit cu plata făcută, de câte ori ges- 
tiunea sa a fost utilă (art. 991), și dacă această sumă este 
lichidă, el o va opune în compensaţia creditorului s&u (art. 
1145). Plata, făcută de debitor creditorului creditorului va fi. 
deci cârmnuită de regulele relative la, gestiunea de afaceri. 
L. 1], $ 5, Dig., 13, î, De pigneratitia actione, prevede, ce 
e dreptul, că dacă locatarul principal a unui imobil subin- 
chiriează şi el, la rândul lui, o parte din acest imobil unei 
alte persoane, acest al doilea sub-locatar este de drept li- 
berat prin plata făcută locatarului primitiv... san Iulianus 
scribit solei ei posse; îmsă această disposiţie excepţională 
nu este aplicabilă în specie. Cpr. Molitor, III, 966, 968. 
G. Giorgi, VII, 83. 

*) Vedi supră, p. 162 n. 1 şi t. V, p. 101, t. şi nota 1.Cpr. 
L. 95, $ 5, Dig., 46, 3, De solutionibus; L. 85, Dig. 45,1, 
De verb. obligationibus. Vedi Maynz, II, $ 206, n. 13 şi $ 
288, n. 10. Molitor, op. cit., 1, 69. Pothier. II, 57. 

*) Pothier, II, 516. Molitor, III, 910. Demolombe, XXVII, 
159. Laurent, XVII, 521. Pand. fr, 1, 3096. Larombitre, 
III, art. 1239, No. 9. G. Giorgi, VII, 14. Duranton, 
XII, 53. T. Huc, VIII, 21. Thiry, III, 4$. Baudey, II, 1024. 

*) In asemenea caz, restul se va, plăti celui de al treile ad- 
Jectus solutionis gratia. „Reliquum promissor vecte Titio dabit“. 
([. 11, Pr., Dig., 46, 3, De solutionibus). Cpr. Demolombe, 
XĂVII, 164. Pand. fe. 1, 80192. Duranton, XII, 53. &. 
Giorgi, VII, 74. 

5) Cpr. Li. 21, Pr., Dig., 2, 14, De pactis; L. 10, Dig, 46,3, 
De solutionibus. Vedi Pothier, II, 592. Molitor, I, 69. Du- 
vanton, XII, 33 şi 271. Pand. fe., I, 3105, 3106.  
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săi poată revoca mandatul când va voi (art. 1552), ea 
ținend puterile sale de la ambele părţi contractante; aceste 
puteri nu pot fi vevocate de cât de comun acoră prin consimţe- 
mentul tuturor părţilor ; de unde resultă că în tot timpul cât 
puterile conferite unui ajecțus solutionis gratia nau fost re- 
vocate de ambele părţi, plata poate fi făcută în mod valid 
în mânile lui, mai cu samă dacă el n'a perdut capacitatea 
ce avea în momentul contractului, sau dacă el fiind inca- 
pabil şi creditorul având cunoştinţă despre incapacitatea 
sa, la agreat cu toate aceste 1). | 

O altă deosebire între mandat și adjectio  solutionis 
gratia este că această din urmă nu se stânge prin moar- 
tea mandantelui, ca mandatul, ci numai prin moartea a- 
celui adjectus sohitionis gratia, pentru că această adjectio, ca 
și mandatul, este un act de încredere personală (art. 1552) 2). 

Am vedut că debitorul nu se poate libera de cât plă- bata făcută 
tind creditoralui în persoană, sau mandatarului său con-” afaceri a 
vențional special ori general, fie că acest mandat este expres ereditorului, 
sau tacit; de unde resultă că el nu se poate libera prin 
plata făcută unui creditor al creditorului 3), nici aceluia care 
sar fi constituit gerantul de afacere al creditorului . 
qui se uliro alienis negotiis offert '). Debitorul nu va putea, 
în asemenea caz, să fie liberat de cât prin ratificarea ges- 
tiunei din partea creditorului: Rafihabitio maândato com- 
pavat 9), 

In caz de a fi făcut plata unui gerant de afaceri a Act. în repe- creditorului, debitorul va fi în drept de a cere această, e ceultra 

1) Cpr. L. 38, Pr. şi L. 9, $6, Dig., 46, 3, De sotutionibus. Pothier, II, 524. Pand. fe., 1, 3097. Demolombe, XXVII, 
160. Laurent, XVII, 521. Duranton, XII, 53. Aubry et Rau, IV, $ 317, p. 154. Vigie, II, 1437. Vedi şi autorii citați în 
nota precedentă. 

5) Molitor, op. cit., IL, 69 şi III, 970. 
2) Vedi supră, p. 462, nota 1. | 

1%) L. 34, $ 4, Dig, 46, 3, De solutionibus. 
5) [..19, $ 4, Dig., 46, 3, De solutionibus. Vedi supră, p. 443, 

nota în fine. Cpr. Molitor, III, 968. Demolombe, XXVII, 
137. F. Herman, III, art. 1239, No. 79. G. Giorgi, VII, 84. Boissonade, Projet de CC. pour VEmpire du Japon, II, 
461. Vegi şi L. 5, Pr. Dig., loco cit., unde se dice: „Si 
quis ofeventi se negotiis alienis bona Jide solverit, 'quando li- beretu 2 Et ait Julianus, cun dominus ratum habuerit, tune 
liberavic, 
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plată înapoi prin condicțiunea sine causa, dacă el a înţă- 
les a fi liberat de îndată, pentru că, în asemenea caz, el 
a considerat pe gerant ca mandatarul creditorului. Dacă 
însă el a ştiut că gerantul nu are nici un mandat de la 
creditor, el nu va putea să ceară plata înapoi de cât a- 

_ tunci cănd creditorul va fi refusat a o ratifica 2). 
Plata făcută, [n fine, autorii se întreabă dacă plata poate în mod valid 
substituitului,, „. _ . : * . 

mandata. fi tăcută unui sub-mandatar al mandatarului, și respunsul 
rului. este că, de câte ori mandatarul avea puterea de a substi- 

tui pe altul în locul lui, plata făcută în mănele substitui- 
tului este validă în privința creditorului 2) (art. 1542, 1546). 

Dreptul man- Trebue însă să observăm, cu această ocasiune, că datarului de ) i A : a substitui mandatarul are dreptul de a substitui pe altul în locul 
pe altul în seu, chiar dacă mandatul nu'i conferă această facultate, 
Avt, 1542, destul este că ea să nu'i fi fost interdisă fie în mod expres, 

fie tacitamente. In adever, mandatarul fiind, după art. 1542, 
responsabil față cu mandantele de substituitul sâu, când nu 
i sa conces facultatea de a'și substitui pe altul, de aci 
resultă implicit că. dreptul de substituire există, chiar când 
el n'a fost anume prevedut în mandat, mandatarul fiind însă, 
în asemenea caz, responsabil de substituitul seu, ca și în 
casul când substiinirea a fost permisă, însă fără arătarea 
unei anume persoane, și persoana aleasă de mandatar este 
incapabilă sau insolvabilă (art. 1549)5). 

  

1) Cpr. Molitor, III, 968. „Iulianus ait, antequam dominus ha- 
beret vatum, an condici ex ca causa possit? Et ait interesce, 
qua mente solutio facta esset : utrum ut statim debitor libe- 
retur, an vero câim  dominus vatum habuisset.  Priore casu 
confestim posse condici procuratori, et tunc demum extingui 
condictionem, ciim dominus ratum habuisset: posteriore bune 
demîuu nasci condictionem, ciim dominus ratum non habuisset“. 
L. 58, Pr., Dig,, 40, 3, De solutionibus et libevationibus. 
Cpr. Larombiere, III, art. 1939, No. 15. G. Giorgi, VII, 81. 

2) Cpr. C. Iaşi, Dreptul din 1886, No. 31. Baudry III, 920. 
Thiry, IV, 229. P. Pont, Petits contrats, VIII, 1016 urm. 
Eug. Caluci, 1 Cod. di comm. commentato, LV, 86. Laurent, 
XXVII, 492 urm. E. Herman, 1V, art. 1994, No. 1. Bau- 
dry et Wabl, Mandat, 569. Goillouard, Mandat, 120. Au- 
bry et Rau, 1V, $ 413,p.645, nota 14. Cpr. L. 8, $3, Dig., 
11, 1, Mandati cel contra.—Contră. Mass6-Verg6, V, $ 153, 
p. 46, nota 20. 'Vroplong, Mandat, 446. Domenget, Mandat, 
I, 312, 313. Art. 664 din noul Cod german prevede că, la 
caz de îndoeală, mandatarul nu poate să'şi substitue pe 
altul în locul seu: „Der Beauflragte darf im Zureiţel die 
Ausfiihrung des Auftrugs nicht einem Dritten îibertrageu. 

1 
—
 

Art. 664 Cod. 
german.  
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B) Mandatari legali (art. 10%, $ 1). | 

După art. 1096, $ 1, plata poate să se facă persoa- 
nelor autorisate de lege de a primi pentru creditor, cu 
alte cuvinte, mandatarului seu legal. 

Mandatarii legali acăror plata poate și chiar trebue 
să fie făcută sunt: 

10 Acei puși în posesiunea averei unui absent Ârt.119. 
(art. 119); | 

20 Epitropul minorilor sau interdișilor (art. 390, 454) ; Art. 390,454 
30 Parintele administrator legal al averei copiilor Art. 343. 

sei minori în timpul căsătoriei (art. 343); 
49  Curatorul minorului emancipat. Acest curator Ast. 4%, 

nu lucrează însă singur, ca epitropul, ci asistă numai pe 
minor, auctoritate înterposita (art. 428); 

50 Administratorul provisor rânduit alienatului ne- Art. 32, 35 
interdis (art. 32, 35 L. din 15 Dechembre 1894 asupra dm dd dec, 
alienaţilor) 1) ; | ” 

6” Consiliul judiciar rânduit acelui slab de minte Ant. 
(nente captus) (art. 445), sau acelui care râsipeşte averea 415 158, 
sa (ait. 458 urm.): gui Dona sua dilacerando et dissi- 
pando profundit ?) ; 

1% Barbatul, în casurile în care el are adminis- Art. 
trațiunea averei femeei sale (art. 1242, 1286), etc. 1249, 1286, 

80  Moștenitorul beneficiar, care administrează bu- 
nurile moștenirei (art. 714, 715 C.C., 707 Pr. civ.)5), 

Prin aplicavea principiilor de mai sus, art. 493 din Codul Art. 423 C. 
de comerţ declară că cărăuşul este responsabil de faptele com. 
subordinaţilor săi, de ale tuturor cărâuşilor succesivi şi 
de ale ori-cărei alte persoane căreia dânsul i-a încredinţat 
facerea transportului. Vedi asupra acestui text. Caluci, 
op. cit... IV, 246 urm., p. 317 urm. Vidari, Corso di diritto 
comerciale, LV, 2630 şi 2034. 

') Cpr. C. Iaşi, Dreptul din 1895, No. 22. 
*) 1. 1, Pr., Dig., 21, 10, De curatoribus furioso, ete. — După Codul Cara- 

Codul Caragea, modificat în această privinţă prin legea din  gea. 
1934, cineva nu putea, fi considerat ca râsipitor, de cât a- 
tunci când râsipea în cheltueli “nebuneşti (netrebnice spre 
întimpinarea desfâtăvilor și a plăcerilor sale) cel puţin a treia 
pavte din averea sa, soluţie care era admisă şi în dreptul 
vechiu francez. Vedi t. II, p. 352, n. 3. 

3) Moştenitorul beneficiar se consideră, în adevăr, ca un man- 
datar lega! în cât priveşte raporturile cu creditorii şi le- 

30
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gata Tout Plata poate fi făcută nu numai mandatarului legal, 
tului manda-dar și representantului sau mandatarului s&u. Astfel, plata. 
tarului legal. datorită unui minor aflat sub tutelă, sau unei femei mări- 

tate, se poate face, în timpul minorităţei sau a căsătoriei, 
nu numai epitropului, femeei sau barbatului, dar și man- 
datarilor acestora. 

In urma ajungerei minorului la majoritate (art. 434), 
sau a desfacerei căsătoriei femeei măritate, mandatarul e- 
pitropului sau al barbatului nu mai are însă calitatea de 
a primi plata. (Cpr. L. 96, Pr, Dig., 46, 3, De solutio- 
nibus). 1). | 

Plata făcută Se poate întâmpla ca un debitor să fi făcut o plată a par dar unui fost mandatar legal sau judiciar a căror puteri 
cârui puteri ar fi încetat. Ei bine, plata va fi cu toate acestea va- 
în incetat Jidă, dacă ea a fost facută de bună credință și debitorul 

na putut să aibă cunoştinţă de încetarea puterilor man- 
datarului *). Cu alte cuvinte, vom aplica mandatului legal 
sau acelui judiciar ceea ce am dis în privinţa mandatului 
convențional (art. 1554, 1558) 3). O eroare grosolană sau 
o imprudență nescusabilă din partea debitorului nu 'echi- 
valează ca buna credinţă. 

C) Mandatari judecatoreşti (art, 1096, $ 1). 

Dreptul de a primi plata în numele creditorului poate, 
în fine, în unele casuri, să fie conferit de justiţie. In a- 
ceste casuri, mandatul se dice judecătoresc sau judiciar, 
pentru că mandatarul deţine puterea sa de la justiție. 

„andatari. Persoanele care dețin puterile lor de la justiţie sunt: 
Je scite ou atorul însărcinat cu representarea persoanelor presupuse 

absente (art. 99 C. C. 623 Pr. civ.), sau condamnate prin 

gatarii, mandatul seu având însă o natura particulară. Cpr. 
T. Huc, V, 232 urm. Laurent, X, 130 urm. Vedi şi t. [II 
a lucr, noastre, p. 396.—Vedi însă Demolombe (AV, 228 urm.), care dice că moștenitorul nu vepresintă de cât pe defunct. Curtea din Amiens (D. P. 90. 2. 111) a decis de 
asemenea că moștenitorul beneficiar nu este mandatarul le- 
gal al creditorilor şi legatarilor, însă aceste soluţiuni sunt 
cu drept cuvânt criticate. Vegi '7. Huc, V, 232, 934. 

1) Cpr.Pothier, 11,511. Demolombe, XXVII, 167.Laurent, XVII, 
522. Pand. fe, I, 3121. Larombitre, III, art. 1939, No. 20. 

*) Cpr. L. 82; L. 45, $1, Dig., 46, 3, De solutionibus, ete. ?) Vedi supră, p. 461. Cpr. Pană. fr., 1, 3192. Larombiere, 
locv cit., No. 21, 24. Duranton, XII, 54. - 
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contumacie (art. 416 Pr. pen.); acel rânduit condamnaţi- 
lor, care se găsesc în stare de interdicţie legală (art. 13, 
16 C. pen.); 1) curatorul unei moșteniri vacante (art. 725, 
126) 2); administratorul provisor rânduit persoanelor care 
urmează a fi intergise (art. 443 C. C.) ; sindicii însărcinaţi 
cu administrațiunea, falimentelor, și care astăzi, după legea 
din 20 Iunie 1895, sant funcţionari publici (art. 726 urm. 
C. com.). Sentința declarativă de faliment râdicănd, în a- 
dever, de drept falitului, din diua pronunțărei sale, ad- 
ministrațiunea tuturor bunurilor sale, chiar și a celor do- 
bendite în timpul falimentuiui, ori ce plată datorită fali- 
tului va trebui să fie făcută sindicului (art. 713 C. com.) 3), 
Sechestrul judiciar este tot un mandatar judiciar 4). 

:) Şi sub Codul Calimach, acei osendiţi la o închisoare înde-Art.371, 1159 
lungată aveau un curator însărcinat cu administraţia ave. (- Calimach. 
rei lor (art. 371 C. Calimach, 279 C. austriac). Vedi şi art. 
1159 din acelaş Cod (868 C. austriac), după care acel o- 
sendit pentru o vinovăție mare, nu putea să facă nici 0 
tocmală puternică în tot timpul pedepsei sale. Cpr. tom. Ila 
lucr. noastre, p. 993, n. 3. | 

*) Curatorul rânduit unei moşteniri vacante, conform art. 795 Fterile cu- 
C. €., represintă în acelaş timp şi pe creditori şi pe OŞ pe a, 
tenitorii cari s'ar putea înfăţoşa mai în urmă, însă numai vacante. 
în limitele lichidaţiunei şi pentru ceea ce tinde la, această 
lichidare. Cpr. 'T. Huc, V, 952. Laurent, X, 905. Da: aceea, 
se decide în genere că el n'are calitatea de a ataca, prin 
acţiunea pauliană, actele ce defunetul ar fi făcut în franda 
creditorilor (art. 975), această; acţiune neaparținend de cât 
creditorilor. Laurent, loco cil. C. Chambâry. D.P. 66.5. 
450. Trib. Paris. Pand. Period. 93. 9. 144. Vedi şi î. Va 
Iuer.. noastre, p. 240, n. 1. —EI nu poate de asemenea. să 
intervie întrun proces în care s'ar rădica, chestiunea dacă 
cutare persoană are sau nu.ate calitatea de moştenitor. 
Misiunea sa consistă în a 'administra averea de moştenire 
pentru moștenitor, ori care arfi el. Cpr. T. Huc, V, 952. 
Chauveau-Carr6, Lois de la proctd. cir., VI, partea II, Q. 
3249 bis, p. 888, ed. 4-a, din 1873. 

3) Vegi supră p. 454, nota 1. | 
3) Vedi asupra puterei sechestrului, supră, p. 313, n. 6. Se- Ant.401 Cod. 

chestrul judiciar putea fi r6nduit şi sub codul Calimach : Calimach. 
„Dacă nu se va arata îndată, ice art. 451 din acest Cod. 
(341 C. austriac), cine se află într'o stăpânire neprihănită, 
şi în cât v parte și alta are dreptate să ceară judecătorescul 
ajutor, atunci trebue să se încredinţeze lucrul de pricină 
în păstrarea judecătoriei, sau a altui cuiva, pănă când se 
va cerceta și hotări pricina pentru stăpânirea lucrului“,
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” Creditorul 
popritor 

Art. 455 urm, 
Pr. civ, 

Controversă. 

„O. C—CART. [IL.—TIT. IIL.—C. VIII, S-a1, $ 1.—A RT. 1097 C. C,, 317 C. COM. 

Majoritatea autorilor mai consideră încă ca mandatar 
judiciar creditorul, care, poprind în mânele celor de al 
treile sumele datorite debitorului seu, în baza art. 455 
urm. Pr. civ., a obținut o hotărire care condamnă pe cel 
de al treile poprit a face plata în mânele sale. Pentru a 
se ajunge la acest resultat cu totul straniu, se dice că 
creditorul popritor este un mandatar judiciar za rem sua, 

fiind că poprirea a fost făcută în interesul s&u, însă că 
el este în acelaș timp mandatarul debitorului a cărui sume 
s'au Poprit, fiind că acest debitor este liberat prin efectul 
poprirei 1). 

Alţii observă însă că creditorul popritor exercită un 
drept propriu al s&u; însă de câte ori el a poprito sumă 
de bani datorită de alţii debitorului seu, consemnarea a- 
cestei sume este inutilă, de câte ori el este singurul. creditor 
popritor, și în asemenea caz, el este imputernicit a primi 
direct ceea ce i se datorește =), 

Plata făcută posesorului creanţei. 

Art. 1097. — Plata. făcută cu bună credinţă aceluia ce are 
creanţa, în posesiunea, sa, este valabilă, chiar dacă în urmă po- 
sesorul ar fi evins. (At. 993, 996, 1096, 1337 C. C. Art. 317 
C. com. Art. 1240 C. fr.). 

Art. 317 C. com. — Plata unei cambii făcută în mânele 
posesorului la scadenţă și fără oposiţiune din partea cui-va, li- 
berează pe debitor 3). (Art. 1097 C. C. Art. 309 C. com. Art. 
145 C. com. fr. Art. 35 [. belg. din 20 mai 1872). 

Am vădut că plata, pentru a fi validă, trebue să se 
facă creditorului, sau mandatarului seu convenţional, le- 
gal ori judecătoresc (art. 1096). 

Câte o dată legea asimilează creditorului persoane 
care nau această calitate. Astfel, art. 1097 decide că 
plata făcută cu bună credință aceluia ce are creanța în 

1) Cpe. Laurent, XVII, 519. -Baudry, II, 1094. Demolombe, 
IN 165. Larombiăre, TU, art. 1939, No. 18. Pand. fr., 
I 

2) Cpr. TV. Huc, VII, 183, 185, 187 și VIII, 19, în fine. 
3) 'Textul corespundător Li (art. 145 C. com. şi L. belgiană 

din 1872, art. 35) preved că acel care plăteşte o cambie 
la scadenţă, fără nici o oposiţie, e presupus a fi liberat, 
est presumn€ valablemneut liberă.  



| 
| 
| 

| 
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posesiunea sa, este validă, chiar dacă în urmă, posesorul 
ei ar fi evins de adevâratul creditor. 

A avea posesiunea unui lucru, însemnează a avea de- Creanţele nu 
tențiunea lui, cu intențiunea de a/l trata ca al seu (art. ij, user 
1846), și această intențiune este presupusă pănă la dovada tenţiune. 
contrară (art. 1854). Ori, o creanţă, fiind un lucru in- 
corporal, nu este susceptibilă de detenţiune. In adevtr, 
dacă ea este constatată prin un titlu (instrumentum proba- 
tionis) 1), nu se poate dice că detentorul titlului are pose- 
siunea ei, pentru că el nu poate dispune de dânsa cum ar 
face pentru un lucru material, fiind că însuș titlul nu- 
mind pe creditor, arată că el nu aparţine detentorului. 

Numai în cât priveşte valorile sau tițlurile la pur- Titluri la 
tător, detentorul fiind presupus proprietarul lor, plata fă- i 21 la 
cută de bună credinţă în mânele sale este validă. Fiind nare 1883. 
însă că aceste titluri au putut fi perdute sau furate, o 
lege specială, din 1853, permite proprietarului lor, prin în- 
deplinirea unor anume formalităţi, de a face nevalide faţă 
cu dânsul transmisiunile și plata titlului perdut sau furat 2) 

Afară de aceste casuri excepţionale, creanţa fiind ra- 
portul obligator dintre creditor și debitor, ea se deose- 
bește de titlul scris care o constată, și posesiunea titlu- 
lui nu conferă, după cât am vâdut, detentorului faculta- 
tea de a exercita drepturile creditorului. Art. 1097 n'a 
putut deci să aibă în vedere acest caz. 

Textul are în vedere o ipoteză prevedută de Pothier Ipoteza pre- 
(11, 503), adecă acea. în care cineva se găsește în posesi- VEdută de 
unea unei universalităţi de bunuri în care se găsesc creanţe. 

„Posesorul unei creanţe nu este deci, în casul de față, 

1) Cuvântul tițlu are, după cât vedem, două înțelesuri deose- 
bite : el însemnează sau însuş dreptul şi întemeerea lui, sau 
instrumentul -de dovadă (instrumente probationis) (art. 
628, 1189). 
Vegi legea din 21 Januar 1883 pentru titlurile la purtător 
perdute, distruse, furate, etc. Vedi şi art. 58 Cod. comer- 
cial. Cpr. L. fr. din 5 Iulie 1872. V., în privinţa legei sus 
citate, o monografie a D-lui A. Buchăre în Revue pratigue, 
anul 1873, t. 35, p. 129 urm. Cpr. Al Degi6, Dreptul din 
1394, No. 82 şi 86. Al. Cerban, Despre actele juridice cele 
mai importante făcute în patrimoniul altuia (laşi, 1999), p. 
1 urm. — În cât priveşte cambiile perdute sau sustrase, 
vedi art. 354—357 C. com. 

t9
 
—
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Moştenitor 
aparent. 

Cesionarul 
uni creanţe. 

Cesiune 
falșă. 

Controversă. 

COD. CIV.—CARTEA III.—TIT. IIL.—CAP. VIII.—S-a 1, ŞL—ART. 109. 

detentorul titlului care servește de dovadă, ca în materie 
de titluri la purtător, ci acela, care, fără a fi adevăratul 
creditor, lucrează ca, atare, primind, de ex., dobângile, fă- 
cond urmăriri, acordând termene, etc., și pare a avea a- 
ceastă calitate în ochii terţiilor. 

A fi posesorul unei creanţe, în sensul art. 1097, însem- 
nează deci a fi învestit, cel puţin în aparenţă, cu calitatea 
care conferă dreptul de a executa creanța şi dea o a- 
duce la îndeplinire 1). 

Dacă cineva este sau nu posesorul creanţei şi, prin 
urmare, are sau nu calitatea de a primi plata, aceasta, este 
o chestie de fapt, care scapă de controlul Casaţiei 2). 

Astfel este, de exemplu, moștenitorul aparent și pu- 
tativ, carea pus mâna pe o moștenire ca ruda cea mai a- 
propiată a defunctului, atunci când exista o altă rudă în- 
trun grad mai apropiat, sau un moștenitor testamentar 
care îl exclude de la moștinerea ab intestat. 

Tot astfel este şi moștenitorul testamentar, care ar fi 
pus mâna pe o moștenire în basa unui testament recunos- 
cut mai tărdiu falș san anulat pentru un viciu de formă. 

Legatarul va fi considerat ca moștenitor aparent, 
chiar dacă el n'ar fi îndeplinit formalităţile punerei în po- 
sesiune (art. 653, 889, 891, 895, 899), atunci când el 
era de fapt în posesiunea. averei 3). 

Art. 1097 fiind aplicabil și posesorilor cu titlu parti- 
cular, cesionarul unei creanţe a cărui act a fost mai în 
urmă desfiinţat sau anulat, va putea fi considerat ca pose- 
sotul ei, și va avea, prin urmare, calitatea de a primi 
plata, și aceasta chiar inainte de a se fi îndeplinit dispo- 
sițiile art. 1393 4), 

Aceiaș soluţie ar fi, după unii, aplicabilă chiar dacă 
!) Pand. fr. 1, 3141 urm. Thiry, III, 48. Demolombe, II, 

236 şi XXVII, 181 urm. Baudry, II, 1025. Mourlon, II, 
1336. 7. Huc, VIII, 23 urm. Laurent, XVII, 543 wm. 
Boissonade, op. cit., ÎI, 462. Vigie, II, 1438. Demante, Y, 
119) bis 1. Marcade, IV, 686. Arntz, II, 1671 şi III, 166. 

:) Cpr. Laurent, XVII, 544. F. Herman, III, art. 1240, No. 
19. T. Huc, VIII, 95. Cas. fr. D. P. 62. 1. 295 

*) Cpr. Laurent, XVII, 545. 7. Huc, VIII, 23, în fine. Cas. 
fe. D. P. 68. 1. 15. 

%) Cpr. T. Huc, VIII, 21. Laurent, XVII, 547. Demolombe, 
XĂVII, 185. Demante, V, 179 bis III. Larombiăre, III, 
art. 1240, No. 1. F. Herman, III, art. 1940, No. 17. Arntz, 
III, 166. Cpr. Cas. fe. Râpert. Dalloz, Vente, 1840, nota 1.  
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actul de cesiune ar fi fost mai în urmă recunoscut falş, 
așa în cât purtătorul unui act de cesiune recunoscut falş 
trebue, în acest sistem, să fie considerat ca posesorul 
creanței și să aibă calitatea de a primi plata, dacă plă- 
titorul a fost de bună credință!), 

Sunt deci consideraţi ca posesori ai creanţei : 10 moș- persoanele 
tenitorul sau un alt succesor aparent și putativ ; 20 cesiona- Crese con- 
rul aparent a unei creanţe nominative; 3% posesorul unui sesosii ei 
titlu plătitor la purtător. Plata făcută de bună credință în creanţe. 
mâna acestor persoane este validă, pentru că debitorul a 
credut că are a face cu adevăratul creditor, și pentru că 
acest posesor a creanţei putea chiar să'l constrângă la plată. 

In privința efectelor de comerţ nominative (cambii, At. 09, 16, 
bilete la ordine, etc.), plata făcută de buna credință Cesi0- “com, 7 
narului aparent va fi de asemenea validă, dacă ea a fost 
făcută în urma scadenjei (ast. 316, $ 2, 31 C. com), 
chiar dacă girul ar fi falș, plătitorul nefiind obligat a exa- 
mina autenticitatea girnrilor ajunse pănă la dânsul (art. 
309 C. com.) ?). 

Pentru ca plata făcută posesorului creanței să fie ţi- piătitorul 
mută în samă, nu se cere ca ea sd fi fost primită de hună îtebue „să fie 
credinţă, ci să cere numai ca plătitorul să fi fost de bună  ainţa. 
credinţă, adecă să fi credut că are a face cu adevăratul 
creditor. 

Dacă plătitorul este de bună credință, plata, făcută Art. 316, 317 
în asemenea condițiuni este validă, chiar dacă ea a avuţ (Ol: com. 
loc înainte de scadență, condiţia ca ca să fie făcută în n- 
ma scadenţei nefiind preserisă de cât în privința  cambi- 
ilor (art. 316, 317 C. com.). 

Legiuitorul nu putea, în adever, raţionalmente vor- 
bind, să prescrie, în privința creanţelor civile, ca plata 
să se facă numai în urma scadenţei, așa cum a prevedut 
în privinţa cambiilor, pentru că el nu și ar mai fi atins 
scopul. De câte ori debitorul este de bună credinţă, el 

  

') Laurent, XVII, 547. — Contră. 'L. Huc, VIII, 24. Demante, 
V, 119 bis III. Aubry et Rau, IV, $ 317, p. 155. Demo- 
lombe, XXVII, 186. Larombiăre, III, art. 1940, No. 2. F. Herman, Il, art. 1240, No. 18. 

In cât priveşte plata făcută unui mandatar învestit cu 
0 procură falșă, vedi sapră, p. 460. 

*) Vegi supră, p. 460.



Casurile în 
care art. 1097 
nu este apli- 

cabil. 

COD. CIV.—CARTEA IIL.—TIT. III.—CAP, VIIL—S-a 1 Ş L—ART. 1097, 

nare nevoe să aştepte ca creanţa să fi ajuns la scadenţă, 
pentru că aceasta ar implica că el are bănueli asupra 
dreptului posesorului creanţei, și atunci n'ar mai fi de bună 
credință. Afară de aceasta, din două lucruri unul: sau 
termenul a fost stabilit în interesul debitorului, ceea ce se 
va întâmpla cele mai multe ori (art. 1024), şi în aseme- 
nea caz, el putând să renunţe la beneficiul lui şi datoria 
devenind exigibilă prin voința sa, el n'a plătit înainte de 
termen ; sau termenul a fost statornicit în favoarea cre- 
ditorului, şi în asemenea caz, creditorul aparent sau po- 
sesorul creanţei, după cum îl numeşte art. 1097, cerând 
plata sau consimțind a o primi, a renunţat la beneficiul 
termenului, și în asemenea caz, nu se poate dice că dato- 
ria a fost plătită înainte de termen ?). 

Pentru ca plata făcută de bună credință posesorului 
creanței nu numai de debitor, dar și de o altă persoană 
interesată sau nu la stângerea dătoriei 2), fie în urma ex- 
pirărei termenului, fie înainte de expirarea lui, să fie va- 
lidă, trebue să fie vorba de o plată efectivă, care să consiste 
în executarea obligațiunei. Art. 1097 nu va fi deci apli- 
cabil convenţiunilor prin care debitorul, fără a opera o 
plată reală, s'ar fi împacat, în privinţa datoriei, cu pose- 
sorul creanței, dobândind de la dânsul o remitere totală 
sau parțială, sau făcând o novaţiune. Aceste acte n'ar fi 
deci oposabile adevăratului creditor, care s'ar presinta mai 
târdiu spre a cere plata ?). 

Pănă acum ne am ocupat despre plata făcută în mâ- 
nele moștenitorului aparent, şi am vădut că art. 1097 o 
declară validă și oposabilă creditorului, dacă debitorul a 
fost de bună credință, remânând, bine înţeles, ca adevăra- 
tul creditor, care a fost negligent și nu s'a interesat de 
soarta creanței sale, să exercite recursul său contra pose- 
sorului creanţei, care a primit plata 1), recurs care nu va 

') Cpr. Boissonade, op. cit., II, 464, p. 507. 1. Huc, VIII, 95. 
Demolombe, XXVII, 189. Pand. fe. 1, 3165. L.arombiere, 
III, art. 1940, No. 9. 
Cpr. Demolombe, XXVII, 190. "7. Huc, VIII, 95. Pana. fe. 
I. 3168.—Veqi însă Larombiere, III, art. 1940, No. 6. 

3) Cpr. T. Huc, VIII, 25. Pand.fe., [, 3163. Larombiere, III, 
art, 1240, No. 8. Demolombe, XXVII, 187, 188. 

1) „Quod autem possessori solutum est, au vestitueve debeat, ri- 
deamus? Ft si bone fidei possessor fuit, sive non, debere res- 
tituere placet : et qnidem, si vestituerit, ut Cassius scribii, et 

we
 

—
 

   



PLATA FĂCUTĂ POSESORULUI CREANŢEI.—ART. 1097. 473 

produce nici un resultat, dacă posesorul este insolvabil. 
Ce trebue să decidem în privinţa actelor de adminis-Actele de în- . . A _. N . „_Străinare sau trație și de înstrăinare făcute de moștenitorul aparent În administra 

timpul posesiunei sale? Aceste acte făcute de dânsul fi-tie ficute de 
vor ele nule, ca unele ce emană de la un posesor lipsit ne 
de ori ce drepturi, sau fi-vor ele valide în interesul celor Controversă. 
de al treile, care au contractat cu dânsul? 

Această chestiune, pe care am mai examinat-o odată ID), 
este din cele mai controversate. 

După părerea generalmente admisă, se face o distincţi- 
une între actele de administraţie şi acele de disposiţie. 

Actele pur conservatorii şi de simplă administrație, Actele de ad- 
precum ar fi, de exemplu, contractele de închiriere înche-Controversă, 
iate pe un period de cinci ani cel mult (art. 427, 534, 
1265, 1419) 2), vândarea obiectelor supuse stricăciunei, ete. 
făcută, bine înţeles, cu autorisarea justiției, ar fi valide, 
pentru că asemenea acte putând să emane de la cei care 

na au calitatea de moștenitori şi care renunță la moşte- 
nire (art. 690, 707), pot să emane și de la cei care n'au 
avut nici un drept asupra moștenirei 3). (Cpr. art. 110, 
111, 1097 C.C)). 

De asemenea, hotărirele pronunţate în favoarea SAU Hotăriri pro- 
în contra moștenitorului aparent vor fi oposabile adevă- inu neate con 
ratului proprietar, dacă moștenitorul a pledat de bună cre- torului apa- 
dință, fără ca să existe colusiune între dânsul şi -pretinsul — zent. 

Iulianus libero sexto, liberari ipso jure debitorest, L. 31, Ș 
5, Dig, 5, 3, De heveditatis petitione. Din acest text, pre- 
cum şi din L. 25, $ 17, în fine, Dig., loco cit., resuită că, la 
Romani, debitorul nu era liberat de cât atunci când pose- 
sorul creanţei restituea creditorului (adevăratului moşteni- 
tor) obiectele sau banii primiţi de dânsul. Cpr. Arntz, II, 
1671. Maynz, Dr. rom., III, $ 411, p.513. Molitor, III, 967. 
Vedi şi t. III, a ler. noastre, p. 683, n.1. 

) Veqi t. III, p. 682 urm. . 
*) Vedi t. ÎI, p. 266, 584; t. TIT, p. 398, 495, n, 92; V 

p. 313, n. 2 şi îp. fr. p. 992. 
5) Arntz, II, 1671. Râpert. Dalloz, Supplem. Succes., 469. De- 

molombe, II, 236, 937. Demante, I, 176 bis IV. Guillou- 
ard, Louage, |, 56. 'Thiry, II, 103. Bandry et Wahl, Succes- 
sions, I, 1246. Aubry et Rau, VI, $ 616, p. 437. Vegi şi t. 
IMI a ucr. noastre, p. 682,î. şi n. 3. Daniel de Folleville, 
Issai sur la vente de la chose d'autrui, Revue pratique, 
t. 32, anul 1871, p. 526, No. 32. Acollas, II, p. 181.— 
Contră. Laurent, IX, 557, 558. 

)
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stu adversar, pentru că procesele sunt niște acte de ad- 
ministraţie și de gestiune, de vreme ce conservarea bunari- 
lor atârnă adese-ori de curmarea lor întrun sens sau altul 1). 

Instrăinările Cât pentru chestiunea de a se şti dacă înstrăinările 
„băcute de făcute de moștenitorul aparent, sunt sau nu valide față 

aparent. CU adevăratul proprietar, chestiunea este foarte contro- 
p ahiditatea Versată și mai multe sisteme au fost propuse. Mai întăi, 
lor mobile- toți autorii sunt de acord pentru a decide că înstrăina- 
lor corpo- rea mobilelor corporale este validă, dacă cumpărătorul a rale, _ , s fost de bună credință (art. 1909) 2), 

Apoi, se admite, de asemenea, că moștenitorul apa- 
Nevalidita, vent, chiar de bună credinţă, nu poate să dispună cu titlu 
nărilor cu îi- gratuit, de averea de moștenire, și că adevăratul proprie- 

(în gratuit tar ar putea tot-deauna să revendice lucrul dăruit sau 
moștenitorul legat de Ja donatari sau legatari, dacă acţiunea n'a fost 

aparent. prescrisă 3). 
Expropriare . In fine, se decide că înstrâinările silite sau expro- 
Sita, Vali-priațiunea dobândită de bună credință contra moştenitoru- 

1824. 

  

) Arntz, II, 1671. Demolombe, II, 238. Demante, I, 176 bis 1V. 
Cpr. L. 44, Dig., 42, 1, De re judicata.—Contră. Laurent, IX, 
559. Vedi şi 'D. Huc, V, 273, care restrânge dreptul moşteni- 
torului aparent numai la acțiunile personale. Aceiaş contro- 

Transacțiuni. versă există și în privinţa transacţiunilor consimţite de moș- Controversă. tenitorul aparent. Veqi t. III, p.683,n.2. Cpr. |. 3,$2şi L. 
17, Dig., 2, 15, De transactionibus. J urisprudenţa declară tran- 
sacţiunea validă, dacă cel de al treilea era de bună credință. 
Cas. fr. D. P.89. 1. 978. Pand. Ptriod. 88. 1. 350. Sirey 89. 1. 
497. Baudery et Wabl, Contrats aleat., ete. 1931.—Contrd. Liau- 
rent, IX, 560.'T. Huc, XII, 286. 
Arntz, loco supră cit. Demolombe, II, 252 şi XIV, 9240. 
Aubry et Rau, VI, $ 616, p. 437, n. 32. Daniel de Folle- 
ville, Essai sur la vente de la chose daulrui, Revue prati- 
que, î. 32, anul 1871, p. 527, No. 33. Acollas, II, p. 18. 
Laurent, IX, 561. Repert. Dalloz, Supplem., Success., 410, 
1. Huc, V, 274. Thiry, II, 115. 

Aplicarea Chestiunea de a se şti dacă art. 1909 este sau nu aplicabil 
aut 109 a la mobiiele incorporale, adecă la creanţe, este controversată, corporale. îusă negativa este generalmente admisă. Cpr. D. de Folleville, 
Controversă. op. ȘI loco supră cit., p. 528, No. 34, text şin. 1. Baudry et Tis- 

sier, Prescription, 840. Demolombe, XXIV, 486. Laurent, 
XXXII, 562 urm. C. Donai. Sirey 74. 1. 409 şi nota lui Labbe. 

3) Arntz, II, 1672. Aubry et Rau, VI, $ 616, p. 438 urm. 
Mourlon, Î, 494. Laurent, IX, 561, în fine. Demolombe, II, 
251 şi XIV, 241. Repert. Dalloz, Supplem., Success., 410. 7. 
Huc, V, 274. Demante, 1, 176 bis [X. Vegi şi t. IL a 
Ier. noastre, p. 684, t. şi n. 1. 

1 
=
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Iui aparent de un creditor al moștenirei, în baza art. 1924, 
este oposabilă adevăratului moştenitor: 19 pentru că ex- 
propriarea silită nefiind de cât mijlocul pentru creditor 
de a dobândi plata ce i se datorește, această plată poate 
în mod valid fi facută moștenitorului creanței (art. 1097) ; 
20 pentru că moștenitorul aparent, în specie, este desemnat 
de lege sau impus prin fapte ca contradictorul neaparat 
al creditorului ; şi în fine, 30 pentru că adjudecatarul nu 
poate fi suparat de adevăratul proprietar, care este în 
culpă prin faptul că nu s'a arătat la timp : Jura vigilanti- 
bus Succurrunt, non dormientibus IDR | 

415 

Dar din toate chestiunile, cea mai grea este acea A Iustrăinările 
înstrăinărilor imobiliare cu titlu oneros, consimţite de bunăimobiliare cu 
voe de cătră moștenitorul aparent. Sistemul care mi S aconsimţite de 
părut cel mai juridic, când am examinat această chestiune moștenitorul 
celebră pentru prima oară 2), este acel care pune în principiu ce 
că înstrăinările imobiliare consimțite de moştenitorul a- 
parent sant absolut nule, chiar când vândetorul Şi cun- 
părătorul ar fi fost ambii de bună credință, pentru că 
moștenitorul aparent nefiind: proprietar, n'a putut să trans- 
mită nişte drepturi pe care nu le avea el însuș; Nemo 
plus furis ad alium transferre polest, quam îpse habet (art. 
(1803); şi Resoluto jure dantis, soluitur jus accipientis (art. 
1770) 5). 

Unii ajung la acelaş resultat, fără a se referi la prin- 
cipiile condiţiei resolutorie, dicând că moștenitorul aparent, 
odată adevărul recunoscut, n'a fost nici odată proprietar 
și ca atare, înstrăinările consimţite de dînsul emană de la 
un son dominus, şi deci nu pot face obstacol la revendi- 

') Cpr. Daniel de Folleville, op. şi loco supră cit., p. 529, No. 36: *) Vedi ti: II, p. 684. 
5) Vedi în sensu! nulităţei absolute, Baudry, 1, 393. Baudry et 

Wabhl, Success., 1, 1234, 1246. Laurent, 1X,562. Mourlon, I, 
495. Duranton, I, 565, 578 bis şi XIX, 352. Mareade, I, 472. 
Troplong, Vente, II, 900 şi Hypoth., II, 468. D. de Foleville, 
Essai sur la vente de lu chose d'autrui, 35 urm.. Revue pra- 
tique, anul 1871, t. 32, p. 529 urm. S6resia, Pftition dhârtdite, 
231. Plasman, Absents, p. 168. Grenier, Zlypoth., 1, '51. 
Thiry, I, p. 199, n. 1; II, 103 şi 115. Cas. belg. şi 'Prib. Bonneville. D. P. 47. 2. 30. D. P. 19.2. 3%. Dreptul din 
1881, No. 48. Tot în acest sens s'a pronunţat și Curtea din Bucureşti. Dreptul din 1881, No. 48. 

aparent. 
ontroversă.
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care din partea adevăratului proprietar ale cărui drepturi 
sunt astăzi recunoscute 1). 

Este adevărat că legiuitorul a dispus altfel în pri- 
vința absentului, care se reintoarce şi revendică patr imo- 

niul său. In asemenea caz, absentul este obligat, a'și re- 
Ina averea în starea în care se găsește, fără a putea re- 

voca înstrăinările consimțite de acei trimeși în posesiunea 
definitivă (art. 117)2): însă această regulă, privitoare nu- 

“mai la absenți, fiind excepţională, nu poate fi întinsă la 
alte casuri. In adevăr, nu se poate dice că acei trimeși 
în posesiunea averei absentului ar fi usurpatori, pentru 
că ei au luat locul care le-ar fi aparținut, dacă persoana 

a cărei existență este necertă, ar fi murit în realitate: pe 
când acei care au pus mâna pe o moștenire la care nu 

erau chemaţi, sunt niște adevărați usurpatori, fie că ei e- 
vau de bună sau de rea credinţă. Casul întăi fiind anume 
prevedut de lege, acei puși în posesiunea averei absentu- 

lui se găsesc într'o situație care nu presintă nici o ana- 
logie cu casul usurpărei moștenirei de o persoană fără ca- 
litate ; de unde resultă că nu se poate în mod logic 
argumenta de la un caz la altul5). 

Prin urmare, înstrăinările imobiliare emanate de la 
un moștenitor aparent sunt nule, ca unele ce emană « 
non domino. 

Aceiaş soluţie este admisibila și în privința ipotecilor 4). 

Cu toate acestea. chestiunea este, precum am spus, 

:) “Cpr. 'T. Huc, 1, 452 şiV, 5, 276. Baudry, I. 393, p. 936. 
>) Cpr. art 369, 370 C Aa (918 C. austriac). 
3) Cpr. T. Huc, V, 210. Laurent, LX, 564. 
%) Vedi, în privința ipotecilor, autoritățile citate într'un sens 

şi în altul în Fuzier-Herman, IV, art. 9124, No.18 şi în 
Pand. fe., Prizil. et hypoth., 1, 11055 urm. Jurisprudenţa 
franceză menţine ipoteca, dacă acel care a consimţit a fi 
creditor ipotecar a fost de bună credinţă şi dacă nu există 
bănueală de fraudă sau colusiune între dânsul şi moşte- 
nitorul aparent. Vedi D. P. 77. 1. 499. Sirey 78. 1. 38, 
Cpr. C. Angers şi Cas. fr. Gaz. trib. din 21 april 1894 şi din 
21 ianuar 1897. Sirey 97.1.316. Acollas, III, p. 744. Baudry 
et Loynes, Price, et hypoth., IL, 1303. —0onbră. oplong: Price. 
et hypoth., II, 468. P. Pont, Idem, TI, 631. Martou, ill, 
954. Duranton, XIS, 332. Cpr. Daniel de Folleville, "Essaj 

“sur la vente de la chose dMautrui, Revue pratique, %. 35, 
anul 1873, p. 266 urm., No. 140, 

; 

| 
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foarte controversată, și mai multe sisteme sunt în pte- 
senţă 1). Jurispradenţa și o parte din doctrină mențin, în 
adevăr, înstrâinările imobiliare sevârșite de moștenitorul 
aparent, fără a se distinge între moștenitorul legitim și 
acel care deţine dreptul seu de la o disposiţie testamen- 
tară *), însă nu sunt de acord. asupra condiţiilor ce ur- 
mează a fi îndeplinite. Astfel, unii menţin aceste înstrâi- 
nări, sub condiţiunea că atât vândătorul (moștenitorul a- 
parent) cât și. cumpărătorul să fie de bună credinţă 5) ; 
ear alții se mulțămesc numai cu buna credință din 
partea cumpărătorului 4). Acest din urmă sistem este for- 
mal admis prin art. 933 din Codul italian 5), 

1) Aceiaș controversă există şi în dreptul roman. Vedi tî. III 
a lucr. noastre, p. 685, ad notam. Cpr. Duranton, I, 565 
arm. Arntz, II, 1673. Maynz, TIL, $ 411, p. 514 urm. 

*) Cpr. C. Besancon şi Cas. fr. D. P. 64. 2. 971. D.P.TL 
129. Mass6-Verge, II, $ 278, p. 68, n. 18, colona 2, în fine. 
Demolombe, II, 258.—Vegi însă Aubry et Rau, VI, $ 616, 
p. 440, 441, n. 32, in fine. 

3) Vedi decisiile citate de Aubry et Rau, VI, $ 616, p. 438, 
ad nota, în Pand. Chron., t. II, I,p. 352, ad notam, ŞI 
în Demolombe, II, 246. 

î) Cpre. Cas. fr. și C. Orlâans. Pand. Chron., t. II, partea |, 
p. 39]. D. P. 16. 1. 193. D. P. 71. 1.499. D.P. 9.1. 
411. D. P. 86. 1. 310. D. P. 94. 2. 402. D. P.99.1. 137, 
ete. Tot în acest sens se pronunță şi o parte însemnată 
din doctrină.  Vedi Joccoton, Act. civiles, 386. Demante, 
Î, 176 bis VI—VIII. Guillouard, Vente, 1, 192. Duvergier, 
Vente, I, 225. Coulon, Quest. de droit, p. 62, dial. 3. Poujol, 
Successions, art. 156, No. 10. Chabot et Belost-Jolimont, 
Success., art. 156, No. 13. Le Sellyer, Success. 1, 499. Arntz, 
1], 1674. Demolombe, II, 247 urm. Al. Degr6, Dreptul din 
1881, No. 54. Jozon, Revue pratigue, anul 1862, t. 14,p. 
318. Aubry et Rau, VI, $ 616, p. 438 urm., n. 32. Mass6- 
Vergă, II, $ 278, p. 68, nota 18,colona 2. Osebit de siste- 
mele mai sus arătate, autorii au mai născocit; şi altele, a- 

“supra cărora vedi t. II] a lucr. noastre, p. 684, n. 3 şi 
Pand. Chron., t. II, partea I, p. 352, ad nota. 

*) Kată cum se exprimă acest text: „Efectul acceptărei moş- Art. 953 
tenirei se sue pănă în diua deschiderei ei. Sunt; cu toate C. italian. 
aceste reservate drepturile dobândite de cei de al treile, 
în urma unor convențiuni cu titlu onaros făcute de bună 
credinţă cu moștenitorul aparent. Dacă acest din urmă a 
înstrăinat cu bună credință un lucru de al moştenirei, el 
nu este obligat de cât la restituirea preţului primit sau 
la cesiunea acţiunei ce- el are în contra cumpărătorului, 
dacă prețul n'a fost incă plătit.-—Moştenitorul aparent de
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Vândarea 
drepturilor 
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Va să: dică, buna credință a celui de al treilea achi- 
sitor ar valida înstrăinările emanate de la un non dominus. 
Acest sistem este inadmisibil, pentru că buna credință nu 
poate să producă alte efecte de cât acele determinate de lege: 
ori, singurele efecte pe care le produce buna credință 
este de a face ca posesorul să câștige fructele (art. 485 
994, 996), de a da drept la o despăgubire pentru plan- 
taţiuni şi construcţiuni (art. 494, sn fine) şi de a: scurta 
termenul usucapiunei (art. 1895 urm.), ear nici întrun 
caz de a transmite o proprietate pe care vândătorul 
n'o avea 1). 

Dar, dacă, în sistemul generalmente admis în Fran- 
de moştenire.Cia, buna credinţă a celui de al treilea este suficientă pentru 
Controversă.a face ca înstrăinările constituite de moștenitorul apa- 

rent să fie valide, se decide în genere că vândarea u- 
nei moșteniri sau a drepturilor succesorale care o compun 
(jus heereditarium), este radical nulă, pentru că, dacă ase- 
menea act ar fi valid, el ar lipsi pe adevăratul moșteni- 
tor de ori ce drepturi în această moștenire 2). 

Despre plata făcută în urma unei popriri sau unui 
sechestru. 

Am vedut că plata făcută în mânele creditorului ca- 
pabil de a o primi stinge datoria și liberează pe debitor. 

Câte o dată creditorul este capabil, după regulele ge- 
nerale ale dreptului, însă cu toate acestea, se găsește în 
imposibilitate de a putea primi plata. Acest caz special 
este prevădut de art. 1099. 

Art. 1099. — Plata făcută de debitor creditorului seu în 
urma unui sechestru sau oposițiuni, nu este valabilă în privința 

bună credință nu restitue fructele de cât din diua cererei 
în judecată, dal giorno della domanda giudiziale“. 

1) Cpr. Baudry, 1, 393, în fine. Thiry, II, 115, p. 198. Lau- 
rent, LX, 562. Daniel de Folleville, op. eit., Bevue pratique, 
t. 32 (anul 1871), p. 531, No. 38. 

?) Cas. fe., 22 Aug. 1833. Pand. Chron., t. II, LL. 79. şi R6- 
pert. Dalloz, Suceess., 555, n. 1. Cpr. C. Agen, 19 Ianuar 1842. 
Râpert. Daloz, Success., 519, n. 2. Duvergier, Vente, II, 303 
urm. Demolombe, II, 253. Demante, 1, 176 bis VI. Duran- 
ton, I, 599, 581. Dahiel de Folleville, op. cit., Revue pra- 
tique, t. 32, anul 1871, p. 541, No. 49. — Contra. Jozon, 
Revue pratigue, t. 14, anul 1862, p. 394, No. 24.
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creditorilor sechestranţi sau oponenți; aceştia pot, în virtutea drepturilor lor, să'1 silească a plăti din nou; debitorul însă, în acest caz, are recurs în contra creditorului. (Art. 1152, 1616, 1119 C. C. Art. 379, 399 urm., 455 urm., 613 urm. Pr. civ. Art. 321, 907, 908, 910 nem. C. com. Art. 971. p. jud. de pace din 1896. Art. 1242 C. fr). 

Prin sechestru sau oposițiune, legiuitorul înţ&lege popri- 
rea în mâna celor de al treilea (art. 455 wm. Pr.. civ.). 

419 

Poprirea este actul prin care ereditorul învestit cu un ti- Poprire, de- tiu executor, cu un titlu privat sau cu un titlu autentic ne- 
executor !), oprește în mânele unui terțiu sumele sau obiec- 
tele mobile datorite sau aparținând debitorului seu, şi în 
virtutea căruia el dobândeşte, pănă la concurenţa sumei 
ce i se datorește, predarea acestor sume sau preţul obţi- 
nut din vândarea acestor obiecte 2). De exemplu: A îmi datorește 5000 lei, ear B datorește lui A 10,000 lei. Dacă voi popri în mănele debitorului debitorului meu (B) suma ce'mi 
datorește A, neapărat că voi parveni a'mi încasa creanța. 
Into poprire intervin deci trei persoane: creditorul po- pritor, în specie, eu; debitorul urmărit, A, și terţiul poprit, B. 

Art..1099, reproducând teoria lui Pothier (II, 505), pre- 

  

1) Creditorul care nu are nici un titlu nu poate deci să pro- 

finiţie. 

Pentru a ceadă la o poprire nici în materie comercială şi nici chiavbrocede la v sub îndatorirea de a da cauțiune. Cas. rom. C. Galatz şi Craiova. Dreptul din 1894, No, 7,13 şi 81. Vegit. V,p. 19, n. 2 şi tr. fr, p. 356.— Curtea de casație a decis de asemenea că nu se poate procede Ja o poprire de cât în baza unei hotăriri având puterea Incrului judecat. Dreptul din 1893, No. 59. Bulet. S-a 1, 1893, p. 747.—Contră. 'Trib. Iifov, Dreptul din 1887, No. 16. Vegi tr. fi, p. 35, u.1. După proiectul D-lui Ministru C. Dissescu, pendent, înain- tea Camerelor (art. 455 lit. b), creditorii cari nau nici un act scris pot face poprire, depunând însă o cauțiune de a treia parte din valoarea reclamaţiunei. 
Cât pentru sechestrul asigurător, se admite însă că el poate fi înființat în materie comercială fără nici un titlu, şi numai sub îndatorirea de a da cauţiune (art. 907, ș1 C. com.), pentru că obligaţiile comerciale putând, în ori ce caz, fi stabilite prin marturi Și presumpțiuni (art. 46 C. com.), ar fi nedrept ca creditorul, care nu are nici un titlu, să nu poată lua nici o măsură conservatorie. €. Craiova, Dreptul din 1895, No. 5. Cpr. şic. Galatz, în motivele sale. Dreptul din 1894, No. 13, p. 102. Vedi şi tr. fr., p. 360, 361. Garsonnet, Pr. eio., III, $ 288, ab initio. Pothier, Tr. de lu proced. civ., X, 496, 

a 
—
 

poprire tre- 
bue neapărat 

un titlu. 

Sechestru 
asigurător,
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vede că terţiul care, în urma unei popriri provocate de credi- 
tornl creditorului seu, plătește acestui din urmă, se expune 
a plăti a doua oară creditorului. popritor 1), rămânându-i, 
bine înţeles, recurs contra cteditorului care a primit plata, 
pentru că, în ori ce caz, debitorul nu poate să plătească acelaș 
lucru de dou ori. Plata făcută de debitor creditorului sâu 
în urma primirei ordonanţei de poprire (art. 458 Pr. civ.), 
este deci validă față cu acest din urmă. Ea fiind însă 
nulă faţă cu creditorul popritor, acesta poate constrânge 
pe debitor a plăti a doua oară și a repara asttel prejudi- 
ciul ce ia causat prin faptul că n'a ţinut samă de po- 
prirea ce i s'a făcut 2). 

Terţiul poprit nu poate face plata nici creditorului 
popritor, cât timp hotărîrea de validare na dobândit pu- 
terea lucrului judecat 5). El este dator, pănă în acel mo- 
ment, a deţinea, banii datoriți sau ai depune la casa de 
consemnaţie 4). Pentru aceasta însă nu are nevoe de a face 
ofertă reală. Eată unul din casurile excepţionale în care 
consemnarea n'are nevoe de a fi precedată de ofertă reală î). 

Din împrejurarea că terțiul poprit nu poate, în ur- 
care resultă pa primirei ordonanţei de propiire, să facă nici o plată din impreju 
varea că ter 
ţiul nu poate 
în urma 0r- 

-debitorului, în dauna creditorului popritor, resultă urmă- 
"toarele consecinţe : 

+ donanţei de 1% Debitorul urmărit nu poate săremită datoria ter- 
+ DOprire, să 
plătească «le- 
“bitorului. 

țialui poprit, nici să noveze sau să cesioneze creanța po- 
prită, oprirea de a plăti atrăgând a fortiori pe acea de a 
distruge creanța poprită şi de a o înstrăina; 

1) Cpr. Cas: rom. Bulet. S-a 1, anul 1892, p..1103. 
*) Plata făcută de terţiul poprit creditorului s&u (debitorul 

urmărit) fiind nulă în privinţa popritorului, nu stînge, în 
privinţa, acestui din urmă, privilegiile, ipotecile, etc., care 
garantau creanța poprită. Baudry, II, 1020. 

3) Garsonnet, Pr.cio., LII, $ 618, p. 778. 
+) 'Terţiul poprit poate deci depune sumele datorite la casa 

de consemnaţie şi, prin asemene depunere, el se consideră 
ca achitat de obligaţiile sale cătră creditorul seu. Cas. rom. 
Bulet. S-a 1, anul 189%, p. 240 şi 1103. Cas. fr. D. P. SI. 
1. 421. Garsonnet, op. cit. III, $ 616, p. 113 şi $ 628, p. 
803. D. Kebapci, Pr. cie., II, 242. Baudry, Il, 1027.— Banii 
depuşi nu vor putea fi primiţi de creditorul popritor de 
cât după ce hotărîrea de validare va dobândi puterea ]u- 
crului judecat. Garsonnet, III, $ 618, p. 178. 

5) Vedi infră, explic. art. 1116. 
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20) 'Lerţiul poprit n'ar putea, în detrimentul poprito- 
rului, să opue creditorului: său compensaţia, presupunând 
că el ar fi devenit la rândul seu creditorul lui (art. 1152), 
pentru că compensaţia este o plată fictivă, și am vă&dut că 
terțiul poprit nu poate plăti nimărui cât timp hotărîrea, 
de validare n'a dobândit puterea Iuerului judecat 1). 

Comunicarea ordonanţei de poprive terțiului produce Poprirea lo- 
deci, faţă cu creditorul popritor, indisponibilitatea crean- 
ţei poprite. ” 

veşte de in- 
disponibili- 
tate toată 

Naște însă întrebarea, în caz când suma datorită de suna poprită 
terțiul poprit ar fi mai mare de cât acea pentru care 
sa făcut poprirea, dacă acest terțiu poate sau nu să plă- 
tească excedentul creditorului seu, Astfel, dacă presupu- 
nem că datorești 2000 lei lui A, care și el, la rândul lui, 
îmi datorește 1000 lei, şi că am poprit această sumă în 
mânele D-tale, chestiunea este de a se şti dacă, în urma 
poprirei mele, vei putea fără pericol să plătești diferenţa, 
de 1000 lei lui A. Cu toată controversa ce există asupra 
acestui punct, respunsul trebue să fie negativ, pentru că 
poprirea loveşte de indisponibilitate, în interesul credito- 
ului popritor, na numai o sumă egală 3 agea pentru care 
ea a fost efectuată, ci întreaga sumă PARE In adevăr, 
poprirea neconferind nici o precădere primului popritor, 
el va trebui să împartă suma poprită cu ceilalți creditori, 
dacă ar interveni și alte popriri mai în urmă. Și fiind că 
terțiul poprit nu poate şti. dacă, din causa concursului po- 
sibil a mai multor popriri, suma întreagă va fi suficientă 
pentru desinteresareă primului creditor popritor, el trebue 
să se abţie de la ori ce plată parţială ”), 

5) Cpr. Baudry, II, 1027, 1197. Boitard “Colmet-d”A age et, 
Glasson, Pr. cie,, II, 833. dp. Huc, VIII, 168. Veqi în pri- 
vina compensaţiei, infră, explic. art. 1152. 
T. Huc, VIII, 27. Mourlon, II, 1334. Boitard, Colmet-t'Aage 
et Glasson, Pr. eio., II, 833. Marcad, IV, 690. Baudry, II, 
1027 bis. Vigi6, II, 1447. Duranton, XII, 65. Demolombe, 
XNVII, 207 urm. Dodo, Ph. et Pr. de la saisie-arrât, 159 
urim., 162 urm. Rousseau et Laisney, Dictionn. de Pr. civ., 
v” Saisie-avrât, 514. Houyvet, Du transport «de crtance cu concours avec des snisies-arrtts, Revue pratique, t, 31, anul 
Î811, p. 177 urm. Biocheet Goujet, Dictionu. de procâd., ve Suisie-arrât, 135. Larombitre, III, art. 19492, No. 4. Lau- 
rent, XVII, 951. Demante, V, 181 bis IV um. Garsonnet, 
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482 COD. CIVIL.—CARTEA II1.—TIT. UI.—CAP. VIII. —S-a 1, Ș1.—ART. 1099. 

O poprire an- Din cele mai sus expuse resultă că o poprire ante- "terioară nu 
înpedică pe 

alţi creditori 
de a popri 
aceiaș sumă, 

rioară nu împedică pe alţi creditori de a popri şi ei aceiaş 
suma, creanța poprită constituind, în specie, gajul comun al 
tuturor creditorilor debitorului poprit (art. 1719)7). 

Naște însă întrebarea: pănă când pot ei să uzeze de 
acest drept? După o jurisprudență care, în Francia, tin- 
de a deveni constantă, creditorii pot să proceadă la noi 
popriri pănă în momentul când hotărîrea de validare a do- 
bândit puterea lucrului judecat și a fost notificată atât de- 
bitorului cât și terțiului poprit 2), căci numai din acest 
moment suma poprită aparţine exclusiv creditorului popri- 
tor. In adevăr, cu toată controversa ce există asupra a- 
cestui punct, jurisprudența este unanimă pentru a decide 
că o dată ce hotărirea de validare a remas definitivă, ea 
conferă popritorului dreptul exclusiv de a fi platit din 
suma poprită, în limitele creanţei sale, fără a avea a se 
teme de consecința altor popriri, și fără ca falimentul 
debitorului să'i poată aduce vre o pagubă prin concursul 
creditorilor 3). 

  

Pr. cio., III, $ 628 urm., p. 800 urm. Aubry et Rau, IV, 
$ 317, p. 156, t. şi n. 90. In acelaș sens, Cas. fr. Pand. 
Ptriod. 88. 1. 151.—9. 90. 1. 499. C. Caen, Bordeaux şi Riom. 
D. P. 83. 2. 63. D. P. 9%. 9. 197. D. P.99.9. 448. 'Teib. 
Annecey, Pund. Piriod. 94. 2. 161 şi Repert. Dalloz, Sup- 
plem., Suisie-arrât, p. 194, n.2. Trib. Lauvain. Pasier. 92.3. 34, 
— Cu toate acestea, chestiunea este foarte controversată, şi 
mai multe sisteme sunt în presenţă. Vedi diferitele sisteme 
expuse în Fuzier-Herman, ÎI, art. 1249, No. 17 urm., în RE- 
pert. lui Dalloz, Suppltn., vo Saisie-arvet., 148 urm. şi în Dim. 
Kebapci, Pr. civ. 1], 231 urm. Cpr. şi Cas. fe. (D. P.99. 1. 136 
şi Sirey 99. 1. 403), care a decis de curând, că poprirea nu 
loveşte de indisponibilitate întreaga sumă poprită, ci nu- 
mai 0 sumă egală cu acea pentru care ea a fost făcută. 

1) În asemenea caz, toţi creditorii popritori cu drepturi egale 
vor împărţi prin analogie şi în proporţie cu creanţa lor 
respectivă, în zirtutea drepturilor lor, dice art. 1099, sumele 
cuprinse în creanța poprită (art. 1719 C. C., 464 Pr. civ.).— 
La caz de fâliment sau insolvabilitatea debitorului urmă- 
rit, creditorul popritor nu are un drept exclusiv asupra cre- 
anţei poprite, ci va veni la masă de o potrivă cu ceilalţi 
creditori. Cas. fi. D. P. 93. 1. 9%. Baudry, II, 1027 bis. 

*) Cpr. C. Rennes, D. P. 94. 2. 385. Vegi şi Râpert. Dalloz, 
Supplem., Saisie-avrtt, 159. Cpr. art. 462 din proiectul D-lui 
Ministru C. Dissescu, pendent înaintea Camerelor. 

3) Cpr. Cas. fr. D. P. 65. 1.19. D. P. 81. 1.429 D.P.91. 
]. 29%. D. P. 9.1. 925 şi 9% 1. Huc, VIII, 23. Râpert.  



PLATA PÂCUTĂ ÎN URMA UNEI POPRIRI.—ART. 1099. 

Cu alte cuvinte, se aplică în specie principiile de la 
cesiunea de creanţă 1). 

Cât pentru determinarea momentului de când hotărirea Momentul se consideră ca definitivă, chestiunea este controversată ? „le când ho 
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—
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lidare se con- Dalloz, Supplm.„ loco cit. 160.—Vedi însă Baudry, 11, 1027 sideră deti- bis şi Laurent XVII, 552,553. După acest din urmă autor, nitivă. Con- dreptul celorlalţi creditori de a procede la poprire n'ar în- 
ceta de cât atunci când banii popriţi de alţi creditori au eşit din patrimoniul debitorului, adecă au fost distribuiţi 
primilor creditori popritori. 
Cesionarul unei creanţe care a notificat cesiunea debitoru- 
lui fiind, în adevăr, sezisat, în privinţa terţiilor, de cre- 
anţa cedată, poate să ceară plata de la debitor, fără ca 
dreptul seu să poată fi nimicit prin oposițiuni san popriri 
efectuate în urma notificărei cesiunei. Cas. belg., 31 oet, 1889. Sirey 91. 4. 27. Tot astfel şi hotărirea de validare, dată în folosul creditorului popritor, pune pe ceilalţi credi- 
tori în imposibilitate de a face o nouă poprire din mo- 
mentul ce această, hotărire a dobândit puterea lucrului ju- 
decat. Cpr. T. Huc, VIII, 29. Cas. fr. D. P. 65. 1. 79, 
Vedi Râpert. Dalloz, Supplâm., Saisie-urrât, 161. 

troversă, 

Ceea ce este însă neîndoelnic e că ori ce hotărire dată Termenul de în materie de poprire este supusă apelului, dacă, bine înţe-apel în ma- les, suma poprită este susceptibilă de apel. C. Bucureşti,terie de pop- Dreptul din 1893, No. 58. Care este însă termenul în care 
apelul va trebui să fie făcut ? Curtea din Iaşi a decis că, 
dacă poprirea s'a tăcut în baza unui titlu executor, terme- 
nul de apel este acel prevădut de art. 402 Pr. CiV., ear 
dacă ea s'a făcut în baza unui titlu neexecutor, termenul este - acel al dreptului. comun (art. 316 urm. Pr. civ.). Dreptul 
din 1883, No. 59 şi Dreptul din 1889, No. 53. Curtea noas- 
tră supremă nu admite însă această distincțiune şi aplică 
în toate casurile când dreptul comun (V. Bulet. Cas. S-a 
1, anul 1880, p. 399. Bulet. 1889, p. 627 și Dreptul din 
1889, No. 53), soluţiune en care s'a unit în urmă şi Cnx- tea din Iaşi (Dreptul din 1890, No. 18), când art. 402 Pr. 
civ. (Dreptul din 1898, No. 67). Cpr. în acest din urmă sens şi C. București. Dreptul din 1898, No. 76 și din 1899, No. 9. 
Art. 463, $ ultim din proiectul D-lui Ministru Dissescu, pre- 
vede că hotărirea dată asupra validărei este fără drept, de 
oposiţie, supusă însă apelului în termen de o lună de la pro- 
nunţarea ei. Această din urmă soluţie lasă a se presupu- 
ne că poprirea trebue să fie considerată ca o măsură de 
executare, ear nu ca o mâsură conservatorie, şi am vădut că 
această chestiune este controversată. Vegi supră, p. 53,n. 2 şi 
p. 508. Vedi asupra acestei chestiuni, Garsonnet, Pr. ciz., III, 
$ 635,p. S17 urm. Dim. Kebapei, Py- ci2., II, 210, p. 959 
urm. T. Huc, VII, 959 şi VIII, 35. Demolombe, XXV, 604. 

vire. Contro- 
versă,
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Ast, 1862 
C. Calimach. 

Art. 466 
Pr. eiv. 

Art, 1210 
C. Calimaeh. . 

COD. CIVIL.— CART. IIL.—TIT. I11.—CAPIT. VIU. —S-a 1, 8 1.—ART. 1100. 

Ce lucru trebue să se plătească. — - 
Datio in solutum. 

Art. 1100.—Creditorul nu poate fi silit a primi alt lucru 
de cât acela cei se datorește, chiar când valoarea lucrului ofe- 
rit ar fi egală sau mai mare. (Art. 969, 1578, 1579, 1604 c. C. 
Art. 41, 314—316 C. com. Art. 8, 9 și 14 L. p. sistemul mone- 
tar din 17 martie 1890. Art. 1243 C. fr... 

____ Art. 1100, care nu este de cât o consecinţă a art, 
969 1) și a interpretărei voinţei „părților, reproduce No. 
530 din obligaţiile lui Pothier: „Obicinuit, dice acest au- 
tor, nu se poate plăti de cât lucrul datorit; și debitorul 
nu poate să oblige pe creditorul seu a primi drept plată 
alt ceva “de cât ceea ce i se datorește“. „Aliud pro alto. 
intito creditori, solui non potest“ 2), 

„Nici creditorul, dice art. 1362 din Codul Calimach 
(1213 C. austriac), nu poate fi silit să primească înprotiva 
voinței sale alt ceva, fără de cât aceea ce are drit să cea- 
ră, nici datornicul nu este îndatorit să dea sau să facă 
alt. ceva, fără de cât aceea ce este dator să dea sau să 
facă. Aceasta are tărie şi pentru vremea, când, și pentru 
locul, unde, și pentru chipul cum are să se împlinească în- 
datorirea“ 3). 

  

Poprirea în mâna celui de al treilea încetează dacă credi- 
torul care a provocat-0, nu se presintă spre a o susţi- 
ne, nici în persoană, nici priu. procurator, de şi a fost ci- 
tat în mod legal (art. 466 Pr. civ.); nimic nul împedică 
însă de a face o nouă poprire. Trib. Ilfov. Dreptul din 1883, 
No. 7 şi 26. — În ori ce caz, creditorul popritor, care nu 
s'a presentat la prima instanță, nu poate face apel, ci tre- 
bue să proceadă la o nouă poprire. C. București și Cas. 
rom. Dreptul din 1882, No. 36.. Bulet. Cas. S-a 1, anul 1891, 
p. 1311.—Contră. C. lași, Dreptul din 1884, No. 33.—In noul 
proiect al D-lui Ministru C. Dissescu, art. 466 este desfiinţat. 

1) Acest text prevăgând că convențiile legal făcute au pu- 
tere de lege între părţile contractante, se înțelege că a- 
cest principiu ar fi calcat în picioare, dacă creditorul ar 
putea fi silit să primească alt lucra de cât acela ce-i se 
datoreşte. „'Tocmelele trebue să se împlinească, dice art. 
1210 din Codul Calimach (902 C. austriac), la vreme, când, 
şi la locul unde, şi după chipul cu care sau alcătuiţ păr- 

_țile“. Vedi t. V, p. 157, n.1. 
*) DL. 2, $1, în fine, Dig., 19, 1. Vei şi L. 3, Dig., loco cit, 
5). „Eum, a quo mata stunpsisti pecunicm, în solutun nolentem 

suscipere nomen debitoris tai compelli juris vatio non periit- 
Hit“. L. 16, Cod., 8, 43, De solutionibus et libertaionibus. 

  

  

; 
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CE LUCRU TREBUE Să SE PLĂTEASCĂ.—ART, 1100. 

Creditorul nu poate fi silit a primi alt lucru, chiar 
dacă acest lucru ar avea o valoare mai mare de cât acel 
datorit (art. 1100) 1). Aceasta este atât de evident, în cât 
legiuitorul ar fi putut să n'o mai supue; şi dacă el s'a 
exprimat expres în această privinţă, este pentru a respinge 
soluția romană, respinsă și în dreptul. vechin francez >, 
admisă însă prin Novella 4, capit. 3, De solutionibus, după 
care debitorul unei sume de bani, care nu avea la disposiţie 
nici bani, nici mobile pentru a'si procura bani, putea să 
silească pe creditorul seu a primi drept plată imobile (în 
solutum dare), după o prealabilă prețeluive în justiţie, drept 
care nu înceta de cât atunci când creditorul oferea debi- 
torului un cumpărător 3). 

Mai mult încă, nu numai că debitorul nu poate sili 
pe creditor a primi alt lucru de cât acela ce i se da- 
torește, dar creditorul care, din eroare, ar fi primit alt 
lucru în locul acelui datorit, ar putea să'l restituească ce- 
rEnd lucrul datorit 4). „Si gara aur tibi promisisseni, 
tibi ignoranli guasi aurum cs solerim, non liberabov“ 5). 

Dar dacă creditorul nu poate fi constrâns a primi lu- 
crul oferit de debitor în locul acelui datorit, el poate să/l 
primească de bună voe, și în asemenea caz, există o da- 
tip în solutum 5), adecă translaţiunea proprietăţei unui 
Iucru care nu făcea obiectul obligațiunei, translațiune care 

  

1) Aceasta regulă nu încetează de cât atunci când părţile, 
prin voinţa lor, au derogat de la dânsa. Aceasta este ca- 
sul unei obligaţiuni facultative. Vegi supră, p. 135 urm, 
Cpr. Cas. fr. D. P. 50. 1. 936. Pand. fr., 1, 3189. 
Pothier, Obliy., II, 530, în fine. 
„Si îtagate creditor puvatus est preparare giemdam emptorei : 
necessitatem habere debitorem hoc agere. preebentem. hujusmodi 
cautionem arbitrio judicantis, qualem omnimodo est dare POs- 
sibile : undigue enim ita creditovibus proridendum est, ut non 
debitores grarentur“, (Nov. 4, capit. 3, Pr., în fine). Cpr. 
Maynz, Dr. rom., II, $ 110, p. 4și $ 988, p. 559, t.şin. 97. 

î) Pothier, II, 531. Molitor, op. cit, III, 981. 
5) DL. 50, Dig., 46, 3, De solitionibus et liberationibus. 
*) Art. 1414 din Codul austriac prevede că „de câte ori  fi- 

ind înţelegere între creditor şi debitor, sau imposibilitate 
de a face plata convenită, se dă alt lucru în locul acelui 
datorit, această transacţie trebue se se considere ca cons- 
tituind un contract cu titlu oneros&: „So ist «lie Handhung 
als ein entgeltliches Geschăft zu betvachten“. Cpr. şi art. 364 
C. german, citat supă, p. 431, n. 2. 

I
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Datio in 
soluturma. 

Art, 1414 C. 
austriac.
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Art, 1863 
C. Calimach, 

COD. CIVIL.—CART. ÎNL.—FIT. MIL.—CAPIT. VIIL.—S-a 1, $ 1.—ART. 1100. 

înlocuește plata sau executarea directă a faptului la care 
debitorul era obligat din capul locului :).. Datio în solutum 
poate deci să existe și astăzi 2), ea putând fi şi condițio- 
nală și putend să existe numai pro parte3); însă, în ori 
ce caz, ea nu poate să aibă loc de cât cu consimțământul 
creditorului, pentru că el na poate fi silit a primi un alt 
lucru în locul prestaţiunei datorite, chiar când valoarea 
lucrului oferit ar fi egală sau mai mare (art. 1100). In- 
dată însă ce creditorul, care'şi cunoaște interesul, a primit 
un alt lucru în locul acelui ce i se datorea, s'a operat o 
novațiune, în virtutea căreia prestațiunea primitivă este 
înlocuită prin alta. Dacă sar datori un mobil sau un 
imobil, şi creditorul ar consimţi a primi un alt mobil sau 
un alt imobil în locul acelui datorit (ves pro .ve), această 
convenție ar constitui un schimb 4). De câte ori însă se 
datorește o sumă de bani şi se dă alt ceva în loc, de 
exemplu, un lucru mobil sau imobil, sau zice-versa, această 
convenție are multă analogie cu vândarea 3); de aceea, art. 
1307 consideră datio în solutuin ca o vândare, ear legea 4, 
Cod., S, 45, De eviction., dice : dare în solutum est vendere 8), 

Din analogia care există între vândare și darea în 
plată resultă următoarele consecinţe: 

Art. 1863 din Codul Calimach, în loc de a traduce dis- 
posiția de mai sus a Codului austriac, are următoarea dis- 
posiţie : „Când din lipsa obiectului sau din pricina oprirei 
urmate într'acea vreme a lucrului tocmit, sau din relaţia 
locului, a vremei și altor pricini, se va face cu neputinţă 
plata datornicului, se desleagă îndatorirea, dacă contrac- 
tmitorii nu sar fi alcătuit înti'alt chip“, 

') Mareade, IV, 691, in fine. Acollas, II, p. 978. 
*) Vedi supră, p. 431, unde am vădut că ea este un mod de 

stângere a obligaţiunilor. 
5) Cpr. T. Huc, VIII, 31, în fine, care citează în acest, sens 

o decisie a Curţei din Gand, din 23 Iulie 1879. 
4) Demolombe, XXVII, 230. Giorgio Giorgi, VII, 800 bis. 

Duranton, XII, 80. Duvergier, Vente, |, 45. Acollas, II, p. 
565. T. Huc, VIII, 30. Pand. fr. I, 3194. 

*) Este de observat, că dativ în solutum are numai analogie cu 
vEnqarea, şi că ea nu se identifică cu acest contract. Intre 
darea în plată și vândarea, există, în adevăr, mai multe 
deosebiri semnalate de Pothier (Vente, III, 609), pe care şi 
autorii moderni îl urmează în această, privinţă. Cpr. Laureni, 
XXIV, 152, 153. Troplong, Vente, |, 7. Duvergier, Vente, |, 
15, 46. Molitor, III, 980. Guillouară, Vente, |, GT urm. 

5) „Si prediun tibi pro soluto datum est, quod aliis creditoribus 
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DESPRE DATIO IN SOLUTUA.—ART. 1100, 

10) Dacă darea în plată are de obiect un imobil, ac- 
tul care o constată va trebui să fie transeris spre a fi o- 
posahil celor de al treilea (art. 721 urm. Pr. civ., 1801 

457 

Consecințele 
care resultă 
din analogia 
ce există în- 

urm. C. C.) ; tre vendarea 

2%) Dacă, pentru a primi obiectul dat de debitor, cre- 
ditorul datorește o sultă, adecă o diferență oare care, a- 
ceastă diferență se consideră ca preţ al vândărei, și prin 
urmare, va exista în specie privilegiul vendâtoralui (art. 
113%) şi acţiunea resolutorie (art. 1020, 1021, 1365 urm.) ; 

3%) Darea în plată atrage stângerea garanţiilor cre- 
anţei primitive (privilegii, ipoteci, fidejusiune, etc.) (art. 
1653); | 

+) In fine, ereditorul care ar fi evins din imobilul dat 
Și primit drept plată, va avea, ca și cumpărătorul, acţiu- 
nea în garanţie conform art. 1337 urm. CC. 1). „Dacă 
sa dat drept plată, un lucru, 0 creanţă contra unei terții 
persoane, sau un alt drept, dice art. 365 din noul Cod 
german, debitorul datorește garanția, ca și un vândetor, 
pentru evicțiune şi pentru viciile lucrului 2), 

Aceste consideraţiuni generale asupra dărei în plată 
fiind expuse, cata acum să ne reîntoarcem la textul art. 1100. 

Am vEdut că, după acest text, creditorul nu poate fi 
constrens a primi un alt lucru în locul acelui datorit, pen- 
vu că aceasta a fost intenţia părților contractante 5 

și darea în 
plată. 

Art. 365 
C. german. 

Art. 1100. 

Dacă lucrul datorit este un corp cert și deterrninat, Datoria unui 

  

Juerat obligatum : causa piynoris mutata 'non est. Îgitur si hoc jure fuerit evictum, utilis tibi actio contru debitorem com- petit. Nam hujusmodi contracetus vicem venditionis ob- tinet“. (L. 4, Cod., 8, 45, De evictionibus). 
) Cpr. Pothier, Oblig,, îL, 406 şi Veute, II, 600 urm. Vigi€, II, 1501. Duvergier, Vente, |, 45, 46. Duranton, XII, 79 

urm. Laurent, XXIV, 151 urm. Troplong, Veute, ], 7 şi Hypoth., IV, 847 urm Aubry et Rau, II, $ 209, p. 290, 291; 1V, $ 324, p. 221; ş 429, p. 693. Bandry et Loy- nes, Pricil. et hypoth., 1, 516.— Veqi asupra dărei în plată 
un studiu complect în G, Giorgi, Tvoria delle obbligazioni nel diritto moderne italiano, VII, 298 urm. 
» Vârd eine Sache, eine Fovderung gegen einen Dritten oder ein andeves Recht an vfiillungsstat egeben, so hat der Schuld- ner 2egen eines Mangels im Rechte odev 1cegen eines Mangels 
der Sache în gleicher VWeise scie ein Verkăufer Gewăhr zu 
leisten“. | 

3) „Nam în contrahendo guoul agitur, pro cauto habendum est. L. 3, Dig., 12, 1, De rebus creditis. 

re
 

—
 

corp cert și 
determinat.



433 COD. CIVIL.—CART. IIL.— TUT. IIL.—CAP. VIIL.—S-a 1, $ 1.—ART. 1100, 

debitorul trebue să”l predee în starea în care se găseşte 
în momentul tradiţianei, ceea ce însemnează că nu este 
obligat a despăgubi pe creditor de degradaţiunile suferite 
fără culpa sau faptul lui (art. 1102). Aceasta nu este de 
cât consecinţa logică a principiului cunoscut că lucrul este 
în risco-pericolul creditorului din momentul ce obligațiu- 
nea este perfectă (art. 971, în fine și 1074, $ 2). 

Deteriorarea Dacă lucrul s'a deteriorat prin greşala debitorului, 
urma punereisâu chiar fără culpa sa, însă în urma punerei sale în în- 
în întărțiere tardiere, el va trebui să despăgubească pe creditor, pen- 

„tru că, în casul întăi, el nuși a îndeplinit obligaţiunea de 
a pastra lucrul, impusă prin art. 1074 $ 1, ear în casul 
de al doile, riscul este în sarcina lui (art. 1074, $ 2 și 
1102). Debitorul nu se va putea apara de respundere, în 
acest din urmă caz, decât dovedind că lucrul ar fi perit 
și la creditor, dacă i sar fi dat (aut. 1156, $ 2). 

Datoria unui Dacă lucrul, care face obiectul obligațiunei, este de- 
minat numai terminat numai în specia sa, de ex., un cal, debitorul nu 
în specia sa. este dator a da lucrul de cea mai bună specie, nici însă de 

cea mai rea (art. 1103), ci un lucru de calitate mijlocie î), 
Această soluţie, admisă și în privinţa legatelor (art. 908)2) 
este conformă art. 970, care voeşte cu convențiile să fie 
executate cu bună credință 5). 

Datoria unor Dacă este vorba de predarea unor lucruri fungibile, 
Imezuri fun- precum Yin, oloii, grâne, etc., a căror calitate n'a fost de- 

terminată, debitorul se va putea libera dând lucruri. de o 
calitate ordinară, destul este ca aceste lucrari să nu fie 
stricate 4). 

  

Art. 245 Cod. 1!) „Acel care datoreşte un lueru determinat numai prin spe- german. cia sa, dice art. 243 din noul Cod german, trebue să pres- 
teze un lucru de calitate şi valoare mijlocie; „at cine 
Suche vou miltlerer Art und Giite zu leisten“. Crp. L. 5i, Pr. 
şi 110, Dig., 30, De legatis, |. 

4 *) Vegi î. IV, p. 568 urm. 
Ant. 242 Cod. 5) „Debitorul este obligat ași îndeplini prestaţiunea, dice art. german. 242 din Codul german, aşa cum o cere buna credinţă şi in- 

tențiunea comună a părţilor, determinată prin usuri“. „Der 
Sehaulduer ist verpflichtet, die Leistung so zu beawirhen, arie 
Treu und Glauben mit Riichsicht auf die Verhehrssitte es er- 
fordern“. Vedi şi art. 157 din acelaş Cod. 

*)- Cpr. 14. 4, Dig, 33, 6, De tritico, vino rel oleo legato ; IL. 52, 
Dig., 11, 1, Mandati, vel contra. Vedi Molitor, III, 97. 
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Dacă este însă vorba de împrumutul unor lucruri fun- 
gibile, se vor restitui lucruri de aceiaș cantitate, spe- 
cie și calitate (art. 526, 1516, 1579, $ 2 1584), eadem 
gualitate ac bonitate 1), adecă lucruri de aceiaș câtime și ca- 
litate, și tot de acelaș soi, după cum se exprimă art. 1323 
din Codul Calimach (953 C. austriac) 2), fără a se avea în 
vedere valoarea lor, suirea sau căderea preţului lor (art. 
1579, $ 2). Legea nu ţine nici o socoteală, în privința 
productelor sau altor lucruri fungibile, de valoarea ce ele 
pot avea în momentul restitnirei, pentru că părțile sunt 
presupuse a fi avut intențiunea de a îulocui lucrurile îu- 
prumutate prin lucruri identice, ear nn prin lucruri de a- 
ceiaș valoare %. Imprumutul de consumaţie este deci pănă 
la un punct oare care un contract aleator, întru cât va- 
loarea restituită de împrumutat poate fi cu mult mai mare 
sau mai mică de cât acea dată de împrumutător. 

Imprumutatul fiind obligat a restitui lucruri de ace- 
iaș specie, calitate şi cantitate, trebuea prevădut casul în 
care asemenea restituire nu putea să aibă loc. Aceasta 
face obiectul art. 1555, după care, de câte ori împrumu- 
tatul se găsește în imposibilitatea, fie chiar relativă 1), de 

  

5) L. 3, Dig., 12, 1, De rebus ereditis. 
=) Opr. art. 607 C. german, unde se dice că acel care a pri- 

mit ca împrumut bani sau alte lucruri fungibile, este obli- 
gat să restituească împrumutătorului ceea ce a primit în 
lucruri de aceiaş specie, calitate şi cantitate, în Sacheu 
von gleicher Art, Giite und Menge.— Este de observat câ 
art. 1892 din Codul fr. confundă fungibilitatea cn con- 
sumptibilitatea, confusiune de care textul nostru (art. 
1516) se fereşte cu drept cuvânt, reproducând art. 1819 din 
Codul italian. Consumptibilitatea resultă, în adevăr, din na- 
tura lucrurilor, pe când fungibilitatea resultă din voința 
părților. 'Poate lucrurile consumptibile sunt fungibile, pe 
când unele lucruri fungibile (de ex. petrele de construcţie, 
scândurile, etc.), nu sunt consumptibile. Cpr. 'Phiry, IV, 162. 
Al. Deore, Dreptul din 1891, No. 80, p. 649, ad notam. TI. 
Huc, XI, 166. Veqi şi t. Il a luce. noastre, p. 318, nota 2. 

5) Cpr. Baudey et Wabl, Pret, 750. Guillouard, Id, 99. Vedi 
şi Laurent, XXVI, 505, care ice că acest sistem tradiţional, 
de şi e mai puţin juridic, totuşi este mai nemerit, pentru 
că înlesneşte restituirea şi, în ori ce caz, tae din rădăcină 
contestaţiile ce adese-ori s'ar rădica din causa prețului 
productelor, care poate varia de la un moment la altul. 
Această disposiţie se aplică, în adevăr, nu numai la eaz de 
o imposibilitate absolută, când, de ex., sa împrumutat vin 
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a şi îndeplini obligaţia de restituire . în condițiile de mai 
sus, el trebue să plătească valoarea lucrurilor împrumu- 
tate, calculată după timpul și locul în care urma a se face 
restituirea, sau după timpul în care și locul unde s'a con- 
tractat, dacă timpul și locul facerei plăței n'au fost de- 
terminate prin contract. 

Dacă însă împrumutul, în loc de a avea de obiect 
bani. Axt. lucruri fangibile, are de obiect o sumă de bani, ipoteză 

1515. mult mai practică, restituirea trebue să se facă în monete 
de aur san argint având curs legal în momentul tacerei 
plăţei. Debitorul nu mai este obligat a restitui de astă 
dată lucruri de aceiaș calitate, el putând să plătească cu 
monete mai rele de cât acele primite, destul ca ele să aibă 
curs legal în momentul facerei plăţei. De asemenea, el nu 
mai este obligat a restitui lucruri de aceiaș specie (idem . 
enus), putând să restituească alte monete de cât acele. 
primite, destul numai să dea suma numerică împrumutată în 
monete având curs legal în momentul plăţei (art. 1578, $1). 

Datoria unei sume de bani este deci cârmnită de alte 
principii de cât acea care are de obiect celelalte Iuerari fan- 
gibile, și aceasta pentru motivul că monetele au un curs. 
oficial pe care îl fixează legea (curs legal), pe când cele- 
lalte lucruri au numai un curs comercial, care este mai 
mare sau mai mic, după abundența sau lipsa numerarului D), 

Așa dar, în materie de împrumuturi bânești și chiar 
de ori ce obligaţiuni în genere având de obiect o sumă 
de bani, toți autorii recunoscând că disposiţia art. 1578 
este generală, ear nu specială la împrumut 2), principiul 
este că plata se face în monete având curs legal în ţară, 
    

dintr'o vie care a fost distrusă prin filoxeră (Gaillouara, 
Prât, 95. Baudey et Wahl, Pră, 194), sau cărţi a căror 
ediţie s'a epuisat (Baudey, III, 831. Baudry et Wabl, op. cit., 
193, 194), dar şi în casul în care ar fi foarte greu pentru 
împrumutat de a găsi lucruri de specia acelora eare nr- 
mează a fi restituite, sau când găsindule, war voi să le 
restituească. Cpr. Thiry, IV, 165, p. 153. Baudry, III, 831. 
Baudry et Wahl, op. cit.; 794 urm. P. Pont, Petits cont rats, 
1, 199. Laurent, XXVI, 506. Troplong, Pret, 284. — Vedi 
însă T. Huc, XI, 175. 

) Opr. Montesquieu, Pzprit des lois, Liv. 22. 'Vroplong, Prâ, 
229. Vedi infră, p. 497, nota 3. 

*) Cpr. Pothier, Prât de consommatiou, V, 36. Baudry, II, 1030. 
Laurent, XVII, 564. Aubryet Rau, IV, $ 318, p. 159, nota. 
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şi că creditorul este obligat să le primească după valoa- 
“ rea lor nominală din momentul plăței.  Intâmplânduse o 

; sporire sau -o scădere a preţului monetelor, înainte de a 
sosi momentul plăței, debitorul trebue să restitnească suma 
numerică împrumutată, și nu este obligat a restitui această 
sumă de cât în speciile (monetele) aflătoare în curs în mo- 
mentul plăţei (art. 1578, $ 2). 

Astiel, dacă greutatea unităţei monetare, adecă a leu- 
lui, care, în legislația actuală, este de 5 grame (art. 5. 
din 1? Martie 1890), ar fi, prin o altă lege, scoborită la 
4 grame, ceea ce legiuitorul este liber de a face, debito- 
rul ar putea să se libereze plătind cu monetele astfel re- 
duse, cu toate că, în realitate, el ar restitui a cincea parte 
mai puţin de cât a primit. Și zice-versa, dacă greutatea 
leului sar urca de la 5 grame la 6, debitorul plătind 
cu moneta astfel urcată, ar plăti cu atât mai mult cu cât 
ea e superioară monetei primite, fără a fi în drept de a 
scădea diferența, plata, după art. 1578, trebuind să fie 
tăcută în monetele aflătoare în curs în momentul efectuă- 
rei sale 1). 

Fată un alt exemplu mai potrivit pentru țara noastră, 
unde rublele de argint rusești care, în timpul resboiului 
valorau 4 lei, au fost mai în urmă scăzute la 3 lei 70, 
Persoana care, în timpul resboiului ruso-ture ar fi împru- 
mutat +00 lei în 100 ruble de argint, pe când rubla va- 
lora 4 lei, n'a putut să se libereze, în urma scăderei cur- 
sului legal a acestor monete, restituin 100 ruble, ci a 
trebuit, conform art..1578, să alaoge la această sumă 30 

11. Duranton, XII, 91, Demolombe, XXVII, 258. Larom- biere, III, Art. 1946, No. 7. PT. Huc, VIII, 40 şi XI, 171. Al. Degre, Dreptul No. 80, din 1891. Troplong, V'eute, I, 163. 
Această regulă nu se mai aplică însă de câte ori monetele Casul în au fost considerate ca lucruri determinate în individualita- care mone- tea lor, de ex., în materie de comodat (art. 1500) sau de tele au fost deposit (art. 1604). Cpr. Aubry et Rau, loco supră cit. Du- în individ vanton, XII, 92, 93. Cpr. şi art. 1579, $ 3 adaos de legiui- alitatea, lor, torul nostru, după art. 1822 C. italian. Vedi asupra acestui din urmă text, A]. Degr6, Dreptul No. 80 din 1891, p. 639. i) Cpr. Paul Pont, op. cit, 1, 910. Laurent, XVII, 564 şi XXVI, 509. Al. Degr6, Dreptul din 1891, No. 80, p. 638. Aubry et Rau, IV, $ 318, p. 159, n. 10, Duranton, XII, 

91. T. Huc, VIII, 40.
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lei, diferența de curs de la contractarea împrumutului şi 
pănă Ja achitarea lui. Debitorul, în specie, a plătit deci 30 
lei mai mult de cât a luat 1) 

Critică la a- Disposiţia art. 1578 fiind contrară tuturor noțiunelor «lressa leşiui-economice, nu se justifică prin nici o consideraţie serioa-| 
Dreptul să; de aceea ea este criticată de majoritatea autorilor 2); străin. şi de aceea unele leginiri străine prevă&d că debitorul tre-i 

bue să întoarcă monete de aceiaş specie şi calitate. Astfelj 
este, de exemplu, Codul anstiiac 5), 

Când înce- Disposiţia art. 1578 fiind exorbitantă, trebue să de- 
tează aplica-cidem că, de câte ori schimbarea cursului monetelor a a-i 

„_Yat loc în urma expirărei termenului împrumutului şi după; 
ce debitorul a fost pus în întărdiere, această schimbare nui) 
va aduce nici un folos, pentru că el fiind în culpă (Qui! 
în mora est culpa non vacat) *), nu poate trage foloase] 
din această culpă. In asemenea caz, el nu va restitui deci 

i 
i 
! 

  

*) Cpr. Alex. Degr6, Dreptul No. 80 din 1891, p. 638. 
*) Cpr. Bandry, Î[, 1030. Laurent. XĂVI, 509. Mass6-Verge, 

IV, $ 726, p. 464, n. 5. Paul Pont, op. cit., 1, 210. Art. 988 *) „Schimbările întroduse de lege in monete, dice art. 988 ain C. austriac, acest Cod, fără alterarea titlului lor, privesc pe împrumu- 
tători. Plata i se face în moneta determinată dată de dân-| sul, de ex., într'o mie de galbeni împărăteşti sau trei mii. 
piese de câte 20 kr., fără a se ţinea în samă rădicarea sau 
micşorarea valorei lor nominale în restimpul de la împru- | 
mut la plată. Dacă însă valoarea intrensecă a moneteloy a ! fost modificată, plata trebue să se facă în prporțiune cu va- | 
loarea intrensecă ce specia monetei împrumutate aveu în mo- | mentul împrumutului“. Wird aber dev innere Wet), gedin- | 
dert ; so ist die Zahlung im Verhăltniss zu dem inneren Mevthe, 
den die gegebene Miinz-Sorte zur Zeit des Davleihens hatte, 
zu leisten“. : j Art. 1328 C. Fată cum art. 1328 din Codul Calimacl traduce acest Calimaeh. text: „Leginitele prefaceri a celui din afară preţ a mone- 
telor, se socotesc în câştigul sau paguba creditorului ; deci 
dar el va primi plata capetelor în soiul monetelor dat de 
densul ; afară numai de sar fi alcătuit întralt chip, fară 
deosebire, dacă întu'acest termen Sau suit, ori s'au scădut 
acest preţ ; ear dacă prețul cel din lăuntru a monetei s'au 
prefăcut, atuncea datornicul nu se supune ?a vre o îndato- 
rire pentru aceasta“. 

*) Vedi supră, p. 150, î. şi n. 3; p. 183; 355, n. 4şit.V, 
p. 195, t. şi n.2. Vedi şi infră, p. 513. |  
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[valoarea nominală, ci adevarata valoare a sumei împru- 
imutate!). 

[părţile au stipulat anume că oricare ar fi variațiunea mo- 
metelor în cursul împrumutului, nu se va ţinea nici o so- 
icoteală de această vatriaţiune în momentul restituirei, și 
că, în ori ce caz, împrumutatui va restitui împrumutătoru- 
lui o valoare egală în greutate cu acea primită. Art. 18 
nu interesează deci ordinea publică, pentru ca părțile să 
nu poată înlătura prin convenția lor. Dacă în Francia, 
se găsesc autori care dau dreptul particularilor de a se 
apara în contra rătăcirei legiuitorului 2), apoi cu atât mai 
mult această soluțiune poate fi admisă la noi 5), unde pu- 
tem trage, în această privință, argumente din art. 1519 $ 
ultim, care nu există în Codul fr. şi care s'a adaos de le- 
ginitorul nostru după art. 1822 din Codul italian %). 

„Asemenea, dice acest text, (adecă regula cuprinsă în 
art. 1578) nu se va aplica când sa făcut împrumutul în 
monete de aur ori argint și sa stipulat o vestituțiune în 
aceiaș specie şi calitate, dacă (legea dice din greşală sau *) 
se va altera valoarea intrinsecă a monetelor, sau nu se vor 
putea găsi, sau vor fi scoase din curs, se va restitui equi- 
valentul preţului intrensec ce acele monete avuseseră în 

timpul în care au fost împrumutate“. 
Am vedut că, de câte ori datoria consistă într'o sumă 

de bani, plata trebue să se facă în monete de aur sau ar- 
gint având curs în ţară în momentul efectuărei sale 6). 

5) P. Pont, op. cit, [, 211. Duranton, XII, 94 şi XVII, 975. 
Vegi însă Duvergier, XXI, Prât, 218. Troplong, Prât, 302. 

2) Vedi in acest sens, P. Pont, op. cit, |, 212. Baudry et 
Wahl, Pre, 152. Demante, VIII, 100 bis V. Duranton, XII, 
93 .şi XVII, 577. .Masse-Verg6, IV, $ 1726, p. 464, n. 5.— 
Majoritatea autorilor se pronunță în sens contrar. Vedi 
Pothier, Pret de consomation, V, 31. Laurent, XVII, 565. 
Demolombe, XXVII, 9259. 'Proplong, Prâ, 240. Aubry et Rau, 
IV, $ 318, p. 159,t. şi nota, 12. Larombiere, III, art. 1246, 
No. 7. Duvergier, Prât, 117. Guillouard, Pret, 82, ete. 

„3 Opre. Al. Degre. Dreptul din 1891, No. 80, p. 638 urm. 
*) Vedi asupra textului italian, reprodus de legiuitorul nos- 

tra, Giorgio Giorpi, Teoria delle obbligazioni, VII, 21, 24. 
2) Cpr. Al. Degr6,. Dreptul, loco supră cit. 

  
5 In lipsa unei convenţiuni speciale, plata trebue deci să se 

facă în moneta care are curs legal la locul efectuărei sale. 

493 

Art. 1518 nu 

In fine, art. 1578 nu'şva primi aplicaţiunea sa dacă interesează 
ordinea pub- 

lică. 

Art. 199, 
Ş ultim.
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L. din 1 “reditorul nu este însă obligat a primi monetele de 
Martie 159 argint de cât pentru suma maximum de 50 lei, ear mo- 

netele. de bronz numai pentru suma de 5 lei (art. $ și 14 
L. din Lt martie 1890) 1). Creditorul n'ar fi primit, în a- 
dever, o sumă egală acelei datorite, dacă plata ar fi pu- 
tut să fie făcută pentru o sumă mai mare în monete de 
argint sau de bronz ?). 

plonete stră- Monetele străine de argint, aramă şi nikel nu au curs 
“aramă, steîn România (art. 9 L. din 17 martie 1890). 

Se poate însă conveni ca plata unei sume de bani să 
se facă în monete străine determinate prin convenţia pâr- 
ților (art. 969 C. C., 315 C. com.) 5). 

  

Cpr. Lyon-Caen et Renault, Dr. comm., 1V, 303. Despagnet, 
Pr. de dr. international priv (ed. a 3-a, 1899), 311, p. 614. 
Legea care determină valoarea monetelor este tot acea a 
locului unde trebue să se facă plata, pentru că acolo de- 
bitorul este obligat a'şi procura fondurile necesare la fa- 
cerea plăței. Baudry et Wahl, Prâ, 758. P. Fiore, Diritto 
internate. privato, 298, 299. Guillouard, Pra, 85. —Chestiunea 
este insă controversată, şi unii aplică, în specie, legea locu- 
lui unde s'a încheiat contractul. Vegi Bar, Theorie und 
Prazis der internat. Privatrechts, 11, 984, ed. a 2-a. Vedi 
şi autorii citați de Baudry et Wabl, op. cit, p. 409, n.1şi?. 

1) Legea hefăcând nici o deosebire între particulari şi Stat, 
se înțelege că art. 8 și 14 din legea suscitată de la 1890 
sunt aplicabile şi Statului, de unde resultă că nici el nu 
poate fi silit a primi monete de argint pentru mai mult de 
50 lei, ear monete de bronz pentru mai mult de 5 lei. Cpr. 
Al. Degr6, Dreptul, din 1891, No. 80, p. 642. —In Francia, din 
contra, casele publice sunt obligate a primi monete de ar- 
gint sau de bronz pentru ori ce sume (art. 5 L. din 14 iulie 
1866 şi Conv. monetară din 6 nov. 1885, art. 6). Baudry, 
II, 1030. Aceiaș soluţie este admisă şi în Germania (art. 
9. [.. monet. din 9 iulie. 1873). Cpr. Al. Degre, loco supră 
cit., p. 043, 

*) Baudry, 11, 1030.—Aceiaş soluție este admisă Şi în legis- 
laţiile străine. Vegi, de ex., pentru Francia, Decretul din 
18 Aug. 1810 şi L. din 14 Iulie 1866 ; pentru Germania, L. 
din 9 Iulie 1873, etc. 

3) Laurent, XVII, 563. Baudry, II, 1030. Despagnet, op. cit. 
p. 614, No. 311. T. Huc, VILI, 41, 459. Aubry et Rau, IV, $ 
318, p. 159, n. 9. Râpert. Dalloz, Oblig., 1155. Boistel, Pr. 
de dr. comm., '199. Cas. fr. Sirey 1899. 1. 270.—Dacă debi- 
torul nu poate să'și procure banii străini în care el sa 0- 
bligat a face plata, ea se va putea efectua în monetă na- 
ţională, ţinnduse însă creditorului socoteală nu numai de
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Cât pentru biletele de bancă, creditorul nu poate Bilete de 
fi obligat a le primi, dacă w'au fost anume prevădute în incă 
convenţia părților, pentru că, după legea noastră, ele nu 
au curs legal și forțat pentru particulari 1). Ele nu sunt 
obligatorii de cât pentin casele Statului și stabilimentelor 
publice dependente de Stat (art. 14 L. din 17 april 1880 

„modif. prin L. din 21 iunie 1890 și 31 mai 1892)2). 
Presupunând însă că o lege ar declara şi la noi cur- 

sul forțat al biletelor de bancă faţă cu particularii, credi- 
torul va putea neaparat fi silit a primi aceste bilete după 
valoarea lor nominală, pentru că legea care, în timpuri 
de crisă, stabileşte cursul forţat al biletelor de bancă este 
necontestat o lege de ordine publică. Asupra acestui punct 
nu mai încape nici o îndoială. 

Chestiunea este însă de a se ști dacă creditorul vaDiterenţa în- 
putea, în baza unei convențiuni speciale, să reclame diferenţa ps valoarea. 
între valoarea reală a hărtiei monete și a specielor me- monete și a 
talice (agio). Sa dis că asemenea convenţie ar fi nulă Sbeciilor me- : | A a , ? talice (agio). 
pentru că printr Ensa părțile ar contraveni la o lege deContoversă. 
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valoarea curentă a monetei străine, dar şi de valoarea în- 
trensecă a acestei monete convertite în alta. C. Bordeaux, 
26 lanuar 1831, Repert. Dalloz, 0blig., 1755, nota 3. Cas. 
tr., 18 Nov. 1895. Journ. de dr. internat. (Clunet), anul 1896, 
p. 381. Cpr. T. Huc, foco supră cit. Despagnet, op. şi loco 
supră cit. Pand. fr., 1, 3321. | 

1) Cpr. Al. Degr6, Dreptul din 1891, No. 80, p. 641.— In 
Francia, biletele de bancă au, din contra, curs legal şi for- 
țat faţă de toată lumea. (Art. 1 şi? LL. din 12 aug. 1870). 
Cpr.Cas. fr. D. P. 88. 1. 217. Lyon-Caenet Renault, Dr. conun., 
1V, 303. Baudry, II, 1030, t. şi n. 1. Această lege fiind de 
ordine publică şi de interes general, părțile nu pot, să de- 

Să roage de la dânsa prin convenţia lor (art. 5). Cpr. Baudry, 
II, 1030, p. 1742. Vincent et Penaud, Dictionn. de dr. în- 
ternat. priv, v” Bfets de commerce, 88. Laurent, XVII, 560. 
Vedi şi Lyon-Caen et Renault, op. cit, IV, 762.: Cas. fi. 
Ş. 73. 1. 97 şi nota lui Labbe. 
Plata, fiind însă în genere cârmuită de legea locului unde 
ea trebue să se facă, se înţelege că creditorul, în lipsa u- 
nei convenţiuni care să determine ca ea se va efectua în 
monetă metalică, nu va putea să refuse hârtia monetă, da- 
că ea ar avea curs forțat la locul fixat pentru efectuarea 
ei, şi aceasta chiar dacă hârtia ar fi fost substituită inone- 
tei metalice în urma convenției părţilor. T. Huc, VIII, 459. 
Vincent et Penaud, op. cit, ve Oblig., 63. P. Fiore, Diritto 
internaz., 300. Cas. fr. Sirey 13. 1. 97.—Vegi insă Mass, 
Dr. conim., I, Gil. 
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Plata făcută 
în cambii, 
cecuri, ete. 

Warante. 

Art. 315 
C, com. 

Art. 1170 C. 
spaniol. 

COD. CIVIL.—CART. ML.—TIT. MI.—CAPIT. Vili.—S-a 1, Ş L.—ART. 1100. 

ordine publică. Părerea contrară este însă niult mai juri- 
dică, pentru că, pe de o parte, convenţia părţilor nu im- 

pedică legea asupra cursului forțat de a'și produce efec- 

tele sale, întru cât biletele de bancă vor fi primite după 
valoarea lo nominală, ear pe de alta, părţile pot fixa, 
după cum ele înţeleg, cuantumul sumei datorite, ținând so- 
coteală de diferinţa , care există între valoarea nominală 
şi valoarea reală a biletelor cu care urmează a se face 
plata. Prin anularea clausei relativă la ago, se violează, 
pe de o parte, echitatea și voinţa părţilor contractante, 
ear pe de alta, se permite debitorului de a se libera plă- 

tind mai puţin de cât datorește 1). 
Creditoral n'ar putea de asemenea fi silit a primi 

drept plată valorile care circulează în comerț ca instru- 
mente de credit și înlocuese moneta, precum cambii, cecuri, 
ete. Remiterea unor polițe, bilete ia ordini, etc., nu con- 
stitue, în adevăr, o plată reală şi nici o dare în plată 
(datio în solutum), ci numai o promisiune de plată ?). 

In cât priveşte recipisele de depunere a măriurilor 

în dokuri sau magasii generale (warante), girul lor cătră 
o a treia persoană strămutând proprietatea mărfurilor de- . 
puse, asemenea, transmitere constitue o plată în martă, a- 

decă o datio în solutum 5). 
In privinţa cambiilor, art. 315 C. com. prevede că 

plata trebue să se facă în moneta aratată întrânsa. A- 

ceasta nu este de cât o consecinţă logică a ait. 969, după 
care convențiile legal făcute au putere de lege între păr- 

țile contractante, și a art. 1100, după care creditorul nu 
poate fi silit a primi alt lucru de cât acela cei se dato- 
  

:) Vedi în acest sens, Despagnet, op. cit., 311, p. 614, 615. 
Esperson, -Journ. Clunet, anul 1832, p. 285. Cpr. Cas. rom. 
Bulet. S-a I, anul 1889, p. 630.-—Contră. Cas. fr. Ș. 73.1.97. 

> Cpr.'P. Hue, VIII, 39. Laurent, A VII, 561..—, Remiterea unor 
bilete la. ordin, cambii, san altor efecte .de comerţ, dice art. 
11170 din Codul spaniol de Ja 1889, nu va produce efectele 
unei plăţi de cât atunci când acesteefecte vor fi plătite sau 
când ele vor perde valoarea lor prin greşala creditoruluie. 

3 'P. Hue, VIII, 39. Lyon-Caen et Renault, Dr. comm. III, 
347 urm. Cas. fr. D. P. 82. 1. 398. Cpr. art. 3, $ 20. 
com., art. 5. urm. I.. din 28 lunie 1851 asupra magasiilor 
generale, modif. prin L. din 6 Iulie 1892; ast. 114 [. vă- 
milor din (5 Iunie 1974. Vegi în privinţa legisl. franceze, 
[.. din 28 Mai 1858, privitoare la mărfurile depuse în ma- 
gaziile generale.
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CE LUCRU TRERUE SA SE PLĂTEASCĂ.—ART. 1100. 

rește, chiar dacă valoarea lucrului oferit ar fi egală sau 
mai mare 1), i 

In Francia se controversează chestiunea de a se Ști 
dacă debitorul poate plăti în altă monetă de cât acea in- 
dicată, ţinând, bine înțeles, socoteală de cursul (dilei în 
care se face plata ?). 

In dreptul nostru, această chestie nu mai e contro- 
versată, căci art. 315 trimeţândune la art. 41 C. com, 
acest din urmă text prevede că, de câte ori moneta ară- 
tată întwun contract nu are curs legal sau comercial 3) 
în țară, şi când cussul ei n'a fost determinat de însuși 
părțile contractante, plata poate fi făcută în moneta țărei 
după cursul ce va avea schimbul la vedere în diua sca- 
denţei și la locul plăţei, ear când în acea localitate mar 
fi un curs de schimb, după cursul pieţei celei mai apropia- 
te, afară numai dacă contractul poartă clausa efectiv sau 
o altă asemenea, în care caz nu mai remâne îndoeală că 
plata va trebui să se facă în moneta prevedută de părți, 
pentru că, după cum foarte bine dice Mancini: „nici o ra- 
țiune nu se poate invoca pentru a împedica o stipulaţiu- 
ne perfect licită, și la acărei îndeplinire un creditor poa- 
te să aibă un legitim interes“ 4). 

') Opr. Lyon-Caen et Renault, Dr. comm., IV, 301. David Su- 
pino, [1 Cod. di comm. itai. commentato, III, 302. 

*) Vedi Lyon-Caen et Renault, op. și loco supră cit., text şi n. l. 
3) Cursul comercial este acel care se stabileşte de Ia sine prin 

abundența sau lipsa numerarului, ear cursul lega! este acel 
oficial fixat prin lege. Cpr. Troplong, Prâ, 229, 230. Vegi 
supră, p. 490, text şi nota: 1. 

) o.. Perch non ti e ragione di impedire una stipulazione per- 
fetiaimente lecitu, ed ul cui adempimento un creditore puă a- 
veve legittimo imteresse. In tal caso, Pobbligo non € solamente 
di dare, ma anche di fare, ponendosi a cavico del debitore col 
suo coisenso espresso ogni diligenza, spesa, ed eventualită per 
procaceiavsi la specie efpettia promessa, ete.“ Vedi D. Su- 
pino, op. cit., TIT, 305. Cpr. Gr. Maniu, Dr. com., 1. 69. C. 
N. Toneanu, Jdem, I, 104. 

Art. 244 din noul Cod german prevede că plata unei da- 
torii de bani plătibilă în monetă străină, se poate face în 
monetă germană, atară de casul când s'a stipulat anume 
că plata trebue neaparat să se facă în monetă străină, 
Convevsiunea se face după cursul schimbului din timpul şi 
locul plăţei. „Die Umrechnung erfolgt nach den Kursuterihe, 
dep zu Zeit der Zahlung fiir den Zahlungsort massegebend, ist. 

32 
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Art. 41 C. 
com. 

Art, 944 0, 
german.
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Art. 625 C. Tot în această ordine de idei, art. 625 din C. con. 
“9 prevede că, dacă sa stipulat prin contract că preţul lu- 

crarilor asigurate va fi plătit în monetă străină, lucruri- 
le vor fi preţuite în moneta ţărei, după cursul din timpul 
subscrierei poliţei, afară de o convenţiune contrară !). 

Art. 475, $ In fine, trebue să observăm că faptul de a nu primi 
+ , , fr. . u . 

11 0.pen dinMonetele naţionale adevărate și nealterate, nu se pedep- 
Cod. nostru.sește după legea noastră, ca contravenţie poliţienească, 

de vare ce $ 11 a art. 475 din Codul penal francez (art. 
556, 4 C. pen. belg. în 1867) a fost cu drept cuvânt 
eliminat din Codul nostru, suveranitatea Statului nefiind 
desprețuită prin acest refus, fiind că, în materie de mo- 
netă, Statul nu are rolul de suveran, ci de simplu mijlo- 
citor 2). 

Cum trebue să se facă plata. 

Avi. 1101.—Debitorul nu poate sili pe creditor a primi 
parte din datorie, fie datoria divisibilă chiar.—Cn toate acestea, 
judecătorii pot, în consideraţiunea posiţiunei debitorului, să a- 
corde mici termene pentru plată şi să oprească execuţiunea ur- 
măririlor, lăsând lucrurile în starea în care se găsesc. 

Judecătorii însă nu vor usa de această facultate de cât cu 
mare reservă. (Art. 1021, 1025, 1146, 1366, 1582, 1831 C.C. 
Art. 44, 312, 316 0. com. Art. 1928 Pr. civ. Art. 33 L. jud. de 
pace din 1896. Art. 54 L. credit. funciar din 1873. Art. 1944 C. fe.). 

Art. 33 L. jud. de pace din 1896 3).—Când datornicul nu 
este de rea, credință şi nu tăgădueşte datoria, dar dice că nu 
poate acum să plătească, judecătoria “i va putea da un termen 
de plată ; şi dacă nici atunci nu va plăti, ea '] va condamna la 
plată şi va împlini banii, conform regulelor de mai sus spre a'i 
da creditorului. (Art. 31 L.. jud. ocoale din 1879. Art. 1101 €.C.). 

Art. 44 C. com.— In obligaţiunile comerciale, judecătorul 
nu poate acorda termenul de graţie permis de art. 1021 C. C. 
(Art. 312, 316 C. Com. Art. 1021, 1101 C.C. Art. 42 Com.ital.). 

Art. 312 C. com.— Termene de graţie, de favoare, pen- 
tru plata cambiei nu pot avea loc. (Art. 44, 316 C. com. Art. 
1101 C. C. Art. 290 Cod. com. italian). 

:) Vedi asupra acestui text, Prospero Ascoli, 1 Cod. di comun. 
ital. cominentato, VI, 892. 

2) Opre. Al. Degră, Dreptul din 1891, No. 80, p. 638. 
5% Curtea de casaţie a decis, chiar în lipsa acestui text, că 

termenul de graţie poate fi acordat şi de judecătorii de 
pace. Bulet. Cas. S-a 1, anul 1869, p. 383.
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Art. 128 Pr. civ.—Debitorul nu va putea obține termen, 
nici va putea să se bucure de termenul cei s'ar fi acordat, dacă 
bunurile lui se vând după cererea altui creditor; dacă este în 
stare de faliment sau de insolvabilitate notorie 3) sau de con- 
tumacie, sau dacă este pus Ja închisoare sau dacă, prin fapta sa 
a micşorat siguranţele ce prin contract, dăduse ereditorului său, sau 
dacă nu a dat și garanţiile promise. (Art. 1025, 1393, 1582, 
1646 C. C. Art. 715 C. com. Art. 470 urm, 483 Pr. pen. Art 
124 Pr. fr.). 

Plata nefiind, după cum am v&dut supră, p. 432, de 
cât îndeplinirea prestaţiunei datorite, debitorul trebue s'o 
îndeplinească în întregimea ei, fără a putea oferi înde- 
plinirea ei numai în parte, și aceasta chiar dacă lucrul da- 
torit ar fi divisibil (art. 1101), pentru că, după art. 1060, 
obligațiunea chiar divisibilă trebue să se execute între 
creditor și debitor ca şi cum ar fi indivisibilă 2). 

Debitorul w'are deci nici într'un caz dreptul de a Imposibilita- 
divisa prestațiunea datorită *): 1% pentru că astfel a fost sic prestați- 
voința părţilor; 20 pentru că, după cum dice Pothier (II, umea dato- 
534), creditorul are interes de a primi creanța de odată, "iti: 
ear nu rânduri rânduri, ca s'o cheltuească pe nesimţite. 

Soluţia de mai sus presupune, bine înțeles, că este (asul în care 
. . o. , . torul are vorba de o datorie unică, căci debitoral mai multor dato-îitoru are 

rii deosebite ar putea să 'silească pe creditor a primi plata datorii. 
fie-căreia din ele în deosebi, chiar dacă toate ar resulta din 
acelaș titlu și ar fi exigibile. Art. 1101 stabilește, în adevăr, 
indivisibilitatea datoriei, ear nu a tuturor datoriilor 4), 

') Cuvântul insolvabilitate se mai găseşte incă în art. 1323, 
1673, 20, 1593, 4, 1552 (.C. In art. 1025, şi 1133, se în- 
trebuinţează neologismul deconfitură. Vedi supră, p. 193, n. ]. 
In proiectul D-lui - “Ministru C. Dissescu, se dice, în loc de 
insolvabilitate notori ie, insolvabilitate de "obște cunoscută. Iu 
acest proiect, se mai intrebuinţază î încă cuvintele datornicul 
în loc de debitorul, dat în loc de acordat. 'Toate aceste schim- 
bări de redacţie nn presintă nici un interes practice, întru 
cât cuvintele întrebuințate de vechiul text sunt destul de 
lămurite. 

*) Cât pentru casul în care obligaţia ar fi indivisibilă, plata 
parţială ar fi chiar cu neputinţă. 

3) Cpe. art. 266 C. german, citat supră, p. 144, n. 3. Vedi şi Art, 1864 
art. 1864 Cod. Calimach (1415 C. austriac), unde se dice Cod. cali- 
că „datornicul mare voe să plătească datoria în zăstâm- Mach. 
puri, după voinţa sa“. L. 21, Dig, 12,1, De rebus creditis. 

4) Cpr. Pothier, II, 539, Laurent, XY TI, "568. Demolombe,
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„Prin aplicarea acestui principiu, debitorul unor anui- 
tăți a căror capital nu este exigibil, poate să silească pe 
creditor a primi separat, una sau mai multe din aceste a- 
nuităţi 1). 

De câte ori însă capitalul este exigibil, el formează 
cu dobândile, cheltuelele și alte accesorii, o singură dato- 
rie, și debitorul este obligat a oferi toate dobândile expi- 
rate (art. 1115, 30), chiar dacă capitalul n'ar fi exigibil 
de cât pro parte ?). 

Principiul că debitorul nu poate să facă plăţi par- 
xulpoatefacețiale sufere următoarele excepţiuni : 
plăți parţiale 

Art. 1143 
1144, 

Art. 1607. 

Art. 1118, 

Purgă. 
Art. 1505. 

- 10% In caz când părţile, prin convenţia lor, au hotă- 
rît contrarul (art. 969); 

2 In caz de compensație. In adever, de câte ori se 
compensează două datorii inegale, cea mai mare se stânge 
pănă la concurența celei mai mici, creditorul datoriei ce- 
lei mai mari fiind astfel în posiţiunea în care el s'ar găsi 
dacă ar fi primit o plată parțială (art. 1143, 1144); 

3% In ceasul când, fiind mai mulţi fidejusori, unul din 
ei opune beneficiul de divisiune urmărirei ce i se face. Fi- 
dejusorul urmărit, obligând prin acest beneficiu pe credi- 
tor a urmări pe toți fidejusorii, îl obligă prin aceasta în- 
suș a primi o plată parțială (art. 1667); 

4% In casul când debitorul obligat la plata mai mul- 
toi datorii, face o plată fără a arata datoria ce înţe- 
lege a plăti, și fără ca chitanța să cuprindă vre o im- 
putaţiune (art. 1113)5); 

5% Purga are de asemenea de efect divisarea plăţei, 

NXVII, 239. "7. Huc, VIII, 32. Pand. fe., 1,3213. Larom- 
biâre, ÎI, art. 1244, No. 2. Baudry, II, 1031, în fine. 

') Cpr. Pothier, II, 539, Baudry, II, 1031. 'P. Huc, VIII, 32. 
Laurent, XVII, 568. Demolombe, XXVII, 240. Larombiere, 
HI, art. 1244, No. 7. Pand. fr., I, 3219. Aubry et Rau, 
IV, $ 319, p. 160, text şi nota 5. 
Pothier, II, 534. Baudry, 'T. Huc, loco supră cit. Demo- 
lombe, XXVII, 238. Laurent, XVII, 568. Aubry et Ran, 
IV, $ 319, p. 160, n. 2. Larombiâre, III, art. 1944, No. 
11. Pand. fe., 1, 3224. Cpr. şi C. Pau. D. P. 91. 2. 117. 

3) Vedi asupra tuturor acestor excepțiuni, Pothier, II, 536 urm. 
T. Huc, VIII, 33. Baudry, 11, 1032. 'Thiry, LII, 50. Pană. 
tr. I, 3227 urm. Demolombe, XXVII, 246 urm. Larombiăre, 
III, art. 1244, No. 14 urm. 
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DESPRE TERMENUL DE GRAȚIE.—ART, 1101. 

în caz de neajungerea preţului oferit, terțiul detentor ne- 
fiind obligat de cât pănă la concurenţa acestui preţ (art. 
1805) 1). 

60 Dar din toate excepţiunile la principiul de mai sus, 
cea mai însemnată, și asupra căreia ne vom opri mai mult, 
este aceea care permite judecătorilor de a acorda debito- 
rilor nenorociţi mici termene de graţie (art. 1101. 0. C. 
Şi 33 L. din 1 iunie 1896). 

Termenul de graţie. 

Pyin derogare de la dreptul comun, judecătorul poa- 
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te ?) deci, după cererea debitorului, şi chiar din oficiu și 
în lipsa lui (art. 127 Pr. civ.)3), în ori ce caz pentru 
motive de umanitate, ţinând socoteală de situaținnea ne- 
norocită în care se găseşte, de sărăcia sa, după cum se 
exprimă Pothier (II, 536), să acorde unul sau mai multe 
termene î) debitorului a cărui datorie este expirată (ter- 

') Larombitre, INI, ar. 1244, No. 14. Pand. fr., 1, 3229. Demo- 
lombe, VII, 249. 

Creditorul mai primește încă, în contra voinţei sale, o 
plată parţială în caz de concordat (art. 845 urm. C. com.), 
de distribuțiune la tablou (art. 450 urm. Pr. civ.), sau de 
cesiune de bunuri din partea debitorului (art. 1122 urm. 
C. C.), însă, în asemenea casuri, nu există o adevărată ex- 
cepţiune la principiul înscris în art. 1101, pentru că, în 
toate aceste casuri, plata parţială nu este de cât resulta- 
iul unei necesităţi de fapt, debitorul fiind în imposibilitate 
de ași plăti datoria, întreagă din causa situaţiunei în care 
se găseşte. Cpr. Pand. fr., I, 3230. Demolombe, XXVII, 
249. Larombiere, loco supră cit. 
Art. 1101 lasă, în adever, la facultatea judecătorului de a ad- 
mite sau nu termenul de graţie cerut de debitor. Cas. rom. 
S-a II. Bul. 1891, p. 817. Bulet. S-a 1, 1897, p.159 şi C. judi- 
ciar din 1898, No. 36. Vegi supră, p. 9i, nota 1 şi 107, nota 6. 

3) Cpr. O. Galatz, Dreptul din 1895, No. 2 Curierul jud. din 
1895, No. 1. T. Huc, VIII, 34. Garsonnet, Pr. cir., III, $ 
560, p. 579, 580:"“:Chauveau sur Carr6, Lois de la procâd. 
civ., Lp. 619, Q. 526. Boitard et Colmet-d'Aage, Pr. ci. 
I, 266. Boncenne, Theorie de la proctd., II, p. 509. G. 'To- 
cilescu, Pr. civ., ÎI, 144, in fine şi 147. Larombiăre, III, 
art, 1244, No. 31. Pand. fr., 1, 39264. A. C. Şendre, P.. cir, 
I, partea II, 675. 

4) Cum că judecătorul poate să acorde mai multe termene, 
aceasta resultă necontestat atât din art. 1101 C. C. cât şi 

19
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men de graţie prin oposiţie cu acel de drept) !) și să frac- 
. ționeze plata în mai multe termene succesive. 
Fracţionarea Astfel, presupunând o datorie de 5000 lei, judecăto- 
nlăţei în mainul poate să hotărăscă că debitorul va: plăti câte 1000 lei 
ne. Contro- pe fie care lună. Dreptul judecătorului de a împărţi plata 

v"s« unei datorii divisibile în mai multe termene resultă: 10 din 
expresiunea cu toate acestea, care legând cele două para- 
grafe între ele, arată că $ ? cuprinde o derogare de la $ 1; 
2% din discuțiunea urmată în Consiliul de Stat; şi în fine, 
30 aceasta era şi părerea lui Pothier, pe care autorii Co- 
dului fr. lau reprodus în totul 2). 

din art. 126 Pr. cio., care vorbesc de termene la plural. 
Cpr. Al. C. Sendre, Pr. cie., I, partea II, 671, p. 769. 

Art. 1021, In ceasurile art. 1021 şi 1366, nu se poate însă acorda 
1366, de cât un singur termen. Vedi supră, p. 91. Cpr. Larom- 

biere, II, art. 1184, No. 48. 
In acest din urmă caz, judecătorii ar putea, după unii, 

să acorde debitorului termenul de graţie în lăuntrul cărnia 
el să'şi execute obligaţia resultată dinti”un contract sina- 
lagmatic şi să suspende darea hotărirei asupra fondului, 
pănă după expirarea acestui termen. Cpr. C. Bucureşti, 
Dreptul No. 30 din 1890 (decisie casată). Demolombe, XXV, 
514.—După o altă părere, mult mai juridică, se susţine în- 
să că termenul de graţie trebue dat chiar prin hotărîrea 
care decide asupra fondulni procesului, ordonânduse numai 
suspendarea executărei hotărirei pronunţate (art. 126 Pr. 
civ.). Vedi în acest din urmă sens, Cas. rom. Dreptul No. 30 
din 1890 şi Bulet. S-a 1, anul 1990, p. 279 urm. Trib. 
Prahova. Dreptul No. 66 din 1895. Cpr. Laurent, XVII, 
134. Larombiăre, II, art. 1184, No. 49. Baudry, II, 94. 
Garsonnet, Pr. cio., III, $ 558, p. 511,522. Vedi şi supră, p. 
91, text şi nota 3. Vedi asupra acestei controverse, G. 'To- 
cilescu, Pr. cie., II, 145, p. 364, 365. 

Aceiaş controversă există şi în privința celorlalte ter- 
mene de graţie pe care judecătorii pot să le acorde în re- 
gulă generală. 

1) Vedi supră, p. 107. 
2) Cpr. Pothier, II, 536. Aubry et Rau, IV, $ 319,p. 161,t. 

şi n. 1 Marcade, IV, 692. Demante, V, 183 bis 1V. Bau- 
dry, II, 1032. 7. Huc, VIII, 34. 'Thiry, II, 50. Arntz,IIl, 
171. Laurent, XVII, 575. Al. C. Şendre, op. cit, 671, p. 
169, in fine. F. Herman, III, art. 1244, No. 9, Garsonnet, 
Pr. civ., III, $ 558, p. 511. Demolombe, XXVII, 245. Larom- 
bisre, III, art. 1244, No. 25. Boncenne, Teorie de la proct- 
dure, II, p. 517, ad notam. Pand. fr., |, 3294. Masse-Vergs, 
HI, $ 561, p. 426, n. 4.—Contră. Duranton, XII, 88.



  

DESPRE TERMENUL DE GRAŢIE—ART, 1101. 

Această facultate acordată judecătorilor, admisă și în 
dreptul anterior !), fiind derogatorie de la legea contrac- 
tanților și, în ori. ce caz, exorbitantă, de oare ce printr'ân- 
sa se dispune de dreptul creditorului 2), ei nu vor putea, 
să acorde termene de graţie de cât debitorilor nenorociţi 
şi de bună credinţă, cari merită asemenea favoare excep- 
țională și numai în casurile în care asemene termene nu 
sunt de natură a compromite drepturile creditorului. De 
aceea, $ 1 a ant. 1101 obligă pe judecători a nu usa de 
facultatea ce le dă legea de cât cu mare reservă. Jude- 
cătorii fondului, suverani apreciatori ai faptelor, au, în a- 
ceastă privinţă, o putere discreţionară necontrolată de au- 
toritatea superioară 3). 

Art. 1101 ne făcând nici o deosebire, poate săşi pri- 

1) „Când se va hotări de cătră judecată, dice art. 14, cap. 8 
din Codul lui Andr. Donici, ea să plătească cineva datoria 
cătră altul şi va cere vadea, i se dă soroce de patru luni 
de dile pentru ca să nu'şi vândă fără preţ din ale sale“; 
şi art. 15 de sub acelaș cap. din acelaș Cod adaogă: „Cu 
puterea stăpânirei nu se pot da vadele indatoritului spre 
plata datoriilor, de cât numai când va da chizeş platnie 
pentru plata datoriei cu di hotărită, san când va fi cu pri- 
mirea, tuturor creditorilor“. In cât priveşte dreptul vechii 
tr., Vedi Pothier, II, 536, Demolombe, XXV, 587; ear în 
privinţa dreptului roman, vedi [.. 16, $ 1, Dig, 15, 2, De 
compensationibus ; |. 21, Pr., Dig., 5, 1, De judiciis ; L. 31, 
Dig., 42, 1, De re judicata ; L. 21, $ 1, Dig, 13, 5, De pe- 
cunia constituta, etc. Cpr. Demolombe, XXV, 586. 
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Reserva cu 
care judecă- 
torii trebue 
să acorde 
termenele de 

graţie. 

Cod. Andr. 
Donici și 
dreptul 

vechii îr. 

*) «Această împrejurare face ca termenul de graţie să fie cri-Cuitica adusă 
ticat de unii autori, pentru că, după cum foarte bine die 
T. Huc şi Orsier (Le Code cizil ital. et le Code Napolton, |, 
p. 252), nimic nu poate să întărdie plata, afară de buna vo- 
ința a însuș creditorului. Vedi şi Acollas (II, p. 879), care 
dice că disposiţia art. 1101 este străină de rațiune şi de 
justiţie. Societatea nouă w'are ce face cu pomana judecăto- 
rulni, dice acest autor; ei nuw'j trebue de cât justiţie (loco 
cit., nota 3). De aceea, disposiţia art. 1101 n'a fost repro- 
dusă în Codul spaniol de la 1889, în Codul portughez de la 
1867 (art. 721), în Codul german, în Codul federal al obli- 
gaţiilor (Elveţia), în Codul italian, ete. Acest din urmă Cod 
wa menţinut termenul de graţie de cât în casul desfiinţărei 
contractului prin efectul conâiții resolutorie (art. 1165, $ 

„8 0. ital., 1021, în fine C. rom.). Vedi supră, p. 108. 
*) Bandry, II, 1034. 7. Huc, VIII, 34. Laurent, XVII, 572. 

Garsonnet, op. cit., III, $ 560, p. 578. Pand. fe., 1, 3279. 
Vedi şi supă, p. 91, n. 1; 107, n. 6 şi 501, nota ?. 

art. 1101. 
Dreptul 
străin.



504 COD. CIV.—CARTEA I11.—TIT. III.—CAP. VIII,—S-a 1, ŞI—ART. 1101. 

Casul în caremească aplicaţie chiar în caz când creditorul execută pe debitorul en suf : A waaţi , este executa Lebitorul stu în baza unui act autentic învestit: cu formula 
în baza unui executorie. Debitorul va putea, în asemenea caz, să se a- 
Ga autentic. dreseze la tribuvale pentru a dobândi un termen, spre « 

opri ezecufiunea urmârirelor, după cum se exprimă art. 
1101, $ 2. Aceşti termeni presupun, în adevăr, că tribu- 
nalul este sezisat din partea debitorului de o contestaţie 
la urmărirea ce i se face în baza unui titlu executor. 
Spiritul legei fiind de a veni în ajutorul debitorului ne- 
norocit şi de bună credință, pe care nişte împrejurări se- 
rioase și neatârnate de voinţa lui îl împedică de a'și plăti 
datoria, puţin importă titlul în virtutea căruia se face 
urmărirea 1). 

Casul în care Debitorul urmărit în baza unei hotăriri definitive, nu 
el este execu-Doate insă dobândi un termen de graţie, pentru că o ho- 
unei hotăriri ţărire definitivă nu mai poate fi modificată nici de jude- 
caeânitie: cătorul care a dat-o, nici de altul. Judecătorul fiind, în a- 

devâr, desezisat prin hotărîrea ce a dat, nu mai poate să 
modifice disposiţiile sale 2). Debitorul odată condamnat, 
fără a fi dobândit în cursul procesului termenul prevădut 
de art. 126 Pr. civ., nu poate deci dobândi alt temen pe 
cale de contestaţie la urmărire. Este adeverat că tribu- 

1) Cpr. C. Bucureşti, şi Cas. rom., Dreptul din 1885, No. 86. 
Bulet. S-a II, anul 1886, p. 83. Cas. tr. D. P. 93. 1. 3%. 
'Prib. Putna (T. P. Cudalbu facend funcțiunea de președ.) 
Dreptul din 1895, No. 70. C. Paris, Colmar şi Alger. D. P. 
52. 2. 239. D. P. 64. 5. 276. 'Thiry, III, 50. Mourlon, II, 
1348, 1349. Baudey, II, 1033. Demolomve, XXV, 594. Re6- 
pert. Dalloz, Supplem., Oblig., 1126. F. Herman, II, art. 
1244, No. 25 urm. Vigie, ÎL, 1450. Acollas, II, p. 880. 
Mareade, IV, 695. Pand. fe., 1, 3245 urm. Luarent, AVII, 
519 urm, Aubry et Rau, IV, $ 319,p. 165, t. şi n. 29. De- 
mante, V, 183 bis VI urm. T. Huc, VIII, 34. Larombiere, 
HI, art. 1244, No. 23. Mass6-Verge, IIL,$ 561, pag. 499. 
Carv6-Chauvean, op. cit., I, Q. 524, p. 615. Garsonnet, Pr. 
cit, II, $ 561, n. 581. Roditre, Comptt. et procedure, I, p. 
214.—Contră. Duranton, XII, 80. Boncenne, Th. de la proced., 
II, p. 518. Boitard et Colmet-d'Aage, I, 256. Rolland de 
Villargues, Repert., Acte auth., 83 şi Terme, 11. Bioche, 
Dictionn. de proctd., v* Dtlai, 55. 'Teste, Eneycloptdie du droit, 
v” Acte auth., 28. Vedi asupra acestei controverse, G. To- 
cilescu, op. cit., II, 145 bis. 
„Judez postequam semel sententiam dirit, postea jude esse 
desinit“. L. 55, Dig. 49, 1, De ve judicata. 

«e
 
—
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nalele pot, une-ori fi chemate a judeca cererile incidente, 
oposiţiile și toate celelalte contestaţii ce sar rădica cu ocasi- 
unea executârei hotărirelor pronunţate de dânele (art. 400 Pr. 
civ.), însă acest principiu, relativ numai la dificultăţile ce 
Sar rădica cu ocasiunea executărei, nu poate să le con- 
tere facultatea de a rădica părţei câştigătoare drepturile 
dobândite în baza unei hotărîri definitive pronunţate în fa- 
voarea ei 1). 
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Debitorul urmărit, în materie imobiliară, în baza u-Art.18310.C. 
nei hotărîri definitive, care, după cât am v&dut, n'ar mai 
putea cere un termen de graţie, are însă facultatea, îna- 
inte de a se pronunţa adjudecarea provisorie 2), de a jus- 
tifica, prin contracte de arendă autentice, că venitul cu- 
rat al imobilelor sale pe timp de un an este de ajuns pen- 
tru plata capitalului datoriei, dobândilor și cheltuelelor, și 
în asemene caz, tribunalul va putea 3) să suspende urmă- 
virea, dacă debitorul dă delegaţiune creditorului de a per- 
cepe acest venit (art. 1831 C. C., 502 Pr. pâg.4). 

Art. 1101 permițând judecătorilor de a da debitori- 

1) Cpr. C. Paris. D. P.72. 2.71. Sirey, 12.9.131. Trib. Pra- 
hova (Al. Panaitescu preşed.) Dreptul din 1895, No. 66. 'T. 
Huc, VIII, 34, p. 53. Aubry et Rau, IV, $ 319, p.165,t. 
şi n. 30. Al. C. Şendre, Pr. eie., L, partea II, p. 771, No. 672. 
R&pert, Dalloz, Supplem., Oblig., 121. Tocilescu, op. cit., II, 
126. Demolombe, XXV, 596. Larombitre, III, art. 1244, 
No. 29. Pand. fr., 1, 3250. Laurent, XVII, 578. Bioche, op. 
cit. VO Delai, 84. Demante, V, 183 bis VI. Boitard et Col- 
met-d'Aage, Pr. cic., I, 256. Carr6-Chauveau, op. cit. |, p. 
617, Q. 525. Garsonnet, Pr. ciz., III, $ 558, p. 52, t.şin. 
9. Baudey, II, 1033: — Contră. C. Dijon, 8 ianuar, 1817. 
Repert. Dalloz, v* Jugement, p. 354, n. 1. Această decisie 
este însă criticată de toţi autorii.— Curtea noastră supremă, 
a decis de asemenea că judecătorii sunt în drept a acorda 
termene de graţie, chiar când debitorul este urmărit în baza 
unei sentințe, motivul de umanitate fiind în. toate ceasurile 
acelaş (Bulet. S-a II, anul 1886, p. 83). Această decisiune 
face însă o greşită aplicare a legei. 

>) Cas. rom., S-a II, Bulet. anul 1891, p. 1269. 
3) Oferta debitorului de a delega toate veniturile imobilelor 

sale creditoralui urmăritor, nu obligă pe tribunal ca să sus- 
pende urmărirea, această măsură fiind cu totul lăsată la 
apreciarea sa suverană. Cas. rom. S-a (UI. Bulet. 1991, p. 9267. 

4) Cpr, asupra acestei disposițiuni de favoare, Garsonnet, Pr. 
cit. III, $ 561, în fine, p. 582, 583. - 

  

502 Py. civ. 

Renunţarea 
la beneficiul 
art. 1101.
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Termenul de 
graţie trebue 
să fi deter- 

minat. 
Controversă. 

Art. 127 
Pr. civ. 

COD. CIV.—CARTEA III.—PIT. II.—CAP. VIIL-—S-a 1, Ş L.—ART. 1101. 

Jor nenorociţi mici termene de graţie pentru considerafiuni 
de umanitate, adecă de interes general, se decide în ge- 
nere că renunțarea de mainainte la beneficiul acordat de 
art. 1101 este nulă și că judecătorii ar putea, prin ur- 
mare, să uzeze de facultatea ce le dă legea, cu toată re- 
nunțarea debitorului (art. 5) !). 

De câte ori judecătorii, în apreciarea lor suverană, 
nesupusă nici unui control, dacă hotărirea lor este moti- 
vată în fapt, găsesc cu cale de a acorda debitorului un 
termen de graţie, ei vor hotări și întinderea acestui ter- 
men, care, în principiu, va trebui să aibă o durată certă 
și să fie determinat. S'a decis une-ori că termenul poate să 
aibă drept limită sfârşitul unei proceduri 2) ; însă această 
soluțiune este departe de a fi juridică, pentru că un ter- 
men nedeterminat nu este mic, după cum voeşte art. 1101. 
Și apoi, asemenea termen micșorează în mod simţitor va- 
loarea creanţei în mânele creditorului care, din această 
causă, n'ar găsi un preţ favorabil spre a o vinde 5. 

Termenul de graţie curge din diua pronunţărei sen- 
tinţei, când este dată în contradictoriu ; şi din diua înmâ- 
nărei, când este dată în lipsă (art. 127 Pr. civ.)4). Dacă 
sa făcut apel, termenul curge din diua în care s'a con- 
fivmat sentinţa tribunalului. 

Btectele ter- In cât privește efectele termenului de graţie, art. 1101 
menului de 

graţie, 
:) Baudry, II, 1034. 'P. Huc, VIII, 34, Demolombe, XXV, 

592. Laurent, XVII, 571. Mareadă, IV, 694. G. Tocilescu, 
Pr. civ., II, 144. AL. C. Sendre, Pr. eio., partea II, 671. 
Garsonnet, Pr. cie., III, $ 560, p. 570,t. şi n. 9. Glasson 
sur Boitard, Pr. civ., ed.a 15-a, Î, p.969. n. 1. Carr6-Chau- 
Veau, op. cit., Î, Q. 929. Rodiere, Compet. et procâd., 1, p. 
974. C. Colmar, D. P. 52. 2 938. C. Galatz, Curierul jud. 
din, 1895, No. 7.—Contră. Vigi6, 11, 1451. Demante, V, 183 
bis IX. Larombiere, III, art. 1944, No. 98. Aubry et Rau, 
IV, $ 319, p. 164, t. şi n. 26. C. Bordeaux, 93 iulie 1838. 
Repert. Dalloz, Oblig., 1773, n. 1 şi Sirey, 39. 2. 147. Vedi 
asupra acestei controverse, Pand. fr., I, 3260 urm. 

*) Opr. Cas, fr., 14 mai 1838. Repert Dalloz, Dispositions eute 
vifs, 1802, n. ?. 

5) Opr. 'P. Huc, VIII, 34. 
4) Cpr. asupra art. 197 Pr. cie., Al. C. Şendre, op. cit., 675, 

p.. 116 urm. Tocilescu, op. cit. II, 147. In proiectul Codu- 
lui de proced. a D-lui Ministru Q. Disesscu, art. 197 este 
desființat cu totul.
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prevede că lucrurile remân în starea în care se găsesc 
(restent en Eat), ceea ce însemnează că actele de urmări- 
re remân valide, ele fiind numai în suspensie și creditorul 
neavând nevoe de a le reîncepe din nou,dacă debitorula 
lăsat să treacă termenul fără să plătească. | 

Din cele mai sus expuse resultă următoarele conse- 
cinţe : | 

1% Termenul de graţie nu întrerupe cursul procente- Consecințele 
lor moratorii, care vor continua a curge în folosul credi- gi pe 
torului din diua cererei în judecată (art. 1088, $ 2) î) srarea că ter- 

20 "Termenul de grație nu împedică compensaţia e 
gală de a avea loc (art. 1146), așa că dacă debitorul însușaetele de w- 
a devenit, în lâuntru! acestui termen, și el creditor aleredito-  măhe- 
rului s€u, creanţele lor se compensează de drept (art. 1144), 
fără ca debitorul să poată invoca beneficiul termenului şi 
să poată cere de la creditor, devenit în urmă debitorul 
său, plata creanței sale 2); 

30 Termenul de graţie nu împedică pe creditor de a Anst.19% Pr. 
i . . A , , ir. eliminat face acte conservatorii, ci numai acte de executare. A-., de prisos, 

ceasta este atât de evident, în cât art. 125 din procedura 
fr., care o spune anume, a fost eliminat de legiuitorul nos- 
tru ca de prisos. Astfel, creditorul va putea, în lăuntrul 
termenului de graţie, să se opue la punerea peceților (art. 

1) Din contra, termenul de drept împedică curgerea acestor Deosebire 
procente, pentru că nu poate să fie vorba de procente între terme- 
moratorii cât timp debitorul are termen, ci numai de pro-hul de gratie 
cente convenţionale. In această privinţă termenul de gra- drept în pri- 
ție se deosebește deci de acel de drept. Vei şi supră, p. vința pro- 
108, n. 1. Cpr. Al. C. Şendre, Pr. cie., I, partea II, 686. centelor mo- 
Garsonnet, Pr. cio., III,.$ 559, p. 535 urm. G. Tocilescu, vatoril. At. 
ap. te 148. Boitard, Colmet-d'Aage et Glasson, Pr. civ., SE 
1, 259. 

2 Din contra, termenul de drept împedică compensaţia dea Alti deose- 
avea loc, pentru că ea nu se indeplineşte de cât între cre- bire în pri- 
anţe deopotrivă lichide şi exigibile (art. 1145). „Quod în Va ci 
diem debetur non compensabitur antequam dies venit, quamguaim peațe 
dari oporteat“. (DL. 1, Pr., Dig., 16, 2, De compensationibus). 1144, 1146. 
Aceasta este o altă deosebire care există intre termenul de 
graţie şi acel de drept. Vedi supră, p. 108, n. 1. Cpr. 7. 
Huc, VII, 283 şi VIII, 35. AL.C. Şendre, op.cit., 685. Gar- 
sonnet, op. ciț., III,p. 576, $ 559. G. 'Tocileseu, op și /oco 
cit. Pand. fr., I, 3283. Laurent, XVII, 583. Demolombe, 
XXV, 601. Boitard et Colmet-d'Aage, op. cit., I, 259.
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666 urm. Pr. cic,), să ceară un sechestru asigurător (art. 610 Pr. civ.), etc., aceste acte și altele de asemenea na- tură neaducând nici. un prejudiciu debitorului ID), Poprire. Unii acordă creditorului chiar dreptul de a procede Controversă,ja e poprire, considerând-o ca un act conservator 2). Este cu neputinţă, dice T. Huc, ca termenul de grație acordat debitorului să poată în așa mod nimici dreptul creditoru- lui, în cât el sa peardă o avere pe care poprirea ar pu- tea să i-o asigure. In acest sistem, poprirea este deci un act conservator permis creditorului 5) Casul în care Beneficiul termenului de graţie fiind personal, poate sut debi- fi acordat numai unuia din debitorii solidari și refusat ce- tori. lorlalţi, după cum el poate fi acordat tuturor, fără ca qu- rata lui să fie aceiaș pentru toţi. 
De câte ori termenul de grație a fost acordat numai unuia din debitori, el va folosi însă indirect și celorlalți în acest sens că creditorul nu va putea să'i urmărească de cât deducând din datorie partea contributivă a acelui care la obținut; altfel el n'ar fi de nici un folos pentru : acest din urmă. 

Art. 1669. Fidejusorul se va folosi de asemenea de termenul a- cordat debitorului principal ; altfel el n'ar aduce nici. un folos acestui din urmă, pentru că îndată ce creditorul ar apuca pe fidejusor, aceasta ar avea regres contra debito- vului (art. 1669) 1). 
Termenul de graţie poate fi acordat debitorului şi chiar terțiului interesat sau neinteresat, care ar interveni 

  

) Cpr. 'T. Huc, VIII, 35. AL. C. Șendre, Tocilescu, op. Şi loco | supră cit. Garsonnet, op. cit, UIT, $ 559, p. 574. Larom- biere, III, art. 1944, No. 26. Pană. fe., 1, 3985. *) Vedi în privința chestiunei de a, se şti dacă poprirea este un act de conservare sau de executare, supră, p. 53, n. 2; p. 433, vota 2. 
%) '[. Hac, VIII, 35. Roger, De lu Saisie-arrât, 119. Boncenne, Thcorie de la procdd., II, p.595. 'Toullier D. III, partea II], 673. Carr€-Chauveau, op. cit. IV, Q.1936, p. 551.—Contyă. Laurent, XVII, 584. Larombiăre, III, art. 1244, No. 97. 
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Delaporte, -Pand. fe. I, p. 131. Vedi şi Demolombe (XĂY, £ 604), care admite sau nu admite poprirea, după natura mo- tivelor care an făcut pe judecători să acorde termenul de graţie. Această părere este, în ori ce caz, inadmisibilă. 4) Cpr. Larombiere, III, art. 1244, No. 36.7. Huc, VIII, 33. Pand. fe., 1, 3289 urm. 

| |



3 DESPRE TERMENUL DE GRAȚIE.—ART. 1101. 509 

pre a plăti în socoteala debitorului, fie în baza art. 1093, 
e în vederea de a dobândi subrogațiunea legală sau con- 
ențională !), de câte ori legiuitorul wa dispus altfel, şi 

l a depus contractul în materie de obligaţiuni comerciale 
art. 44 C. com.) și în materie de cambii (art. 312 C. com.). 

Termenul de grație nu poate deci fi acordat nici În Ant, 44, 312 

aaterie de obligaţiuni comerciale (art. 44 C. com.) 2) nici Cod con. 
entru plata unei cambii (art. 312 C. com.). In materie de 
ambii, mai cu samă, debitorul trebue să fie tot-deauna în 
assură de a plăti la timp, chiar dacă el n'ar fi comer- 
iant, de oare ce legiuitorul n'a avut în vedere calitatea 
lebitorului, ci natura datoriei 5). 

Cecurile sunt, în această privinţă, asimilate cambiilor Art. 366 C. 
art. 366 C. com.) 4). com, 

Osebit de art. 44 şi 312 C. com., mai sunt și alte 
'asuri în care termenul de graţie nu poate fi încuviințat. 

Astfel, acest termen nu poate fi acordat în casurile Art. 1366 
xt. 1366, 1367 (paet comisoriu expres), 1370, 1374 C. 1503, ete. 
2, etc, 

Art. 1366 prevede casul în care vândătorul unui i- 

nobil cere resiliarea vândărei şi este în pericol de a per- 
le lucrul și preţul, când, de ex., cumpărătorul devine in- 
olvabil sau degradează ori denaturează imobilul cumpa- 
“at 5); ear art. 1367 prevede casul în care contractul este 
-esiliat de drept prin însuș faptul neindeplinirei obligaţiu- 

aei debitorului. In asemenea caz, Judecătorii nu pot, cu 
pună samă, să acorde nici un termen debitorului, pentru că 
si mu resiliază contrâctul, ci constată numai resiliarea, 
tare se îndeplineşte prin convenţia părţilor 6). 

') Cpr. Larombiere, III, ast. 1244, No. 37. Pand. fr. 1, 3291, 
5) Cpr. Prib. Prahova (Al. Panaitescu preşed.). Dpegtul din Deosebire 

1895, No. 66.— In Codul fi., se admite însă în genere că dela Cod. fr. 
judecătorii pot, din contra, să acorde termen de graţie în 
materie de obligaţiuni conereiale, ca şi în materii de obli- 
gaţiuni civile. Lyon-Caen et Renault, Dr. com., III, 40. 
Laurent, XVII, 57î.—Contră. 'Toullier, D., III, partea II, 
661. Termenul de graţie nu are însă loc, nici după acest Cod, 
în materie de cambii (art. 135, 157, 187 C. com. îr.). 

3 Cpr. Lyon-Caen et Renault, op. cit., IV, 281, n. 2 şi 291.— 
Coută. Bedarride, Lettre de change, IL, 281 şi II. 449. 

*) Cpr. Lyon-Caen et Renault, op. cit., III, 40, p. 38. 
5 Vegi supră, p. 99. 
6 Vedi supră, p. 101, 103. Cpr. T. Huc, VIII, 25, in fine. 
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Art. 54 [. din 
6 april 1873. 

Art. 125 Pr. 
eiv. 

Vinderea bu- 
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Judecătorii mai sunt încă opriţi de a acorda termene 
de graţie pentru plata annităţilor datorite creditelor fun- 
ciare (art. 54 L. din 6 april 1873)1). 

In fine, debitorul nu poate să obţie termene de gra- 
ie în casurile prevădute de art. 128 Pr. civ., în care ca- p 4 , 

suri el perde chiar termenele ce i se acordase. 
Casurile în care judecătorii nu pot să acorde debito- 

vului termene de graţie, sau mai bine dis, în care el per- 
de termenele cei se acordase, căci, în acest text, este mai 
mult vorba de perdevea sau revocarea termenului de gra- 
ție de cât de neacordarea lui, sunt în numer de cinci: 

Debitorul perde termenul de graţie 
10 Când bunurile lui se vând după cererea altor cre- 

nurilor debit.ditori. Pentru ca această decădere să aibă loc, este de a- după cererea 
altor eredi- Juns ca vendarea să fi fost ordonată de tribunal, fără a 

se aștepta efectuarea ei ?). Ar fi fost nedrept, în adever, 
tori, 

Privilegiile 
de care se 

  

buenră ereuli- 
tele funciare 
după legea 

lor organică 
din 1873. 

Garsonnet, cp. cit., III, $ 561, ad initio, p. 530. C. Alger. D.P. 
93. 2. 294. —Când însă in contract nu se prevede resilia- 
rea de drept, justiţia poate, după împrejurări, să acorde 
un termen debitorului. C. Bucureşti, Dreptul din 1895, No. 62. 
Aceiaş soluţie este admisă şi în Francia (Decret din 28 fevr. 
1852, art. 26). Vedi Garsonnet, op. cit., ILL, Ş 561, p. 581. 
Institutele de credit, pentru a putea funcţiona regulat, se 
bucură de mai multe privilegii statornicite prin legea orga- 
nică din 1873. Astfel, contrar art. 455 urm. Pr. civ., plata 
anuităţilor unu poate fi poprită prin nici o oposițiune, nu- 
mai Statul având un drept de precădere pentru acoperivea 
impositelor (art. 55 L. din 1873); Prin derogare de la art. 
1099 C. C., o oposiţiune la plata capitalului şi dobândilor 
nu este admisă, afară numai în cas de perderea serisurilor 
(art. 50); Prin derogare de la legea din 9 Dec. 1882, do- 
benda poate fi rădicată pănă la 10 “j, (art. 36) ; Prin de- 
rogarea de la art. 1786 C. C., ipotecile constituite în fa- 
voarea societăţei m'au trebuinţă de a fi reînoite (art. 81); 
Averea mobilă sau imobilă a societăţei Creditului funciar 
nu poate fi sechestrată (art. 88); Creanţele ipotecare ale 
societăţei nu sunt supuse legilor falimentelor (art. 89): 
Toate actele societăţei sunt scutite de ori ce drept de timbru, 
înregistrare şi alte imposite (art. 90), ete. Cpr. Ionescu- 
Dolj, Curierul judiciar din 1899, No. 13, p. 100, n. 6. Vedi 
asupra Creditului funciar, lucrarea amicului nostru Gr. 
Vulturescu, Despre societățile de Credit funciar și institui- 
vea lor în România (Bucureşti, 1889). 
Cpr. Al. C. Şendre, op. cit, 677.—Vedi însă Tocilescu, vp. 
cit. IL, 143.
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ca creditorul pus, de o cam dată în inacţiune prin admi- 
tevea termenului de graţie, să stea cun braţele încrucișate, 
pe când ceialalţi creditori ar vinde averea debitorului comun. 
Averea, creditorului formează, “în adevăr, gajul tuturor 
creditorilor sei (art. 1718, 1719); 

20 Când debitorul este în stare de faliment, sau de Falimentul 
. 1: , > = au însolva- insolvabilitate notorie, sau de obște cunoscută după cum eee d 
se exprimă proiectul D-lui Ministru C. Dissescu (art. 128 bitorului. 
Pr. civ.. 115 0. com. 1025 C.0.)!). 

30% Când el se află în stare de contumacie (art. 47 Q Contumaeie. 
Art. 470 urm. 

urm. Pr. pen.). Rebeliunea contumacelui, pe de o parte, ear pu. penală. 
culpabilitatea sa, pe de alta, îl fac nedemn de favoare. Și 
apoi, absenţa sa prelungită şi persistentă, reîntoarcerea sa 
puțin probabilă și sechestrarea bunurilor sale (art. 476 
Pr. pen.) rădică creditorilor garanţia pe care le o dă legea 2); 

40 Când este pus la închisoare. Este vorba, în spe- Punerea de- 

cie, de închisoarea la care debitorul ar fi fost condam- Pilotul la 
nat numai pentru crime sau delicte. ear nu și pentru con- Controversă. 

travenţiuni polițienești. pentru că această închisoare este 
scurtă (15 dile cel mult) (art. 352 C. pen.) şi nu împe- 
dică pe debitor de a fi în capul afacerilor sale 3); 

1) Vegi supră, p. 123 urm.—0O strimtorare sau jenă momenta- 
nă nu constitue starea de insolvabilitate (C. Bucureşti. 
Dreptul din 1895, No.62), după cum ea nu constitue nici în- 
cetarea de plăţi a unui comerciant. Lyon-Caen et Renault, 
Dr. comm. VIL, 5 urm. Calamandrei, Del falimento, |, 9. 
Cuzzeri, I/ Cod. di comm. commentato, VII, d urm. 

2) Cpr. Garsonnet,: Pr. ciz., III, $ 559, p. 518. Tocilescu, II, 
p. 363, No. 143. Şendre, op. eit., 679.—Debitorul va putea 
însă face să se menţină termenul de graţie, dacă reîntor- 
câuduse, va şterge contumacia şi va fi achitat (art. 483 
Pr. pen.). Al. C. Şendre, 7oco supră cil. 

3) Cpr. Tocilescu, op. cit., p. 363,n. Î. Şendre, op. cit., 619.— 
Unii înţeleg însă prin închisoare și acea pronunţată pen- 
tru o simplă contravenţie poliţienească. Cpr. Mourlon, 
Proced. ci. 236. — In fine, după alţi autori (Boitard et. 
Colmet-d'Aage, op. cit., IL, 263. Garsonnet, cp. cit., TII, p. 
518, n. 24), textul ar fi înţeles a vorbi de închisoarea pen- 
tru datorii (constrângere corporală), părere care, în ori ce 
caz, la noi este inadmisibilă, pentru că constrângerea cor- 
porală nu există, de și legea din 24 Sept. 1864 n'a fost a- 
brogată. Vedi t. V, p. 136, n. 5; p. 488, 489. Vegi şir. 
Fr. p. Bl şi 341. Constrângerea corporală era admisă de Cod. Andr. 
Andr. Donici: „Cel ce nu are nici un chip ca să plăteas- Donici. 
că datoria sa, dice $ 16, capit. 8 din acest Cod, nici chi-
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* misesau mic- 
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50 Când nu a dat garanţiile promise (art. 128 Pr. 
civ., 1646 C. C.)?) san când, prin culpa ori faptul seu, 

şorarea ga-ă lMicșorat asigurările date prin contract (art. 128 Pr. civ., 
ranţiilor 

date, 
1025 C. 0.). De ex., debitorul a constituit creditorului o 
ipotecă asupra unui imobil, pe care în urmă l'a distrus, ete.?). 

In toate aceste casuri, creditorul se va adresa la ju- 
decătorul de pace, la tribunalul sau curtea care a dat 
termenul de graţie, și judecătorii, în contradietor, vor re- 
voca sau vor menține termenul, după cum debitorul se 
află sau nu seaflă în casurile prevădute de art. 128 Pr. 
civ. și 1025 C.C. 3. 

In ce stare lucrul trebue să fie plătit. 
Legiuitorul distinge, în această privinţă, dou ipoteze : 

10 acea în care datoria are de obiect un corp cert şi de- 
terminat ; și 2% acea în care ea are de obiect un lucru 
nedeterminat. 

1* Casul in care datoria are de obiect un corp cert 
şi determinat. 

Art. 1102.—Debitorul unui corp cert şi determinat este li- 
berat prin tradarea lucrului în starea în care se găseşte la pre- 
dare, dacă deteriorările ulterioare nu sunt ocasionate prin fap- 
tul sau greșala sa, nici prin aceea a persoanelor pentru care 
este responsabil, sau dacă înaintea acestei deteriorări ma fost în 
întărdiere. (Art. 903, 971, 999, 1000 urm., 1004, 1074, 1079, 
1083, 1156, 1324 C. C. Art. 62 C. com. Art. 1945 C. fe). 

De câte ori obligaţia are de obiect un corp cert și 
determinat în individualitatea sa, în feliu, după cum se 
exprimă art. 796 din Codul Calimach, de ex., cutare moşie 
sau casă, 1000 hectolitre de grâu din recolta anului trecut, 
ce am în hambar, ete. 4), debitorul va fi liberat, daca acest 
lucru a perit fără greșală sau faptul lui, ori a persoane- 
lor pentru care el respunde (art. 1156). Dacă însă lucrul 

zeş nu'şi găseşte, scrie pravila că nu se cuvine mai mult 
de tieigeci dle ddile să şadă în închisoare, ci de se cade, i se 
pune mai îndelungată vade“. 

1). Vedi supră, p. 130, 131. 
) Vedi supră, p. 127 urm. 
5) Cpr. Al. C. Șendre, op. cit, 682. 
*) Lucrul este cert şi determinat în ipso individuo, când se a- 

rată natura sa, cantitatea, calitatea, etc., guid, guale, quan- 
tun sit (LL. 14, $ 1, Dig, 4,1 și [. 8, Dig., 18,6, De 
periculo et comimodo rei venditee). Vedi t. IV, p.189,n.1 şi 
547; t. V, p. 195 urm. şi 167, n.2.
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n'a perit în totul, ci a fost numai deteriorat, se înţelege 
tot fără greșala sau faptul lui, debitorul se va libera prin 

tradarea lui în starea în care se găsește (art. 1102)1). 
Pentru ca obligaţia să fie stânsă sau debitorul să se 

poată libera prin predarea lucrului în starea în care se 
găsește, se cere însă ca atât perirea totală cât şi acea par- 
țială să se fi întâmplat înaintea punerei sale în întărdiere, 
pentru că, precum am spus-o de mai multe ori 2), faptul de 
a nu se conforma punerei în întărdiere este o culpă din 
partea lui: (Qui în mora est culpa non vacat (art. 1044, 
$ 2, 1074, $ 2, 1102, 1156, 1479, 1601, etc.). Debitorul 
nu va fi la adăpost de respundere de cât atunci când va 
dovedi că lucrul ar fi perit și la creditor, dacă i s'ar fi 
dat (art. 995, 1156 $ 2)%. 

Textul art. 1102 este deci de prisos, întru cât el nu Foloasele ce 
cuprinde de cât aplicaţiunea unor principii cunoscute (art, „inte 
971, în fine, 1014, 1080, 1156, etc.), el ne având de cât un 
singur avantaj, și anume acel de a fi prevedut atât culpa 
în omitlendo cât şi acea în committendo. Prin expresiunea 
culpă, legiuitorul înţelege, în adevăr, o lipsă de îngrijire 
și de diligență (culpa în omittendo), ear prin fapt, culpa in 
committendo, ca şi în art. 999 4). | 

2” Casul în care datoria are de obiect un lucru 
nedeterminat. 

Art. 1103.—Dacă datoria este un lucru determinat numai 
prin specia sa, debitorul, ca să se libereze, nu este dator a']da 

2) Acela care a primit în păstrarea sau supravegherea sa 
un lucru, trebue să'l restitue în starea în care Pa primit. 
De câte ori, deci, el restitue lucrul deteriorat, el va trebui 
să despăgubească pe proprietarul lui, afară de casul când 
va dovedi că deteriorarea se datoreşte unui caz fortuit sau 
forțe majore, ori unui viciu al lucrului. N'ar fi de ajuns, deci, 
ca faptul gare a adus deteriorarea să fi remas necunoscut. 
Cpr. T. Huc, VIII, 36. Cas. fr., D. P. 99. 1. 997. 
Vedi sapră, 4%, t. şi n. 4 
Vedi supră, p. 488. 

1) Opr. Pothier, IL, 544. T. Huc, VIII, 36. Aubry-et Rau, 
IV, $ 318,p. 151, n. 4. Pand. fr., 1, 3302. Laurent, XVII, 
551. E. Herman, III, art. 1245, No. 3.—Vegi însă Duran- 
ton (XII, 95), după care debitorul ar respunde de faptul 
seu, chiar când acest fapt n'ar constitui o culpă. Această 
derogare de la art. 1080 şi mai cu samă de la art. 1156, este. 
însă inadmisibilă, întru cât acest din urmă text prevede 
aceiaş ipoteză. 33 

w
w
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Art. 1801, 

COD. CIV.—CART. IL. —TIT. IIL.—0AP. VIIL.—S-a î, $ 1.—ART. 1103, 1301. 

de cea mai bună specie, nici însă de cea mai rea. (Art. 908, 
964, 969 0. C. Art. 943 C. german. Art. 1946 €. tr.). 

De câte ori obligaţia nu are de obiect un corp cert 
și determinat în îpso îndividuo (ipoteză prevădută de art. 
precedent), ci un lucru determinat numai în specia sa 
(genus), de ex., un cal, un butoiă de vin, etc., fără a se 
arăta ce anume cal, și ce calitate de vin, debitorul se va 
libera dând un lucru de o calitate mijlocie, ene Sache von 
măttlerer Art und Giite, după cum se exprimă art. 243 din 
noul Cod german !). 

Această disposiţie, aplicabilă și la legate (art. 908), 
este conformă cu disposiţia art. 970, care voește ca con- 
venţiile să fie executate cu bună credință. 

Priucipiul înscris în 1103 nefiind imperativ, de oare 
ce se întemeiază pe voința presupusă a părților, va fi a- 
dese-ori modificat, în aplicaţiunea sa, prin împrejurările 
de fapt. Judecătorii vor avea a examina, înainte de toate, 
scopul ce părţile 'și au. propus și serviciile ce trebuea să 
aducă lucrul care face obiectul contractului. Dacă voinţa 
părţilor nu lasă în această privinţă nici o îndoială, jude- 
cătorii vor determina după regulele generale de interpre- 
tare a tocmelelor, gradul de bunătate ce va trebui să o- 
fere lucrul pentru a corespunde .intențiunei comune a 
părților. Astfel, dacă am cumparat dela D-ta un cal, fără 
alte indicaţiuni, uşor se va putea vedea, după profesiunea 
mea, după preţul convenit şi alte împrejurări, dacă am în- 
țeles a cumpara un cal de muncă sau de lux 2), 

Art. 1103 nu se aplică numai la lucrurile de aceiaş 
specie, care diferă între ele din causa calităţei sau bună- 
tăței lor, ci şi la acele fungibile prin natura lor, precum 
vinul, oloiul, grâul, etc. 3). 

In privința acestor lucruri însă, care, după obiceiui, se 
gustă mai înainte de a se cumpara, debitorul, nu s'ar putea 
libera predând lucruri de o valoare mijlocie, dacă cumpă- 
rătorul nu le-a gustat și n'a declarat că'i convin, pentru 

„că, pănă în acest moment, vândarea este inexistentă (art. 

') Vedi supră, p. 488, î. şin. 1. 
*) Cpr. Maread6, IV, 699. Pand. fe., 1, 3311. Larombitre, III, 

art. 1246, No. 2. Demolombe, XXVII, 955. 
3) Larombitre, III, art. 19246, No. 3. Demolombe, XXVII, 953. 

Pand. fi, 1, 3312.
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1301). Deci dacă cumpărătorul nu le agrează, de bună 
credinţă, bine înţeles, debitorul se va supune, la capriciile 
gustului seu personal 1). : i, 

Art. 1103 nefiind aplicabil de cât la lucrurile deter- 
minate numai prin specia lor, Curtea din Rennes a decis, 
cu drept cuvânt, că el nu se aplică la corpul cert şi de- 
terminat de care proprietarul ar fi fost deposedat prin 
culpa unei a treia persoane. Valoarea acestui lucru, în 
lipsă de alte elemente de apreciare, nu se va fixa deci 
conform suscitatului text, ci prin jurământul deferit pro- 
prietarului conform art. 1222 2), 

Uude şi cu a cui cheltueală trebue să se facă plata. 

Art. 1104. -— Plata trebue să se facă în locul arătat în 
e onvențiune. | 

Dacă locul nu este arătat, plata, în privinţa lucrurilor certe 
şi determinate, se va face în locul în care se găsea obiectul obli- 
gaţiunei în timpul contractului. | 

In ori ce alt caz, plata se va face la domiciliul debitoru- 
lui. (Art. 87, 473, 969, 917, 1115, 6*, 1121, 1319, 1362, 1614, 
1615 C. C. Ant. 59, 310 C. com. Art. 1247 C. fr.). 

Art. 1105. — Cheltuelele pentru efectuarea plăţei sunt în 
sarcina debitorului. (Art. 1117, 1305, 1317, 1614 C. C. Art 
1248 C. fe.) 

Art. 59 C. com.—Ori ce obligaţiune comercială trebue să 
fie executată în locul arătat prin contract, sau în locul care 
ar resulta din natura operațiunei, ori din intenţiunea părţilor 
contractante. 

In lipsă de o clausă expresă, contractul trebue să fie exe- 
cutat în locul unde cel ce s'a obligat îşi avea stabilimentul său 
comercial sau cel puţin domiciliul ori reşedinţa, la formarea con- 
tractului. - 

Dacă însă urmează a se preda un lucru determinat, care, 
după cunoștința părţilor, se găsea intwaltă parte în momentul 
formărei contractului, atunci predarea se va face în acel loc 
(Art. 212, 310 C. Com. Art. 1104 C. C. şi textele citate acolo. 
(Art. 324 C. com. german). 

Art. 310 C. com.—Cambia trebue să fie înfățoşată pentru 
plată; plătită la locul arătat intr'ânsa și la qiua scadenţei. (Art. 
59 C. Com. Art. 1104 C. C. şi textele citate la acest art.). 

') Larombiere, loco cit., No. 5. Demolombe, XXVII, 257: Trop- 
long, Vente, I, 96 urm. Pand. fe., 1, 3315. T. Huc, X, 20, 
Aubry et Rau, IV, $ 349, p. 334. Vedi infră, explic. art. 1301. 

*) 0. Rennes, 21 martie 1821. Râpert. Dalloz, Odlig., 1761, 
Cpr. Pand. fe., IL. 3316.
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Art. 272 C. com.—lacă în poliţă locul de plată nu se a- 
rată anume, poliţa se va plăti la locul arătat lângă numele sau 
firma trasului. In biletul la ordin, locul emisiunei se socotește 
ca Joc de plată şi în acelaş timp ca domiciliu al emitentului, dacă 
un alt loc de plată nu s'a arătat. (Art. 59, 310 C. com. Art. 
1104 C. C. şi textele citate la acest art.). 

cele mai multe ori convenţia părţilor determină lo- 
cul unde trebue să se facă plata. 

Convenţia, în această privinţă, poate fi expresă sau 
tacită. Ea este expresă de câte ori, prin o clausă spegială, 
pentru care nu se cere nici o expresie sacra mentală” păr- 
țile declară că plata se va face întrun loc anume deter- 
niinat. Ea este tacită, când vesultă din împrejurările cau- 
sei (art. 59, ab înitio C. com.)!). 

De câte ori părţile au determinat, fie expres, fie tacita- 
mente locul plăţei, debitorul nu poate să silească pe credi- 
tor a primi, nici creditorul pe debitor a plăti aiurea 2). 
„15 gui certo loco dare promiltit, nullo alio loco, quam în 
guto promisit, solvere învito stipulatore potest“. (L. 9, Dig., 
13, 4, De eo guod certo loco dari oporiet). 

Părţile pot să convie ca plata să se facă la domici- 
liul creditorului 5). 

*) Cpr. Baudry, II, 1038. Pand. fr, 1, 3345. Demolombe, 
XXVII, 272. Laurent, XVII, 587, 593. Larombitre, III, 
art. 1247, _No. 1. Mourlon, II, 1350. Mass6-Vergs, III, $ 
561, p. 427,t. şi n.11. 'Poullier D., IV, partea 1, 93. - 

5) La Romani, creditorul putea, din contra, să ceară plata de 
la debitor aiurea de cât la locul convenit de părţi, de ex., 
la domiciliul debitorului sau la locul unde contractul fuse- 
se încheiat, despăgubind pe acest din urmă de prejudiciul 
ce "i aducea, prin această modificare a convențiunei. Cpr. 
Dig., 13, 4, De eo quod certo loco dari oportet. Acest mod 
de a interpreta convenţia părţilor n'a tost însă nici o dată 
admis în dreptul anterior ft., după cum atestă Pothier (1, 
238). Cpr. Pand. fr., 1, 3347. Demolombe, XXVII, 272. 
Larombisre, III, art. 1247, No. 4. 

3) Asemenea clause se obicinuese mai cu samă în poliţele de 
asigurare, şi sunt, fără nici o îndoială, valide şi obligatorii. 
«Jurisprudenţa decide însă, cu toate acestea, că companii- 
le, care obicinuese a se presenta la domiciliul asiguraţilor 
spre a încasa primele, nu sunt primite a invoca clausa po- 
liţei, după care primele trebuese, sub pedeapsă de decă- 
dere, plătite în biurourile companiilor. Cpr. Cas. fr. şi C. 
Paris. D. P.:92. 1. 313. D. P. 93. 2. 256. Baudry, II, 1038. 
Pand. fr, v? Assurance en gentral, 654 urm. şi Oblig., |,



  

UNDE TREBUE SĂ SE PACĂ PLATA.—ART, 1104, 1105. 517 

Tribunaiele vor decide dacă, prin asemenea convenţie, 
părțile au înţeles a se referi la domiciliul ce creditorul 
avea în momentul închierei convenţiunei, sau facerei plă- 
ței. Chestie de interpretare a voinței părţilor 1). 

In ori ce caz, debitorul care consimtea face plata la 
domiciliul creditorului, trebue să ia toate măsurile de sigu- 
ranţă ca suma expediată să parvie la destinaţie, căci 
dacă ea ar fi sustrasă pe drum din causa lipsei de pre- 
cauţiune, el n'ar fi liberat, ci ar fi nevoit să facă plata 
din nou 2). | | 

| Dacă convenţia prevede două locuri deosebite pen- 
tru facerea plăţei, de ex., Iaşi și Bucureşti, plata se va 
face în ambele orașe pe jumătate3). 

Dacă s'a qlis că plata se va face la Iași sau la Bu- 
curești, plata întreagă să va face în unul din aceste dou 
orașe, după alegerea debitorului 4). 

Dacă părţile w'au indicat locul unde urmează a se 
face plata, legea distinge între casul în care este vorba, 
de plata unui corp cert și determinat, şi acel în care e 
vorba de un lucru determinat numai prin specia sa (genus) : 

3351. T. Huc, VIII, 42.—Aceiaş soluție este admisă şi în 
privința punerei în întărdiere la care asiguraţii renunță 
prin polițele ce subscriu. Jurisprudenţa decide şi de astă 
dată că asemenea clausă nu este aplicabilă în toată rigoa- 
vea, ei, dacă societatea are obiceiul de a trimete câte un 
agent la domiciliul asiguraţilo» pentru încasarea primelor. 
Cpr. Cas. fi. Pand. Period., 98. 1. 1592. Pand. Ptriod. 90. 
1. 113. Veqi şi supă, p. 364, t. şin.3. | 

*) Baudry, II, 1038. Pand. fr., |, 3352. Demolombe, XXVII, 
213. Laurent, XVII, 589. Larombiăre, III, art. 1947, No. 7. 

*) Cpr. Cas. fr. D. P. 11. 1. 318. C. Orlâans. D. P. 98. 2. Art.27000ă. 
202. „Banii, dice art. 270 din noul Cod germam, trebue, german. 
la caz de îndoială, să se transmită de debitor, pe riscul şi 
cheltueala lui, ereditorului, la domiciliul său“. „Geld Hat der 
Sehuldner îm Zceifel auf seine Gefahr und seine kosten dem 
“Glăubiger an dessen Wohnsilz zu îibermittelu“. 

3) „Si quis îta stipulatur Iphesi et Capu: hoc ait, ut Lphesi 
partem, et Capue partem petat“. Ti. 2, $ 4, Dig., 13, 4, De 
eo quod certo loco dari oportet. 
Cpr. Pothier, II, 241. Larombiere, III, art. 1247, No. 3. 
Pand. fe., 1, 3350. Cpr. L. 2, $ 3, Dig., 13, 4, De eo guod 
certo loco, ete., unde se dice: „Generaliter definit Scaevola, 
petitorem habere electionem «bi petat ; reum ubi solvat, scilicet 
ante petitionem“. 

Fi
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„In asul întăi, plata trebue să se facă la locul în 
care se găsea obiectul obligaţiunei în momentul contrac- 
tărei, fără a se distinge dacă contractul s'a încheiat în 
acest loc sau aiurea 1). Astfel, dacă “ţi am vândut vinul 
din pivniţa mea, nu sunt obligat a'l transporta aiurea, ci 
numai aţi remite cheia pivniţei și a'ţi permite rădicarea 
lui (art. 1319)2). Această disposiţie, care constitue un 
drept nu numai pentru debitor, dar și pentru creditor, se 
întemeiază pe voinţa presupusă a părţilor contractante, 
și vine în favoarea debitorului, întru cât el nu este obli- 
gat a transporta lucrul aiurea, din causa cheltuelelor şi 
adese-ori chiar a lipsei de ințeres a acestui transport. Cu 
drept cuvânt s'a dis, deci, că, de câte ori obligația are de 
obiect, un corp cert şi determinat, există o convenţie ta- 
cită a părţilor ca plata să se facă la locul arătat de art. 
1104, fiind că nu numai debitorul, dar chiar și credito- 
rul poate să aibă interes ca plata să fie făcută acolo; de 
unde resultă că, la caz de transportarea lucrului aiurea, 
creditorul ar putea să ceară despăgubiri pentru cheltue- 
lele suplementare ce "i ar fi causat strămutarea lucrului 3). 

Această disposiţie fiind, după cum am spus, înteme- 
iată pe voinţa presupusă a părților și pe interesul debi- 
torului, judecătorii vor putea, în unele casuri, să admită 
o altă interpretare a voinţei lor. Astfel, de câte ori ar fi 
vorba de un lucru pe care debitorul are obiceiul de al 
tvansporta cu dânsul, precum ar fi, de ex., ornicul seu, 
plata se va face la debitor 4). 

Disposiţia art. 1104 nu se aplică de cât Ia plata 
lucrurilor mișcătoare ; aceasta resultă din însuș textul a- 
cestui art., care prevede că plata trebue să se facă în lo- 
cul în care se găsea obiectiil obligaţiunei în timpul con- 
tractărei, ceea ce lasă a se presupune că lucrul poate să 

') Demolombe, XXVII, 277. Pana. fr., 1, 3359. 'P. Huc, VIII, 42. 
*) „Si gquidem certuan corpus legutum est... ibi proestabitur ubi re- 

lietum_ est“. (D. 41, $ 1, Dig., 30, De legatis, 1). 
3) Cpr. Pothier, II, 548. Pand. fr., I, 3358. Larombiăre, III, 

art. 1247, No. 6. Thiry, III, 52. Demolombe, XXVII, 276. 
Laurent, XVII, 591. Demante, V, 186 bis. Berviat St. Prix, 

II, 3 | 
%) Cpr. Demante, loco supră cil. Thiry, III, 52. Demolombe, 

XXVII, 218. Pand. fe., 1, 3360. Laurent, XVII, 590. Du- 
ranton, XII, 100. T. Huc, VIII, 4.
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nu se mai găsească în acel loc, și că, prin: armare, este 
vorba de un mobil care se poate transporta dintriun loc 
în altul (art. 473). Deci, dacă presupunem că 4, domici- 
liat în Iași, este proprietarul nnui imobil din Craiova, şi 
a vândut acest imobil lui B, domiciliat în București, plata 
prețului se va face în București, la domiciliul cumpără- 
torului, adecă a debitorului !). 

Dacă convenţiunea părţilor nu stabileşte locul unde 
trebue să se facă plata, sau este vorba de nn lucru deter- 
minat numai prin specia sa, plata se face la domiciliul 
debitorului (art. 1104, $ ultim) 2), și aceasta nu constitue 
pentru creditor numai o obligaţie, ci şi un drept. fiind 
că, deși disposiţia art. 1104 are, precum am spus, în ve- 
dere interesul debitorului, totuşi, o dată admisă, ea for- 
mează legea comună a părţilor 2). 

Dacă debitorul, în urma contractului, 'și-a schimbat 
domiciliul, plata se va face la domiciliul actual, unde tre- 
bue să se facă și acțiunea, la caz cândel nu plăteşte de 
bună voe (art. 58 Pr. civ.), ear nu la domiciliul vechii. 
Poate că aceasta să nu convie în tot-deauna creditorului, 
mai cu samă când debitorul s'a mutat întrun loc depăr- 
tat; însă vina este a lui, pentru că eltrebuea să prevadă 
asemenea împrejurare și să'şi facă reservele sale 4), 

') Cpr. Demolombe, XXVII, 279. Pand. fi, 1, 3361. 'Toullier 
D., IV, partea 1, %. 

*) Cpe. G. Craiova, Dreptul, din 1896, No. 35. C. Lyon. D.P. 
93. 2. 324. Curtea din București a făcut aplicaţiunea aces- 
tui principiu la contractul de închiriere. Dacă contractul 
de locaţiune prevede” un pact, comisoriu, adecă resiliarea 
contractului de drept fără vre o somaţie sau punere în în- 
tărdiere, prin simplul fapt al neplăţei chiriei la timp, re- 
siliarea nu poate. fi invocată de locator, dacă el nu dove- 
deşte că s'a presentat la domiciliul debitorului (locataru- 
lui) spre a cere plata, şi că această plată i s'a refusat. 
Dreptul din 1893, No. 67. ” 

*) Demolombe, XXVII, 268. Pand. fr., 1, 3364. 
3) Pothier, II, 549. Baudry, II, 1038. Mourlon, IÎ, 1351. 

„ Aentz, TII, 174 Demolombe, XXVII, 270. Laurent, XVII, 
592. Mass6-Verge, III, $ 561, p. 427, n..13. 7. Huc, VIII, 
42. Maread6, IV, 702. Pana. fr. 1, 3367. Aubry et Rau, 
IV, $ 319, p. 162,n. 15. 'Phivy, II, 52.—Contră. "Duranton 
(XII, 101), după care plata, în asemene caz, ar trebui să 
se facă la domiciliul vechii. In fine, după alţi autori, plata 
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Dreptul conferit debitorului de a face plata la do- 
miciliul seu, fiind edictat în favoarea sa, el nu'va-fi 
presupus că a renunţat la dânsul numai prin împrejura- 
rea că ar fi plătit vre o câte-va aconturi la domiciliul 
creditorului 1). 

Renunțarea debitorului la această favoare va putea 
însă fi și tacita și să resulte din împrejurările causei 2), 

Excepţiuni Regula după care, în lipsa unei alte convenţiuni, 
la principiul plata trebue sa se facă la domiciliul debitorului, sufere 

mai multe excepţiuni : 
Deposit. Astfel, în materie de deposit, dacă contractul nu arată 

Art. 1615. Jocul restituirei, ea trebue să se facă acolo unde se gă- 
sește lucrul depositat (art. 1615), adecă la locul unde se 
găsește actnalmente lucrul, cu toate că acest loc ar fi al- 
tul de cât acel în care el se găsea în momentul facerei 
contractului, și că depositarul lar fi transportat aiurea 
fără rea credință (sine dolo) 3). „Depositum eo loco vestitari 
debet, in quo sine dolo inalo ejus est, apud quem depositum 
est: ubi vero depositum est, nihil interest“ 4). 

se va face la domiciliul actual, creditorul având însă drep- 
tul la despăgubiri, dacă schimbarea domiciliului din partea 
debitorului i-ar fi ocasionat cheltueli pe care părţile nu 
le ar fi avut în vedere. Cpr. Larombiâre, III, art. 1247, No. 
8. Aubry et Rau, loco supră cit. 

!) Cpr. Pand. fe., I, 3369. Laurent, XVII, 593. Larombiere, 
loco cit., No. 8. Demolombe, XXVII, 271. 'T. Huc, VIII, 42, 
p. 66. C. Bordeaux, .D. P. 48. 2. 167. Sirey, 48. 9. 431. C. 
Douai, 11 fevr. 18719, decisie citată de T. Huc şi în Pana. 

fr, 1, 3371. 
*) Pand. fr., I, 3310. Demolombe, Laurent, loco supră cit. Vedi 

şi supră, p. 916, text şi n. |. | 
Cpr. Pothier, Dâpât, V, 57. Larombitre, III, art. 1247, No. 
9. Pand. fr., 1, 2372. Duranton, XVIII, 67. Demolombe, 
XXVII, 286. Troplong, Dep, 168. Baudry et Wahl, De- 
pât, 1159. 'T. Huc, XI, 249. 
L. 12, Ş 1, Dig., Depositi vel contra, 16, 3.—Avt. 1615 în- 
cetează însă de a fi aplicabil de câte ori depositarul a trans- 
portat lucrul aiurea, pentru a face restituţia mai oneroasă 
deponentului. Pothier, Depât, V, 57. Baudry et Wahl, D- 
pât, 1159. Goillouard, Depâ, 102. 'T. Huc, XI, 249. Lau- 
rent, XXVII, 124. Arntz, IV, 1413. Thiry, IV, 189. P. 
Pont, Petits contrats, 1, 499. Cpr. L. 12, $1, Dig., Joco 
supră cit. 

»
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Aceiaș soluție este admisibilă în privinţa amanetului, Amanet. 
amanetul nefiind, în mânele creditorului, de cât un depo- Art: 168%. 
sit menit a'i asigura privilegiul seu (art. 1686)1). Resti- 
imirea lucrului amanetat se va face deci la locul unde el 
se găsește actualmente ?). | 

In cât privește împrumutul, trebue să distingem ca- Imprumut. 
sul în care el are de obiect o sumă de bani, de acel în 

care el consistă în producte sau alte lucruri fungibile. 
Dacă împrumutul are de obiect o sumă de bani și Imprumut 

sau stipulat procente, debitorul va face plata la domici-  binese. 
liul stu, conform art. 1104. Dacă însă împrumutul este 
gratuit, plata se va face la locul unde banii au fost îm- 
prumutați, fără ca creditorul să se deplaseze, pentru că, 
în asemene caz, el aducând debitorului un serviciu gra- 
tuit, acest servicin nu poate să'i cauzeze nici o pagubă 3). 

De câte ori însă împrumutul are de obiect producte Imprumutul 
sau alte lucruri fungibile, plata nu se va mai face la do-Un0r lucruri 
miciliul debitorului, ci la locul în care sa contractat îm- Art. 15%. 
prumutul, adecă la locul unde lucrul se afla atunci când 
el a fost predat împrumutatului (art. 1585). Această in- 
terpretare este conformă atât tradiţiunei vechi, cât și prin- 
cipiilor de echitate. In adever, valoarea lucrurilor împru- 
mutate fiind cele mai de multe ori când mai mare când mai 

1) Pentru ca creditorul să aibă dreptul de a fi plătit cu pre- 
ferenţă din lucrul amanetat, înaintea altor creditori, actul 
trebue să fie înregistrat, adecă să aibă cel puţin dată certă 
(art. 1182), să fie, de ex., legalisat de o autoritate admi- 
nistrativă sau poliţienească. Cpr. C. Iaşi, Dreptul din 1882, 
No. 83. — Pecetea poştei n'ar fi însă suficientă pentru a 
conferi dată certă convenţiunei de amanet ce ar conținea 
o scrisoare. Baudry et Loynes, Nuntissement, |, 46. Laurent, 
XXVIII, 452. Guillouard, Nantissement, 66. P. Pont, Petits 
conbrats, II, 1091, p. 588, 589. C. Aix şi Montpellier. D. 
P. 45. 2. 118. D. P. 54. 2. 172. Cpr. și C. Lyon. D.P. 
90. 2. 113. Sirey, 92. 2. 37. 

*) Cpr. Larombitre, III, art. 1247, No. 9. Pană. fe., 1, 3373. 
3) Cpr. Pothier, Prât de consommation, V, 43. Pand. te., 1, 3314. 

Larombiăre, III, art. 1241, No. 10. Demolombe, XXVII, 
284. 'Troplong, Prâ, 2175, 280. Baudry et Wabl, Pret, 189. 
Guillonard, Prât, 94. Demante, VIII, 109 bis. P. Pont, Pe-: 
tits contrats, I, 215. F. Herman, IV, art. 1903, No. 1. Du- 
ranton, XVII, 586.
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Vândare. 
Art 1362. 

Deosebirea, 
între arăta- 

COD. CIV.—CART. INI.— TIT. MI.—CAP. VHI.—8-a 1, Ş 1.—ART. 1104, 1362, 

mică; după diferitele localităţi în care împramutul a fost 
contractat, singurul mijloc de a face ca împrumutatul să nu 
vestituească nici mai mult nici mai puţin de cât a primit, 
este să se decidă că lucrurile ce el nu poate restitui în 
natură, să fie restituite după preţul locului în care împru- 
mutul a fost contractat ), 

In fine, în cât privește vândările cu termen, preţul 
se va plăti tot la domiciliul debitorului (cumpărătorului), 
disposiția art. 1362, după care, în caz de lipsa unei a- 
nume convenţiuni, cumpărătorul este obligat a plăti pre- 
țul la locul și în timpul în care se face predarea lucru- 
lui, nefiind, după părerea unanimă a autorilor, aplicabilă 
de cât la vândările în care prețul urmează a fi plătit pe 
Șin, în momentul predărei obiectului vândut =), 

In fâne, pentru a termina comentarea art. 1104, vom 
vea locului observa că nu trebue să se confundă arătarea locului un- 

de urmează a se face plata cu alegerea de domiciliu, pe 
care părţile pot s'o facă pentru executarea obligaţiunei, 

facerei plă- 
și alege- ţei > 

vea de domi- 

Art. 897, $ 3 
C. com. 

ciliu. 

  

» 

conform art. 9i C. C. In adevăr, indicațiunea unui loc 
pentru facerea plăţei nu este atributivă de Juridicţie, şi 
debitorul nu va putea fi acţionat, cel puţin în materie ci- 
vilă 5), de cât tot conform dreptului comun (art. 58 Pr. 
civ.), înaintea judecătorilor domiciliului sau reședinței sale 

:) 

1 
=
—
 

Cpr. Pothier, op. cit., V, 46. Pand. fr., 1, 3375. Demolombe, 
XXVII, 285. Larombitre, loco supră cit. Duranton, XII, 98 
şi XVII, 585. 'Droplong, op. cit, 275. 'T. Huc, XI, 176. 
Pothier, Vente, III, 286. Demaute, VII, 96 bis. Marcade, 
IV, 701. Demolombe, XXVII, 281. Larombiere, ITI, art. 
1241, No. 9. Duranton, XII, 98. 'Troplong, Vente, II, 594. 
Duvergier, Idem, 1, 417. Pand. fe., 1, 3377. Mass6-Verg6, 
1V, $ 687, p._307, n. 7. Aubry et Rau, IV, $ 350, p. 396. 

"Baudry, III, 569. Thiry, I1I, 589. Berriat St. Prix, III, 
6603. Guillouard, Veute, II, 559. Laurent, XXIV, 320. F. 
Herman, IV, art. 1651, No. 19. 'P. Huc, VIII, 49. C. Be- 
sancon, D. P. 91. 2. 140, 
Cpr. Aubry et Rau, [, $ 146, p. 899 (ed. a V-a). —Dicem 
în materie civilă, pentru că, în materie comercială, prin 
derogare. de la dreptul comun, acţiunile personale şi mo- 
biliare pot fi întroduse la tribunalul locului unde s'a sti- 
pulat a se face plata (art. 897, $ 3 C. com.). Art. 420 
din pr. civ. fr. este conform în această privinţă. Cpr. La- 
vombiere, III, art. 1247, No. 12. Pand. fe., Oblig., 1, 3385 
şi Domnicile, 565. 'Poullier D., IV partea I, 88. 
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(argum. din art. 1115, Ş 6); pe când alegerea de domi- 
ciliu într'un alt loc de cât domiciliul debitorului, este atri- 
butivă de juridicţie și permite creditorului de a acţiona, 
pe debitor la acest domiciliu special !), fără însă ca, în re- 
gulă generală, plata să poată fi făcută la acest domiciliu, 
dacă din împrejurări şi din interpretarea contractului, nu 
vesultă că părţile, prin alegerea unni domiciliu pentru 
executarea obligațiunei, n'au înțeles a fixa în acelaş timp 
și locul unde trebue să se facă plata ?). 

iu]
 

1) In caz de alegerea domiciliului întwun loc determinat, de Efectele ale- 
€x., în cutare comună sau în cutare oraş, fără a se deter- serei domi- 

1 

mina o anume persoană, care să fie menită a representa pe 
debitor ca un mandatar şi a'i comunica actele de procedură 
ce Sar înmâna la acest domiciliu, alegerea. lui nu va produce 
de cât un singur efect, şi anume, acela de a determina com- 
petinţa domiciliului ales (prorogatio jurisdictionis), şi de a 
permite reclamantului de a acţiona pe debitor la acest do- 
miciliu special, creditorul remănând însă liber de a'și în- 
troduce acţiunea, sa la domiciliul real al debitorului, con- 
form dreptului comun (art. 58 Pr. civ.). Numai atunci ere- 
ditorul ar fi obligat a acţiona pe debitor la domiciliul a: 
les, când alegerea n'ar fi fost făcută in interesul exclusiv 
al creditorului, ci numai în interesul debitorului sau a am- 
belor părţi, împrejurări care nu se presupun nici odată, şi 
care trebue șă resulte din convenţie. In caz însă când, pe 
lângă arătarea loculni unde s'a ales domiciliul, s'a, deter- 
minat şi o persoană care să .represinte pe debitor, atunci 
nu numai că asemenea alegere va fi atributivă de compe- 
tință, dar citaţianile, copiile de hotărire, ete., vor putea 
fi comunicate la acest domiciliu, pentra că persoana nomi- 
nal arătată se socoteşte drept. mandatarul debitorului, est 
mandatum de vecipiendis citationibus. Cpr. C. Galatz, Drep- 
tul din 1890, No. 20. Mourlon, I, 345. Valette sur Proudhon, 
„ p. 241. Mass6-Verg6, 1, $ 99, p. 129. ". Huc, 1, 3%. 
Baudry, IL, 323. Baundry et Honqiies-Foureade, Des per- 
sones, ÎL, 1054. 'Tiry, IL, 165. Vegi şit. Ia lucr. noastre, 
p. 219 ur'm.—Citaţiunile însă şi celelalte notificări nu vor 
putea fi comunicate la domiciliul aleș, atunci când acest 
domiciliu ar fi fost ales la insuş reclamantul, căci el find | 
interesat în causă, ar putea să nu le trausmită pâritului şi 
să facă ca astfel o condamnare ignorată de acel în drept. 
să remâe definitivă. Cpr. Jud. ocol 9-le Paris, Dreptul din 
1881, No. 58. Vegi şi t. 1, partea Ia lucrărei noastre, p. 
280, n. 1. | 
Cpr. Larombidre, III, art. 1247, No. 12. Demolombe, I, 318 
și SXVII, 214, 275. Pand. fi., Oplig., I, 3385, şi Domicile, 

ciliului.
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Art. 1105. 

Art. 1317. 

Art. 1614, 

Art, 1305. 
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Venim în fine la art. 1105, privitor la cheltuelele ne- 
cesare pentru efectuarea plăței. i 

Plata având de scop liberarea debitorului, este just 
ca el să sufere toate cheltuelele (art. 1105, 1317, ab instio). 

Odată însă plata sevârşită, debitorul 'și a îndeplinit 
obligația sa, și creditorul trebue să sufere cheltuelele ră- 
dicarei, dacă nu există stipulaţiune contrară (art. 1317, parte 
finală). | | | 

Regula generală, care, în lipsă de stipulaţiune contra- 
ră, pune cheltuelele plăţei (art. 1105) şi ale predărei lucru- 
lui (art. 1317) în sarcina debitorului 1), sufere excepţie 
în materie de deposit. In adever, în privința acestui con- 
tract, toate cheltuelele ce poate ocasiona transportarea lu- 
crului depositat, sunt în sarcina deponentului (creditoru- 
lui), ear nu a depositarului, adecă a debitorului (art. 1614). 
Depositul având, în adevăr, de scop interesul deponentu- 
lui, depositarul, în calitatea sa de debitor, nu trebue să. 
sufere nici o pagubă pentru serviciile ce el a adus depo- 
nentului *). Officium suum nemini debet esse damnosum. (L. 
7, în medio, Dig., 29, 3, Testamenta quemadmodum aperi- 
antur). Eată motivul foarte juridic care .a făcut pe legiui- 

562, 596. 'Thiry, 1, 167. Mourlon, I, 347. 'Toullier D., IV, 
partea I, 81. T. Huc, 1, 393, în fine. Laurent, II, 111. Du- 
vanton, Î, 377. Aubry et Rau, 1], $ 146, p. 590 şi p. 903 
din ed. a V-a. Cas. fe. D.P. 9. 1. 183. Vedişit. Lalu. 
noastre, partea I, p. 280, 281. 

1) Vedi şi art. 1305 care, prin aplicarea aceliiaș principiu, 
„pune spesele vângărei în sarcina cumpărătorului, adecă au 

debitorului prețului. Cpr. Demolombe, XXVII, 294. — Cu 
toate acestea, o jurisprudenţă aproape constantă pune în 
principiu că, în materie de vândări silite imobiliare, taxele 
de înregistrare nu cad în sarcina adjudecatarului, aşa că 
densul nu :poate' fi obligat a le depune deosebit de preţul 
adjudecaţiunei, ci cată să fie oprite din preţul depus (argum. 
din art. 551, 555, 556, 551, 559 Pr. civ.).: Cpe. Cas. rom. 

“S-a I. Bulet. 1892, p.7175. Dreptul din-1896, No. 3. Această 
soluţie se admite şi în materie de vândări voluntare prin li- 

„ citaţie pentru eşire din indivisiune: Cas. rom. S-a II. Drep- 
tul din 1899, No. 31. 

2) Cpr. Pothier, Depât, V, 56. Larombiăre, III, art. 1248, No. 
3. Phiry, IV, 189. Berriat St. Prix, III. 1702. Pand. fe. 
I, 3409. Demolombe, XXVII, 299, Baudry et Wabl, De- 
pât, 1160. i 

 



  

DESPRE DOVEDIREA PLĂȚEI. 

tor să scutească pe depositar de cheltuelele de transport 
și să le puie în sarcina creditorului, adecă a deponentu- 
lui. De aceea, această soluție era admisă și în dreptul 
roman |). 

Când trebue să se facă plata. 

Creditorul poate cere plata de îndată, dacă creanța 
este pură și simplă. Dacă ea este condițională sau cu ter- 
men, plata nu poate fi cerută de cât în urma îndeplini- 
rei condiţiei sau expirărei termenului. 

Dovedirea plăţei. 

Plata trebue să fie dovedită de acel care o invoacă 
(art. 1169). Ea se dovedește în genere prin chitanţa sau 
adeverinţa creditorului, dată în forma autentică sau privată. 
(Cpr. ar. 1107, $ 2, 1112, 1113)2), 

Câte o dată chitanţa poate să resulte din o adnotaţiu- 
ne nesubsemnată, făcută pe registrele creditorului sau pe 
titlul creanţei (art. 1185, 1186). 

Intinderea efectelor chitanţei atârnă de termenii în 
care ea a fost concepută. 

ca
 

L
Y
 

S
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Ipoteza în care chitanța exprimă atât causa datorieiCasul în care: 
cât și suma -plătită nu dă loc la nicio dificultate. Chitanţa 
este validă, de și ea n'ar arăta causa obligaţiunei, sau de 

chitanța nu 
arată causa 
oblig. sau 

şi ea ar exprima causa obligațiunei, fără a arăta sumasunablătită. 
plătită. Astfel, de ex., ar fi validă chitanţa prin care 

1) „Si în Asia depositum fuerit, ut Roma reddatur, videtur id 
actum, ut non împensa €jus id fiat, apud quem depositum sit, 
sed ejus qui deposuit“. L. 19, Dig., 16, 3, Deposit: vel contra. 

*) „Acel ce plăteşte o datorie, dice art. 1881 din C. Calimach 
(1426 C. austriac), poate în fiştecare întâmplare să ceară 
pentru aceasta o chitanţă, adecă înscris adeverinţă de la 
acela pe carele l'a indestulat. In chitanță trebue să se în- 
semneze numele datornicului și a creditorului, locul, vre- 
mea și obiectul datoriei stânse, şi să se iscălească de că- 
tră creditor sau de cătră împuternicitul lui“. „Contra în- 
deplinirei prestaţiunei, dice art. 368 din Codul german, 
creditorul trebue, la cererea debitorului, să deie o chitanţă 
(Quittung) scrisă. Dacă acest din” urmă are un interes ju- 
ridic ca chitanța să fie dată în altă formă, el poate so 
ceară în această formă“. Cpr. art. 102 C. fed. al oblig. 

Art, 1881 C. 
Calimach. 

Art. 368 C. 
german.
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creditorul ar ti: dis. „Primit de la cutare ceea ce îmi 
datoreşte din vândarea cutărui imobil“. Asemenea chi- 
tanță face credinţă pentru ceea ce se datorește în baza 
causei arătate, fără a se întinde însă la obligaţiile care 
ar avea alte cause, și aceasta chiar dacă nu s'ar fi făcut 
nici o reservă în această .privință 1). 

Gasul în care Dacă obligația a cărei chitanţă exprimă causa, fară 
de obiect a arăta suma plătită, are de obiect plata veniturilor unei 

plata venitu- rente, unor chirii sau arendi, şi dacă chitanţa, care este 
vente, unor datată, nu arată anul sau termenul pentru care plata a 
chirii, ete. fost făcută, ea este presupusă a fi dată pentru tot ce se 

datorea la termenul care a precedat data 2). Ea nu cuprin- 
de însă ceea ce s'ar datori la termenul actual, pentru că 
fuuctele civile dobândindu-se di cu di (art. 525), nu se 
poate presupune că debitorul a înțeles a plăti înaintea ex- 
pirărei termenului ceea ce făcea parte din acest termen 3), 

Soluția de mai sus se aplică și la obligaţiile plăti- 
toare în mai multe termene succesive, fiind că, și în ase- 
menea casuri, este vorba de a se şti la care termen se a- 
plică chitanța 4). 

Cazul în care Se poate întâmpla ca o chitanţă să nuarăte nici sn- 
axată nici ma plătită, nici causa obligaţiunei, ca în casul, de ex.. 

suma plătit când creditorul ar fi dis: „Am primit de la cutare tot ce 
oblig. "mi datorește“. Asemenea chitanță datată, cuprinde tot ce 

se datorea în momentul când a fost liberată, afară de da- 
toriile neexigibile în acel moment, sau de care debitorul 
nu putea să aibă cunoștință. Ea nu cuprinde însă capita- 
lurile rentelor, care, în genere, nu sunt exigibile, nici da- 

1) Cpr. Pothier, TI, 781. Larombiăre, IV, art. 1332, No. 13. 
Duranton, XIII, 225. Pand. fr., 1, 3598. 'Toullier D., IV, 
partea II, 405. 

Art. 103 Coq: *) „Dacă se datorese dobândi sau alte prestaţiuni periodice, 
fed. al oblig. dice “art. 103 din Cod. elveţian asupra oblig., creditorul 

care dă chitanță pentru un termen, fără a'şi formula re- 
servele sale, este presupus că a primit tot ce se datorea la 
termenele anterioare“. Conform: art. 1885 C. Calimach 
(1429 C. austriac). 

2) Pand. fi., 1, 3599. Duranton, XIII, 226 şi autorii citați în 
nota precedentă. Cpr. art. 103 C. fed. al oblig. — In cât 
priveşte casul în care chitanța n'ar fi datată, vedi Pand. 
fr... 1. 3600 urm. Darombiăre, IV, art. 1332, No. 13, ete. 

*) Pand. fi., 1, 3603 și autorii supră citați. 

  

 



  

DESPRE DOVEDIREA PLĂȚEI. 

1 G
a
 

L9
 

toriile la care debitorul nu era obligat personal, ci numai 
ca fidejusor simplu sau solidar, remânând însă ca creito- 
rul să stabilească contrarul, ceea ce ar putea face chiar 
prin simple presumţiuni, chitanţa constituind în favoarea 
sa un început de dovadă șcrisă!). | 

Chitanţa dată pentru capital, fără nici o reservă în Ant. 1590 
privinţa dobândilor, este o presumțiune de plata lor şi seu- 
tește de plata dobândei?). „Chitanţa pentru plata capitalului, CS 
dice art. 1882 din Codul Calimach (1427 C. aastriac), în- 
temeiază juridica presumţie că s'au plătit și dobândile“5). 
Această presumțiune nu poate însă fi admisă de câteori 
însuș debitorul recunoaşte că n'a plătit dobândile 4). 

Ea nu poate în genere fi combătută prin proba Con-Piata dobân- 
tară, afară de mărturisirea și juremântul părţei intere- (lei m poie 
sate, pentru că este de principiu că ori ce presumțiuni prin dovada 
legale, chiar și acele care nu admit dovada contrară, poteca 
fi combătute prin mărturisire Și Juremânt (art. 1202) 2). 

Chitanţa autentică sau sub semnătură privată, ema- Bemiterea „ . A . . titlului. Art. nată de la debitor sau-de la un imputernicit al său, nu este ps, 
singurul mijloc prin care se poate dovedi plata. In unele 

') Cpr. Pothier, II, 782. Pană. fr. 1, 3604 urm. Larombiăre, 
IV, art. 1332, No. 13. 

*) Opr. Cas. rom. Dreptul din 1891, No. 42 şi Bulet. S-a, ], anul 1891, p. 567. 
2) Asemenea disposiţiune se găseşte şi în alte legislaţiuni stră-Dreptul stră- ine. Vedi, de ex., art. 1834 C. italian ; 103, $ 9, Cod. fed. in. al oblig.; art. 1806 c. olandez ; art. 576 Cod. bulgar din 

1 martie 1893; art. 1497 Cod. austriac, etc. Ea nu exista 
însă în Codul Caragea. Cas. rom. S-a: 1, decisia No. 214 din 1811, citată de Christescu la art. 1590. 

î) Cas. rom. şi tr. Bulet. S-a 1, anul 1891, p. 117. Bulet. 
1819, p. 641. D. P.75. 1.117. Sirey, 75, 1.944. Guillouard, 
Prât, 138. Bandry et Wabl, Idem, 920. 

*) Opr. Cas. rom. Bulet. S-a 1, anul 1891, p. 119. Baudry, 
III, 834. 'Thiry, IV, 168. Baudry et Wabhl, Prâ, 919, 920. 
Troplong, Prâ, 414. Aubry et Rau, IV, $ 396,p.602, n.8. 
Arntz, IV, 1373. Laurent, XXVI, 518. Mass6-Vergs, IV, ş 
109, p. 467, n. 3. 'T. Huc, VIII, 343 şi XI, 199.—Contră. 
Gnillouard, Prâ, 137. P. Pont, Petits coutrats, I, 320. Du- 
vergier, Prât, 260. Duranton, XIII, 431 şi XVII, 606. Co- 
telle, De Pintevâr, 212. Aceşti din urmă autori adnit proba 
contrară, ceea ce se vede formal admis prin art. 1834 din 
Codul italian.
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casuri, remiterea voluntară a titlului, făcută de creditor 
debitorului, poate constitui o probă a liberaţiunei (art. 
1138) 1) „Sinetul ce sau dat înapoi fără chitanță, dice art. 
1883 din "Codul Calimach (1428 C. austriac), întemeiează 
juridica presumție că s'au plătit datoria, însă nu închide: 
dovada cea din protivă“. 

Neadmiterea In ori ce caz, debitorul w'ar putea să dovedească li- 
probe test berarea sa prin marturi sau presumţiuni, de câte ori obli- 
presumţiilor gația sa ar întrece suma de 150 lei (art. 1191)2), afară 

în materie de casul când chitanţa liberată ar fi fost perdută sau dis- 
trusă prin un cas de forță majoră (art. 1139, $4)5). 

Art. 46 C. Această soluţie este admisibilă, bine înţăles, numai în 
co. materie civilă, căci, în materie comercială, atât obligaţiu- 

nile cât şi liberafiunile pot fi stabilite prin presumţiuni și 
marturi, de câte ori autoritatea judecătorească ar crede de 
cuviință (art. 46 C. com.)$). 

Ant, 318 C, In cât priveşte însă plata unei cambii, vedi art. 315 
Co Cod. com. | 

1) Singura posesiune a titlului, fără achitare scrisă, nu face 
însă dovadă de plata cambiei (art. 318 C. com.). 

:) Cpr. Cas. fr. D. P. 75. 1.929. Pand. fr., 1, 3635.—După prin- 
cipiile Codului Calimach (art. 1881, citat supră, p. 599, n. 2), 
dovedirea plăței unei obligaţiuni se putea face şi prin pre- 
sumțiuni sau marturi, luarea unei chitanţe nefiind obliga- 
torie, ci constituind o simplă facultate pentru părți. Cas. 
rom. Dreptul din 1890, No. 4 şi Bulet. S-a 1, anul 1689,p. 
139. Această soluție era admisă şi în dreptul roman, unde 
dovada liberărei nu se putea face de cât prin cinci mar- 
turi. (L. 18, Cod., 4, 20, De testibus și Nov. 90, capit. 2). 
Cpr. Molitor, Obiig. en dr. romaiu, III, 984. 

5 Cpr. Cas. rom., decisie citată în nota precedentă. In pri- 
vinţa dreptului roman, veci Molitor, III, 984. 

3) Cpr. Cas.rom., S-a II. Bulet. anul 1889, p. 963. C. Bucu- 
veşti, Dreptul din 1899, No. 32. Cas. fr. D. P. 719. 1. 360. 
Sirey, 79. 1. 190. D.P. 81. 1. 435. Sirey, 81.1. 109. C. Bor- 
deaux. D. P. 1899. 2. 149. Pand. fe., 1, 3045. Lyon-Caen 
et Renault, Dr. comm., I, 93. Bolaffio, 1/ Cod. di comm. îtal. 
commentato, |, 303 urm. Gr. Maniu, Dr. com., Î, 82,p. 117.— 
Caracterul comercial a nnei creanţe nefiind modificat prin 
dobândirea unei. condamnaţiuni în justiție, decisia dată de 
o curte asupra unei sentinţe a unui trib. comercial nu o- 
perează novaţiune, ci dă numai putere executorie creanței, 
care tot comercială vemâne. C. Bordeaux. D. P. 99. 2. 149. 
Sirey, 1899. 2. 206.
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Efectele plăţei. 

Plata făcută în mod valid stânge în genere obligaţia 
întrun mod absolut, adecă în privinţa tuturora și cu toate 
accesoriile sale: privilegii, ipoteci, amaneturi, fidejusiune, 
etc., afară de ceea ce vom dice în privința subrogaţiei 1) : 
„In omnibus speciebus liberationum etiam accessiones liberan- 
br ; puta adpromissores, hapotecae, piynorat. 2). 

Debitorul care 'și a plătit datoria poate, în principiu, Remiterea 
să ceară ca creditorul să'i remită titlul constatator al cre» titlului „ere- 
anței, fiind că el poate perde chitanța, ceea ce ar permiteart. 371 Cod. 
creditorului de a cere plata a doua oarâ3). „De câte ori Ecran. 
obligaţia este constatată prin un titlu, dice art. 371 din 

„noul Cod german, debitorul poate, pe lângă adeverinţă, să 
ceară și restituirea titlului“ 4). 

Dreptul debitorului de a cere remiterea titlului nu şi Casurile în 
primește excepţiune de cât atunci când creditorul justifica cae debite: 
că are un interes serios la conservarea lui 5), când, de cere remite- 
ex., titlul cerut constată o liberaţiune și din partea ere- ea titlului. 
ditorului *). | 

Principiul restituirei titlului mai sufere încă excepţie 
în privinţa falitului care, în virtutea unui concordat, plă- 
teşte o parte din datoriile sale, cealaltă parte fiindu-i remiză”). 

Am dis că plata stânge obligaţia. Aceasta presupune Plăţi parţi- 
o plată integrală. Deci, dacă debitorul, care are mai multe fe pim Daia 
datorii, a făcut o plată parțială, această plată va fi îm- 
putată : asupra uneia din obligaţiile sale. Necesarmente, 

„deci, ajungem a ne ocupa despre imputaţiunea plăței îna- 
"inte de subrogaţiune, schimbând astfel ordinea admisă de 
legiuitor. 

') Cpr. Pothier, II, 551. Molitor, III, 985. Laurent, XVII, 597. 
Pand. fr., 1, 3415. 'Phivy, III, 53, T. Huc, VIII, 44. Aubry 
et Rau, IV, p. 166, $ 320, ab înitio. 

2) L. 43, Dig., 46, 3, De solutionibus et liberationilus. 
3) Cpr. Laurent, XVII, 597. Pand. fe. 1, 3419. Aubry et 

Rau, IV, $ 320, p. 166. 
î) „Ist îiber die Yorderung ein Sculdschein ausgestelit worden, 

so kann der Schuldner neben der Quittung  Riickgabe des 
Schuldscheins verlangeni. 

2) Aubry et Rau, /oco supră cit. Trib. Lyon, 19 Nov. 1888. 
Pand. fr., 1, 3421. 

% Cpr. C. Dijon, 20 Ian. 1879. Pand. fr., 1, 3493 urm. 
1) Cpr. Laurent, XVII, 598. Pand. fr., 1, 9498. 

34  
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Casurile în 
care există 
deducție. 

Casurile în 
care există 
imputaţiune. 

C. CIV.—CART. IEL—TIT. IIL—CAP. VIII. —S-a 1, Ş 3.—IMPUT, PLĂȚEI, 

Despre imputaţiunea plăţei, 

Casurile în care împutafianea «ve loc. 

Imputațiunea plăţei nu are loc de cât atunci când 
debitorul are cătră acelaş creditor mai multe datorii de 
aceiaş natură şi face o plată parțială, neindestulătoare pen- 
tru a le stânge pe toate. Imputaţiunea lasă deci a se presu- 
pune existența mai multor datorii. De câte ori, în adever, 
nu există de cât o singură datorie, plata parţială, pe care 
creditorul ar consimţi s'o primească, atrage o stângere 
parțială a obligaţiunei, și în asemenea caz, există deduc: 
ţiune, ear nu imputațiune i), 

Pentru ca imputațiunea să poată avea loc, nu este 

de ajuns ca să existe mai multe datorii, ci mai trebue 
încă ca aceste datorii să aibă de obiect bani sau alte lu- 
cruri fungibile de aceiaş specie sau natură, susceptibile de 
a fi înlocuite unele prin altele (art. 1110). 

În regulă generală, chestiunea imputaţiunei plăţei nu 
se presintă de cât atunci când debitorul datorește mai 
multe sume de bani aceluiaș creditor, căci a rare-oari se 
va întâmpla în fapt ca el să datorească mai multe lucruri 

fungibile, care să samene așa de mult între ele în cât să 
existe incertitudine asupra punctului de a se ști la care 

datorie se aplică lucrul dat în plată. 
Obligaţiunile care au de obiect corpuri certe şi de- 

terminate, sau cantităţi de natură deosebită, de ex., vin și 
grâne, nu pot deci da locla imputaţiune. Nu poate, în a- 
devăr, fi vorba de a se imputa o plată făcută în vin a- 
supra unei datorii de grâne, pentru că debitorul nu poate 
plăti alt ceva de cât ceea ce datorește (art. 1100)2). 
De aceea, textul nostru (art. 1110), mai corect de cât a- 

1) Cpr. Demolombe, XXVIII, 1. Pand. fi., 1, 3429. Larombiere, 
TI, art. 1253, No. 1. Laurent, XVII, 600. 1. Huc, VIII, 
8. "Baudry, TI, 1056. 'Thiry, III, 60. Fuzier -Herman, II, 
art. 1256, No. 33. Cas. fe. Sirey, 99. î. 499, Cas. belgiană. 
Pasicrisie belge, 86. 1. 90. 

2) Cpr. Laurent, XVII, 601. 'P. Huc, VIII, 81. Pand. fe], 
3432. Demolombe, XXVII, 29, 29. Demante, V, 198 his JI. 
F. Herman, III, art. 1953, No, 1. Marecads, TV, 120. Mour- 
lon, II, 1315. Baudry, ŞI, '1056. Berriat St. Prix, II, 413. 
Boissonade, Avant-projet, ete., II, 504. G. Giorgi, VII, 137. 
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IMPUTAȚŢIA PLĂȚEI FĂCUTA DE DEBITOR.—ART. 1110, 1141. 

cel francez, reproducând art. 1255 din Codul italian, cere. 
ca debitorul să aibă mai multe datorii de aceiaș specie.1), 
expresiuni care se văd și în ant. 366 din noul Cod german, 
dus mehreren Schuldverhălinissen zu gleichartigen Leistungen?). 

Imputaţiunea se face fie de debitor, fie de creditor, 
fie de lege. 

1 Imputaţiunea făcută de debitor. 
Art. 1110.—Debitorul având mai multe datorii, «7 cărora obiect este de aceiaș specie 2), are dreptul a declara, când plăteşte; care este datoria ce voeşte a desface. (Art. 1023, 1024, 1091, 1101, 1111—1113, 1506 C. C. Art. 1953 0. fe Art. 1955 Ciital), 
Art. 1111.—Debitorul unei datorii, pentru care se plăteşte dobendă, sau o rendită, nu poate, fără consimțemântul ereditoru- lui, să impute plata ce face pe capital cu preferență asupra ren- ditei sau a dobândei. Plata parțială făcută pe capital şi doben- dă se impută mai întăi asupra dobândei. (Art. 1110, 1588, 1590, 1639 urm., 1692, 1697 C. C. Art. 714 C. com. Art, 1254 C. fr), 
Debitorul mai multor datorii de bani sau altor lucruri 
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fungibile, de aceiaș specie, are dreptul de a declara, în - momentul când plăteşte 4), care este datoria ce voește a 
achita, putând cere de la creditor ca această datorie să 
fie menţionată în chitanță. La caz când creditorul war 

  

î) „Chi ha pi debiti della stessa Specie .....*. Art, 491 din Ante- 
proiectul Cod. japonez este redactat în acelaş sens. | 

*) „De câte ori debitorul este obligat cătră creditor în vir- tutea mai multor datorii, la diferite prestaţiuni de aceiaș 
specie, dice acest text, şi prestaţiunea sa nu ajunge pentru stengerea tuturor datoriilor sale, acea din datorii este sten- 
să pe care el a arătat-o în momentul prestaţiunei“. Cpr. art. 101 C. federal al: oblig., 977 C. saxon, 1482 C. olan- dez, 1255 C. italian, 1172 C. spaniol, ete. 

*) Cuvintele subliniate lipsesc în Codul fe. şi sunt adaose de legiuitorul nostru, după art. 1255 din Codul italian. Vegi supră, text şi nota 1. 
*) Imputaţiunea care emană de la debitor trebue să fie făcută de dânsul în momentul facerei plăței, când plătește, dice art. 1110, tempore solutionis (L. ], Cod., 8, 43, De solutionibus; Cpr. şi L. 2, Dig., 46, 3, eod. v*), căci, în urma plăţei, el mar mai putea să declare datoria ce înțelege a. plăti, fiind presupus că s'a referit la imputaţiunea legală (art. 1113). Cpr. Demolombe, XXVIII, 32. Pand. fe., I, 3404. Boisso- nade, op. cit., II, 506. Larombiăre, III, art. 1253, No. 6. „G. Giorgi, VII, 139. | A 

Art, 366 C, 
german.
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admite cererea, debitorului, acest din urmă are două alter- 
native : sau de a refusa plata și de a aștepta a fi urmă- 
rit; sau de a-i face ofertă reală, despre care se va vorbi 
mai la vale, în care va reproduce cererea de imputaţiune. 

Dreptul de imputaţiune aparţine deci mai intăi debi- 

torului, pentru că el fiind proprietarul banilor sau lueru- 
rilor cu care plăteşte, poate să'i întrebuințeze. la usul ce 
crede. de cuviință 1). Aceasta nu este de cât o consecință 
a protecţiunei pe care legea o acordă în genere debitorului. 

Dreptul conferit debitorului de a declara, când plă- 
tește, care este datoria ce înţelege a achita, atrage pe 
acela de a face să se constate aceasta prin chitanța eli- 
berată de creditor, pentru că, în lipsa unei asemene con- 
statări, declarația sa mar avea nicio valoare ?). 

Debitorul nu poate prin Dar dacă debitorul poate face imputațiunea așa cum 
imputare să înțelege șil povăţuește interesul său, totuși el nu poate, 
atingă drep- 

turile cre- 
prin exerciţiul acestei facultăți, să atingă drepturile cre- 

ditorului. ditorului, de unde resultă următoarele consecinţe: 

Consecințele 10 Debitorul a dout datorii, din care una este exigi- 
care resultă 
din acest 

“bilă, ear cealaltă neexigibilă, nu poate să impute ceea ce 
principiu. plătește asupra datoriei neajunse la termen, dacă terme- 

nul a. fost stipulat în interesul creditorului. Dacă însă ter- 
menul a fost stipulat în înteresul s&u exclusiv, ceea cese 
presupune, în lipsa unei convenţiuni contrare (art. 1024), 
el poate, prin imputațiune, să renunţe la beneficiul ter- 
menului 3) ; 

1) „Cpr. Pothier, II, 565.—,„Quotiens guis debitor ex pluribus 
causis unum debitum soloit, est în arbitrio soloentis dicere, 
quod potius debitum voluevit solutum, et quod dizerit, id evit 
solutum“. L. 1, ab înitio, Dig., 46, 3, De solutionibus et libe- 
râtionihus. 

2 Pand. fr., 1, 3437. Demolombe, XXVIII, 34. Larombiere, 
ŢII, art. 1953, No. 3. Cpr. art. 491 din Ante- proiectul Cod. 
japonez, elaborat de prof. Boissonade. 

2) Demolombe, XXVIIT, 30. Duranton, XII, 191. Baudry, 1, 
1057. Pană. fr., 1, 3.440, Thiry, III, 61. 'Demante, V, 198 
bis II. Maread6, IV, 190. Aubry et Rau, IV,$ 320, p. 167, 
T. Huc, VIII, 82. "Laurent, XVII, 605. G. Giorgi, VII, 
140, şi toţi autorii. Imputaţiunea nu se va putea de aseme- 

nea face asupra unei datorii condiţionale, când cealaltă este 
pură și simplă, pentru că, pzndente conditione, obligaţia ne- 
producând nici un efect, creditorul nu poate fi silit a primi 
plata înaintea îndeplinirei condiţiunei. 'T. Huc, VIII, 82. 
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20 Debitorul a dout datorii, din care una este mai 
mică și alta mai mars, care plătește o sumă egală cu a- 
cea mai mică, nu poate, fără consimțământul creditoralui, 
să impute plata asupra celei mai mari, pentru că aceasta 
ar însemna a sili pe creditor a primi o plată parţială, 
ceea ce nu se poate după art. 1101. Astfel, dacă presu- 
punem că aș datori lui A, pe de o parte, o sumă de 500 
lei, ear pe de alta, o sumă de 1000 de lei, n'aș putea, plă- 
tind numai 500 lei, să oblig pe creditor a imputa această 
plată asupra datoriei de 1000 lei, pentru că, prin această 
procedare, aș sili a primi o plată parțială, ceea ce nu 
se poate !); 

30 De câte ori o datorie este productivă de dobândi, 
debitorul care face o plată neîndestulatoare pentru a a- 
chita atât capitalul cât și dobândiie, nu poate, fără con- 
simțemântul creditorului 2), să impute această plată asupra 
capitalului, ci trebue mai întăi s'o impute asupra dobân- 
dei 5), și apoi, pentru prisos, asupra capitalului (art. 1111)4). 

Pand. fr, Î, 3441. Laurent, XVII, 605. Demante, V, 198 
bis II. Mass6-Vergs, III, $ 562, p.429,n.2. 6. Giorgi, 
VII, 140. 

') Baudiy, 11,.1057. 'Thiry, III, 61. 
?) Părţile pot deci, prin consimțământul lor, fie chiar şi tacit, Inlăturarea 

să înlăture disposiţia art. 1111, şi să hotărască ca plata par- art. 111 
țială va putea fi imputată mai întăi asupra capitalului şi apoi La părțile 
asupra dobeudilor. Cpr. T. 102, $ 1, Dig., 46, 3, De sohw-* : 
tionibus. Vedi Pothier, II, 565. Pana. fr., 1, 3441, Laurent, 
XVII, 610. Demolombe, XXVIII, 16. Larombiere, III, art. 
1254, No. 2. Duranton, XII, 1%. Thiry, III, 61.—Judecă- 
torii fondului sunt suverani pentru a constata, în această 
privinţă, voința părților. Cas. fe. D. P. 75. 1.33. 7. Huc; 
VIII, 82. Pand. fi., 1, 3450, 3520. Pand. Chron. f. V, par- 
tea 1, p. 165. Pund. Pâriod., 9. 1. 16 şi 9. 1. 130. Vedi 
şi înfră, p. 543, t. şin.5. 
Regula pusă de art. 1111 încetează de câte ori este vorba 
de dobândi care nu sunt lichide şi exigibile în momentul 
plăţei. Aubry et Rau, IV, $ 320, p. 166,n. 6. Larombiere, 
III, art. 1254, No. 3. Demolombe, XXVIII, 15. Pand. fe. 1, 
345î. Miller, FEncycloptdie du droit, v» Compensation, No. 
16.—Vedi însă Mass6-Verg6, (III, $ 562, p. 430, n. 4), după 
care dobândile trebuesc să fie exigibile, fără însă a fi nevoe 
ca ele să fie lichide, adecă ca socoteala lor să fi fost fă- 
cută mai înainte. 

*) Cpr. C. Bucureşti, Dreptul din 1891, No. 49 şi 82.—Această 
regulă se aplică şi la plăţile făcute de casa de consemna- 

>
 
—
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„Prius debitov în usuras îd, guod soluituv, deinde în soiteni 
acceplo fevetur“. (L. 1, în fine, Cod., $, 43, De solutionibus). 

Motivul acestei disposițiuni este că debitorul nu tre- 
bue să poată micșora capitalul productiv de dobândi, îna- 
inte de a plăti dobândile, care nu pot fi capitalisate de 
cât în anume casuri și în anume condițiuni 1). 

Axt, 1907. | Apoi, creditorul este direct interesat ca dobândile să 
fie mai întăi achitate, pentru că ele se prescriu prin cinci 
ani (art. 1907) 2). 

Casul în care „Aceiaș soluţie este admisibilă când există mai multe 
există mai „ine : And aq i - multe datorii datorii productive de dobândă. In asemenea caz, imputa 
productive țiunea se va face asupra dobândilor tuturor datoriilor, 
de dobendă. eeditorul neputând fi silit a'și primi capitalul înainte de 

a fi primit dobândile și veniturile presupuse necesare exis- 
tenţei sale dilnice 5). | 

Datorii din Dacă din mai multe datorii, unele ar fi garantate prin 
care unele nai , a n top Să sunt garan. fidejusiune, ear altele negarantate, debitorul va putea să 
tate prin impute plata făcută de dânsul fie asupra datoriilor garan- 

fidejusiune. țaţe, fie asupra celor negarantate. 
„In lipsa unei imputațiuni exprese, plata va fi imputată 

asupra datoriilor garantate prin fidejusiune, ca unele ce 
debitorul are mai mare interes a achita (art. 1113)4), dacă 

ție, nici o lege nefăcând excepţie în această privinţă. Lau- 
rent, XVII, 631. | 

:) Cpr. Trib. Ilfov (în motivele sale), Dreptul din 1886, No. 
51, consid. de la p. 450. Pan.f., 1, 3446. Laurent, XVII, 
604. Demante, V, 199 bis 1. Demolombe XXVIII, 9, 10. 
P. Huc, VIII, 82. - 

*) Curtea noastră supremă a decis de curând (5 april 1899), că 
prescripţia cincenală prevădută de art. 1907, se aplică şi 
la cupoanele de rentă, dacă de la data exigibilităţei lor au 
trecut cinci ani fără ca, valoarea să fi fost reclamată. Dreptul 
din 1899, No. 35.— In cât priveşte datoriile provenite din 
chivii, sau arendi,ele, după art. 1907, se prescriu tot prin cinci 
ani, însă cu toate acestea, dacă o asemene datorie a fost 
recunoscută de debitor prin osebit înscris, preseripţia este 
aceea a dreptului comun, pentru că asemenea recunoaştere 
constitue o nouă obligaţie. Cas. rom. Dreptul din 1898, No. 74. 

% T. Buc, VIII, 82. Pand. fr., 1, 3465. Laurent, XVII, 608. 
Aubry et Rau, IV, $ 220, p. 166. Larombitre, LII, art. 1256, 
No. 8. Cas. fr. D. P. 63. 1. 19. —Cantră. Demolombe, 
XAVIII, 26. . 

„1) Cpr. Pothier, II, 567. Laurent, XVII, 619 şi XXVIII, 275. 
Guillouard, Cautionnement, 225. Baudry et Wahl, Cautionne- 
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contrarul nu resultă din împrejurările causei sau din ter- 
menii în care garanţia a fost data !). 

Dacă plata parţială este privitoare la o datorie ga-Casul în care 
vantată numai în parte prin fidejusiune, imputaţiunea se a 
va face asupra părței negarantate 2), după cum ea se va tată numai 
face asupra părţei de datorie chirografare, la caz când pa 
datoria ar fi garantată numai pro parte prin un privile- Controvenrsă. 
giu sau o ipotecă 3). 

Regula pusă de art. 1111 se aplică şi la cheltuelele 
ce creditorul a fost obligat să facă cu ocasiunea datoriei, 
pentru că aceste cheltueli formează un accesoriu care se 
confundă cu capitalul 4). 

ment, 1011. C. Limoges. D. P. 90. 2. 11. Cas. fr. D.P. 
92. 1. 19. 

1) Cas. fr. D. P. 62. 1, 133. D. P. 92. 1. 19. 'T. Huc, VIII, 
82. Pană. fr., 1, 3480. 

*) Laurent, XVII, 619 şi XXVIII, 275. Pand. fr., 1, 3479, 
Baudry et Wahl, Cautionnement, 1012. 'Proplong, Idem, 947. 
Guillouard, Cautionnement, 119, 925. 'V. Huc, VIII, 82. 
Demolombe, XXVIII, 22. P. Pont, Petits contrats, IL, 394. 
Aubry et Rau, IV, $ 499, p. 6%, nota 1. Cas fr. D.P. 
92. 1. 19. Sirey, 91. 1. 55. Pand. Period. 91.1. 214. C. 
Poitiers. Pand. Period. 92. 2. 62. Sirey, 92. 9. 111 şi 
Repert. Dalloz, Supplne., 851, nota 1.—Contră. Larombitre, 

„III, art. 1256, No. 7. Ponsot, Cautionnenent, 545. PDuranton, 
XII, 999. C. Caen. D. P. 54. 5. 9, No. 4. 

3) E. Huc, VIII, 82. Demolombe, XXVIII, 21. Laurent, XXX,Casul în care 
56. Marton, Privil. et hypoth., IL, 608. Aubry et Rau, IL, datoria a fost 
$ 263, p. 115, nota 34 şi p. 294 din ed. a V-a. Mass6- Surâniată 
Verg€, V, $ 1193, p. 154, nota 26. Mourlon, Fxamen critiqiteparte prin un 
du Comment. de Troplâng sur les privil. et hapoihâques, 1, 181. privilegii 
Baudry et Loynes, Prizil. et hypoth., I, 633. 'Phâzard, Privi]. sau o îpo- 
et hypoth., 292. Guillouard, Idem, II, 535. P. Pont, Prizil. Donici, 
et hypoth., 1, 214. Pană. fi., Oblig., |, 3411 şi Priril. et 
hypoth.„ I, 2569 urm.— Contră. Pexsil, Begime hypothec., |, 
art. 2103, $ 4, No: 10, după care imputaţiunea trebue să 
se facă asupra sumei privilegiate. Cpr. L. 97, Dig., 46, 3, 
De liberationibus.— In fine, după un alt sistem, imputarea, 
ar trebui să se facă in proporțiuni egale atât asupra păr- 
ței creanţei privilegiate cât şi asupra celei neprivilegiate. 
Grenier, Pr. des hypothegues (ed. din 1829), 11, 419. Duran- 
ton, XIX, 191. 

1) Demolombe, XXVII, 14. Pand. fr., 1, 3456: Larombiere, 
III, art. 1254, No. 5. Aubry et Rau, IV, $ 320, -p. 167. . 
Cpr. art. 491 din Ante-proiectul Cod. japonez. —In cât pri- 
veşte' daunele interese, ele nu se bucură de drept ca chel-
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Art, MI Ea: nu se aplică însă, după unii, la dobândile mo- 
în depegjieratorii, care constituese o adeverată clausă penală, ci nu- 
moratorii,cimai la acele compensatorii : „Considerând, dice tribunalul 
cele ia arde Ilfov că, de și prin disposiţiile art. 1111 se declară că 

satorii. debitorul unei datorii pentru care se plăteşte dobândă sau 
Coniroversă.o venă, nu poate, fără consimțemântul debitorului, să im- 

pute plata ce face pe capital, cu preferenţă asupra ren- 
tei sau dobândei, aceste disposițiuni însă sunt aplicabile 
numai întru ce privește dobândile compensatorii, adecă a- 
cele ce se datoresc pentru folosinţa unui capital împru- 
mutat, de oare ce înti'un asemenea caz, aceste interese nu 
sunt alt ceva de cât produsele, fructele capitalului ; dato- 
ria capitalului și aceea a intereselor nu sunt atunci, pro- 
priu vorbind, două datorii distincte, ci o datorie unică, a- 
vând de obiect un principal și nişte accesorii, şi nu este 
de presupus că, creditorul âr fi voit să'şi micşoreze veni- 
turile capitalului s6u pe cât timp dobândile nu'i vor fi fost 
încă plătite; că, prin urmare, nu se poate aplica ia acest 
caz principiul că debitorul mai multor datorii este stăpân 
a achita una sau alta după cel mai mare folos als&u; că, 
din contra, fiind vorba de o sumă pentru care interese nu 
se datorese de cât ca o indemnitate pentru întărdierea a- 
dusă la plata ei, atunci datoria acestor interese se află 
cu totul distinctă de datoria capitalului, putând avea a- 
dese-ori o sorginte diferită, putând, de ex., proveni una 
din un contract, ear alta din prejudiciul causat debitoru- 
lui în virtutea unui quasi-contract sau quasi-delict, ete.“ ?). 

ont curent. In fine, se decide în genere, în Francia, că art. 1111 
ontroversă. da . . - nu se aplică în materie de conturi curente (art. 6, 370, 

373 C. com.) ?), nici la caz de faliment, art. 445 din 

tmelele, dobândile şi veniturele rentei, de prioritatea impu- 
taţiunei, pentru că ele fiind de o natură deosebită, nu se 
confundă cu capitalul. Larombiere, loco supră cit. şi art, 
1256, No. 9. Vedi infră, explic. art. "1143. 

1) Vedi Dreptul din 1886, No. 57. Cpr. Pothier, II, 571. T. 
Huc, VIII, 82. Mareadă, IV, DB. Laurent, XVII, 606. 
Duranton, Su, 192.—Cont-ă. Aubry et Rau, IV, $ 320, p. 
166, 4 Demolombe, XĂXVIII, 12. Larombiăre, III, art. 
1251, i 4. Masse- Verge, III, $ 569, p. 429, n. '3. Pand. 

], 3454. 
2) pă fe., 1, 3467, 3585, Demolombe, XXVIII, 59. Larom- 

bitre, III, art. 1956, No. 15. Laurent, XVII, 629. 77. Huc,  
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Codul de comerţ fr. (714 Cod. com. rom.) derogând im- 
plicit de la art. 1111. In această din urmă privinţă însă, 
chestiunea este controversată, și părerea contrară este ge- 
neralmente admisă !). 

2 Imputaţiunea făcută de ereditor. 

Art. 1112.—Când debitorul unor deosebite datorii a pri- 
mit o chitanţă prin care creditorul impută aceea ce a luat spe- 
cial asupra unei din acele datorii, debitorul nu mai poate cere 
ca imputaţiunea să se facă asupra unei alte datorii, afară nu- 
mai dacă creditorul l'a amăgit sau la surprins. (Art. 953, 960, 
1111, 1113, 1506 C. C. Art. "1985 C. fr.). 

Art. 1506.—Când un asociat este pe sama sa creditor de 
o sumă exigibilă al unei persoane, debitoare asemenea şi cătră 
societate cu o sumă exigibilă, atunci aceea ce primeşte de la un 
aşa debitor va trebui să se socotească atât în creditul (creanţa) 
societăţei, cât și în al seu propriu, în proporțiunea ambelor cre- 
dite (creanţe), chiar când prin chitanța dată s'ar specifica că 
primirea s'a făcut numai pe sama creditului seu particular. 

Dacă însă prin chitanţa dată sar specifica că primirea s'a 
făcut numai în contul creditului (ereanţei) societăţei, atunci se 
va urma după această deelaraţinne. (Art. 1110 urm., 1507 C.C. 
Art. 1848 C. fi.). 

Dacă debitorul, în momentul plăţei, n'a făcut impu- 
tațiunea, sau a făcut 0 imputațiune care nu este valabilă, 

creditorul, care are în contra Îui mai multe creanţe de a- 
ceiaș specie, poate s'o facă prin chitanța ce eliberează de- 
bitorului : „(uofiens zero non dicimus îd guod solutum sit, în 
avbitrio est accipientis, cui potius debito acceptum ferat“* ?). 

  

VIII, 84, în fine. Mass, Dr. comm., IV, 2118. Feitu, Compte 
courant, 934 Noblet, Conupte epu-unt, 14. Boistel, Pr. de 
dr. comm. (ed. a 3-a), 854. Lvon- Caen et Renault, Dr. 
com., IV, 829. F. Herman, ÎL, art. 1956, No. 34 urm. 
Cl&ment, Ihude sur le com ple courant, 145. Cas. fr. D.P. 
54. 1. 119. D. P. 72.1. 100. Sirey, 72. 1. 223. Cpr. Cas. 
fr. Sirey, 99. 1. 199. —Art. 491 din Ante-proiectul Codului 
japonez este formal în această privinţă. V. Boissonade, op. 
ciț., II, 509.—Contră. Sebire et Carteret, Encyclop. du droit, 
yo "Compte courant, 29. 

1) Cpr. Laurent, XVII, 609. 'T. Huc, VIII, 84, in fine. Cas. 
fr. Pand. Ptriod. 1899. 1. 145 şi nota lui Bouvier- Bangil- 
Lon. Vedi autorităţile citate intrun sens şi în altul în Pand. 

„ Oblig., 1, 3468 şi în Lyon-Caen et Renault, Droif comm., 
Vi 215. 

2 L, 1; Dig., 46, 3, De solutionibus. Cpr. Pothier, IL, 566.— 
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In ce conşis- 
tă dolul şi 

surprinderea, 

COD. CIVIL.—0ARTEA IN.—TIT. IIL—CAP, VIII-a 1, $3.—ART. 1112. 

Pentru ca imputaţia făcută de creditor să fie validă, 
se cere însă ca ea să fie făcută, ca şi acea a debitorului, 
în momentul plăţei, sfatim atque solutum est, şi să figureze 
în chitanța acceptată de debitor. Imputaţiunea ce credito- 
rul face prin chitanța ce dă debitorului se consideră, în 
asemenea caz, ca 0 convenţie tacită, căci debitorul putând 
să impue imputațiunea creditorului, este presupus, de câte 
ori nu uzează de dreptul ce'i dă legea, a primi pe acea 
care o face creditorul în chitanță; de unde resultă că, 
de câte ori plata a fost constatată prin o chitanță pură 
și simplă, părțile sunt presupuse, prin tăcerea lor, a se fi 
referit la imputaţiunea legală, prevedută de art. 1113, şi 
creditorul n'ar mai putea, în urma facerei plăţei, să mo- 
difice această imputaţie legală ?). 

Debitorul, care ar fi acceptat chitanţa cu imputaţia 
făcută de creditor, n'ar putea cere ca plata să fie impu- 
tată asupra unei alte datorii. 

Asemenea cerere n'ar fi admisibilă din partea lui de 
cât atunci când el ar fi respins chitanţa redactată de cre- 
ditor, sau ar fi acceptat-o cu reserva alterioară a dreptu- 
lui seu ?). 

Debitorul ar putea însă să atace imputaţia chiar pri- 
mită de dânsul, când ea ar fi resultatul dolului sau a u- 
nei simple surprinderi din partea creditorului ?). 

Dolul consistă în manopere frauduloase sau uneltiri 
viclene, întrebuințate. de creditor în scopul de a înșala pe 
debitor asupra interesului ce el ar putea să aibă dea im- 

Art. 366 Cod. Art. 366 din Codul german nu admite dreptul creditorului 
german. de a face imputaţiunea. 

') Cpr. Pothier, 11, 566. Baudry, II, 1058. Laurent, XVII, 
611. Larombitre, III, art. 1235, No. 2. Demolombe, XĂVIII, 

-31. Pand. fe. 1, 3489 urm. Cpr. L.L.1şi 9, Dig., 46, 3, 
De solutionibus.. 

*). Pand. fr., I, 3492. Demolombe, XXVIII, 35, 36. Larom- 
__biere, III, art. 1955, No. 4. 
3) Dolul sau surprinderea trebue deci să emane de la Însuş 

creditorul (art. 960), căci dacă ele ar fi opera exclusivă a 
unui terţiu, debitorul n'ar putea să atace imputaţiunea, ci 
numai să exercite -o acţiune în daune contra: autorului do- 
lului san surprinderei (art. 998). Pand. fr., 1, 3496. Demo- 
lombe, XXVIII, 39. Larombiăre, III, art. 1955, No. 5. G. 
Giorgi, VII, 141. 
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IMPUTAȚIA PLĂȚEI FĂCUTĂ DE CREDITOR.—ART. 1112. 539 

puta plata asupra unei datorii în locul alteia, ear suprin= 
devea, în faptul de a se. folosi de eroarea debitorului, san 
de a abusa, de simplicitatea ori ignoranţa sa, spre a'l face 
şă primească. o imputațiune dăunătoare. Astfel ar fi, de 
exemplu, faptul de a face pe un debitor, eare nu ştie carte, 
să primească o chitanță de care el nw' şi arda samă. Sur- 
prinderea din partea creditornlui. care, în regulă generală, 
n'ar fi suficientă pentru anularea unui contract, poate fi 
invocată cu succes pentru a ataca imputaţiunea, legiuito- 
rul presupunând că, fiind vorba de o simplă plată, debi- 
torul nu î-a dat atenţiunea cuvenită și este expus a fi mai 
ușor înșalat de un creditor de rea credință 1). 

Dacă a existat dol sau macar surprindere din partea 
creditorului, aceasta este o chestie de fapt. 

În ce termen debitorul putea-va el să atace imputa- Termenul în 
țiunea făcută în chitanţa: primită de dânsul? După Du- care debito: 
ranton (XII, 193), debitorul ar avea 30 de ani conform atace impu- 
art. 1890, pentru că nu este vorba în specie de o acţiu- taţi făcută 
ne în anulare sau în stricarea unei convenţiuni, ear după Controversă, 
Demolombe (XXVIII, 40), prescripția decenală prevedută 
de art. 1900 ar fi aplicabilă în specie, pentru că este 
vorba de stricarea unei convenţiuni pentru causă de dol. 
Această din «urmă soluție: ne pare cea mai juridică. Debi- 
torul, în ori ce caz, va face însă foarte bine de aşi porni 
acțiunea îndată ce va descoperi dolul sau surprinderea, 
pentru ca tăcerea sa prelungită să nu fie considerată ca 
o aprobare a imputaţiunei făcute de creditor 2), 

Pothier (II, 566), reproducând legea romană 3), voea Imputaţia. 
ca imputaţia făcută de creditor să fie echilibrată. Această eveditorului 
condiție n'a - fost însă reprodusă de leginitorul modern, astăzi nevoe 
căci art. 1112 nu permite debitorului de a ataca imputaţiu- de a fi cehi 

1) Cpr. Pothier, II, 566. Laurent, XVII, 612. T. Huc, VIII, 
83. Pand. fr., 1, 3495. Demante, V, 200 bis:. Phivy, III, 62. 
Larombiere, III, art. 1255, No. 5. Demolombe, XXVII], 
38. Baudry, FI, 1058. Mareadă, IV, 725. Aubry et Rau, 
IV, $ 320, p. 167, t. şin.9. 

*) Opr. Demolombe, XXVIII, 40. Giorgio Giorgi, VII, 141. 
3). L. 1, Dig., 46, 3, De solutionibus, voea, în adever, „ca cre- 

„ ditorul să facă imputaţiunea pentru debitor așa cum elar 
fi voit ca ea să fie făcută, pentru dânsul, dacă el ar fi fost 
debitor .... dummnodo în id constituat solutum, în guod ipse, si 
deberet, esset soluturus,
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Art. 1506. 

Casurile în 

» 

C. CIV.—CARTEA III.—TIT. IIIL.—CAP. VIIL.—S-a 1, Ş 3. —ART. 1112, 1506 

nea făcută de creditor de cât atunci când ar exista dol, 
ceea ce nu este de cât o aplicare a dreptului comun, sau 
macar o surprindere din partea acestui din urmă. 

Acţiunea debitorului pentru simplul fapt că imputaţia 
făcută de creditor nu este echitabilă ar fi dat loc, în a- 
dever, la o mulţime de dificultăţi, grele de resolvit în fapt, 
pe care legiuitorul a voit să le înlăture !). 

Dacă chitanţa eliberată de creditor prevede că plata 
a fost făcută de debitor ca aconturi asupra diverselor sale 
datorii, ex universo debilo (L. 94, $ 3, Dig, 46, 3, De 
solutionibus), (A valoiv sur ses diftrentes dettes), asemenea, 
expresiuni generale cuprind numai datoriile sale civile, ear 
nu și acele naturale, precum şi datoriile actualmente exi- 
gibile, nu îusă și acele a cărora termen n'a ajuns încă la 
scadenţă *). 

Art. 1112 nu regulează, în privinţa imputaţiunei, de 
cât raporturile dintre creditor și debitor, terţii interesaţi 
neputând fi legaţi prin imputarea ce creditorul a putut să 
facă în dauna lor. | 

Astfel, după art. 1506 C. C., când un asociat este 
pe sama sa creditor de o sumă exigibilă a unei persoane, 
debitoare de asemenea și cătră societate cu o sumă exigi- 
bilă 3), atuncea aceea ce asociatul primește trebue să se 
impute atât asupra creanţei societăţei cât şi asupra crean- 
ței sale proprie, în proporţiunea ambelor creanţe, chiar când 
prin chitanţa dată s'ar specifica că primirea s'a făcut nu- 
mai pe sama creanței sale particulare. 

  

') Pand. fr., 1, 3498. Demolombe, XXVIII, 41. Laurent, XVII, 
612. Larombiere, III, art. 1955, No. 3. Aubry et Ran, IV, 
$ 320, p. 177,n. 9.—Contră. 'Toullier D., IV, partea 1, 176. 

*) Pothier, I[, 566, în fine. T. Huc, VIII, 83. Pand. fr., 1, 3500. 
Demolombe, XXVIII, 42. 'Toullier D., IV, partea 1, 178. 

5) Art. 1506 presupune că ambele creanţe sunt exigibile, a- 
care art. 1506 tât acea, a socistăţei cât şi a asociatului, însă el îşi pri- este aplicabil. 
Controversă. mește aplicaţie şi atunci când numai creanţa societăţei este 

exigibilă, pentru că interesul asociatului este, în asemene 
caz, mai puțin favorabil de cât în casul contrar. Cpr. Bau- 
dry et Wahl, Sociât, 200.—Vegi însă Guillouard, Socitte, 
210. Cpr. şi 'T. Huc, XI, 70.— Textul art. 1506 n'ar fi însă 
aplicabil dacă, în momentul plăţei, nici o datorie nu era 
exigibilă, şi în asemenea caz, imputațiunea făcută în chi- 
tanţă ar fi validă, chiar dacă asociatul ar fi făcut-o în in- 
teresul seu şi în dauna societăţei. Duranton, XVII, 401. 

 



IMPUTAŢIA PLĂŢEI FĂCUTĂ DE CREPITOR.—ART, 1506. 541 

Dacă însă, prin chitanța dată, sar specifica că pri- 
mirea sa făcut numai în socoteala creanței societăţei, a- 
tunci se va urma după această declaraţiune. . 

Presupunând deci că un debitor, care datorește 1200 
lei societăței şi 600 lei unuia din asociaţi, plătește aces- 
tui din urmă 300 lei, asociatul va varsa 200 lei în casa 
socială, păstrând numai 100 lei pentru dânsul. Suma dată 
societăţei este de doue ori mai mare de cât acea ceel 
păstrează pentru dânsul, pentru că creanţa societăţei este 
de două ori mai mare de cât a sa. Soluţia va fi aceiaș 
chiar dacă, în chitanţa liberată debitorului, asociatul ar 
fi imputat întreaga sumă de 300 lei asupra propriei sale 
creanţe, el nefiind în drept de a face o asemenea imputa- 
țiune, care ar compromite interesul societăţei prin imputa- 
rea facută în folosul său propriu 1). 

Disposiţia art. 1506 se întemeiază pe îndoitul prin- 
cipiu: 1% Că asociatul nu este stăpânul imputaţiunei, ne- 
putând să pue interesul s&u personal mai pre sus de cât 
acel al societăţei ; și 20 că el poate să lucreze în intere- 
sul societăței din care face parte. 

Acest text nu se aplică în casul când debitorul, de Casurile în 
bună credință 2), a făcut, conform dreptului ce'i dă legeacâre at.1506 
(art. 1111), imputațiunea asupra creanţei personale a a- aplicabil. 

sociatului, excludând cu desevârșire creanţa societăţei, pen- 
tru că debitorul nedatorindu-i nimic, uzează de dreptul seu 
arătând datoria ce el voeşte a achita. Dauna suferită, în 

„asemenea caz, de societate nefiind imputabilă asociatului, 
nu atrage din partea lui nici o responsabilitate 5). 

1) Cpe. Pothier, Societe, IV, 121. Baudry et Wahl, Societe, 200. 
Baudry, IL, 177. 'Thiry, IV, 195, p. LI. 

2) 'Pextul devine însă aplicabil îndată ce debitorul prin frau- 
dă face o  imputație favorabilă intereselor asociatului. 
Baudry et Wabl, Socicrs, 200. Guillouard, Idem, 211. La- 
rombiăre, III, art, 1255, No. 6. 

5 Baudry et Wabl, Societe, 200. Guillouară, Societe, 211. Lau- 
rent, XXVI, 260. Pand. fe.,-1, 3502. Troplong, Socicte, II, 
559. P. Pont, VII, 333. Pardessus, Dr. comm., IV, 1016. 
Larombitre, III, art. 1255, No. 6. Duvergier, Socicte, 336. 
Aubry et Rau, IV, $ 380, p. 556. Mass&-Vergă, IV, $ 116, 
p. 434, nota 10. F. Herman, IV, art. 1848, No. 3. Thiry, 
IV, 125. Demante, VIII, 27 bis II. Alauzet, Commeul. C. 
comm. II, 410.—Contră. Duranton, XVII, 401.  
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Acest text este: de asemenea inaplicabil de câte ori 
imputațiunea este legală (art. 1113) 1), sau de'câte ori 
debitorul care plăteşte este un asociat 2). -. 

EI se aplică însă ori cărui asociat creditor, asocia- 
tului administrator, ca și acelui însărcinat cu adminis- 
trația, în lipsa unui administrator numit (art. 1514)5), și 
după unii, chiar asociatului lipsit. de dreptul de a se a- 
mesteca în administraţia. societăţei, “prin faptul că dreptul 
de administraţie și de gestiune ar fi fost conferit numai 
unora din ei. 'Textul legei este, în adevăr, general și ori 
ce asociat, fie că el administrează sau nu administrează 
bunurile sociale, este: dator de a pune interesul societăţei 
mai pre sus de interesul seu propriu. S'a dis, în sistemul 
opus, că dacă coasociatul care nu are administrația nu este 
în drept dea da chitanță de sumele datorite societăţei, ni- 
mic nu | împedică însă de a face deligenţele necesare 

| pentru încasarea: acestor sume ?). 
„Aplicarea Mai mult încă, art. 1506 ar fi, după unii, aplicabil 
administea- ori cărui administrator convenţional sau legal, precum un 
serii legali mandatar, un epitrop, un barbat, un moştenitor benefi- 

ţionali. ciar, etc., care fiind în acelaş timp creditor personal al 
debitorului, ar imputa ceea ce i se plătește asupra crean- 
ței sale neexigibile, atunci când creanța mandantelui, mi- 
norului, temeei măritate sau a succesiunei ar fi exigibilă, 
și ca atare preferabilă. Asemenea imputaţiune fiind, în a- 
dever, un act de rea administraţie, nu poate să fie făcută 
în dauna părţei interesate 5). 

3% Imputaţiunea legală. 

Art. 1113. —Când în chitanţă nu se dice nimic despre im- 
putaţiune, plata trebue să se impute asupra aceleia din datorii 

  

') Guillouară, Sociâte, 210. Bandry et Wabl, 1dem, 200. La- 
rombiere, III, art. 1255, No. 6. Thiry, IV, 125. 

5) Pand. fr., 1, 3503. Cpr. C. Rouen. Sirey, 35. 2. 361. 
3) Baudry et Wabl, op. cit., 901. Guillouard, Societe, 211 bis. 
+) Vedi în acest sens, Baudry et Wahl, op. ciţ., 201. Duran- 

ton, XVII, 401. Mass6-Verge, IV, $ 1716, p. 434, n. 10, în 
fine. Delangle, Soc. comim., I, 170.—Contră. 'Troplong, Socit- 
t6, 058. Duvergier, Idem, 341. Larombiăre, III, art. 1955, 
No. 6. P. Pont, VII, 338. Guillouară, Socictă, 211 bis. 
Laurent, XXVI, 261. 'Thiry, 1V, 195, p. 111. 

*) Cpr. Larombiere, III, art. 1955, No. 7. Pand. fe., IL, 3506 urm. 

 



  

DESPRE IMPUTAŢIA LEGALĂ.—ART. 1113. 

ajunse la termen, pe care debitorul, în acel timp, avea mai mare 
interes a o desface. In caz de v datorie ajunsă la termen şi alta 
neajunsă, de şi această din urmă ) ar fi mai puţin oneroasă, im- 
putaţiunea se face asupra celei ajunse la termen. 

“Dacă datoriile sunt de egală natură, imputuţiunea se face 
asupra celei mai vechi; dacă datoriile sunt în toate egale, im- 
putațiunea se face proporțional asupra. tuturor. (Art. 1151, '1506 
C. C. Art. 1956 C. fr). 

Când în chitanţă nu se dice nimic despre imputațiu- 
ne, sau când nu există chitanță 2), întrun cuvânt, când 
nici debitorul, nici creditorul mau făcut imputaţiunea, ea 
se face de lege, în baza art. 1113, ţin6nduse samă atât de 
interesul creditorului cât şi de acel al debitorului. 

Imputaţiunea legală nu are loc de cât în lipsa impu- 
taţiunei părților 3), ufriusque demonstratione cessante, după 
cum se exprimă Papinian 4), şi judecătorii fondului au 0 
putere discreţionară pentru a constata acordul expres sau 
tacit al părților în această privință 5). 

De câte ori se stabilește că părţile n'au dispus nimic 
în această privinţă, imputaţiunea trebue să se facă după 
regulele următoare : 

Prima vegulă. — Dacă una din datorii este exigibilă, 
ear cealaltă neexigibilă, imputațiunea se va face asupra 
acelei exigibile, şi aceasta chiar dacă interesul debitorului 
ar fi contrar soluțiunei de faţă €). 

Din cele. mai sus expuse resultă că datoriile naturale, 

) Cuvintele de și această din urmă cuprind o greşală de ve- 
dacţie. 'Trebuea „dis, în adevăr, de și acea “dintăi, adecă 
datoria exigibilă, este mai puţin oneroasă de cât acea ne- 
exigibilă. Astfel se exprimă atât textul fr. (art. 1256) cât 
şi acel italian (art. 1258). Cpr. art. 366, $2 Cod. german. 

2) Pana. îr., I, 3485. Demolombe, XXVII, 33. 
5) Laurent, XVII, 614, 615. 7. Hue, VIII, 84. Demolombe, 

XXVII, 43, 44. Pand. fr., I, 3509. Larombiăre, III, art. 
1256, No. 1. Cpr. Cas. fe. şi C, Lyon. D. P. 73. 1.8.0. 
P. 75, 1. 33. Pand. Crhon. î. V, partea 1, p. 165. Pand. 
Period. 98. 1. 130, 131. Pand. Period. 9%. 1. 16. 

4 L. 97, Dig. 46, 3 De solutionibus. | 
5) Vedi sup: ă, p. 533, text şi n. 2. Cpr. Cas. fr, 2 iulie 1896 

şi 90 martie 1895. Pand. P iod, 98. i, 130; 131. Pand. 
Ptviod. 96. 1. 16. P. Huc, VIII, 84. 

6 Demolombe, XXVIII, 46, 7. Huc, VIII, S4. Pand. fr. 1, 
3524 urm. "Oper. 0. Rennes. D. P. 84. 2, 38. Vedi și art. 
366, $ 2 0. german. 
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Datorii na- 
turale. 

Greşală de 
redacţie.
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Aplicarea 
art. 1113 

CODUL CIVIL.—CART. IIL.—TI7, IIL.— CAP. VIÎL.—S-a 1,8 3—ART. 1113, 

pentru care creditorul n'are acţiune, nu sunt supuse im- 
putațiunei legale, pentru că ele nu sunt nici o dată exi- 
gibile !). - 

A doua regulă. — Dacă ambele datorii sunt exigibile 
sau neexigibile 2), imputaţiunea. legală se face asupra ace- 
lia pe care debitorul avea mai mult interes a o plati, a- 
decă care este mai oneroasă, avânduse în vedere situa- 
țiunea din momentul facerei plăţei, fără a se ţinea soco- 
teală de împrejurările ulterioare care ar putea să modifi- 
ce caracterul ambelor datorii 3). 

') Demolombe, XXVIII, 47. Larombiăre, III, art. 1256, No. 
3. Pand. fe., 1, 3527. Cpr. L. 94, $ 3, Dig., 46, 3, De so- 
lutionibus, 

:) Legiuitorul a prevădut în art. 1113 două casuri: 10 acel 
când, între mai multe datorii, unele sunt exigibile și altele 

Ja oaaul când neexigibile ; şi 2% acel când toate datoriile sunt exigibile ; toate dato- 
viile” sunt 

neexigibile. 
el n'a prevedut însă direct casul în care toate datoriile 
sunt neexigibile ; însă şi în asemene caz, imputaţiunea se 

Controversă. va, face, cu bună samă, tot după regulele admise în casul 
în care toate datoriile sunt exigibile, făcânduse abstracțiune 
de ori ce prioritate a scadenţei sau a exigibilităței. Cpr. 
Demolombe, XXVIII, 56. Pana. fr., 1, 3584. Baudry, II, 
1059, Larombiere, II, art. 1956, No. 11. Demante, V, 201 
bis II. Mass6-Verge, III, $ 562, p. 430, n. 8. Duranton, 
XII, 195. Laurent, XVII, 017. P. Huc, VIII, 84. Aubryet 
Rau, IV, $ 320, p. 167. Cas. fr. D. P. 53. 1. 316. Sirey, 
53. 1. 695.—Vedi însă Mareadă (IV, 726), după care, în 
asemenea caz, de câte ori datoriile au aceiaş natură, im- 
putația ar trebui să se facă asupra datoriei a cărei sca- 
denţă este mai apropiată. 

2) Demolombe, XXVIII, 48. Pand. fr., 1, 3529. PT. Huc, VIII, 
84.—Cât pentru chestiunea de a se şti care e datoria pe 
care debitorul avea mai mult interes de ao plăti, sau care 
datorie e mai oneroasă, după cum se exprimă art. 1113, 
aceasta este o chestiune de fapt, care atârnă de împrejură- 
rile fie cărei cause, și pe care judecătorii fondului o apre- 
ciază în mod suveran. Cpr. Laurent, XVII, 617. Demo- 
lombe, XXVIII, 49. 'P. Huc, VIII, 84. Pand. fe., 1, 3530. 
Aubry et Rau, IV, $ 320, p. 167, n. 19, în fine. Larom- 
biere, III, art. 1256, No. 6. Mass6-Verg6, III, $ 562, p. 
430, n. 7. Repert. Dalloz, Supplem. Oblig., 860. Bandry, II, 
1059. Cas. fr. D. P. 62. 1. 501. D. P. 84. 1. 459.—Faptul 
că imputația nu s'a făcut aşa cum trebuea să se facă nu 
poate fi propus pentru prima oară în casaţie. Cas. fr. D. 
P. 57. 1. 438. Pand. fr., [, 3533. 
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Astfel, între don€ datorii, din care una este garantată 
prin fidejusiune și alta negarantată, imputaţiunea se va face 
asupra celei garantate 1). 

Dacă debitorul are mai multe datorii garantate prin 
fidejusiune, imputaţia se va face asupra celei mai vechi ?). 

In caz când datoria nu este garantată prin fidejusiune Datorii ga- 
A . . “ată . -aă , : rantate prin de cât pro parte, există controversă asupra punctului de a fidejusiune 

se ști dacă plata parţială făcută de debitorul principal, în numai în : : : ie , + : parte. lipsa unei anume imputațiuni, trebue sau nu să fie ÎMpU-controversă, 
tată asupra părţei negarantate din datorie 5, 

Intre dou& datorii, din care una produce dobândă și Datorii pro- 
”  ductive de alta nu produce, plata se va imputa asupra celei mai o- dobândi. 

nervoase, adecă care este productivă de dobândi, ear între 
dou€ datorii care produc ambele dobândi, imputaţia se va 
face asupra celeia a cărei dobândă este mai mare €). 

Intre două datorii, din care una este privilegiată sau Datoriă pri- 
ipotecară și alta chirografară, imputaţia se va face asuprâpotecare ete. 
celei previlegiate sau ipotecare, pentru că privilegiile sau 
ipotecile, care grevează bunurile debitorului, sunt dauna- 
toare creditului, său 5). 

1) Datoria pentru care debitorul a dat o fidejusiune este mai 
oneroasă (gravior videtur quam ea gue pura est), pentru că 
prin una și aceeiaş plată el achită dou6 datorii, datoria 
sa principală şi datoria accesorie a fidejusorului. Apoi, 
prin liberarea, fidejusorului, debitorul dobândeşte un credit 
mai mare, Intre două datori, din care una este garantată 
prin fidejusiune şi alta negarantată, plata trebue să se im- 
pute de preferență asupra celei garantate. Cpr. Pothier, 
II, 567. Demolombe, XVIII, 48. T. Huc, VIII, 84. Aubry 
et Rau, IV, $ 320, p. 167, n. 92. Larombiăre, III, art. 
1926, No. 5. Pand. fe., 1, 3541. Baudry, II, 1059. Laurent, 
XVII, 619. Demante, V, 201 bis II. Mareadâ, IV, 7%. C. 
Orl6ans, D. P. 51. 2.66. C. Dijon, Repert. Dalloz, Supplm., 
Oblig., 856, n. 1. Sirey, 81. 1. 211. Cpr. L. 4, în fine şi L. 
5, Dig., 46, 3, De solutionibus. 

*) Cas. fr., 19 Nov. 1879. Pand. fr., 1, 3543. Râpert. Dalloz, 
Supplem.,.Oblig., 856, n. 1, colona 2. Sirey, Sl. 1. 211. 

5) Vedi supră, p. 935, text şi n. 2. Cpr. Pand. fr, 1, 3544. 
Repert. Dalloz, Supplem., Oblig., 857, 

%) Pand. fr., I, 3553 şi autorii citați acolo. 
3) Pand. fr., I, 3935. Laurent, XVII, 618. Thiry, III, 63. G. 

Giorgi, VII, 144. Baudry, II, 1059 şi toţi autorii. Cas. fr. 
şi C. Paris. D. P. 47. 4. 349. D. P. 99. 1. 119. Sirey, 99. 
1. 395. Cpr. L. 97, Dig, 46, 3, De solutionibus. 
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Intre dou datorii, din care una este personală și alta 
solidară, imputaţiunea se va face asupra celei personale 1). 

Intre două datorii, din care una este necontestată și 
alta contestată, acea necontestată se consideră ca mai o- 
neroasă, și deci imputațiunea se va face asupra ei ?). 

Intre done datorii, din care uua este garantată prin 
o clausă penală, și alta negarantată, sau din care neplata 
uneia expune pe debitor lao decădere, la o acţiune în 
resoluțiune sau în daune, ear cealaltă nu presintă aceleași 
caractere, se înțelege că imputaţia se va face asupra ce- 
lei dintăi, ear nu asupra celei din urmă 8). 

Intre două datorii, din care una este constatată prin 
un titlu executor și alta prin un titlu sub semnătură pri- 
vată, imputaţiunea se va, face asupra celei dintăi 4), etc, 

Intr'un cuvânt, de câte ori ambele datorii sunt exi- 
gibile sau neexigibile, imputațiunea se va face asupra da- 
toriei celei mai oneroase, legiuitorul făcând în specie cea 
ce ar fi făcut însuș debitorul, dacă ar fi usat de dreptul 
seu (art. 1110). Creditorul, în casul de faţă, nu se poate 
plânge, întru cât, prin asemenea procedare, drepturile sale 
nu sunt de loc atinse ?). 

A treia regulă. — Dacă toate datoriile sunt exigibile 
sau toate neexigibile, și dacă debitorul nu are nici un in- 
teres de a achita una înaintea celeilalte, imputaţiunea se va 
face asupra datoriei celei mai vechi, adecă care a luat mai 
întăi naștere 5, ear nu care a devenit mai întăi exigibilă, 

) Pand. fr., T, 3549. Demolombe, XXVIII, 48. Larombiere, 
III, art. 1296, No. 5. T. Huc, VIII, 84. Repert. Dalloz, 
Supplem., Oblig., 859. G. Giorgi, VII, 144. Cpr. Cas. fr. D. 
P. 69. 1. 283. Trib. Bourges, 31 dech. 1888. La Lo; din8 
martie 1889. 

2) Pothier, I1, 567. Baudry, II, 1059. Larombiere, loco cit. 
Pand. fe., 1, 3557. 

3) Demolombe, XXVIII, 48. Larombitre, III, art. 1956, No. 
5. Duranton, XII, 199. 'Poullier D., IV, partea I, 179. Pand. 
fr, L, 8558. Giorgio Giorgi, VII, 144. Cp. L. L.4 şi 1, 
Dig., 46, 3, De solutionibus. 

4) Demolombe, XXVIII, 48. G. Giorgi, VII, 144. Larombiere, 
III, art. 1256, No. 5. Pana. fr., 1, 3552. — Vedi însă Cas. 
fi. Repert. Dalloz, Louage, 331. 

5) Cpr. Laurent, XVII, 611. Pand. fi, 1, 3528. 
% Pothier, II, 567. Bandry, IL, 1059. 7. Huc, VIII, 84. Mour- 

lon, II, 1378. Demante, V, 201 bis IV. G. Giorgi, VII, 

  

 



  

DESPRE EFECTELE IMPUTAȚIUNEI. 

așa precum pe nedrept susţin unii autori 1), pentru că le- giuitorul înţălege a vorbi aici de vechimea datoriei, ear nu de exigibilitatea ei. 
Disposiţia art. 1113, după care plata trebue să se impute asupra datoriei celei mai vechi fiind generală, se 

aplică în toate casurile în care nu s'a făcut o imputaţiu- 
ne specială 2). 

A patra și ultimă regulă. -— Dacă toate datoriile au aceiaș natură și aceiaş dată, imputaţia se face proporțio- nal asupra tuturor 3). Creditorul primeşte, ce e dreptul, în asemenea caz, o plată parţială, contrar art. 1101; însă vina este a lui, pentru că el nu avea de cât să facă im- 
putațiunea conform art. 1112 4). Imputaţiunea proporțională asupra tuturor datoriilor resultă deci, în specie, din însuș necesitatea lucrurilor. 

Efectele imputaţiunei. 

Imputaţiunea nefiind de cât o plată, ca ori ce plată, are de efect stângerea datoriei asupra căreia ea este în- dreptată, cu toate accesoriile ei, privilegii, ipoteci, fideju- siune, etc. 5). Creditorul și debitorul n'ar mai putea, prin modificarea imputațiunei, să facă să renască aceste garan- 
ţii reale sau personale, plata o dată făcută constituind 
  

  

145. Demolombe, XXVIIT, 52. Pana. îv., 1, 3573. Râpert. Dalloz, Supplem., Oblig., 864. Cpr. L. 5, Pr., Dig., 46,3, De solutionibus, unde se dice: „Si autem nulla pregravel (id est si oinnia nomina similia Fuerint) în antiquiorem“. Intre mai multe darorii, care sunt de o potrivă oneroase (ruter mehreren gleich lăstigei), prestațiunea stânge pe cea mai veche (die ăltere), dice art. 366, $ 2 C. german. ') Marcad6, IV, '126. Laurent, XVII, 622. Larombiere, III, art. 1256, No. 13. Duranton, XII, 194. 'Toullier D., 1V, partea 1, 183. 
2) Cpr. C. Dijon. D. P. 99. 2. 20, 
3) „Ilud non ineleganter scriptum esse Pomponius ait, si par et dierum et contractuum causa sil, er omnibus summis pro poi'- Hone videri solutum“. L. 8, Dig, 46, 3, De solutionibus. *) Cpr. Laurent, XVII, 693. Demolombe, XXVII, 53. Larom- biere, III, art. 1956, No. 14. Pană. îr., 1, 3581. Conform : art. 366, $ 2, în fine, C. german. 
5) „În omnibus speciebus libevationum, etia accessiones liberan- tur, puta adpromissores, hypotecce, pignora“. L. 45, Dig., 46, 3, De solutionibus. 
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un drept câștigat pentru cei deal treilea. O datorie poate, 
să renască, ce e dreptul, în urma stângerei ei, prin con- 
venţia părţilor, capabile şi având exercițiul drepturilor 
lor, fără însă ca asemenea convenţie să aducă vre o jig- 
nire celor de al treilea 1). 

Această soluție este a fortiori admisibilă de câte ori 
imputațiunea s'a făcut în mod contradictor cu cei de al 
treile interesaţi, căci, în asemenea caz, existând o conven- 
țiune, convențiile legal făcute au putere de lege între 
părțile contractante (art. 969) 2). 

Despre ofertele de plată şi despre consemnaţiune. 

Intărdierea în executarea unei obligaţiuni poate să 
provie nu numai dela debitor 3), dar și de la creditor. 

Intărdierea este imputabilă creditorului atunci când 

acesta refusă, fără cuvânt, îndeplinirea prestaţiunei datorite. 
Cod. german. In Codul german, simplul refus din partea, creditoru- 

lui de a primi prestaţiunea oferită, pune pe creditor în în- 
tărdiere (art. 293) 4). 

Dreptul 
nostru. 

In dreptul nostru, ca și în acel francez, oferta re- 
ală 5), adecă materială, efectivă a însuș lucrului datorit, 
nu este de cât o condiţie prealabilă a consemnărei și nu 

1) 'T. Huc, VIII, 84. Laurent, XVII, 613. Demolombe, XXVIII, 

?) 

i) 

*) 

61, care reproduce în acest sens considerentele unei deci- 
siuni a Curţei de casaţie din 25 inlie 1864 (Sirey, 64. 1. 
452). Pand. fe., 1, 3590. Aubry et Rau, IV, $ 320, p. 167. 
Cpr. C. Lyon. D. P. 82, 9. 217. 
Cpr. Laurent, loco cit. Demolombe, XXVIII, 62. Pand. fr. 
I, 3591. C. Caen, D. P. 71. 2. 184 şi Sirey, 10. 2. 180. 
In regulă generală, şi afară de excepţiunile admise de lege, 
pe care le am examinat supră, p. 364 urm., debitorul nu 
este de drept în întărdiere prin inexecutarea obligaţiei sale, 
ci trebue să fie somat sau interpelat de creditor, căci, alt- 
fel, acest din urmă ar fi presupus a fi consimţit ca obliga- 
ţia, să fie executată mai tărdiu. Vedi supră, p. 361 urm. 
„Der Glăubiger kommt în Verzug, wenn er die ihm anugebo- 
tene Leistung nicht annimmt“ (art. 293). 
Oferta se dice reală (de la res, lucru), pentru că însuş lu- 
cerul datorit trebue să fie oferit creditorului : „Prestaţiunea 
trebue să fie oferită creditorului in realitate, dice art. 294 
din Codul german, aşa cum trebue să fie efectuată.“ „Die 
Leistung muss dem Glănbiger so, sie sie zu beacirhen ist, that- 
săiehlich angeboten aerdent. 

  

 



      

OFERT.DE PLATĂ ŞI CONSEMNARE.—ART. 11140. C., 60£ URAM. PR. CIV. 

produce prin ea însuş nici un efect. Codul nostru nu cu- 
noaște deci adevărata teorie a întărdierei creditorului (mona - 
nceipientis) şi singurul efect pe care poate să'l producă. 92... 
ferta făcută în mod Yad, este liberaică debitorului prin 
consemnarea sumei sau lucrului datorit 1). 
——Sistemat-tegei-este-restMmăt Tii”ărt 1114. Eată cum 
se exprimă acest text. 

Art. 1114, Ş 1.—Când creditorul unei sume de bani ?) refusă 
de a primi plata, debitorul poate săi facă oferte veale, şi refu- 
sând creditorul de a primi, să consemue suma 3). (Art, 1116, $ 
2, 1632, $ ultim, 1807 C. C. Art. 604 urm. Pr. civ, Art. 314, 
316, 320 C. com. Art. 1957 C. fe.). 

Art. 604 Pr. civ.—Când debitorul va voi să plătească a- 
ceea ce e dator şi creditorul nu va voi să primească plata, de- 
bitorul e în drept a face oferte reale şi a consemna aceea ce e 
dator. (Art. 605 urm. Pe, civ., 1ti4urm. C. C. Art. 815 Pr. fr.), 

Art. 605 Pr. civ.—Spre acest sfârşit, el va face credito- 
raului, prin mijlocirea unui agent de lângă tribunalul domiciliu- 
lui acestuia 4), o somaţiune ca să primească valoarea datorită. 

“ In această somaţiune se va arata diua, oara și locul când 
suma oferită are să fie depusă 5). (Art. 604, 606 urm. Pr. civ. 
Art. 1114 urm. C. C. Art 47 Regul. portăreilor din 1865. Ant. 
19, $ 6 L. timbr. Art. 812 Pr. fi.). 

Art. 606 Pr. civ.—Dacă creditorul refusă primirea sumei, 
agentul judecătoresc va încheia, proces-verbal de respunsul seu 
şi va menţiona dacă creditorul a subseris, ori n'a putut, sau n'a 
voit a subscrie. Debitorul va putea, în acest caz, spre a se li- 
bera, să consemneze suma sau lucrul oferit, observânduse cele 
prescrise în art. 1116 C. C.6). (Art. 604, 605,607 urm. Pr. Civ. 
Art. 1114 urm. C. C, Art. 813, 814 Pr. civ. fe.). 

*) Cpr. T. Huc, VIII, 85 şi 93. 
*) Textul fn. adaogă: sau a unui lucru. 
3) Textul fr. adaogă : sa lucrul oferit. Cpr. art. 1959 C. ital., 

1440 C. olandez, 1176 C. spaniol, art. 606 C. pr. civ. TO. 
care vorbeşte de asemenea de consemnarea lucrului oferit. 

*) Proiectul D-lui Ministru C. Dissescu adaogă: sau a domi- 
ciliului ales. 

*) In acest $, Proiectul de mai sus se exprimă astfel: „când 
și unde suma sau obiectul oferit are să fie predat. 

6) Eată cum se exprimă art. 606 din noul Proiect al D-lui C. 
Dissescu: „Dacă creditorul nu voește să se presinte sau să 
primească suma sau obiectul oferit, agentul judecătoresc va. 
încheia, proces-verbal şi va arăta dacă creditorul a iscălit, 
ori n'a putut, sau n'a voit să iscălească.— Datornicul, în a- 
cest caz, va putea, spre a se libera, să consemneze suma 
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Debitorul putând să aibă interes de a se libera, de 
ex., pentru a se descarea de riscurile lucrului, pentru a 
face să înceteze dobânda, pentru a'şi degreva imobilele de 
privilegiile sau ipotecile care le afectează, etc., va putea, 
în contra voinţei creditorului, care m'ar avea nici un mo- 
tiv leginit de a refusa prestațiunea datorită, să se libereze 
de obligaţiunea sa, fie că ea consistă într'o sumă de bani, 
fie în un alt lucru determinat ori nedeterminat, întrun 
fapt sau în o abstenţiune, prin mijlocul unei consemnări, 
precedate de o ofertă reală făcută prin portărei, oferta 
verbală neproducând nici un efect. 

Pentru a putea însă recurge la această procedură, 
debitorul trebue să fi oferit mai întăi de bună voe plata 
creditorului și el s'o fi vefusat. Aceasta resultă din art, 
1114, Ş 2: „Când ereditorul unei sume de bani refusă de 
a primi plata, dice acest text, debitorul poate să'i facă 
oferte reale, etc.“ 1). 

“Oferta reală consistă în presentarea efectivă și ma- 
terială a însuș lucrului datorit creditorului, ear consemna- 
rea (de la cum signave, pentru că suma consemnată era 
altă dată închisă în saci pecetluiţi, fără a fi numerată) 2), 
în depunerea lucrului datorit întrun loc anume aratat fie 
de lege, fie de justiţie, pentru a remânea la disposiţia cre- 
ditorului 3). 

sau lucrul oferit /a casa de depuneri sau administrația  fi- 
nanciară a județului respectiv, ear vecipisa se va depune la 
corpul portăreilor trib. domiciliului creditorului“. Cuvintele sub- 
liniate sunt acele schimbate sau adaose în proiect. 

1) Vedi infră, p. 551, nota 1 și p. 386. „Considerând, dice 
Curtea din Bucureşti că, conform art. 1114 C. C. și 604 
Pr. civ., fie care debitor are dreptul să se libereze de obli- 
gaţiunea, sa, și când creditorul vefusă plata, el poate recurge 
la formele ofertei şi consemnaţiunei care, dacă sunt făcute 
conform legei, liberează pe debitor. ete.“ Dreptul din 1896, 
No. 23. 

2) Loyseau, Ty. des offices, Cartea ÎI, capit. 6, No. 23. Cpr. 
Pand. fe., I, 4146. Laurent, XVIII, 181. 

3) Consemnarea primeşte câte o dată numele de sechestru (art, 
1632). Cpr. Garsonnet, Pr. cio., VI, p. 320, n. 1, $ 1319. 
Domolombe, XXVIII, 13. Pand. fv., 1, 4146. Sechestrul 
judiciar era admis şi în Codul Calimach (art. 451 cores- 
pundâtor cu art. 347 din Codul austriac). Vedi supră, p. 
467, nota 4. | 

 



|| 
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Presentarea, efectivă și materială a lucrului datorit Art 605 
se face prin o somaţie adresată creditorului prin mijloci- Pr div. 
rea unui portărel de pe lângă tribunalul domiciliului a- 
cestuia, în scop de ași primi banii sau lucrul datorit. 

In această somaţie trebue să se arăte diua, oara și 
locul, când și unde suma sau lucrul datorit are să fie de- 
pus (art. 605 Pr. civ.). 

Dacă creditorul sau persoana. împuternicită a primi 
plata în locul lui, acceptă oferta făcută prin mijlocirea 
ofițerului public, acesta plăteşte luând chitanţă, cheltue- 
lele ofertei fiind, în asemenea caz, în sarcina creditorului 
(art. 1117)?), i 

Dacă creditorul refusă din contra de a primi plata, Art, 606: 
agentul judecătoresc încheie un proces-verbal constatând 
natura sumei sau a lucrului oferit, neprimirea din partea cre- 
ditorului, respunsul lui, precum și dacă el a subscris, ori 
n'a putut sau n'a voit a subscrie (art. 606 Pr. civ.). 

Procedura variază după -cum datoria are de obiect o 
sumă de bani sau un corp cert şi determinat. 

Casurile în care datoria are de obicet o sumă de bani.— 
Condiţiile cerute pentru validitatea ofertei. 

Art. 1115.—Pentru ca ofertele să fie valabile trebue: 
10 Să fie făcute creditorului, ce are capacitatea de a primi, 

sau aceluia ce are drept de a primi pentru dânsul (art. 1096— 
1099 c. c.); 

2 Să fie făcute. de o persoană capabilă de a plăti (art. 
1093, 1095); 

30 Să fie făcute pentru toată suma exigibilă, pentru rendite 
şi dobândi datorite, pentru cheltueli lichidate şi pentru o sumă 
oare care în privința sumelor nelichidate, sumă asupra căreia se 
poate reveni, după lichidarea acelor cheltueli (art, 1100, 1101); 

4” Termenul să fie împlinit, dacă a fost stipulat în favoa- 
rea creditorului (art. 1023, 1024 C. C. art. 316 C. com.). 

5” Condiţiunea sub care datoria sa contractat să se fi în- 
deplinit (art. 1017, 1099); 

  

1) Pentru ca cheltuelele să fie în sarcina creditorului, debito- 
vul trebue să justifice că ela voit să plătească de bună 
voe şi creditorul a refusat plata; căci altfel cheltuelele ar 
fi în sarcina debitorului, care nu poate recurge la' oferta, 
reală de cât atunci când creditorul refusă plata oferită, pe 
calea amiabilă (art. 1114 $ 1). Veqi înfră, p. 586, explic. 
art. 1117. 

Pr. eiv.
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căreia trebue 
să se facă 

oferta reală . 
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60. Ofertele să fie făcute în locul ce' s'a hotărit pentru 
plată, şi dacă locul pentru plată nu s'a determinat prin o con- 
vențiune specială, să fie făcute sau creditorului în persoană, sau 
la domiciliul seu, sau la domiciliul ales pentru execuţitinea con- 
venţiunei (art. 87 urm., 97, 1104, 1191). 

1” Ofertele să fie făcute prin un ofiţer public, ce era com- 
petinte pentru astfel de acte. 

Procesul verbal încheiat de ofiţerul public să indice nu- 
merul și calitatea monetelor oferite, să facă menţiune de res- 
punsul creditorului, și să arăte dacă creditorul a subscris, a re- 
fusat sau a declarat că nu poate subserie 5). (Art. 606 Pr. civ., 
1258 C. fr. Art. 812, 813 Pr. civ.fr.). 

Pentru ca ofertele reale să fie valide, se cer mai multe 
condițiuni, a căror neîndeplinire atrage nulitatea ofertei. 

1% Ele trebue să fie făcute creditorului capabil de a 
primi, sau acelui ce este în drept de a primi pentru dân- 
sul, de ex. mandatarnlui său convențional, învestit cu un 
mandat regulat 2), sau mandatarului său legal, precum : epi- 
tropul seu, etc., căci, altfel, creditorul ar fi în drept de a 
refusa o plată pe care legea îl opreşte de a o primi. 

Oferta reală mai poate încă să fie făcută persoanei 
arătate prin contract pentru primirea plăţei 9). 

Dacă creditorul este minor, oferta se va face persoa- 
nei care gerează tutela. 

Dacă este vorba de mama supraviețuitoare, căreia ta- 
tăl a lăsat un consiliu îngrijitor pentru toate actele rela- 
tive la tutelă, sau numai pentru oare care acte, între care 
figurează și misiunea specială de a o asista pentru primi- 

1) Acest ultim alineat nu există nici în textul fi., nici în tex- 
tul corespundător italian (art. 1260), şi este adaos de legiui- 
torul nostru, după art. 812 și 813 Pr. civ. fe. Cpr. ant. 
606 Pr. civ. rom. Pand. fr. 1, 4688 urm. 
Vedi supră, p. 456 urm. Cpr. Cas. fr. D.P. 85. 1. 161. 
Mijlocul tras din împrejurarea că oferta a fost făcută unei 
persoane, care nu avea mandat dela creditor de a o prini, 
nu poate fi propus pentru prima oară în casaţie. T. Huc, 
VIII, 86. Pand. fr., 1, 4494. Cas. fr. D. P. 79. 1. 308 şi 
Şirey, 79. 1. 407. 

3) Cpr. Pothier, II, 574. Laurent, XVIII, 147. 7. Huc, VIII, 
86. Duranton, XII, 203. Pand. fr., 1, 4481. — Dacă tiuul 
creanţei arată o persoană având calitatea, de a primi oferta, 
debitorul o va face acestei persoane. Garsonnet, Pr. cir, 
VI, $ 1311, p.309. Merlin, Repert. t. 11,v Ofres, p. 140. 

Lc:
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vea sumelor datorite minorului (art. 345) oferta se va 
face atât mamei epitrope cât și consiliului ?). 

Dacă creditorul este un minor emancipat, oferta i se 
va face lui de câte ori va fi vorba numai de veniturile 
sale (art. 427); ea se va face însă și curatorului stu de 
câte ori va fi vorba de un capital (art. 428). 

In caz de faliment al creditorului, sindicul represen- 
tând masa creditorilor sei, are putere și calitate de a pri- 
mi oferta reală din partea adjudicatarilor bunurilor fali- 
tului 2). | | 

In caz de vânduirea unui sechestru judiciar, oferta 
reală nu se poate face de cât acestui sechestru, care sin- 
gur are calitate de a primi sumele datorite creditorului și 
de a da chitanţă de primirea lor 3). 

Dacă creditorul a cedat dreptul său, oferta nu se va 
face cesionarului, ci tot creditorului, cât timp cesiunea n'a 
fost notificată (art. 1393) 4). 

Dacă suma datorită a fost dată sau legată în usu- 
fruct, oferta se va face usnfructuarului, ear nu nudului 
proprietar ?), 

20 Oferta reală trebue să fie făcută de o persoană Persoanele 
capabilă de a plăti, căci, altfel, creditorul âr putea să e-Care pot face 
fuse prestațiunea oferită, spre a nu se expune acţiunei în 
repetiţie. 

Ori ce persoană capabilă de a plăti are deci capaci- 
„ tatea de a face o ofertă reală. 

Astfel, asemenea oferte pot fi făcute nu numai de în- 
suș debitorul, dar și de orice persoană interesată la achi- 

1) T. Huc, VIII, 86. Bioche, Dictionn. de procâd., v* Ofres 
No. 161. Pand. fr., 1, 4482. Demolombe, XXVIII, 10. Gar- 
sonnet, Pr. cit, VI, $ 1317, p. 810.—Contă. C. Bordeaux. 
D. P. 11. 2. 124 şi Sirey, 70. 2. 272. Râpert. Dalloz, Sup- 
plem., Oblig., 883; . 

2) Garsonnet, op. cit., $ 1317, p. 309. Pand. fr, 1, 4484. F. 
Herman, III, art. 1258, No. 4. Laurent, XVIII, 148. 

3) Pand, fe., L, 4486. Trib. Lyon, 30 Nov. 1831. Râpert. Dalloz, 
Supplen., Oblig., 883, în fine. 

*) Pand. fr., 1, 4489. . 
?) Pand. fr., loco supră cit. Dumesnil, Lois et Reg]. sur la caisse 

des depots et consignations dans ses vapovis avec les particu- 
liers, les afficiers ministeviels, ete, (ed. a 2-a, 1853), 150.
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tarea datoriei, precum: un coobligat sau un fidejusor, sau 
chiar o a treia persoană neinteresată 1). 

Epitropul are de asemenea capacitatea de a face, fără 
autorisarea consiliului de familie, o ofertă reală în numele 
minorului, pentru a conserva, drepturile şi interesele aces- 
tui din urmă. 

Minorul sau femeea măritată, autorisaţi a face comer- 
ciu (art. 10 urm., 15 urm. C. com.), an capacitatea de a 
face oferte reale fără autorisarea nimărui, pentru tot ce 
privește comerciul lor, | 

30 Debitorul neputând, în principiu, fi silit a primi o 
plată parțială (art. 1101), şi oferta, reală ţinând loc de 
plată, ea trebue să cuprindă tot ce debitorul datorește cre- 
ditorului. De aceea, ea trebue să fie făcută pentru tot ca- 
pitalul exigibil, pentru rentele și dobândile datorite 2), pen- 
tru cheltuelele lichidate 2), şi pentru o sumă oare care în 
privința cheltuelelor nelichidate 4), vemănând ca aceste chel- 
tueli să fie complectate în urma lichidărei lor. 

Oferta reală, care mar cuprinde totalitatea capitalu- 
lui datorit, a dobândilor exigibile și a cheltuelelor lichi- 

  

') Laurent, XVIII, 149. Bioche, op. cit. vo Ofres vtelles, No. 4. Demolombe, XXVIII, 71. Pand. îr., 1, 4495. Larombitre III, art. 1957, No. 16. Vegi supră, p. 435 urm. . Oferta reală care war cuprinde toate dobângile datorite ar 
fi insuficientă, cu toate că creditorul n'ar avea un titlu exe- 
cutor pentru a cere plata lor. Cas. fe. Sirey, 99. 1.454. D. 
P. 96. 1. 64. 

2) Cheltuelele lichidate sunt acele determinate prin o hotărire 
condemnatorie. Pand. fe., 1, 4553. C. Dijon, 21 Ianuar 1870. 
Debitorul nu este deci obligat a cuprinde în oferta ce face 
creditorului cheltuelele procesului verbal acelei oferte. Cas, 
fr. Sirey, 99. 1. 37. , 1) Nu este necesar ca suma oferită pentru cheltuelele nelichi- 
date să fie aproximativ egală cu suma la care se sue aceste 
cheltueli, oferta unei sumi oare care, ori cât de mică ar fi, 
ajunge dacă este serioasă. Cheltuelele lichidate şi doben- 
dile exigibile trebue însă să fie uferite în întregimea lor. 
Cas. fr. D. P.88.1. D17, Baudry, ÎI, 1062. Laurent, XVIII, 
164. Garsonuet, op. cit. VI, p. 312. Demolombe, XXVIII, 
18. Pand. fe., 1, 4572 urm. — Oferta ar fi suficientă chiar 
când suma cheltuelelor nelichidate oferită de creditor, ar fi 
cu mult mferioară cheltuelelor reale, şi creditorul cunoştea 
această insuficienţă. Laurent, XVIII, 166. Pand. fr, I, 
4516.—Contră. C. Paris. D. P. 71. 1.321 și Sirey, 72.1. 173. 

9 
—
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| date, ar fi nulă, chiar dacă debitorul s'ar oferi de a le 
„complecta mai în urmă, căci numai asupra cheltuelelor ne- 
„lichidate se poate reveni mai în urmă, nu însă asupra 
„sumelor exigibile şi a accesoriilor lor lichide ID), | 

O simplă eroare de calcul a dobândilor, nerectificată 
“în timpul oportun, adecă înainte de consemnare, ar atrage 
nulitatea ofertei, pentru că, în asemenea caz, oferta n'a 
fost făcută pentru toată suma datorită =). 

Art 1115, $ 3 cerând, pentru ca oferta să fie vali-   dă, ca ea să cuprindă toată suma exigibilă, înțelege a vorbi 
'de capitalul exigibil în momentul ofertei ; de unde resultă 
„că, dacă suma datorită este plătitoare în mai multe ter- 
„mene, creditorul va putea face mai multe oferte succesive 
la scadenţa fie cărui termen 3). 
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In regulă generală, oferta trebue, după cât am vedut, Ofertă ex- 
cesivă, să cuprindă toată datoria, capete, procente și cheltueli, go troveraă, 

nici mai mult, nici nai puţin. De aceea unii autori declară 
nulă ori ce ofertă excesivă, care ar fi mai mare de cât 
suma datorită 4). Majoritatea antorilor validează însă ase- 
menea ofertă, cel puţin în casul când creditorul o refusă 
pur și simplu, fără a da nici o explicaţie, sau când ea ne- 
fiind tăcută în persoana debitorului, ci la domiciliul seu, 
agentul judecătoresc n'a găsit pe nimene la acest domiciliu, 
pentru că ar fi nedrept de a anula o ofertă, sub cuvânt 
că ar fi excesivă, atunci când debitorul wa fost pus în 
jo 

1) Cpr. Cas. fr. D. P. 67. 1. 908, D.P. 88. 1. 217. Pand. 
Period. 88. 1. 30. Pand. Ptriod. 98. 1. 488. D. P. 99. 1. 103. 
C. Pau. D. P. 87. 2. 16. C. Bucureşti, Dreptul din 1896, 
No. 23. Laurent, XVIII, 152. Demolombe, XXVII, 175. 
Pand. fr., 1, 4513. Tarombiere, III, art. 1958, No. 6. 7. 
Huc, VIII, 87. F. Herman, III, art. 1958, No. 20 urm. 
Repert. Dalloz, Suppltm., Oblig., 988. Dumesnil, Lois et regl. 
sur la Caisse des consignations, ete., 180. Garsonnet, op. cit., 
VI, $ 1317, p. 311. 

:) Cas. fe. D. P. 85. 1. 205. 'P. Huc, VIII, 87. Pand. fr. |, 
4512, 4544. Râpert. Dalloz, Supplâm., Oblig., 892. Laurent, 
XVIII, 156. F. Herman, III, art. 1258, No. 18, 19. Larom- 
biere, III, art. 1258, No. 6. Garsonnet, op. cit, VI, p. 
311, 319. 

2) Duranton, XII, 206. Pand fi, 1, 4593. 
*) Duranton, XII, 205. Merlin, Râpert., t. 11, p. 140, v” Offres 

vcelles, nota 1.  
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posiție, prin observaţiile creditorului, de a o reduce la 
cifra exactă a datoriei 1). 

Remâne însă bine înţeles că ofertele excesive, făcute 
de debitor cu rea credință și cu scopul vedit și răutăcios 
de a prelungi procesul, vor fi anulate de judecător ?). 

Dacă excedentul provine însă din o eroare de calcul, 
oferta va putea fi validată 3). 

Oferta reală trebue să cuprindă și să indice întrun 
mod special o sumă suficientă pentru fie care articol din 
care se compune datoria, capete, procente, cheltueli lichi- 
date și nelichidate. Insuficiența sumei oferite pentru unul 
din punctele de mai sus, atrage nulitatea ofertei, chiar 
dacă toate sumele oferite ar fi la un loc suficiente pentru 
plata întregei datorii. Legea nu admite, în adevăr, com- 
pensaţia între excedentul unui articol și deficitul altuia *). 

In principiu, oferta trebue să fie pură şi simplă, de- 
bitorul neputând să adaoge ca condiţie nici o clausă sau 
veservă de natură a atinge drepturile creditorului 5). El 
poate însă să ceară remiterea titlului plătit, ştergerea in- 
scripției luate în virtutea acestui titlu, o chitanţă în re- 
gulă, ete., pentru că o ofertă acceptată de creditor sau va- 
lidată de justiţie echivalează cu plata $). 

| Oferta, pentru a libera pe debitor, trebue să fie reală, 
adecă să fie făcută în monetă sunătoare, ear nu în bilete 
de bancă, care, la noi, nu au curs forţat. Vom aplica deci 
în specie regulele expuse în privinţa facerei plăţei ?, 

') Demolombe, XXVIII, 80. Marcads, IV, 733. Lavombitre, 
IUL, art. 1258, No. 8. Pand. fr., 1, 4530. Laurent, XVIII, 
156. Demolombe, V, 203 bis 1. 'Toulier D., IV, partea 1, 
193, 194, Garsonnet, op. cit, VI, p. 311. 

*) Pand. fr., 1, 4534. Cas. fr. Râpert. Dalloz, Oblig., 2106, n. 2. 
2) Laurent, XVIII, 156. Pand. fr., 1, 4535. 
+) 'T. Huc, VIII, 87. Laurent, XVIII, 160. Pand. fe., 1, 4581. 

g. Bordeaux, Repert. Dalloz, Odlig., 209%, n. 1 şi Sirey, 33. 

5) Cpr. C. Bucureşti, Dreptul din 1896, No. 23. G. Giongi, 
: Teoria delle obbligazioni, ete., VII, 269. 

6 Cpr. T. Huc, VIII, 87, în fine. Pand. fi., 1,4598. Laurent: 
XVIII, 187. Demolombe, XXVIII, 82 urm. Larombitre, 
II, art. 1258, No. 11. Duranton, XII, 210. Garsonnet, op. 
cit, VI, $ 1317, p. 313, 314. C. Lioge, 11 Iulie 1888. Pas. 
belge, 84. 2. 110. 

î) Vegi supră, p. 495. Cpr. Pand. fr., 1, 4591 urm. Garsonnet, 
Pr. cie., VL $ 1317, p. 319, 318. — Prin aplicarea acestui 
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Judecătorii fondului au o putere suverană şi discre- ; 
ționară pentru a aprecia și a decide dacă oferta făcută de : 
debitor este suficientă !). 

40 Pentru ca oferta să fie validă, se mai cere încă ca Oblig. cu 
ea să fi fost făcută în urma expirărei termenului, dacă a- termen: 
cest termen a fost stipulat în favoarea creditorului, căci 
acest din urmă putând, înainte de termen, să refuse plata, 
poate prin aceasta însuş să refuse şi oferta. De câte ori 
însă termenul a fost stabilit în interesul debitorului, ceea 
ce se și presupune, la cas de îndoeală (art. 1024), el poate 

'să renunţe la dânsul și se fucă oferta înainte de termen”). 
La acest principiu se face însă excepţie în materie Ant. 316 

“comercială. In adevăr, posesorul unei cambii neputând, 0 Con: 
“după art. 316 C. com., fi silit a primi plata înainte de 
"seadenţă, este în drept a refusa şi oferta ce i s'ar face 
înainte 3). 

50 Dacă datoria este condițională, oferta nu poate fi Oblig. con- 
facută înaintea îndeplinirei condiţiunei, pentru că, pănă în dițională, 
acest moment, obligaţia nu'și are ființă în acest sens că 

" debitorul nu poate fi constrâns la plată (art. 1017). Cond. reso- 
De câte ori însă datoria este contractată sub o con- INtoie: 

diție resolutorie, ea fiind pură şi simplă în privința exis- 
tenței ei (art. 1019), debitorul, cât timp condiţia nu s'a 

  

principiu, sa decis că nu se poate oferi unui creditor de- 
legația consimţită de debitor asupra unuia din debitorii 
săi, nici delegaţia făcută asupra unui sechestru judiciar, 
Pand. fi, 1, 4995. C. Lyon. D.P. 54. 5.525.—Na se poate 
de asemenea considera ca echivalentul unei oferte reale o- 
ferta de a remite creditorului recipisa unei sume varsate 
la casa de consemnaţii. Pand. fe., 1, 459%. C. Orleans, D. 
P. 66. 2. 68. 

1) Garsonnet, op. cit., $ 1317, p. 313. Pand. fr., 1, 4587. Cas. 
fr. Râ&pert. Dalloz, 0blig., 2108. D.P. 99. 1. 480.—Chestiu- 
nea de a se şti dacă oferta făcută de debitor este sau nu 
suficientă, este, în adever, mai mult o chestie de fapt de cât 
o chestie de drept. Cas. fr. D. P. 85. 1. 101. 
Este lipsită de ori ce efecte oferta făcută de debitor în 
urma expirărei timpului fixat prin punerea în întărdiere e- 
manată de la creditor, acest din urmă ne mai având nici 
un interes la executarea obligaţiunei, de oare ce contrac- 
tul urmează a fi resiliat. Cas. fr. D. P. 99. 1. 228. 

5) Cpr. Laurent, XVIII, 168. Pand. fe., 1, 4625. Vedi în pri- 
vința art. 316 C. com., supră, p. 190, 122 și 461. 

N 
—
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îndeplinit, poate fi constrâns la plată, și prin urmare, este 
în drept a face oferte reale creditorului 1). 

Condiţie BUs- Dacă debitorul, în necunoștinţa existenţei condiţiunei 
PensIvă, suspensive, ar fi făcuţ creditorului o ofertă pe care acesta 

ar fi primit-o, el ar avea acțiunea în repetiție pentru că 
a plătit ceea ce nu datorea; îndeplinirea condiției ar va- 
lida însă oferta prin efectul seu retroactiv (art. 1015)2). Locul unde 6” Oferta, pentru a fi validă, trebue să fie făcută la (pebue să selocul hotărît pentru plată, ear dacă asemenea loc nu sa 
determinat prin o convenţie specială, ea trebue să fie fă- 
cută creditorului în persoană, sau la domiciliul seu, sau în 
fine, la domiciliul ales pentru executarea contractului. 

Oferta ținând loc de plată, trebue neaparat să se făcă 
la locul convenit pentru efectuarea plăţei, de câte ori con- 
venția părților a determinat un loc în acest scop 3): de 
unde resultă că oferta este nulă de câte ori ea a fost fă- 
cută aiurea, fie chiar la domiciliul creditorului 4). 

Art. 74 Dacă agentul judecătoresc, însărcinat cu înmânarea o- 
c Pr. civ.  fertei reale, nu găsește pe nimene, adecă nici pe creditor, ontroversă. ,. 

a]. McI pe un mandatar al stu, la locul indicat pentru face- 
rea plâăţei, se vor aplica prin analogie disposiţiile art. 74 
Pr. civ. 5). 

Casul în care In lipsa unei convenţiuni speciale în privinţa locului 
nici un loc unde urmează a se face plata, oferta se va face în per- 
La lapa” Soana creditorului, fie la domiciliul seu real, fie la domi- 

') Cpr. Laurent, XVIII, 169. Thiry, III, 66. Baudry, II, 1062. 
Demolombe, XXVIII, 85. 7. Hauc, VIII, 88. Pand. fel, 
4626. Larombiere, III, art. 1258, No. 10. 

*) Pand. fe., IL, 4627. Bioche, Dictionn. de practd., v* Ofres 
reeiles, 30. 

3) Determinarea unui lo pentru facerea plăţei autorisă pe 
debitor a face oferta reală în acest loc, fără ca să fie ne- 
voe de a se soma pe creditor spre a fi faţă. C. Caen, Sirey, 
48. 2. 385. Aubry et Rau, |, $ 146, p. 899, nota 1 (ed.a V-a). 

4) Cpr. Pand. fr., 1, 4698 urm. C. Pau. D. P. 99.2. 185. Lau- 
rent, XVIII, 170. Aubry et Rau, IV, $ 322, p. 193, n. 9. 
Rousseau et Laisney, Dictionn. de prockd., v? Offves stelle, 
25 urm. _ 2) Baudry, II, 1062. Laurent, XVIII, 1714. Aubry et Rau, IV, 
$ 322, p.194,n.6. Duranton, XII, 217.—Chestiunea este cu 
toate aceste controversată. Vedi diversele sisteme arătate 
în Pand. fr., 1, 4639 şi în Garsonnet, P». cir. VI, p. 319, 
nota 52. Vedi și Repert. Dalloz, Supplem., Oblig., 901.
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ciliul ales pentru executarea convențiunei. Legea, deroagă, 
| în această privinţă, de la art. 1104, după care, în lipsa 
unui anume loc arătat prin convenţiune, plata și prin ur- 
mare și oferta ar fi trebuit să se facă la domiciliul debi- 
torului. Rațiunea acestei disposiţiuni excepţionale este că 
„lucrul trebuind să fie presentat creditorului, aceasta nu se 
poate face la domiciliul debitorului, unde creditorul nu se 

i găsește 1). 
: 

) „nu este de ajuns ca, în convenție, să se fi arătat locul 
unde €l s'a ales, ci să se fi determinat și o persoană care 
să represinte pe creditor și să poată primi oferta 2). 

În ori ce caz, oferta nu se poate face la domiciliul 
ales, în baza art. 1781, în o inscripție ipotecară 3), pentru 

  

    5 Cpe. Thiry, TUL, 66. GG. Giorgi, VII, 267. Laurent, XVIII, i 1172. Demante, V, 203 bis I[. 7. Huc, VIII, 89.—Cn toate aceste, disposiţia art. 1115, $ 6 este criticată de unii, care die că leginitorul ar fi trebuit să permită debitorului de a soma pe creditor să vie la dânsul spre a primi luevul Sau suma ce ține la disposiția sa. Cpr. Mourlon, II, 1380. Demolombe, XXVIII, 87. Vegi și Pana. fe., 1, 4644. A- ceastă critică este însă neintemeiată, pentru că asemenea procedare n'ar constitui o ofertă reală, în care însuş lu- crul să fie oferit creditorului, ci o ofertă verbală, care, în sistemul legei, este nesuficientă. 
*) Vedi supră, p. 593, nota 1. 

Pentru ca, oferta să poată fi făcută la domiciliul ales, Alegerea de domiciliu. 

Art, 178]. 

5) Ant. 1181 obligă pe creditor a face alegere de domiciliu Alegerea de întrun loc din cireonscripţia tribun. unde se înscriu privi- domiciliu 
prescrisă de - legiile şi ipotecile; insă această formalitate nu este €Sen- art, 1751 nu 

sens se pronunţă, şi jurisprudenţa străină. Cpr. D.P. 55. 2.c 42. D. P.61. 2. 100. D.P.75.9.13.D. P., 19. 2. 69. D.p. 84. 1. 64. Pand. Piriod. ST. 2. 335. Sirey, 96.2. 284. D.P. 91. 2. 322. Vedi în acelaş sens: P. Pont. Privil. et hypotht- ques, II,_910. Aubry et Rau, III, $ 216, p. 350, text şi nota 2l (p. 217 din ed. a V-a). Troplong, Privil. et hypoth., III, 679. Baudry et Loynes, 1dem, II, 1694, 1695. «Jalouzet, Etude sur Pinscript. hypoth., 43 urm. Thezard, Nantissement, etc. 145. Grenier, Hypoth., I, 97. Baudry, III, 1389. Battur, Privil. el hypoth., L, 382 (ed. [ din 1818). Baudot, Formul. hypothecaire, I, 240. Vedi şi autorităţile citate în Fuzier- Herman, IV, art. 2148, No. 113 urm. Pand. fr., Prioil. et hy- poth-, 1, 1992. Repert. Dalloz, Supplem., Privil. et hypoth., 1033   

țială şi lipsa ei nu viciază inscripțiunea. Cpr. Cas. rom. este esenţia- Dreptul No. 41 din 1898, Idem. C. Bucureşti şi Galatz, lășilipsaei Dreptul No. 29 din 1884 şi No. 38 din 1895. 'Tot în acest N Viciază inscripția. 
ontroversă,
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că alegerea acestui domiciliu nu este: privitoare la plată, 
ci numai la conservarea privilegiilor şi ipotecilor 1). 

Art. 15,87 
Pr. civ. Dacă creditorul este domiciliat în străinătate și nu'și 

a ales domiciliul în ţară, se va aplica art. 75, $7 Pr. civ.?). 
In nici un caz, oferta nu se va putea face la par- 

chet, pentru că $9 de subart. 69 din Pr. civ.fr. n'a fost 
reprodus de legiuitorul nostru. 

Necesitatea, 
unui ofițer 10 Oferta trebue să fie făcută prin un ofiţer publie 

public “competent pentru astiel de acte, adecă prin portărei (art. 
(portărel). 605 

țel, 

:) 

” 

) 

Pr. civ.) 8). 
O ofertă reală nu s'ar putea, deci, face la bara justi- 
în cursul unui proces 4). 

urm.— Chestiunea este cu toate aceste controversată şi în- 
suș Curtea de casaţie din Francia a, decis că alegerea de 
domiciliu din partea creditorului este substanţială şi că 
lipsa ei atrage nulitatea inscripţiunei. D. P. 83. 1. 1%. 
Sirey, 82. 1. 263. In acelaş sens: C. Nancy, Paris, Agen şi 
Trib. Bourganeuf. Sirey, 89.92. 231. Pand. Period. 92. 9. 47, 
D. P. 93. 2. 406. D. P. 95. 2. 190. Jdem. Duranton, XX, 
107. Colmet de Santerre, IX, 130 bis Vurm. Pannier, Ay- 
poth., p. 220. Solon, Nullires, I, 362. Guillouard, Priz. et 
hypoth., INT, 1203 urm. Laurent, SĂXI, 43. Vegi diversele 
sisteme arătate în Pand. fe. v' cât., 7998 uom., în F. Her- 
man, IV, loco cit., 105 urm. şiîn Repert,, Dalloz, Supplem., 
v* cit., 1034, 1035.—Art, 85 din legea ipot. belgiană curmă 
controversa, prevedând că omisiunea uneia din formalită- 
țile prescrise de lege nu atrage nulitatea inscripțiunei de 
cât atunci când din această omisiune ar resulta o pagubă 
pentru cei de al treilea. Legiuitorul nostru, care s'a inspi- 
rat din legea suscitată, a comis greşala neertată de a nu 
reproduce acest, text. 
Cpr. Aubry et Rau, IV, $ 322, p. 194. Panda. fn., 1, 4606. 
Laurent, XVIII, 173. Demolombe, XXVIII, 94. Dutruc, 
Supplem. auz lois de la procâd., v” Ofres rtelles, 24. Gar- 
sonnet, Pr. civ., VI, $ 1317, p. 316, n.55. Larombitre, [IL 
art. 1258, No. 14. Cas. fr. D. P. 55.1. 22. 
Cpr. Pand. fe., 1, 4610. Aubry et Rau, LV, $ 322, p. 1%, 
n. 6. Chauveau sur Carrâ, Lois de la procâd., VI, partea II, 
p. 594, Q. 2791 bis. 
In Francia, ofertele reale mai pot încă fi făcute prin no- 
tavi, de şi chestiunea este controversată. Cpr. Pand. fr. |, 
4615 urm. T. Huc, VIII, 90. | 
Laurent, XVIII, 174.—Cu toate aceste, atât doctrina cât şi 
jurisprudenţa se pronunţă, în Francia, în sens contrar. Cpr. 
Pand. fi., 1, 4105 umn. Demolombe, XXVIII, 99 urm. La- 
rombi&re, III, art. 1258, No. 19. 
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8% Ofiţerul public care instrumentează trebue să în- 
cheie un proces-verbal. Acest proces-verbal trebue să a- 
văte numerul și calitatea monetelor oferite, să facă. men- 
țiune de respunsul creditorului !) și să arăte dacă acesta 
sau ori ce altă persoană având putere de a primi pentru 
dânsul 2), a subscris, a refusat, sau a declarat că nu poate 
să subscrie (art. 1115, $ ultim, 606 Pr. civ.). 

Dacă oterta consistă în lucruri fungibile, procesul-ver- 
bal va trebui să constate greutatea, mesura, și pe cât este 
cu putinţă, valoarea lor comparativă 2). 

Dacă creditorul refusă oferta, aceasiă ofertă nu libe- 
vează pe debitor, ci suma oferită trebue să fie consemnată. 

Despre consemnarea sumei oferite. 

Art. 1116.—Nau este necesar pentru validitatea consemna- 
țiunei ca ea să fi fost autorisată de judecător; e destul: | 

1 Să fi tost precedată de o somațiune significată credito- 
rului, în care să se arăte diua, ora şi locul unde suma datorită . 
are să fie depusă (art. 604, 605 urm. Pr. civ.). 

20 Ca debitorul să depună suma oferită la casa de deposite 
şi consemnațiuni, cu dobânda ei pănă în diua depunerei (art. 
1114 C. C..Art. 320 C. com. Art. 1 urm. [. p. org. casei dede- 
puneri şi consemnațiuni din 3 aug. 1876); 

3% Să se tacă proces-verbal de ofițerul public despre natu- 
ra monetelor oferite, despre refusul creditorului de a le primi, sau 
despre nevenirea sa, și in fine, despre depunere (art. 1115 0.0); 

4* In caz de nevenirea creditorului, să i se semnifice pro-. 
cesul verbal al depunerei, cu somațiunea de a veni să'şi iea su- 
ma depusă. (Art. 604-—609 Pr. civ. Art. 1259 C. fr). 

Art. 607 Pr. civ.—Cererea ce s'ar putea intenta, înaintea 
tribunalului, sau pentru ca să se întărească, sau pentru ca să 
se anuleze aceste oferte şi consemunaţiuni, se va forma prin ose- 
bită petiţiune după regulele stabilite pentru cererea principală. 
(Art. 66 arm., 608 Pr. civ. Art. 1116, 1121 C.C. Art. $15 Pr. fr.). 

Art. 608 Pr. civ.— Judecata care va recunoaşte că bine 
s'au făcut ofertele, va ordona, în caz când consemnarea nu s'ar 

  

1) Oferta n'ar fi nulă cu toate că procesul-verbal n'ar arata 
respunsul creditorului, presupunânduse, în asemenea caz, că 
creditorul wa dat ici unul. Cpr. Pand. fe., 1, 4694. 'Tho- 
mine-Desmazures, Pr. cio., II, p. 405. Arthur Sion, Despre 

„„ oferta de plată și consemnaţii (Iaşi 1893), p. 18. 
) Larombiăre, III, art. 1958, No. 18. Pană. fr., 1, 4693. 
) Bioche, op. cit., 74 și 125. Pană. fe., 1, 4692. Ohauveau sur 

Carre, Lois de la proctd., VI, partea 11, p. 580, Q. 2181. 
36 
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fi făcut, că dacă creditorul nu voeşte a primi suma sau lucrul 
oferit, să se consemneze, şi ori ce dobândă va înceta de la diua 
realisărei acestei consemnări !). (Art. 604 urm.. Pr. civ. Art. 1114, 
1116 urm. C. C. Ar. 816 Pr: fr.), - a 

| Oferta făcută. în mod regulat poate fi sau acceptată 
sau refusată de creditor. a 
Dacă ereditorul -o primeşte, nu mai poate fi. vorba 

de consemnare ; agentul judecătoresc face plata lucrului 
sau a sumei oferite, primind chitanță de la creditor sau titlul 
creanței 2)... 

Dacă însă creditorul refusă oferta, suma sau lucrul 
datorit va fi consemnat (art. 1114 C. C., 606 Pr. civ.). 

Ce se înţele- Prin refus trebue să înțălegem ori ce fel de neaccep- 
ge prin refustaye, fie că ea ar resulta din un refus formal, sau numai 

din o simplă tăcere :ori din absenţa creditorului 3), 
O simplă reservă făcută de creditor în 'momentul no- 

tificărei ofertei, nu se consideră în genere ca un refuz de 
a primi piata, când asemenea reservă nu este de natură 
a compromite drepturile debitorului 4). 

Neautorisa- Astăzi nu mai e necesar, pentru validitatea consem- 
rea Justiţiei. părei, ca ea să fi fost autorisată de justiție. Art. 1116 

0 spune anume - pentru a abroga -vechia practică de altă 
dată 5). 

Dreptul ere- Art. 1116 nu oprește însă pe debitorul care a făcut 
ditoxului de oferta, de a cere, înainte de consemnare, ca ea să fie vali- 
darea ofer- dată de justiție în presența creditorului, pentru a nu se 

tei. expune la o consemnare nulă şi a nu prelungi incertitudi- 
nea asupra liberațiunei sale. Dreptul debitorului de a cere 

1) Acest text este desfiinţat în proiectul D-lui Ministru C. 
G.Dissescu. 

*) Bandry, II, 1063. Pand. fe. 1, 4718. Laurent, XVIII, 180. 
> Demolombe, XXVIII, 104. Larombiăre, III, art. 1259, No. 

1. Thiry, III, 66, în fine.—După Chauveau sur Carre (9p. cit. 
VI, partea II, p. 585,.Q. 2785), portărelul ar trebui să lese 
creditorului o copie de pe procesul verbal. 

3) Cpr. Laurent, XVIII, 180. G. Giorgi, VII, 276. Demolombe, 
XXVII, 105. Larombiere, III,. art. 1259, No. 2. Pand. fe., 
I, 4119.—Refusul ereditorului n'are nevoe de a fi motivat. 

__0. Nimes, 9 martie 1830. Pand. fe., 1, 4720. 
î) Oas. fr. D. P. 17. 1. 294. Cpr. 'P. Hue, VIII, 91; Pand. 

fr. L, 4121. | | 
5) Cpr. Pothier, II. 518. Pand. fi., 1, 4797. Laurent, XVIII 

180.—In noul Cod german, consemnarea nu este, că în 
dreptul nostru, precedată de o ofertă reală (art. 372 ura).
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de la justiție, înainte de consemnare, validarea ofertelor 
sale, resultă implicitamente din art. 607 Pr. civ.; care-vor- 
bește de o cerere în validare sau în anulare a ofertei și 
consemnaţiunei 1). Da 

Această cerere se va face după regulele: dreptului Trib, înaintea -p- “m Pr îs “i : ;q Căruia trebue: comun (art. 66 urm. Pr. civ.), tribunalul competent fiind, ss se facă 
după unii, acel al locului unde oferta a fost făcută, adecăcererea în va: 
acel “al domiciliului creditorului *), ear după alţii, acel al lidâre a0- 
domiciliului debitorului, conform art. 58 Pr. civ. 5), - Controversă, 

Judecătorul de pace este și el competent de a statua Competinţa 
asupra unei cereri de validitate a ofertelor reale, atunci dec de 
când suma, care face obiectul litigiului, nu întrece limita 
competinţei sale 4). ” | 

!) Laurent, XVIII, 145. Demolombe, XXVIII, 107. Pand. fr, 
I, 4128. Duranton, XII, 227. Lârombitre, III, art. 1959, 
„No. 5. Aubry et Rau, IV, $ 322, p. 19, t. şi n. 13. De- 
mante, V, 204 bis 1. Garsonnet, Pr. cir, VI, $ 1318, p. 
319. 'T. Huc, VIII, 92. Cpr. C. Bordeaux. Râpert. Dalloz,. 
Oblig., 2063, n. 3 şi Sirey, 33. 2. 180. C. Poitiers. D.P. 
99. 2. 61. pl 

5) C. Bordeaux, 14 fevr. 1868, Pand. fr., I, 4731. 7. Huc,: 
VIII, 92, p. 126, 127. Roditre, Compet. et procedure, II, p. 
396. Rousseau et Laisney, Dictionn. de proctd. cit. VO Offres 
rcelles, 39. Bioche, Dietionn. de proctd. civ., eod. verbo, 151. 
Carre-Chauveau, Lois de la proctd. cir., VI, partea II, p. 
593, Q. 27190. ' 

3) Thomine-Desmazures, Pr. civ., II, art. 815, p. 407, No. 953. 
Dumesnil, Lois ef râgl, de la caisse des dpols et cousigna- 
tions, p. 247, No. 219, 220. Boitard Colmet-d'Aage et Glas- 
son, Pr. cio., II, 1077. C. Pau şi Caen. Pand. Ptriod. 94. 
2. 24. D. P. 93. 2. 372. Pana. Chron., t. VI (anii 18718— 
1886), 11, p. 151. - : | 

Dacă părţile au ales, prin convenţia lor, locul: uude tre- 
bue să se facă plata sau un domicilin pentru executarea 
convenţii, cererea în validarea sau anularea ofertelor va fi, 
fără nici o îndoială, întrodusă înaintea trib. acestui loc sau 
domicilin. Cpr. Cas. fe. D. P. 47. 1. 285.—Vedi însă Trib. 
'Tournay (Belgia). D. P. 59. 3. 79. 

*) 'Trib. Paris,:20 martie 1889, sentință citată de T. Huc, 
VIII, 92.—Chestiunea, este însă controversată în. Francia. 
Vedi autorităţile citate pro şi contra în Pand. fe., I, 4740. 
La, noi, nu .poate. fi nici o îndoială. în această privinţă, pen- 
tru că judecătoriile de ocol sunt, în limitele competinţei 
lor, nişte tribunale mai mici având cădere de a judeea a- 
proape toate. acţiunile pe care le :pot judeca şi tribunalele
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Tribunalele corecţionale pot de asemenea să se pro- 
nunțe asupra validităţei ofertelor reale făcute de preve- 
nit părţei civile 1). 

Dreptul ere- După cum debitorul poate să ceâră- validarea oferte- 
ditorului de jor ce a făcut, tot astfel și creditorul poate cere nulitatea a cere nulita- 
tea ofextei. lor 2). Aceasta n'ar împedica însă pe debitor de a con- 

„semna, în timpul instanţei, fără autorisarea judecăţei, suma, 
oferită, pe care el pretinde că o datorește, pentru că el nu 
are nici într'un caz nevoe de autorisarea justiţiei pentru 
a putea consemna suma oferită 3). 

Art. 608 Dacă debitorul n'a consemnat suma oferită şi dacă 
Fr.civ.. cveditorul nu voește s'o primească, judecata va ordona con- 

semnarea ei, şi ori ce dobândă va înceta din diua realisă- 
vei acestei consemnări (art. 608 Pr. civ.), adecă din diua 
depunerei sau consemnărei 4). ” 

Momentul Consemnarea sumei sau Incrului datorit fiind faculta- ând trebue ,._. : e. A - “a se fam tivă, și legiuitorul nedeterminând termenul în care ea tre- 
consemna- bue să se facă, debitorul poate s'o sevâișască când va cre- 

"a de de cuviință, după un timp mai lung sau mai scurt. In- 
teresul seu cere însă ca ea să se facă cât mai curând, pen- 
tru că oferta nu'l liberează de cât când este urmată de 
consemnare 5). 

Casnrile în In principiu, consemnarea trebue să fie precedată de care consem- 

narea poate 0 Oferta reală (art. 1114, 1116, $ 1 C. C., 604, 605 Pr. 
să aibă loc civ.) 6), adecă de o somaţie extrajudiciară în care să se fără nici o 

vtertă, 

de judeţ. Cpr. C. Botez, Controversele legei pentru judecăto- 
riile de pace (Botoşani, 1899), p. 229. 

1) Cpr. C. Angers şi Cas. fr. D. P. 93. 1. 459. | 
*) Larombitre, III, art. 1259, No. 5. Demolombe, XXVIII, 

10$. Pand. fr., |, 4129. 
3) Laurent, XVIII, 180. Demolombe, XXVIII, 110. Pand. fe. 

1, 4129. Larombiere, III, art. 1259, No. 5. , 
*) Cpr. Garsonnet, op. cit., VI, $ 1822, p. 333, 334. Boitard 

Colmet-WAage, ete. Pr. cic., II, 1078. Demante, V, 202 bis 
II. Pand. fr., 1, 4867 urm. Mourlon, II, 1383. Demolombe, 
XĂVIII, 111, 145. Aubry et Rau, IV, $ 322, p. 198, n. 9%. 
Laurent, XVIII, 199. Larombiăre, III, art. 1959, No. 8. 
Cons. de Stat. D. P. 55. 3. 33. Vedişi înfră,p. 5T8,teat şi 
n. 2.—Veqi însă Mourlon, II, 1384. Pand. fi., 1, 4866. 

?) Cpr. Laurent, XVIII, 180. Demolombe, XXVIII, 1192. La- 
vombiere, II], art. 1259, No. 4. Pand. fi, 1, 4143, _ 

“) Cpr, C. Galatz, 24 oct. 1894, Cuvierul judiciar din 1895, 
No. 7.
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arăte diua, oara și locul unde suma oferită are să fie de- 
pusă. In unele casuri însă, consemnarea poate să aibă loc: 

“fără nici o ofertă prealabilă făcută creditorului. 
Astfel, după art. 320 din Codul de comerţ, de câte At.320c. 

ori plata cambiei nu este cerută la scadență, acceptantul con. 
sau emitentul şi “chiar trasul neacceptant, de și textul 
nostru nu vorbește de dânsul î), după expirarea termenu- 

“lui protestului pentru neplată, are dreptul a consemna su- 
ma arătată în cambie, la casa de depuneri și consemna- 
țiuni, și a depune recipisa la tribunalul locului unde tre- 
buea să se facă plata, fără nici o altă încunoștiinfare, pe 
riscul și cu cheltueala posesorului. Legiuitorul deroagă, 
în această privinţă, de la dreptul comun, pentru că cele 
mai multe ori proprietarul cambiei fiind necunoscut nui se 
poate face oferta reală prevădută de lege. Această excep- 
țiune este foarte logică, pentru că, fără dânsa, creditorul 
ar fi putut, prin nepresentarea sa, să impedice pe debitor 
de a se libera 2). 

Osebit de casul special prevădut de art. 320 din Co- 
dul de comerţ, mai sunt și alte casuri în care consemna- 
rea poate să aibă loc, independent de ori ce ofertă prea- 
labilă. 

Astfel este, de exemplu, casul prevădut de art. 1099, Art. 109, 
după care debitorul nu poate, în urma unui sechestru sau 
oposiţiuni, să facă plata în mânele creditorului său. El va, 
consemna deci, în asemenea caz, suma datorită, fără o o- 
fertă, prealabilă, căci asemenea ofertă ar fi inutilă şi tră- 
gănătoare3). 

') Opr. Gr. Maniu, Drept com., II, No. 329, p. 84. Art. 297 
din codul italian vorbeşte însă şi de tras, 3] trattario o 
Paccettante, o l'emittente. 

:) Cpr. Pardessus, Dr. comm., I, 214. Demolombe, XXVIII, 
101. Laurent, XVIII, 183. -Aubry et Rau, IV, $ 322, p. 
193, n. 3. Pand. fe., 1. 4750. Gr. Maniu, op. şi loco supră 
cit. David Supino, 1/ Cod. di comm. ital. commentato, INI, 
329. Giorgio Giorgi, Teoria delle obbligazioni, ete. VII, 
215. Larombiăre, III, art. 1259, No. 15. TD. Huc, VIII, 91, 
in fine. Baudry 11, 1064 bis. Mourlon, II, 1389. 

2) Vedi supră, p. 480. Cpr. Laurent, XVIII, 183. Demolombe, 
„XVIII, 103. Anbry et Rau, loco supră cit. Pand. fe., |, 
4152. Larombitre, loco cit., No. 16. C. Orlsans, D. P. 56. 
2. 234.—Contră. C. Paris, Sirey, 56. 2. 503. Pand. fr., 1, 4153.
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Autorii mai citează încă şi alte casuri în care con- 
semnarea nare neyoe de a fi precedată. de oferte reale. 
Astfel este, de exemplu,. casul când cumpărătorul este tul- 
burat sau are cuvânt de a se teme, că ar fi tulburat prin 
0 acţiune ipotecară sau în revandicare, și care este auto- 

risat a suspenda plata prețului pănă ce vândetorul va face 
„Să înceteze tulburarea sau va da cauțiune (art. 1364), 
casul în care terţiul detentor ar voisă purgheze ipotecile 
înscrise asupra imobilului (art. 1807), ete.. In aceste ca- 
suri și în altele de asemenea natură, nici creditorul, nici 
creditorii săi personali ne putând de. o cam dată să pri- 
mească plata, este de prisos de a se mai face o ofertă 
care nu poate să ajungă la nici un resultat 1), Locul unde 

trebue să se. In urma somațiunei notificate creditorului în persoa- facă consem-Nă sau la domiciliul seu real, ori ales *), care somaţie poate narea. să'l facă să revie asupra refnsului seu de a primi plata, 
și care pentru aceasta trebue sâ'i acorde timpul suficient 
Spre a putea merge la locul unde urmează a se face con- 
semnarea 5), debitorul trebue să se deseziseze de suma o- 
ferită 4), depunând-o, în Bucureșţi, la casa de depuneri, ear 
în judeţe, la casieria generală 3), astăzi administraţia finan- 

  

„.) Opr. Larombiăre, III, art. 1259, No. 16; Pand. fr., L. 4755 
urm. 'Trib. şi C. Lyon. D. P. 94. 9. 180. 

2 C, paen. D..P. 49.9. 32. Garsonnet, P». civ., VI, $ 1319, 
p. 3ll. 

*) OCpr. Demolombe, XXVIII, 116. Chauveau-Cavre, Lois de la 
procâd., VI, partea a IL-a, p. 591, Q. 2787 guater.: Larom- 
bitre, III, art. 1959, No. 6. Pand. fr., I, 4768 urm.—In 
lipsa fixărei unui termen de cătră lege, jndecătorii vor a- 
precia după împrejurări dacă termenul acordat creditoru- 
lui este suficient. Larombiăre, loco supră cit. 

„€). Nu este numai de cât necesar ca suma depusă să fie iden- 
tic acea oferită, fiind suficient de a se depune o sumă e- 

"gală cu acea oferiță. 'Fot;dem idem est. Cpr. Laurent, XVIII, 
184. Demolombe, XXVIII, 193, Pand, fe. I, 4786. Larom- 
bisre, III, art..1959, No. 10. Garsonnet, Pr. civ., VI, $ 1319, „p.. 392, t. şi nota 95. 

5 Art. 3-L. din3 aug. 1816, p. organ. casei de 'depuneri. 
„___ Depunerea făcută de debitor în un alt loc, de ex., laun 

"bancher, 'este nulă, şi nu echivalează cu consemnarea. Cas. 
"rom. S-a II. 'Bulet. 1871, p.:29%8. Cpr. C. Chambery, 3 aug. 
1872. Pand. fi:,.I, 4173.—Noul Cod german admite con- 
“semnarea prin poştă, ea producându-şi, în asemenea caz, 
efectele sale din qiua trimeterei lucrului la poştă (art. 375).
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ciară, după legea din 6 Martie 1897. O dată cu depunerea 
sumei datorite, se ya consemna şi dobânda ei pănă în diua 
depunerei !). e 

Depunerile și consemnările în numerar, produe dobân- „Dohenda 
dă, potrivit art.. 4 din legea organică a casei de depuneri puse. 
și consemnațiuni (3. aug. 1876), de la diua întăi a luneia 
dona, care vine după depunere, pănă la diua întăia a lunei 
în care se ordonă restituirea (art. 6 L. din 30 april 1895). 
Pentru depunerile și fracţiunile mai mici de 100 lei, nu se 
bonifică nici o dobândă (art. 4, $ ultim L. din 3 aug. 1876). 

Portărelul care a făcut oferta, sau un alt portărel *), Procesul ver- 
încheie un proces-verbal prin care se arată natura mone- P2 Ce Cepu- 
telor oferite (aur, argint sau bilete de bancă), refusul cre- 
ditorului de a le primi sau nevenirea sa la consemnare 5), 
și în fine depunerea lor la casa de consemnaţie sau la 
administrația - financiară. In acest proces-verbal se va mai 
arata încă numerul recepisei cu care s'a depus suma 4). 

1) Plata fiind indivisibilă (art. 1101), consemnarea numai a u- 
nei părţi din datorie este nulă și nu. opreşte. dobânda dea 
curge chiar pentru partea consemnată. Pothier, II, 498. 
Larombiăre, III, art. 1259, No.12. Pand. fr., 1, 4782. Cpr. 
L. 41, $ 1, Dig. 22, 1, De usuris et fructibus. — Curtea de 

„casaţie din Francia a decis că judecătorii. pot să scutească 
-pe debitor de a plăti dobânda pănă în diua consemnărei, 
dacă această consemnare a fost întărdiată prin faptul. cre- 
ditorului. Re&pert. Dalloz, 0dlig., 2234, nota 3. 

*) Procesul verbal de depunere poate deci fi încheiat de un 
alt portărel de 'cât acel care a făcut depunerea. Cpr. Pand. 
fr., 1, 4190. Demolombe, XXVIII, 120. Laurent, XVIII, 
184. Garsonnet, op. cit., VI, p. 323. Baudry, II, 1064. La- 
rombitre, III, art. 1259, No. 13. Aubry et Rau, IV, $ 329, 
p. 196, n. 18.— Funcţionarul însărcinat cu primirea banilor 
neavând competinţa de a face oferta, nu poate să: încheie 
proces-verbal de depunerea lor. Vedi autorii de mai sus și 
Pand. fk., 1, 4791. e 

3) Mareade, IV, 136. Demante, V, 204 bis IL. Laurent, XVIII, 
154. Demolombe, XXVIII, 124. Pană. fr., 1, 4792. Aubry 
et. Rau, IV,:$ 322, p. 196.—l1n ediţiile precedente, aceşti 
div, urmă autori susținuse.că, în procesul-verbal. de con- 

- semnare, trebue să-se mencioneze refusul ereditorului de a 
„primi oferta sau nevenirea sa la această ofertă. 

+) Acest proces-verbal se încheie în patru exemplare, pe timbru 
“de 1 leu (art; 18, $ 12 L.utimbrului), din care unul se dă 
casei de depuneri sau administraţiei financiare ; al doilea 
se trimete creditorului ; al treilea se dă debitorului, şi al 
patrulea se opreşte la dosar. Cpr. Arthur Sion, op. cit., p. 20.
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| Ultima formalitate prescrisă de art. 1116 pentru va- 
liditatea consemnărei, este ca, în caz de nevenirea credi- 
torului, să i se notifice. procesul-verbal de depunere, cu 
somaţiune de a veni să'şi iea suma depusă. 

Această notificare are de scop de a înștiința pe cre- 
ditor că debitorul s'a liberat și că datoria sa este stânsă. 
Ea este substanţială și lipsa ei ar atrage nulitatea ofer- 
telor reale !). 

Tot nulă ar fi și consemnarea făcută fără îndeplini- 
vea celorlalte formalităţi 2). 

N'ar trebui însă să credem, așa precum pe nedrept 
a decis Curtea din Rennes 5), că debitorul n'ar fi liberat 
de cât din diua notificărei acestui proces-verbal, pentru 
că, după art. 1114, $ 2, ofertele reale, urmate de con- 
semnaţiune, liberează pe debitor 4). 

Casurile în care datoria are de obiect un corp cert şi de- 
terminat.— Excepţie la dreptul comun. 

Art. 1121.—Dacă lucrul debit este un corp cert care tre- bue a se trăda în locul unde se găseşte, debitorul este obligat a Soma pe creditor să/l iea, printr'un act ce i se va notifica sau în persoană, sau la domiciliul seu, sau la domiciliul ales pentru executarea convenţiunei. După această somaţiune, dacă credito- rul nu'şi iea lucrul și debitorul are trebuinţă de locul unde este pus, acesta din urmă poate lua permisiunea justiţiei ca să!l de- pună în altă parte. (Art. 97, 1104, 1632 C. C. Art. 68 C. com. 
Art. 1204 C. f-.). o 

| De câte ori datoria nu mai are de obiect o sumă de 
bani, ci un corp cert și determinat (mobiliar) 5), oferta re- 

') Laurent, XVIII, 184. Garsonnet, Pr. ciz., VI, p. 324, $ 
1319. Pand. fe., 1, 4794. — Gontră. 'Trib. Lesparre. D. P. 
68. 2. 219. 

2) Cpr. C. Iaşi şi Bucureşti, Dreptul din 1888, No. 923 şi din 
| 1896, No. 93. 

5) G. Rennes, 3 Iulie 1821. Râpert. Dalloz, Oblig., 2215, n.1. 
*) Cpr. Laurent, XVIII, 184. 

Oblig.imob. 5) Dacă obligaţia debitorului este. imobiliară, din două lucruri 
„unul: sau ea are de obiect un imobil determinat, în care 
caz debitorul va face să se ordone un sechestru judiciar în 
baza art. 1632 $ ultim, după ce va soma mai întăi pe cre- 

" ditor de-a”] primi (Demolombe, XXVIII, 172. Larombiere, 
III, art. 1264, No.8. Garsonnet, Pr. cin... VI, p. 329); sau 
obligațiunea sa are de obiect nişte imobile determinate nu-
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ală este înlocuită prin o somaţie făcută creditorului 1) în 
persoană, sau la domiciliul seu real ori ales, de a primi și 
rădica lucral din locul unde el trebue să fie predat. 

Oferta reală a fost, în casul de față, înlocuită prin o 
somaţie din causa dificultăței de a transporta la domiciliul 
creditorului corpul cert care trebue să fie predat aiurea, 
şi din causa cheltuelelor ce ar fi ocasionat acest transport?). 

Somaţia de a rădica lucrul înlocueşte oferta de plată, 
după cum se exprimă Pothier (II, 577) şi liberează ime- 
diat pe debitor, punând în sarcina creditorului riscurile 
și cheltuelele transportului lucrului datorit 3). 

Textul presupune că corpul cert şi determinat, care 
face obiectul obligaţiunei, trebue să fie predat la locul în 
care se găseşte. In asemenea caz, dacă în urma somaţiu- 
nei de care s'a vorbit mai sus, creditorul nu'l rădică, de- 
punerea lui în alt loc este facultativă pentru debitor. A- 
ceastă depunere va fi însă autorisată de justiție ?), care 

  

mai în genere, de ex., atâtea hectare de pământ din cutare 
judeţ, în care caz se va procede, după cum se va arăta mai 
jos, pentru obligaţiile de a face. Garsonnet, op. şi loco supră 
cit. Vedi înfră, p. 512 urm. 

1) Această somaţie ar trebui, după unii (Demolombe, XXVII, 
166; Duranton, XII, 290), să fie făcută conform art. 1116 
$1 Şi 4, adecă să arăte, pe de o parte, diua, oara şi locul 
unde lucrul are să fie depus, eară pe de alta, depunerea 
să'i fie uotificată cu somaţia de a veni să'şi iea. lucrul de- 
pus.—Contră. Larombiere, III, art. 1964, No. 3. 'Toullier 
D., LV, partea T, 2192.— In ori ce caz, îndeplinirea acestor 
forme n'ar putea să strice, şi debitorul va face foarte bine 
de a le îndeplini. Dar dacă, în această privinţă, chestiunea 
este controversată, nu mai încape îndoeală că oferta şi 
depunerea corpului cert sunt, pentru validitatea, ofertei în 
genere, supuse condiţiunilor cerute de art. 1115, în cât pri- 
veşte capacitatea creditorului şi a debitorului, câtimea oter- 
tei, efectele termenului şi a condiţiei şi intevvenţiunea unui 
agent judecătoresc (portărel). Cpr. Pand. fr., I, 4811 urm. 

>) Cpr. Demolombe, XXVIII, 168. Thiry, III, 70. 
3) Vedi infră, p. 516. 
4) Cuvântul permisiune întrebuințat de art. 1121 dovedeşte că 

nu este nevoe ca debitorul să angajeze o instanță contra- 
dictorie cu ereditorul. El va adresa o simplă cerere pre- 
şedintelui tribun. sau judecătorului de pace, după cum tri- 
bunalul sau judecătoria ar fi competentă a se pronunţa a- 
supra predărei lucrului. Permisiunea justiției nu se va da 
în mod contradictor de instanța sezisată de contestaţiune 

569
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va determina și locul unde ea urmează a se face (art, 
1121) 1). | a 

Legea: n'a determinat însăș acest loc, precum a făcut 
pentru sumele de bani, fiind că el variază după natura lucrului datorit. | | | | 

„Legea nu prevede casul în care corpul cert, care face obiectul datoriei, trebue să fie predat întrun loc determi- 
nat, altul de cât acel în care el se găseşte actualmente, 
însă această lacună va putea ușor fi înlăturată: In adever, 
debitorul va transporta lucrul la locul unde el trebue să 
fie predat și, în asemenea caz, el fiind debitor a unui corp 
cert plătitor la locul unde el se găsește, se va aplica art. 
Il 2) , 

| Dacă corpul cert şi determinat, care face obiectul o- 

de cât atunci când ea va, fi cerută în mod incidental în cur- sul unei instanţei, ceea ce poate fi făcut în ori ce stare a procesului. Cpr. Demolombe, XAVIII, 164. Larombitre, 
II), art; 19264, No. 4. Pana. fr. 1, 4806. Deosebire Dreptul roman admitea, o procedură mult mai expeditivă îutre dreptul de cât acea prevădută de art. 1121. Astfel, de ex., de câte dreptul an- ori acel care cumparase via în butoae, neglija: de a'l .rădica terior, la timp, vEndătorul, care avea .nevoe de vasele în care se afla vinul, putea săl verse (oinum effundere), somând în mod. prealabil pe cumpărător de a'şi lua, vinul şi fâcându'i cunoscut că, la caz de neurmare din partea-i, vinul va fi varsat: „Efjundere autem non statim poterit, prius quam tes- tată . denuntiet emptori, ut aut tollat vinum, aut sciat futurun ut cinun efunderetur“. L. 1,.$ 3 şi 4, Dig., 18, 6, De peri- culo set comimodo rei * venditae. — Asemenea procedare astăzi 

n'ar mai fi-cu putinţă, afară de casul când ea ar fi fost autorisată de .părţi sub forma; unei clause; penale, .credito- rul -putând, după împrejurări, fi condamnat la daune. Cpr. * Larombiere, III, art.:1964, No. 5. Pand, fr. 1, 4908. 1) In casurile urgente, debitorul, care ar avea trebuință de locul unde lucrul se află depus, ar putea să'l. transporte a- iurea fără permisiunea justiţii, remânând -ca această permi- siune să se deie mai în urmă. În asemenea caz, debitorul 
va suferi cheltuelele acestui transport, dacă justiţia ar or- „dona transportarea lucrului în alt loc. --Opr. Demolombe, „XXVIII, 165. Pand. fe, I; 4807. Mourlon, II, 1387. Bandry, II, 1065. Pana. fr., 1, 4813. Larombiăre, III, art. -1264,-No. Î. Demante, V, 208 bis 1. TD. Huc, VIII, 97. De- molombe, XXVIII,. 169. Laurent, XVIII, 190:. Garsonnet, „0. Cit VI, p. 828, $ 1321. Aubry et Rau,-1V,:$ 399, p. 196. Dhiry, II, 10. e = 
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bligațiunei, urmează a. A predat la domiciliul cr. editorului, 
această ipoteză fiind străină de art. 1121, debitorul va 
face ofertă reală la domiciliul creditorului "conform drep- 
tului comun (art. 1114), unde lucrul va fi transportat, 
cerând ca justiţia să, determine locul unde el va fi depus, 
în caz când creditorul ar refusa de al primi 1). 

In casuri urgente, el ar putea chiar să efactueze de- 
positul de indată, fără permisiunea justiţiei, remânând ca 
s'o dobândească mai în urmă ?). 

5Tl 

Dacă este vorba de o obligaţie alternativă, trebue să Oblig. altern. 
distingem casul în care alegerea aparţine. debitorului de 
acela în care ea aparține creditorului. In casul întăi, 
debitorul va alege pe acela din lucruri ce. va voi să 
plătească creditorului, conformânduse, în privința acestei 
alegeri, disposiţiilor art. 1121. In casul de al doile, a- 
decă când alegerea aparţine creditorului, debitorul. va -so- 
ma pe creditor a'și alege şi a rădica lucrul, remănând ca, 
la caz de refuz din partea lui,. alegerea să se facă. de jus- 
tiție sau de o persoană anume determinată și ca lucrul ast- 
fel ales să fie. depus întrun. loc oare: care, pentru că alt- 
fel debitorul nu s'ar putea libera de datoria sa 5). 

Casurile în care datoria are de obiect un Ineru deter- 
minat numai în specia sa (genus). 

Se poate întâmpla ca obiectul obligațiunei să nu fie 
"determinat în individualitate,. ci numai în specia sa, de 
ex., 100 saci de grâu, 10 vase de vin, etc.; şi în .aseme- 
nea caz, naște. întrebarea cum debitorul se va putea el 
libera de obligaţia sa, atunci când creditorul n'ar voi să 
primească ceea ce i se datorește ? In lipsa unui text, care 

să prevadă această ipoteză, chestiunea este controversată: 
Unii aplică la casul de faţă art. 1114 urm., care constitu- 
esc dreptul comun, aşa în cât, după acest sistem, debitorul 
va trebui să facă: "ofertă reală, şi la caz. de refus din par- 

) Banary, II, loco cit. Marcad6, IV, 144. Demolombe, XĂVIII, 
„110, Laurent, XVIII, 190. “Deniante, Y, 208 bis. U.. Pand. 

I, 4811: 
2) Deigea Pand. fr. “loco supră' cit, Garsonnet, 0p. cit., 

p. 328. 
3 Cpr. Demolombe, XXVII, 401. Larombitre, TIT, art. 19264. 

No. 1. Maread, TV, 143. Pand. fr., ], 4818.



o
 

1
 
9
 COD. CIV.—CARTEA III.—TIT. IN.—CAP. VILL.—S-a 1,$ 4—ART. 121, 

tea creditorului, să facă a se determina de justiţie locul . 
unde lucrul urmează a fi depus:1). - Această părere 'este inad- | 
misibilă : 10 pentru că textul nostru (1114) nu vorbește, 
ca acel francez (1257), de consemnarea lucrului datorit 2) 
ci numai de consemnarea unei sume de bani ; şi 20 pen- 
“tru că adese-ori ar fi foarte greu şi costisitor dea trans- 
porta la domiciliul creditorului lucrurile datorite. Moti- 
vele care au făcut pe legiuitor să edicteze art. 1121 fi- 
ind aplicabile și la casul de faţă, vom aplica deci în spe- 
cie tot acest text. Debitorul va trebui însă să: îndividua- 
lizeze lucrurile care urmează a fi predate creditorului, pen- 
tru a nu fi confundate cu alte ineruri de aceiaș specie $), 

In ambele casuri,' adecă fie că obligația are de o- 
ibect un corp cert și determinat, fie un corp nedeterminat, 

Art. 605 Pr. 
civ. 

sau determinat numai în specia sa, somația și depunerea 
prevedute de art. 1121 produc efectele ofertei și a con- 
semnațiunei. o 

Casurile în care datoria are de obiect un fapt sau 
o abstenţiune. 

Procedura ofertelor reale şi a consemnațiunei fiind 
cu desevârșire inaplicabilă obligaţiilor de a face 4) sau de 
a nu face, cată să determinăm modul cum debitorul unei a- 
semenea obligaţiuni se va putea libera în contra voinţei 
creditorului, care s'ar opune la executarea obligaţiuni. 
Oferta reală fiind, în asemenea caz, cu neputinţă, debitorul 
va face creditorului o somaţie în scopul de a'și executa 
obligația sa. Această somaţie va arata, pe cât se poate, 
oara și locul unde debitorul oferă de a'și îndeplini obli- 

  

) Cpr. Laurent, XVIII, 191, 19. Baudry, III, 1066. De- 
mante, V, 208 bis III. Mourlon II, 1388. 'I. Huc, VIII, %. 

:) Art. 605 din Pr. civ. se deosebeşte de asemenea, în re- 
dacţia sa, de art. 812 din Pr. f.., căci, pe când textul nos 
tru vorbeşte numâi de valoarea datorită, textul fr. vorbeşte 
de obiectul oferit şi de specii (si ce sont des especes, îl en 
contiendra bWenumeration et la gualitt). Cpr. Demolombe, 
XXVIII, 176. | 

2) 'Thiry, III, 70. 'Poullier D., IV, partea JI, 212. Duranton, 
XIL, 221. Marcade, IV, 728. Aubry et Rau, LV, $ 322, p. 

196. Larombiâre, III, art. 1264, No. 1. Demolombe, XXVIII, 
116. Gavsonnet, Pr. civ., VI, $ 1321, p. 329. 

4) Cpe.. Cas, fr. Pund. Period. 90. 1. 543.
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gaţia. Obligaţia, în urma acestei somaţiuni, nu se va con-. 
“sidera ca îndeplinită, pentru că intenţiuanea nu poate în- 
locui faptul ; însă ea va avea de efect de a descărca pe 
debitor de consecințele punerei în întărdiere și de a pune 
în sarcina creditorului cheltuelele ce debitorul ar putea face 
pentru aducerea obligaţiei la îndeplinire 7). 

Dacă obligația consistă în a face (în faciendo), debito- Oblig. în fa- 
rul o va executa singur, de câte ori faptul se poate exe. Ciende: 
cuta fără concursul activ al creditorului. De câte ori însă 
cooperaţiunea creditorului este neaparată, precum ar fi, de 
exemplu, în casul în care debitorul sar fi obligat a face 
portretul creditorului, pentru o sumă determinată, debito- 
rul, în urma somațiunei făcute creditorului de a presta 
concursul s&u, va acţiona pe acest din urmă în justiţie spre 
a fi condamnat a primi executarea obligaţiunei, sau spre 
a dobândi resiliarea contractului şi daune interese, după 
împrejurări ?). 

Dacă obligaţia debitorului consistă în non fuciendo,Oblig. in non 
acest din urmă va putea prin aceleași mijloace să provoace faciendo. 
pe creditor a cere executarea efectivă a obligaţiunei, pen- 
tru ca să nu fie incertitudine asupra intențiunei sale 5). 

Efectele ofertei reale şi a consemnaţiunei. 

10 Efectele ofertei independent de consemnare. 

Chestiunea efectelor ofertei lasă a se presupune că 

ea a tost refusată de creditor, căci dacă acesta a primit 
oferta ce'i făcuse debitorul, există plată și prin urmare 
stângere definitivă a datoriei. 

Deci, dacă creditorul a refusat oferta, ceea ce el poate Efectele o- 

să facă pe riscul și pericolul său ), el nu poate s'o in- fetei în pri- 
. . A . . vin redi- 

voace contra debitorului pentru. că, în privința creditoru- torului. 
lui, o ofertă refusată este ca cum n'ar fi avut ființă nici 
o dată 3). 

') Cpr. Demolombe, XXVIII, 179. Pand. fr.. I, 4821. Larom- 
biâre, III, art. 1264, No. 9. Garsonnet, op. cit., VI, p. 329. 

> Cpr. 'Demolombe, XXVIII, 180. Mourlon, II, 1389. Pand. 
fr., 1, 4822. 7. Huc, VIII, 100. 

5) Cpr. Garsonnet, op. cit. p. '399. Demolombe, XXVII, 181. 
Pand. fr., [, 4823. 

4%) Cpr. Cas, fr. D. P. 93. 1. 918.7. Huc, VIII, 93. 
*) Cpr. Laurent, XVIII, 193. Pand. fr., I, 4825, 4826.
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După cum o ofertă refusată nu poate fi invocată de creditor, tot -astfel ea nu poate fi invocată contra lui !). Retractarea  -. Oferta, refusată fiind un act unilateral şi nelegând ofertei. întru “nimic pe acel care făcut-o, el remâne liber de a 0 retracta ori când va voi 2). 
Prin aplicarea acestui principiu, Curtea din Nimes a 

decis că se poate retracta, în apel, o ofertă care a servit 
de bază hotărirei primei instanţe, atunci când această o- 
fertă a fost refusată de acel care cere reformarea” hotă- 
rirei 5), 

Nu 'se poate însă retracta în apel: o ofertă: carea 
fost * primită şi care a servit de bază hotărirei primei 
instanțe 4). : | 

Etectele ofer- In cât priveşte efectele ofertei reale în privinţa de- fe dubiuin bitorului, această ofertă nu echivalează cu plata de câte 
ai. ori :nu este urmată de consemnare. Asemenea: ofertă pro- 

duce însă în favoarea debitorului mai multe foloase : 
1 De câte ori debitorul este în întărdiere prin sim-! 

pla expirare a termenului, oferta îl pane la adăpost de 
„decâderile la care el s'ar expune, dacă ar lasa să treacă 
termenul în care trebue să și exercite dreptul stu, Astfel, 
vândetorul obligat a 'exercita dreptul său de rescumpărare 
în termenul prescris (art. 1375), sau cel mult în timp de 
cinci ani (art. 1373), înlăturează ori ce decădere oferind 
în termenul. prescris prețul. și celelalte prestaţiuni prevă- 
dute de art. 1377 2). Debitorul, în adevăr, se conformă 

') Laurent, loco supră cit. Pană. în. 4827. Cpr. Cas. fr. D.P. 
51. 1. 221, | 

*) Pand. fr. 4828 urm. Iaurent, XVIII, 194. Cpr. Cas. fr. 
Râpert. Dalloz, Oblig., 2145, nota 1. 

3) C. Nimes, 29 Iulie 1807, Repert. Dalloz, 0blig., 2145. Pand. îr., 1, 4829. | :) C. Colmar, 2 Dech. 1815. Pan. fr., 1, 4830. Manifestarea 5): Naște însă întrebarea dacă simpla intenţiune manifestată intenţiunei de vândător, în termenul prev&dut prin contract, de a res- ln partea. „cumpara imobilul vândut, este sau nu suficientă pentru exel- p. exercitiul ciţiul pactului de r&scumparare, sau dacă el trebue să facă pactului de . cumpărătorului o ofertă reală pentru preţ şi accesoriile pre- v&scumpăra- . - vădute de art. 1377. 
Co 37, Unii se mulțămesc cu simpla manifestare a voinţei vân- 

* dătorului, pentru că pactul de -r&scumpărare fiind. o condi- 
ție resolutorie expresă, vendarea este de drept resiliată în 
baza art. 1019, și obligaţia 'de a restitui. preţul cu cele-
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legei declarânduse gata a executa obligaţiile ce ea “i im- 
pune, și dacă, în termenul legal, obligația nu se execută, 
vină nu este a lui, ci a creditorului care n'a primit o- 
ferta 1), . | | o 

"20 Oferta neurmată de consemnare va face ca debi- 
torul să nu plătească daunele interese moratorii, nici clausa 
penală stipulată pentru simpla întărdiere, fiind că el ne- 
datorind atât daunele moratorii cât și clausa penală de 

lalte accesorii (art. 1377) nu iea naştere de cât în urma 
acestei resoluţiuni. Cpr. Laurent, XXIV, 398 urm. Guil- 
louard, Vente, ÎI, 664. Marcadă, VI, p. 306, No. 2, asupra 
art. 1660—1663. Mass6-Verg€, IV, $ 688, p. 314,n. 10. Cas. 
fi. D. P. 56. 1. 132. C. Bucureşti (At. C. Kivu preşed.) şi 
'Trib. Ilfov, Dreptul din 1891, No. 35.— Părerea contrară este 
însă cu mult mai juridică, pentru că dacă, în adevăr, 
pactul de r&scumparare este o condiţie resolutorie: expresă 
care operează de drept, totuşi această condiţie nu consistă 
numai în manifestarea voinţei vânqătorului, ci şi în resti- 
tuțiunile prevădate de art. 1377, după cum aceasta resultă 
din art. 1372, care dă definiţia pactului de răscumparare. 
Vândetorul va trebui deci, în termenul fixat, să notifice 

„cumpărătorului intenţiunea sa de a'şi relua lucrul, făcend- 
du-i ofertă reală in privința restituţiunilor prevedute de 
art. 1317. Vegi Cas. rom: Dreptul din 1897, No. 77. Cpr. 
Cas. fr. D.P. 73. 1. 185. 'Thiry, III, 600. Bauâry, III, 589. 
Aubry et Rau, 1V, $ 357, p. 408. 'T. Huc, X, 179. 'Trop- 
long, Vente, II, 121 urm. Cpr. şi Colmet de Santerre, VII, 
118 bis III. Vegi asupra acestei controverse Râpert.. Dal- 
l0z, Supplem., Vente, 640.—Dar dacă vândătorul, care vo- 
eşte să exercite dreptul de răscumpărare, trebue neapărat 
să'și manifeste voința sa, făcând cumpărătorului o ofertă 
reală, această ofertă nu are nevoe de a fi urmată de con- 
semnare. Baudry, III, -589. Aubry et Rau, loco cit., p. 409. 
Duvergier, Vente, II, 28. Guillouard, dem, II, 664. Trop- 

“long, II, 716. Arntz, III, 1046. 'Thiry, III, 600.— In fine, 
autorii sunt unanimi pentru a decide că, spre a exercita 
dreptul de rescumparare, vândătorul n'are nevoe de a intro- 
duce, în termenul prescris, o acţiune în justiţie. 'Texiul 
nostru (art. 1315) nici nu vorbește, ca acel francez (1662), 
de exercițiul acțiunei sale, ci de exercițiul dreptului seu de 
vescumpărare, exerciţiu care se manifestă prin oferta făcută 
cumpărătorului, după cum am: vădut mai sus. Cpr. Fuzier- 
Herman, IV, art. 1662, No. 7. - 
Cpr. Garsonnet, op. cit., VI, p. 330, $ 1322. Demolombe, 
XĂVIII, 137. Aubry et: Rau, IV, $ 392, p. 197.. Larom- 
biere, III, art. 1257, No. 5. Pand. fr., 1, 484]. Laurent, 
XVIII, 196, 197. e 
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cât în caz de întărdiere (art. 1069, 1081), nu este în în- 
tărdiere de câte ori a făcut creditorului o otertă reală 1). 

30 Somaţia care ţine loc de ofertă, și de consemnare, 
în casul art. 1121, liberează imediat pe debitor, indepen- 
dent de ori ce consemnare, punând riscurile şi cheltuelele 
transportărei corpului cert și deţerminat datorit în sarcina 
creditorului 2). 

Această soluțiune este adevărată chiar când debitorul 
ar fi luat asupra-și casurile fortuite (art. 1156, $ 2, 1460), 
așa că, și în acest caz, simpla ofertă a lucrului cert și de- 
terminat, făcută în mod regulat, și chiar neurmată de con- 
semnare, echivalează cu plata şi descarcă pe debitor de ori 
ce riscuri ulterioare, căci dacă debitorul nu s'a desezisat 

:) Demolombe, XXVIII, 138. Thiry, INI, 68. Garsounet, VI, 
p. 330, $ 1892. Aur et Rau, IV, $ 392, p. 197. Larom- 
biere, TI, art, 1257, No. 5. Pand. "fr, I, 4842. 

. Dacă, presupunem că creditorul, după ce a, refuzat o- 
ferta care n'a fost urmată de consemnare, a făcut şi el, 
la rândul lui, o somaţie debitorului sau ori ce act echiva- 
lent, această punere în întărdiere tardivă nu aduce pentru 
debitor decăderea pe care el a înlăturat-o prin oferta an- 
terioară. Această punere în întărdiere din partea credito- 
rului, ar supune însă, cel puţin după unii, pe debitor, în 
lipsa liberărei sale prin 0 consemnare regulată, la, plata 
daunelor ce el ar fi suferit, dacă n'ar fi făcut oferta ante- 
rioară. Aubry et Rau, IV, $ 329, p. 197, n. 93. T. Huc, 
VIII, 93, p. 128. :Garsonnet, op. cit., VI, p. 331.—Contră. 
Demolombe, XĂVIII, 139. Larombiăre, III, art. 1257, No. 
6. Toullier. D., 1V, partea I, 220. Laurent, XVIII, 197, 
Pand. fr., ], 4844. 

2) Garsonnet, op. cit., VI, p. 331, $ 1322. Aubry et Rau, IV, 
$ 3822, p. 197, n. 24. Pand. fe. I, 4847. Larombiere, III, 
art. 1257, No. 10. Laurent, XVIII, 198. Vegi şi supră, p. 
369.— Dacă, în loc de a fi vorba de Un corp cert şi deter- 
minat, este "vorba de un lucru determinat numai în specia, 
sa, (genus), risco-pericolul este al debitorului (art. 1114), 
pentru că oferta fiind respinsă de creditor, lucrul datorit şi 
oferit, nu. va fi individualisat de cât prin consemnare. Thiry, 
III, 69, p. 90. Laurent, XVIII, 193.—Contră. Larombiăre, 
III, art. 1251, No. 10. "Cât, pentru riscurile lucrului nede- 
terminat, ele remân neapărat în sarcina debitorului pănă la 
oferta acestui lucru, pentru că pănă atunri nu se poate 
dice că lucrul este individualisat şi a dobândit caracterul 
unui corp cert şi determinat. Laurent, Larombiăre, loco supră 
cit. Paud. fr., 1, 4849.
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încă de lucrul datorit, aceasta este din culpa creditoru- 
lui, și ar fi nedrept ca el să sufere consecințele acestei 
culpe !). 

„Autorii observă însă cu multă dreptate că debitorul 
unui corp cert și determinat va avea interes a] consemna, 
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pentru că, până la îndeplinirea acestei formalităţi, el fiind 
debitor, este obligat de a veghea la conservarea lucrului 2 

Aceste sunt efectele ofertei reale neurmate. de con- 
semnare. Aceste efecte nu împedică pe creditor, :care le 
ar crede neindestulătoare, de a continua urmărirea ce el 
începuse înaintea îndeplinirei lor, și de a dobândi de la jus- 
tiție anularea lor. Art. 607 din Pr. civ. nu se opune la 
această soluţiune 5). 

20 Bfectele ofertei urmate de consemnare. 
Art. 1114, $ 2.—Ofertele reale, urmate de consemnaţiune, liberează. pe debitor; ele în privința-i ţin loc de plată, de sunt valabil făcute, și suma consemnată 4) cu acest mod, este în.risco- pericolul creditorului. (Art, 971, 1074, $ 2C. C. Art. 1957 C. fi), 
Art. 1118.—Pe cât timp consemnaţiunea nu sta primit de 

creditor, debitorul poate să iea înapoi suma depusă, şi într'a- 
cest caz, codebitorii sau fidejusorii sei nu sunt liberaţi. (Art, 1039, 1119 urm., 1652, 1679 C. C. Art. 1961. fr.) 

Art. 1119.—Când debitorul a dobândit o hotărire ce are puterea lucrului judecat, prin care ofertele sau 5) consemnaţiunea s'au declarat bune şi valabile, el nu mai poate, chiar cu con- simțământul creditorului, să'şi retragă suma depusă în preju- 
diciul codebitorilor sau fidejusorilor săi. (Art. 1047, 1201, 1681 C. C. Art. 1262 C. fe.). | 

Art. 1120.—Creditorul, care a consimţit ca debitorul să'și retragă consemnaţiunea, după ce aceasta s'a declarat valabilă prin 0 hotărire ce dobândise putărea lucrului judecat, perde drep- tul de privilegii sau ipoteci ce avea pentru plata creanţei sale $). (Art. 1201, 1127 urm. 1769 urm. C. C. Art. 19263 €, fr.). 
„5 Cpr. Larombiere, III, art. 1257, No. 10. Pana. tr., 1, 4848. *) Laurent, XVIII, 198, p. 222. Aubry et Rau, IV, $ 329, p. 197, n. 24. Larombitre, III, art. 1257, No. 10. Pană. fr. I, 4848, în fine. | 

*) Garsonnet, op. cit., VI, p. 331, t. şi n. 18. Aubry et Rau, 
IV, $ 322, p.19%. . 

4) 'Textul corespundetor fr. adaugă : sau lucrul. 
5) In loc de sau, trebuea dis și, aşa, cum se exprimă atât art. 1262 din Codul fr. cât şi art. 1264 .din Codul italian. 
€) Textul fi. adaogă că: „creditorul, în asemenea caz, nu mai 
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Oferta, reală, fără a fi urmată de consemnare, nu li- 
berează pe debitor. Oferta făcută în mod valid, urmată de 
consemnare, liberează, din contra, pe debitor, ţinând loc 
de: plată. Această liberare nu datează însă din diua ofer- 
tei, ci numai din diua consemnărei. Pentru ca să existe 
liberare, ambele fapte, adecă atât oferta cât și consemna- 
rea, trebue să fie întrunite. Această interpretare, singură 
juridică, resultă pănă la evidenţă din art. 1116, $ 2, după 
care, în urma ofertei, debitorul trebue să consemneze suma. 
oferită, cu dobânda ei pândă în: diua depunerei. Va să dică 
datoria subsistă pănă în diua depunerei, de oare ce pănă 

atunci ea este productivă de dobândă, căci nu se poate 
admite că o datorie stânsă să mai producă încă dobândă. 
Cât pentru art. 608 Pr.civ., am v&dut că el nu deroagă 
de la această regulă 1). 

Liberarea debitorului nu se va produce deci de cât 
prin consemnarea sumei oferite și prin punerea ei la dis- 
posiţia creditorului ?). 

Oferta urmată de consemnare ținând loc de plată, în 
privința debitorului, după cum se exprimă art. 1114, $ 2, 
datoria e presupusă stânsă, debitorul liberat, fidejusorii 

are ipotecă de cât din diua în care actul, prin care ela 
consimţit la retragerea consemnărei, va fi învestit cu for- 
mele cerute pentru a constitui o ipotecă“. Legiuitorul nostru 
ma mai reprodus această ultimă frasă, nu pentru că ea sar 

-veferi la ipoteca judecătorească, pe care legiuitorul nostru 
n'a admis-0, după cum pe nedrept crede Dl. C. Nacu (Com- 
parațiune între C. C. vomân şi C. Napolton, nota asupra art. 
1120), ci pentru că această formulă pare a se referi la ve- 
chiul regim ipotecar, sub imperiul căruia o ipotecă generală 
resulta din singura formă a actelor autentice. Cpr. Demo- 
lombe, XXVIII, 1595. Berriat St. Prix, II, Notes €lemeul. 
sur le C. C, IT, 4159. 

5) Vedi supră, p. 564, t. şi n. 4. 
 .Baudry, II, 1068. Laurent, XVIII, 200. Demol., XVIII, 

145, Demante, V, 202 bis "III. Aubry et Rau, IV, $ 322, 
p. 197, î. şi n. 29. Thiry, III, 08, în fine., Pigeau, Pr. cir., 
TI, p. 503, Roditre, Compet. et procăd., II, p. 396. Mourlon, 
II, 1982. Mareadă, IV, 731. Larombitre, III, art. 1959, 
No. 7. Carrâ- Chanveau, op. cil., VI, partea II, Q. 279%, p. 
595. “Dumesnil, op. cit, 379. Pand. fr., ], 4865. 17. Huc, 
VIII, 94. Cas. "fe. Repert. Dalloz, Oblig., 2939, n. 1. Vedi 
şi autorii citați sapră, p. 564, n. 4.—Contră. 'Voullier D,, 
„IV, partea I, 295, 920.
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descărcaţi, ipotecele şi celelalte siguranţe reale stânse. In- 
tr'un cuvânt, raporturile dintre debitor și creditor !) se 
regulează ca și cum ar fi urmat o plată reala şi efectivă, 
destul este ca oferta şi consemnarea, să fi fost făcute, în 
mod regulat și să nu fi fost retrase (art. 1118) 2). 

Chiar în privința raporturilor dintre creditor și de- 
bitor, oferta urmată de consemnare nu echivalează cu plata, 
ci fine loc numai de plată, după cum se exprimă art. 1114, 
$ 2, şi după cum observă și Pothier, pentru că, pe când 
plata cuprinde transferarea proprietăței lucrului plătit cre- 
ditorului, consemnarea, din contra, nu transferă creditoru- 
lui proprietatea lucrului consemnat, proprietatea nefiind 
definitiv transferată de cât prin primirea voluntară a lu- 
crului oferit și consemnat (art. 1118), sau prin pronun- 
țarea unei hotăriri definitive, care declară de bune Și va- 
lide oferta și consemnaţia (art. 1119) 5). 
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. 9 nr a . : Risco-peri- Art. 1114, $ 2 prevede că consemnarea ține loc de cite PI plată, în acest sens că ea pune lucrul în riscul creditoru- cerului con- lui £) și oprește cursul procentelor (art. 1116,$ 2 C.C. şi semnat. 

  

) In cât priveşte însă pe cei deal treilea, creditori ai. credi- torului, nici oferta, nici consemnarea nu le rădieă dreptu- rile lor, atunci mai cu samă când, prin oposiţiuni sau po- privi, ei au făcut consemnaţia necesară. Larombiere, III, art. 1257, No. 13. Pand. fr., 1, 4871. 
-) Larombiere, III, art. 1257, No. 12. Pană. fr, 1,4810, 
3) Oper. Pothier, II, 513. Pand. fr, 1, 4880. 'Thiry, II], 69. 

Baudry, II, 1069. Mourlon, II, 1385. 
4) Ce trebue să decidem în privința riscurilor intervenite în- Riscurile in- 

tre ofertă şi consemnare ? Aceste riscuri vemân în sarcina, tervenite în- debitorului, când sunt de aşa natură că numai depunerea tre ofertă şi lucrului poate să le facă să treacă asupra capului credito- 
vului. Astfel, debitorul va suferi personal micşorarea de va- 
loare a, monetelor oferite, survenită între ofertă Şi consem- 
nație. Aceste riscuri nu 'vor fi în sarcina creditorului de 
cât în urma consemnărei, dacă ea a fost valabil făcută. 
Larombiăre, III, art. 1957, No. 11. Pand. fr., 1, 4851.— Contră. 'Poullier D., IV, partea I, 231. 

consemnaţie. 
Controversă. 

  
Eată încă o ipoteză care a dat loc la discuțiuni: Presu- Casul în 

punând că portărelul carea făcut oferta, reală, a luat Danii ae portă- oferiţi, în urma refasului creditorului de a'i primi, spre avi lat Bir. da, debitorului sau a'i depune la. casa de consemnație, şi feriți şi ar fi fără a fi comis. vre o culpă (cpr. Cas. fi. D. P.1|.1. 318. fost prădat Sirey, 12. 1. 84), este oprit în drum şi pradat de tălhari de tâlhari. “Naște, în asemene caz, întrebarea cine va suferi perderea Controversă.
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608 Pr. civ.). Mai mult încă, ea pune pe debitor la adă- 
post de ori ce urmărire din partea creditorului, căci de 
câte ori acesta îl va urmări, debitor ul i va putea opune 
liberarea sa 1). 

Retragerea 
sumei con- 1: 
semnate. bil 

Consemnarea nu stânge însă datoria în mod irevoca- 
după cum o stânge plata, căci debitorul remănând 

proprietarul lucrului consemnat, poate să'l retragă, şi în 
asemenea caz, plata nu'şi are ființa, ear datoria subsistă 
cu toate accesoriile ei 2, E 

Remâne acum să cercețăm pănă la, ce moment debi- 

torul poate să'şi retragă lucrul oferit. 

Art. 1118. Art. 1118 prevede că debitorul poate să'și retragă 
suma depusă, cât timp consemnațiunea n'a fost primită de 
creditor 5), şi aceasta fără ca să fie necesitate de interven- 

banilor, debitorul, sau creditorul ? După unii perderea ar 
trebui să privească pe debitor, pentru că el fiind proprie- 

- tarul lor pănă la consemnare, riscul este în sarcina lui: 
Res perit domino. Larombitre, III, art. 1251. No. 11.—După . 
alții însă, perderea va fi în sarcina creditorului, el fiind în 
culpă de a firefusat oferta, şi perderea banilor fiind resul- 
tatul acestei culpe (art. 998). Cpr. art. 1117, care face, în 

"această materie, aplicațiunea principiului de mai sus. Vedi 
Demolombe, XĂVIII, 140. Duranton, XII, 225. Această 
din urmă opinie ni se pare preferabilă, 
Mourlon, II, 1385. Pand. fr., 1, 4880. 
Cpr. Pand. îr., I, 4880. T. Huc, VIII, 95. Baudry, II, 1069. 
C. Paris. D. P. 18.2. 119. 
Acceptarea sau primirea din partea creditorului poate fi 
expresă sau tacită. Repert. Dalloz, Supplem.,_Oblig., 934. 
Larombiere, III, art. 1263, No. 2. Pana. fr., I, 4897. Prin 

- acceptare se înţelege, deci, aici, ori ce fapt: care denotă din 
partea creditorului intenţia de a considera consemnarea ca, 
validă şi de a primi suma depusă drept plată. Această in- 
tenţie se apreciază în mod. suveran de judecătorii fondu- 
lui şi scapă de controlul Casaţiei. Garsonnet, op. cit., VI, p. 
331, t. şi nota 38. Cas. fr. D. P. 70. 1. 206. — Cele mai 
multe ori, acceptarea-consemnaţiunei: se: va face prin o no- 
tificare. debitorului şi directorului casei de consemnaţie cu- 
prindând declaraţia, că creditorul acceptă Și se opune la 
retragerea sumei depuse. Acesta este, în ori ce caz, mij- 
Jocul cel mai sigur. Cpr. Chauveau- -Carr, op. cit. VI, par- 
tea II, p. 592, Q. 2187 sezies. Pand. fr., 4897, 4905, 
Demolombe, XXVII, 156. Aubry et Rau, 7 $ 322, p. 
200, n. 35. Dumesnil, op. cit., 365. Baudry, II, '10170. Vedi 
art. 376 urm. din noul Cod german. 

Moartea sau interdicţia debitorului, întâmplate în urma
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ţia justiției în acest scop 1), pentru că, pănă în acest mo- 
ment, ea nu este de cât o simplă propunere unilaterală de 
plată, solius oferentis promissum: 2). 

EI poate să exercite acest drept chiar atunci când 
valoarea monetelor depuse sar fi mărit, pentru că dreptul 

de proprietar, monetele sale sunt acele care au dobândit o 
valoare „mai mare, și creditorul nu poate să aibă nici un 
drept asupra lor, de oare ce el le a refusat 3), 

Art. 1118 adaogă că, de câte ori debitorul își iea 
înapoi suma depusă, codebitorii sau fidejusorii nu sunt li- 
beraţi. Aceasta nu autorisă însă pe acești din urmă a se 
opune la retragerea sumei depuse, cu tot interesul ce ei. 
ar avea ca această sumă să nu fie retrasă, pentru că a- 
cest interes nu poate fi invocat contra debitorului şi pen- 
tru că, prin retragerea sumei depuse, debitorul uzează de 
un drept ce'i aparţine în calitatea sa de proprietar 4), 
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„de a'și retrage suma depusă aparţinându-i în calitatea sa | E 5 

Dreptul pe care îl are debitorul, cât timp consemna- Creditorii 
rea n'a fost primită de creditor, de ași retrage suma de- debitorului 

nu pot re- pusă, nu poate fi exercitat de creditorii sti, în baza art. trage suma 
974, pentru că creditorii nu pot să exercite drepturile 3 . , - . 
pe care debitorul lor poate să le exercite sau să nu le exer- 

consemnațiunei, n'ar împedica acceptarea creditorului sau a 
moștenitorilor s6i. Dumesnil, op. cit., 368 urm. Acceptarea 
făcută numai de unul din moştenitori n'ar produce, bine în- 
țeles, efecte de cât pănă la concurența părţei sale de moş- 
tenire. Pand. fr., 1, 4895.—După cum moştenitorii credito- 
rului pot să accepte consemnarea, tot astfel şi moştenito- 
vii debitorului pot să retragă suma depusă. | 

') Cpr. Cas. rom. S-a 1. Bulet. anul 1893, p. 103... 
2) L. 3, Pr., Dig, 50,12, De pollicitationibus. Vedi în privința 

policitațiunei, t. V, p. 9, 10, 35 şi 205 urm. 
2) Cpr. Pothier, II, 580. Laurent, XVIII, 204. Garsonnet, Py. 

ci. VI, p. 335, n. 33. Pand. fr., |, 4883. Duranton, XII, 
231.---De câte ori debitorul îşi retrage suma depusă, da- 
toria continuă a: subsista împreună cu toate accesoriile 
sale, privilegii, ipoteci, etc. (Cpr. art, 1120). Laurent, 
XVIII, 206. Aubry et Rau, IV, $ 329, p. 199, t. și n. 31. 
Duranton, XII, 230. Berriat St. Prix, II, 4752. Garsonnet, 
op. cit., VI, 31322, p. 336, î. şi nota 34. | 

î) Pand,. fr., 1, 4884. Laurent, XVIII, 205. Larombitre, III, 
art. 1261, No. 1. Duranton, XII, 932. — Contră. Pigeau, 
Pr. ci, IE, p. 506. | ai 

depusă de 
dânsul, în 
baza art. 

974.
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cite, fără a se putea dice că el își micșorează patrimoniul 
de câte ori remâne în inacțiune. Ori, nu se poate dice că 
debitorul îşi micșorează patrimoniul său prin menţinerea 
consemnărei, fiind că, dacă el ar retrage-o, creditorul ar 
putea să'l silească imediat a plăti. 

Poprirea Din cele mai sus expuse resultă că dacă creditorii practicată de , . : . , creditorii de-debitorului ar fi practicat o poprire asupra sumei consem- 
pitorului a- nate de densul, asemenea poprire n'ar putea fi validată de 

depuse. cât atunci când debitorul ar consimţi la, retragerea sumei 
Controversă. depuse 1, 

Dreptul Cât pentru creditorii aceluia în socoteala căruia con- creditorilor < pa 3 : a _. A _ . creditorului Semnarea a fost făcută, ei pot, fără nici o îndoeală, s'o 
dea popri primească în numele său, în limitele drepturilor lor, şi să 

suma depusă oprească suma depusă; de unde resultă că, în urma a- 
lui, cestor popriri, debitorul nu mai poate săşi retragă suma, 

depusă de cât pentru ceea ce întrece aceste popriri ?). 
Falimentul Din împrejurarea că, pănă în momentul acceptaţiunei 
debitorului creditorului, suma depusă aparţine debitorului, principiu 
inainte de admis şi de Pothier (II, 580), s'a tras consecinţa că, în 

Asdeptarea urma falimentului debitorului declarat înainte. de accepta- 
re, creditorul în socoteala căruia s'a făcut, depunerea, n'ar 
mai putea să accepte oferta ; suma depusă aparţinând de- 
bitorului, se va primi de sindic şi se va împărți, în ase- 
menea caz, între toţi creditorii sti 3). 

Această soluție lasă insă a se presupune că credito- 
vii pot să urmărească și să poprească suma consemnată de 
debitorii lor 4), pentru că falimentul debitorului ţine loc 
de poprire din partea creditorilor săi 5), 

Art. 1119. Cele dise în privința acceptărei consemnaţiunei din 
partea creditorului, sunt aplicabile și în casul când o hotă- 

) Cpr. Laurent, XVIII, 207. '7. Huc, VIII, 9%. Pand, fr., 1, 
4886. Garsonnet, op. cit., VI, p. 335, nota 33. Aubry et Rau, 
ÎV, $ 322, p. 199, t. şi n. 32. Larombiere, III, art. 1961, 
No. 2.—Contră. Demolombe, XXVIII, 149. Demante, V, 206 
bis I. Duranton, XII, 237 urm. C. Dijon. D.P. 78. 2. 17, 

:) Laurent, XVIII, 207. Larombitre, III, art, 1261, No. 2. 
Demolombe, XXVIII, 255. Aubry et Rau, IV, $ 322, p. 199. 
Pand. fi, 1, 4889. 7. Huc, VIII, 95. Cpr. art. 377 din 
noul Cod civil german. | 

3) Vedi Thiry, III, 69. Duranton, XII, 940. Dumesnil, op. cit., 
361. Cpr. C. Paris, D. P. 18. 2. 119. 

î) Veţi supră, text şi n. 1, unde se arată controversa. 
5) Cpr. Pand. fe., 1, 4891.
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rire având puterea lucrului judecat, a declarat că oferta şi 
consemnaţiunea sunt făcute în mod valid, și aceasta fie 
după cererea debitorului, fie după acea a creditorului (art. 
1119). Textul prevede, ce e dreptul, numai casul în care. 
judecata a fost pronunțată după cererea în validitate a 
ofertei şi consemnaţiunei întioduse de debitor, însă solu- 
ţia este aceiaș şi în casul în care hotărirea a fost pro- 
nunțată în urma unei cereri în anulare întrodusă de cre- 
ditor, pentru ca hotărîrele judecătorești ținând loc de con- 
venţie, contractul judecătoresc se formează atât în casul 
întâi cât și în casul al doile: Judieiis quasi contrahimus 1), 

In ori ce caz, convenţiunea care resultă din hotărire 
între debitor și creditor, pentru a împedica pe debitor de 
ași retrage suma depusă în dauna codebitorilor sau fide- 
jusorilor săi 2), trebue să fie formată în mod irevocabil, 
ceea ce textul exprimă dicînd că hotărîrea să fi dobândit 
pulevea lucrului judecat, adecă să nu fie susceptibilă de o- 
posiție și apel, fie că aceste câi de recurs nu sunt admise 
de lege, fie că termenele au expirat, fără ca părţile să fi 
usat, de ele, fie, în fine, ca oposiţia şi apelul să fi fost res- 
pinse sau apelul perimat (art. 257, 329 Pr. civ.) 3). 

') Laurent, XVIII, 209. Pand. fr., 1, 4901. Demolombe, 
XXVIII, 151. Aubry et Rau, IV, $ 322, p. 200, n. 33. Du- 
vanton, XII, 234. Mourlon, II, 1386. Cpr. art. 376, $ ultim 
din noal Cod civil german. 
De câte ori consemnarea a fost aceptată de creditor sau 
declarată validă prin o hotărire remasă definitivă, proprie- 
tatea sumei depuse a trecut la creditor, şi debitorul nu 

">
 

—
 

poate s'o mai retragă fără consimțământul acestuia. Dacă 
el o retrage, chiar cu consimț&mântul creditorului, asemenea 
retragere nu poate să aducă nici un prejudiciu - codebitori- 
lor sau fidejusorilor si (art. 1119). Motivul acestei dispo- 
siţiuni este lesne de priceput. In adevăr, acceptarea credi- 
torului sau dobândirea hotărirei definitive aducând în mod 
irevocabil stângerea datoriei, retragerea posterioară a su- 
mei depuse, cu consimţământul creditorului, nu aduce reîn- 
vierea primei obligaţiuni, ci crearea unei obligaţiuni noi, la 
care codebitorii sau fidejusorii celei d'intăi n'au luat parte 
şi care, prin urmare, nu le este oposabilă. Cr. Thiry, III, 
69, p. 91. Pand. fe., 1, 4906. Laurent, XVIII, 210. Baudry, 
11, 1070. Demolombe, XXVIII, 157. 

3) Cpr. Garsonnet, op. cit., VI, p. 337. Pana. fr., 1, 4902 
Laurent, XVIII, 209. Demolombe, XXVIII, 152. Mourlon” 
II, 1386  Larombiăre, III, art. 1262, No. 1.. Demante, Vp 
201 bis IV. Aubry et Rau, IV, $ 32%, p. 200, nota 34.
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Presupunând că hotărîrea pronunţată a declarat o- 
ferta bună și validă, chestiunea este de a se ști dacă de- 
bitorul poate să'și retragă suma depusă, fără consimţ&mân- 
tul creditorului, cât timp termenul de oposiţie sau de a- 
pel n'a expirat încă? 'Trebue să distingem : Dacă hotă- 
virea de validare a fost admisă contra creditorului, după 
cererea debitorului, şi creditorul nu face nici oposiţie, nici 
apel, debitorul nu poate să 'și retrâgă suma, pentru că 

 creditorul putând singur să atace hotărîrea, de câte oriel 
păstrează tăcerea, această hotărire - are de o cam dată 
puterea lucrului judecat. Dacă: el, din contra, atacă hotă- 

Hotărîrea: . : 
prin care se 
perimă un 

apel, este ea, 
supusă opo- 

siţiei şi 
apelului ? 

Controversă, 

Peri. recur- 
sului în ca- 

saţie. 

Perimarea, 
oposiţiei. 

Controversă. 

rirea pronunțată în contra lui, această hotărire cade, şi 
piin “urmare, debitorul a putut să'și retragă suma, chestiu- 
nea fiind din nou pusă în judecată prin oposiţia sau a- 
pelul creditorului. Cât pentru casul în care hotărirea de 

Chestiunea de a se şti, dacă, în procedura noastră, hotă- 
rirea prin care se declară un apel perimat este san nu sus- 

„ceptibil de oposiţie şi .apel este viu controversată. Y edi tr. 
nostru în limba fr., p. 312, t. şi n. 4, şi la autorităţile ci- 
tate acolo, adde în sens că nu există oposiţie, Curtea din 
Galatz (Dreptul din 1898, No. 26), ear în sens contrar, Cas. 
vom. Dreptul din 1898, No. 76. Curtea de casaţie a admis 
de asemenea apelul. Dreptul din 1890, No. 47 .şi din 1896, 
No. 10.—In noul proiect a D-lui Ministru C. G. Dissescu, pen- 
dent înaintea Camerelor, hotărîrea de perimare sau de res- 
pingere a cererei de perimare, se dă fâră drept de oposi- 

-ţie şi fără apel, însă cu drept de recurs, în termen de o 
lună de la data pronunțărei hotărirei. Decisia Curţei de 
casaţie se dă fără oposiţie (art. 257 partea finală). 

- După o jurisprudenţă constantă, nu numai apelul este 
supus perempțiunei, dar şi recursul în casaţie. Cas. rom. 
Bulet. S-a 1, anul 1888, p. 917 şi Bulet. 1890, p. 313. 

In cât privește însă perimarea oposiţiei, chestiunea este ea- 
răș controversată. Veqi tratatul nostru în limba franceză, p. 
313, nota 2. Cpr.. Cas. rom. Dreptul din 1899, No. 13 şi 
Curierul judiciar din 1899, No. 6.—In Codul fr., cererea in 
perimare poate ea însăş fi perimată : chestiunea este însă 
controversată. V. Garsonnet, op, eit., V, $ 1904, p. 868. Eată 
cum. se exprimă în aceasţă privinţă proiectul D-lui Ministru 
C. Disseseu (art. 257): „Ori ce acţiune, oposiţie, contesta- 

ție, apel, recurs.în casaţie, cerere de revisuire se va peri- 
ma, după cererea: părței interesate, chiar în. privinţa ne- 
vrâsnicilor, interdișilor sau celor puşi sub consiliu judiciar, 
dacă partea va lăsa să treacă doi ani de la cel din urmă 
act de procedură“, -



  

    

„EFECTELE OFERTEI URMATE DE CONSEMNARE.—ART. 1119, 1120. 

validare a. ofertei ar fi fost pronunţată în favoarea debi- 
torului, în urma cererei de: anulare a ereditorului, există 
earăș o convenţie provisorie, fiind că creditorul este singur 
în drept a ataca hotărîrea, și prin urmare, debitorul nu va 
putea retrage suma consemnată 1). 

Am vădut că, în urma acceptărei voluntare (art. 1118) 
sau silite (art. 1119) a creditorului, debitorul nu'şi mai 
poate retrage suma oferită și consemnată. Legea, prevede, 
cu toate aceste, casul în care debitorul revine asupra con- 
semnațiunei sale, cu consimțemântul creditorului şi și 
retrage suma depusă, regulând efectele acestei retrageri 
prin: art. 1120. 

După acest text, creditorul care a consimţit ca debi- 
torul să'și retragă consemnațiunea, după ce. aceasta fusese 
declarată validă prin o hotărîre definitivă, perde privile- 
giile sau ipotecile care asigurau plata creanței sale. In a- 
dever, datoria primitivă fiind stânsă cu toate accesoriile 
ei prin validarea ofertei, noua convenţiune care a inter- 
venit între creditor și debitor, nu poate să deie loc de cât 
unei noi obligaţiuni pentru siguranţa căreia nu se poate 
reiînviea, în prejudiciul celor deal treilea, garanţiile ac- 
cesorii care asigurau pe acea veche.: | 

Fată pentru ce creditorul, care a consimţit ca debi- 
torul să'și retragă suma depusă, după ce consennaţiunea 
a fost declarată valabilă prin o hotărire definitivă, nu mai 
poate exercita privilegiile şi ipotecile care garantau plata 

creanţei primitive 2): 
Art. 1120 prevede numai casul în care o hotărire re- 

masă definitivă a validat oferta și consemnaţiunea, însă 
aceiaș soluţie este, pentru aceleași motive, aplicabilă și la 
casul. când debitorul şi'a retras suma, depusă, cu consim- 
țemântul creditorului, după ce acest din urmă acceptase 

” consemnaţiunea 3). * 

1) Cpr. T. Huc, VIII, 96. Laurent, XVIII, 209. Pană. i SR 
„4903. Mourlon, II, 1386. Demante, V, 207 bis V. Demo- 
lombe, XXVIII, 153. Râpert. Dalloz, Supplem., Oblig., 938. 

*) Cpr. Baudry, II, 1070. 'Thiry, III, 69. Pand. fr.,.1, 4906. 
Laurent, XVIII, 210. Demolombe, XXVIII, 157. Demante, 
V, 281 bis II şi III. Vedi şi supră, p..983, nota 2. 

3) Laurent, XVIII, 210. T. Huc, VIII, 9%. Pana. fr., 1, 4907. 
Larombiere, III, art. 1963, No. 1. Garsonnet, op. cit., VI, 
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Cheltuelele ofertei reale şi a consemnaţiunei. 

Art. 1117.—Cheltuelele ofertelor reale şi ale consemnaţiu- 
nei sunt în sarcina creditorului, de sunt făcute valabil. (Art. 
998, 1105 0.C. Art. 140 Pr. civ. Art. 1960 C. fe. Art. 38 C. 
german). . 

Art. 1117 prevede că cheltuelele făcute de debitor: 
cu ocasiunea ofertei și consemnaţiunei, sunt în sarcina cre- 
ditorului, dacă oferta și consemnaţiunea întrunesc condi- 
țiile prescrise de lege 1). Aceasta nu este de cât aplicarea 
principiului înscris în art. 998, după care ori ce faptă a, 
omului, care cauzează altuia o daună, obligă pe acela din 
a cărui greșală s'a ocasionat, a o repara. Ori, creditorul 
fiind, în specie, acela care, prin refusul său nedrept de a 
primi plata, a provocat cheltuelele procedurei ofertei și a 
consemnaţiunei, este just și juridic ca aceste cheltueli să 
fie în sarcina lui ?). 

Debitorul nu poate însă să reţie din suma depusă 
cheltuelele la care el are drept, pentru că, după art. 1116, 
$ 2, el trebue să depue toată suma 3). 

„Pentru ca cheltuelele ofertei şi consemnaţiunei să fie | 
însă în sarcina creditorului, acesta trebue să fie în culpă, 
adecă să fi refusat plata oferită de debitor pe calea a- 
micală și în mod valabil (art. 1114, ad înitio), silindu!'l a 
face niște cheltueli care puteau fi înlăturate 4, 

Când deci creditorul, în urma refusului stu și a ofer- 
tei reale, revine asupra acestui refus, primind suma ofe- 

p. 338, nota 43. Aubry et Rau, IV, $ 222, p. 200, n. 36. 
Duranton, XII, 234. F. Herman, III, asupra art. 1263, p. 
170. 

1) Deci, cheltuelele ofertei şi ale consemnaţiunei declarate 
nule, sunt în sarcina debitorului, în virtutea art. 140 Pr. 
civ., care pune cheltuelele judecăţei în sarcina acelui ce 
perde procesul. Garsonnet, op. cit., VI, p. 339, $ 1323, î. 
şi nota 1. Cpr. art. 381 din noul Cod german, care pune 
de asemenea cheltuelele. consemnărei în sarcina creditoru- 
lui, dacă lucrul consemnat n'a fost retras. 

*) Cpr. Trib. Lyon, 13 Nov. 1882. Pană. fe., 1, 4914. Marcadă, 
IV, 137. Baudry, II, 1071. Mourlon, II, 1390. TPhiry, III, 
69, în fine.: Larombitre, III, art. 1260, No. 2. Demolombe, 
XXVIII, 198. 

"*%) Demolombe, XXVIII, 130. Pand. fe., 1, 4917. Larombitre, 
III, art. 1260. No. 2. 

+) Vedi supră,p. 551, nota 1.
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rită, înainte de consemnarea ei, sau luând-o de la casa de 
consemnaţie, în urma depunerei ei, este evident că el tre- 
bue să sufere cheltuelele ofertei şi consemnărei a cărei pro- 
cedură a fost ocasionată prin culpa sa 1). | 

Când însă creditorul primește suma oferită prin por- 
tărei în momentul chiar a facerei ofertei, cheltnelele sunt 
în sarcina debitorului, dacă acest din urmă nu dovedește 
că procedura ofertei a fost pricinuită prin refusul credito- 
rului de a primi plata, care i se oferise pe calea amicală. 
Creditorul va putea, în adever, să invoace, în asemenea 
caz, art. 1114, Ş1, care nu autorisă pe debitor a recurge 
la procedura ofertei prin. portărei de cât atunci când cre- 
ditorul refusă plata oferită de bună voe >), 

In cât priveşte dovada refusului plăţei oferite pe ca- 
lea amicală, ea se va putea face prin ori ce mijloace, 
marturi, presumţiuni, interogatorul creditorului, etc., fi- 
ind vorba de un fapt pentru care nimene n'a putut să'și 
procure o dovadă scrisă ?). 

Cheltuelele făcute de debitor cu ocasiunea ofertei şi 
consemnațiunei, cuprind nu numai timbrul şi taxele plătite 
portăreilor, dar încă și ceea ce debitorul a plătit pentru 
transportarea şi remiterea lucrului oferit %, 

1) Cpr. Laurent, XVIII, 213, 214. Demolombe, XXVIII, 133. Demante, V, 205 bis II. Pand. fr., 1, 4924 urm. Marcad, IV, 737. Garsonnet, Pr. ciz,, VI, $ 1323, p. 339, t.şin. 3. Mass6-Verg6, III, $ 564, p. 439 n. 12. Cas. fr. D.P. 92. 1. 383. | 
_?) Cpr. Maread6, IV, 738 urm. Mass6-Vergă, loco supră cit. 

Baudry, II, 1063. Laurent, XVIII, 213. Pana. fe., 1, 4926.— Vedi însă Demolombe, XXVIII, 134. Vegi şi supră, p. 551, n. 1 şi p. 550, t. şin.1. 
Osebit de acest caz, mai este încă şi un altul în care tot debitorul sufere cheltuelele ofertei, şi anume atunci când el își retrage însuş suma consemnată. Debitorul revocân- 

du-şi în asemenea caz oferta, trebue să sufere cheltuelele ei, chiar dacă ea ar fi fost făcută în mod valid, pentru că ere- 
ditorul nu poate să sufere cheltuelele unei proceduri care 
nai aduce nici un folos. Laurent, XVIII, 214. Pana. tr., 
I, 4928. 

3) OCpr. Laurent, XVVIII, 143, 213. Pand. fr., 1, 49217. Demo- 
lombe, XXVIII, 135. Marcade, IV, 1738. 

*) Cpr. Larombiăre, III, art. 1260, No. 2. Demolombe, XĂVIII, » 128, Pand. fr., 1, 4914. 
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În casul art. 1121, adecă -când obligaţia are: de o- 
biect un corp. cert și determinat, creditorul va suferi nu nu- 
mai cheltuelele făcute: pentru transportarea lucrului oferit, 
dar încă și acele 'pentru închirierea localului şi paza lu- 
crului 1). - Se . 
„Dar dacă cheltuelele ofertei şi consemnaţiunei sunt, în 

principiu, în sarcina creditorului, ca unul ce le a provocat 
prin refusul seu, cheltuelele ordinare pentru efectuarea plă- 
ței, remân tot în sarcina debitorului, pentru că art. 1117 
nu deroagă de la art. 1105, și. pentru că refusul credito- 

„rului n'ar fi scutit pe debitor de a le face?). 

Rezgulele de drept internaţional aplicabile la ofertele 
reale şi consemnare. 

„Chestiunile privitoare la ofertele reale și la consem- 
nare, la obligaţiunea de a da chitanţă, etc., atârnă de le- 
gea locului unde obligația urmează a fi executată (lex loci 
execulionis), fie în virtutea. unei clause a contractului, fie 
în “virtutea legei care a presidat la formațiunea sa 3). 

Despre plata prin subrogaţiune.—Generalităţi. 

Subrogaţiunea este în genere substituțiunea unui lu- 
cru în. locul altuia, sana unei persoane în locul altei per- 
soane. In casul întăi, subrogaţiunea este reală şi efectele 
sale sunt cârmuite de vechea maximă: Subrogatum capit 
naturam subrogati 4); în casul de al doile, ea este personală 
și consistă în substituirea juridică a unei persoane în locul 
alteia, cu scopul de a permite celei dintâi de a exercita 
toate sau parte macar din drepturile care aparţin celei de 

1) Demolombe, XXVIII, 167. Pană. fi., 1, 4914. 
2) Cpr. Pand. fr., I, 4916. Demolombe, XXVIII, 199. Demante, 

V, 205 bis 1. Larombiăre, III, art. 1960, No. 2. Garsonnet, 
op: cil., VI, $ 1323, in fine, p. 339, 340. 

2) A. Weiss, Tr. lement. de dr. internat. price (ed. a 2-a, din 
1890), p. 641. Vincent et Pânaud, Dicfionn. de dr. intern. 
privt, v* Oblig., No. 68. Brocher, Dr. internat., IL, p. 117. 

+) Subrogaţia reală, cu desevârşire străină de materia, plăței, 
are loc, de ex., în materie de schimb (art. 1405). Codul fr. 
mai. prevede: şi alte casuri de subrogare reală :. Vedi, de 
ex., art. 747, 166, 1066, 1067, 1069, 1407, 1434, 1435, 1553, 
1559, etc. C. fr., eliminate de leginitorul nostru. Cpr. Bau- 
dey, II, 1040. Pana. fr., I, 3658. Demolombe, XXVII, 306.
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a doua. Astfel, cesionarul unui drept este, Zazo sensu, sub- 
rogat cedentului, întru cât el exercită. drepturile acestui 
din urmă (art. 1391 urm.). N a aa 

In capitolul de față, cuvântul subrogaţie are însă un 
sens mai restrâns, și vom vedea mai la vale că, cu toată 
pererea contrară a unor autori, subrogaţia nu trebueşte 
confundată cu cesiunea creanţei. 

589: 

Origina subrogaţiunei şi. a regulelor care o cârmuesc Origina'sub- 
se găsește în dreptul roman. Idea primă a acestei institu-' 
țiuni resultă, în adevăr, pe de o paste, din beneficiul ce-: 
dendarum actionum, prin care fidejusorul, care plătise pe 
creditor, succeda drepturilor ce acesta avea contra debi- 
torului principal și contra cofidejusorilor săi - (cpr. art. 
1670 C. C.)'); iar pe de alta, din dreptul acordat debi- 
torului, care se împrumuta cu o sumă de bani pentru plata 
datoriei sale, de a conserva ipotecile care garantau creanţa 
primitivă, pentru a le alipi în acelaş rang (4 ordo servetur)' 
de creanța născută din acest împrumut 2). Este însă de 
observat că această grea materie 5) n'a fost adâncită de 
jurisconsulții români, și n'a făcut din partea lor obiectul 
unui studiu metodic: 

Cuvintele subrogatio, subrogare, le era chiar necunos- 
cute, şi de câte ori era vorba ca un creditor să iee locul 
altuia, ei diceau succedeve în locum priorum creditorum 
(Cod., $, 19, De His gui în priorum creditorum locum suc-" 
cedunt 1). Cuvântul subrogație a fost împrumutat de la drep- 
tul canonic 5) și s'a păstrat pănă astăzi ; ear adevărata 
bază a, teoriei moderne asupra subrogaţiunei, o găsim în 
Ordonanţa Regelui Henric al IV-le, din 1609 $). 

) Cpr: L. L.11 şi 36, Dig., 46, 1, De fidejussoribus et manda- 
taribus. Ă 

2) Cpr. L. 12, $ 2 şi 8, Dig., 90, 4, Qui potiores in Pignore, 
ete.; Ii. 1, Cod, 8, 19, De his qui în priorumn creditorum 
locu. sueceduut. 

3) Renusson (De la subrogation, capit. 1, No. 15) consideră a- 
ceastă materie ca una din cele mai spinoase, şi acelaş au- 
tor adaogă că chestiunile la care ea dă loc font de la pei- 

| e (2 avocais qui les traitent. Cpr. Demolombe, XXVII, 

î) Cpr. Demolombe, XXVII, 301. Pana. fr., 1, 3663. 
5) Opr. Demolombe, XXVII, 301. Pand. fr., 1, 3663. 
€) Vedi: infră, p. 606. 

vogaţiei. 
Dreptul 
roman.
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Definiţie. Subrogaţia, de care avem să ne ocupăm, poate fi de- 
finită : o ficţiune juridică, în virtutea căreia o obligaţie, 
stensă, prin plata făcută de o a treia persoană sau de 
debitor cu banii unui al treile, şi prin urmare, stânsă în 
privinţa creditorului, e presupusă a exista cu toate acce- 
soriile sale în folosul celui de al tveile, care iea locul 
creditorului și poate exercita toate drepturile sale. Ea este 
o ficţiune, după cum o recunoaște insuş Pothier 1), pentru 
că plata având de efect stângerea obligaţiei, numai prin 
închipuire, creanța poate să treacă la terțiul care a plătit 
sau cu banii căruia s'a făcut plata. 

„Deosebire Subrogaţia are deci analogie cu novațiunea, care se 
între ubro- îndeplinește prin schimbarea creditorului (art. 1128, Ş ul- 

novația.. țim), întru cât, în ambele casuri, un nou creditor este 
substituit celui vechii. Intre subrogaţie și novaţie există 
însă următoarele deosebiri: 10 In subrogaţie, vechia ere- 
anță subsistă în privinţa subrogatului, cu toate accesoriile 
sale, privilegii, ipoteci, ete; pe când în materie de novaţi- 
une, vechia creanţă este stânsă şi acea nouă, care o înlo- 
cuește, nu are privilegiile şi ipotecile celei vechi, dacă cre- 
ditorul nu'și le a reservat expres (art. 1134); 

20  Novaţiunea nu se poate îndeplini fără consimţe- 
mântul debitorului, fiind că el contractează o nouă datorie 
(art. 1128); pe când consimț&mântul lui nu este neapa- 
rat în privința subrogaţiei 2). 

3% Novaţiunea este tot-deauna resultatul unei con- 
venţiuni, pe când subrogaţia poate fi legală 3). 

Subrogaţia se deosebeşte de asemenea de novaţiunea 
îndeplinită prin schimbarea debitorului, cu delegaţiunea 

Natura juri- unui debitor în locul altuia, etc. 4), dică a sub- | rogaţiei. Toţi autorii recunosc că subrogația este o ficţiune, 
Controversă.însă nu sunt de acord asupra naturei și întinderei acestei 

ficțiuni. 
Astfel, după unii, plata prin subrogaţie ar stânge cre- 

anța veche nu numai în privinţa creditorului, dar și în 

  

1) Pothier,. Oblig., 11, 560. Idem, Introduction au tit. XX de la 
" coutaume d'Orltaus, IL, p. 661, No. 66. 

*) Cpr. Pană. fr, I, 3720 urm. Duranton, XII, 115. Thiry, 
II, 54. | 

3) Cpr. Boissonade, op. cit, LI, p. 618. 
*) Cpr. Pand. fr., 1, 3720, 3721. Larombiăre, TIT, art. 1250, 

No. 19. Troplong, Hypoth., 1, 350.



  
  

DERPRE PLATA PRIN SUAROGAȚIE.—GENERALITĂŢI. 

privinţa terţiului care a plătit sau cu a carni bani s'a 
făcut plata (subrogatului),. şi ar da «naștere în. folosul a- 
cestui din urmă la o altă creanță, care ar fi învestită cu 
garanţiile creanţei vechi. După acest sistem, ficţiunea care 
servește de bază subrogaţiunei n'ar avea deci de efect de 
a transmite subrogatului însuş creanța plătită, ci numai 
accesoriile ei (privilegiile, ipotecele, etc.) care o garantau !). 

Pentru a se ajunge la acest resultat, care păcătueşte în 
contra logicei celei mai elementare, se dice că subrogaţia 
fiind o modalitate a plăței și plata stângând creanța, a- 
ceasta nu poate să subsiste în privinţa subrogatului. Dar 
dacă ar fi așa, subrogaţia n'ar mai fio ficțiune, pentru că 
ficțiunea. consistă tocmai în a considera creanța ca exis- 
tentă faţă cu cel de al treilea, de și în realitate ea este 
stensă în privința creditorului. Este mult mai logic, deci, 
de a învesti pe subrogat cu însuș creanța, de cât de al 
învesti cu accesoriile unei creanţe care se recunoaște de 
stensă. Eată pentru ce vom admite, împreună cu majo- 
ritatea autorilor, că efectul subrogaţiunei este de a face 
să treacă în persoana subrogatului nu numai accesoriile 
creanţei, ci însuş creanţa 2) ; de unde resultă că subroga- 
tul va putea exercita toate drepturile creditorului, folosin- 
duse de beneficiul competinței comerciale și de dobânda 
de 6/,, dacă creanţa era comercială ; de drepturile ce con- 
ferea creditorului titlul executor care constata creanţa 

  

1) Vegi în acest, sens, Merlin, Râpert, Subrogat. des per'sonnes, S-a II, $ 1, t. 16, p. 454 urm. şi Quest. cod. vo, $ 1, î.7, p. 620 urm. Bugnet asupra lui Pothier, II, nota, p. 291, 292 şi 299. Marcade, IV, 712 urm. Daniel 'de Folleville, Caractires distinetifs du pavement avec subrogation. Favard, Repert, v? Subrog. des personnes, $ 1. Cpr. C. Pau. D.P. 91. 2. 117. 
:) Cpr. Baudry, II, 1042. Thiry, III, 55. Arntz, III,. 179. Laurent, XVIII, 3 urm: Demante, V, 189 bis 1 urm. Aubry et Rau, IV, $ 321, p. 169,n.2. 7. Huc, VIII, 46 urm. Vigie, II, 1462. Pand. fe. 1, 3664—3667. Mourlon, II, 1353 urm. Şi Subrog. personnelles (Paris, 1848), p. 6 urm. Gau- thier, Sudrog. des personnes (Paris, 1853), 40 urm. Demo- lombe, XXVII, 320 urm, Larombiere, III, art. 1252, No. 1. C. Riom şi Cas. fe..D. P. 91. 1. 313. D. P. 94. 1. 153. D. P. 64. 1. 299. D. P. 61. 1.15. 
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Deosebiri _ 
între subro- 
gaţia şi cesi- 

COD. CIV.—CART. IIL.—PIT. IH.—0AP. VIIL.—8-a, 1, $ 2.—SUBROGAŢIA. 

sa, etc., foloase de care el n'ar putea beneficia, dacă s'ar 
admite că o creanță nouă a luat locul acelei vechi 1), 

„Acest sistem este conform opiniunei lui Pothier și a 
lui Dumoulin 2), ceea ce nu este -de puţină. însămnătate 
într'o materie tradiţională. Ea are pentru dânsul atât .lu- | 
crările pregătitoare 3) cât și însuș textul legei. In adevăr, 
subrogatul întrând 'în drepturile creditorului. (art. 1106, 
1107, $ 2 şi 1670), în drepturile şi acţiunile sale (art. 1107, 
$ 1), etc., creanța nu este alt ceva de cât drepturile ce 
ea. conferă 4). SE 

Subrogaţia făcând să treacă asupra capului subroga- 
tului toate drepturile și acţiunile ce creditorul. avea în 

unea de ere- contra debitorului, are multă analogie cu cesiunea de cre- 
anță, anță, cu care unii au și confundat-o 5). 

Intre subrogaţia și cesiunea, de creanţă există însă 
următoarele deosebiri : 

10 Cesiunea de creanţă pune față în faţă doi specu- 
latori, care caută a trage foloase din contractul de cesiu- 
ne, cedentul căutând a vinde creanța cât de scump, ear 
cesionarul a o cumpara cât de eften; creditorul primește 
deci de la cesionar preţul vândărei, ear cesionarul nu do- 
bândește creanța în baza unei ficțiuni, ci prin efectul fi- 
resc al contractului ; pe când în subrogaţie, creanța nu 
este vândută, ci plătită și stânsă, și numai prin o închipu- 
ire ea trece la terţiul subrogat. Subrogaţiunea. nu cu- 
prinde, deci, ca cesiunea de creanţă, ideea de speculă, ci. 
ideea unei binefaceri,. acea de a veni în ajutorul unui de- 
bitor, care pentru moment nu are fondurile necesare spre 
a face faţă datoriilor sale ; 

„.1) Cpr.. Baudry, T. Huc, loco supră cit. Pand. fi. 1, 3668. C. 
„ “ Limoges. D. P. 88. 2. 103, 

2) Pothier, Oblig., II, 560, şi 1, Introduc. ă la cout. d'Orltans 
(tit. 20), 66 urm. Cpr. Dumoulin (Molineus), Trac. de usuris, 
Q. 49, No. 344 şi Q. 37, No. 277. Cpr. şi L. 76, Dig., 46, 
3, De solutionibus ; L.'3, Dig., 20, 3, Que res pign. vel hy- 
poth. date obligari non possunt;. L. 3, Cod., 8 19, De his 
gui în priorum creditorum locum succedunt, ete. . 

5) Vedi în Locr6, XII, No. 20, 37 şi 114, raportul tribunului 
Jaubert, discursul tribunului Mouricault şi expunerea de 
motive a lui Bigot-Pr&ameneu. (pr. Pand. fr., 1,3666, 3669. 

3) Cpr. Pand. fr., 1,3667, şi autorii citați, p. 591, n. 2. 
%) 'Tonllier D, IV, partea 1, 118, 119. Delvincourt, II, p. 559, 

nota asupra p. 170 (ed. din 1834). Cpr. Pand. fr., I, 3669.
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2% Cesionarul unei creanţe nu poate să exercite de 
cât acțiunea creditorului care i a cedat drepturile sale, ac- 
țiunea ufilă din dreptul roman, pe care el o exercită n0- 
îine proprio ; pe când terțiul subrogat, pe lângă acţiunea 
creditorului, care-i este transmisă prin subrogaţie, acțiunea 
directă din dreptul voman, pe care el o exercită procura- 
tovio nomine, poate încă să mai exercite o acţiune în nu- 
mele său propriu contra debitorului şi care derivă din man- 
dat, gestiune de afaceri sau împrumut. Această din urmă 
acțiune, lipsită de ori ce asigurări particulare, poate, pe 
de o parte, fi mai puţin folositoare de cât acţiunea credito- 
rului, care poate fi garantată prin privilegii, ipoteci, fide- 
jusiune, etc., însă, pe de altă parte, conferă un avantaj pe 
care nul are acţiunea creditorului, și anume acel de a 
cere procentele banilor debursaţi (art. 991, 1550), ceea ce 
va constitui pentru subrogat un adeverat folos, de câte ori 
debitorul va fi solvabil. | 

3% Cesiunea creanţei fiind o adevărată vândare şi ce- 
sionarul fiind un speculator, dobândeşte toate drepturile 
creditorului și poate, în toate casurile, cere creanța întreagă, 
ori care ar fi preţul cesiunei; pe când subrogaţiunea  fi- 
ind considerată ca un serviciu adus debitorului, ear nu 
ca 0 speculaţiune, terţiul subrogat în drepturile credito- 
rului nu va putea nici o dată cere mai mult de cât a plă- 
tit pentru a dobândi subrogaţia ; 

40 Cesiunea creanței presupune consimțământul eredi- 
torului ; pe când șubrogaţia poate, din potrivă, să aibă loc 
în contra voinţei sale (art. 1107, Ş 2, in fine); 

50 Cesiunea creanţei: fiind o vândare, cedentele trebue 
să garanteze pe cesionar de existența creanţei, de şi vân- 
darea n'ar cuprinde această îndatorire (art. 1392), și chiar 
de existența privilegiilor, ipotecilor şi a fidejusiunei, daca 
creanța cedată este privilegiată, ipotecară sau cauţionată 
(art. 1396); pe când terţiul subrogat, care a plătit dato- 
via, nu are drept la garanţii. Dacă datoria plătită prin 
subrogaţie n'a avut fiinţă, terţiul subrogat va avea, ce e 
dreptul, o acţiune în repetiţie, însă această acţiune va, fi 
0 condictio indebiti, ear nu acţiunea în garanţie, ceea ce 
însemnează că terţiul care a făcut plata nedatorită, nu va 
avea. drept, ca în acţiunea în garanţie, la întreaga daună 
suferită (daninum emergens şi lucrum cessans) (art. 1084), 

38 

593



594 COD. CIV. —CART. IIL—TIT. UIL.—0AP. VIIL.—S-a 1, $2.—SUBROGAŢIA. 

ci numai la sumele, cu care pretinsul creditor, care ar fi 
primit plată de bună credinţă, s'ar fi înavuţit (argum. din 
art. 994, 996))); 

6” Cesionarul creanţei nu poate opune dreptul seu 
celor de al treilea, de cât după ce a notificat debitorului 
cesiunea, sau după ce acesta a acceptat-o prin un act au- 
tentic (art. 1393); pe când plata prin subrogaţie nefiind 
o cesiune, disposiţiile art. 1393 nu sunt aplicabile în spe- 
cie. Pentru ca, debitorul să nu se poată însă libera plă- 
tind vechiului creditor, terțiul care a făcut plata va face 
foarte bine de a i o aduce la cunoștință într'un mod oare 
care, fie prin o notificare în regulă, fie prin o scrisoare, şi 
chiar prin o înștiințare verbală. (Cpr. art. 1672 de la; 
fidejusiune, care este aplicabil și în specie, motivele fiind 
aceleași ?). 

10 In caz de cesiune de creanță, dreptul cedat se pre- 
scrie prin acelaș termen, în privinţa cesionarului ca şi în 
privinţa cedentelui, termenul prescripţiei fiind acelaș fie 
că creanța aparține cedentelui, fie cesionarului; pe când 
în caz de plată prin subrogaţie, trebue să distingem : sau 
plata a fost făcută de însuș debitorul cu bani împrumutaţi 
(art. 1107, $ 2), sau de o a treia persoană având man- 
dat expres ori tacit, și termenul prescripţiei va fi de 30 
de ani de la data împrumutului sau plăţei; sau plata a 
fost făcută de o a treia persoană fără mandat, și recursul 
subrogatului se va prescrie prin lapsul de timp care mai 
remânea vechiului creditor 3). 

1) Cpr. Pothier, De Phapothegue (Introduction au titre AX de 
la coutume d'Orleans), |, 6. Baudry, II, 1043, p. 751. Pand. 
fi., 1, 3618. C. Riom. D. P. 91. 1. 313. 

*) Cpr. Pand. fr., 1, 3695, 3798. Demolombe, XXVII, 329. 
Larombiăre, III, art. 1250, No. 39 şi 42. Gauthier, Subrog. 
des personnes, 135. Aubry et Rau, IV, $ 321, p. 174. Matr- 
cade, IV, 707. C. Amiens. Sirey, 72. 2. 262.—Inştiinţarea 
pe care ar tace-o plătitorul nu este supusă la nici o formă 
particulară şi dovada ei se va face după dreptul comun. 
Laurent, XXVIII, 239. 'T. Huc, XII, 228.—Vedi însă Du- 
ranton (XVIII, 356), după care dovada testimonială ar fi 
admisibilă, ori care ar fi valoarea litigiului, înştiințarea plă- 
titorului fiind un fapt material. Laurent însă observă cu 
drept cuvânt că un fapt ordonat de lege nu este un fapt 
material, ci un fapt juridic. 

5) Cpr. T. Huc, VIII, 52. Mourlon, 'Subrogation, p. 35 urm.
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80 Cesiunea de creanţă fiind o vendare, cedentele 
trebue să fi capabil de a vinde, ear cesionarul, capabil de 
a cumpara (art. 1306); pe când o persoană incapabilă 
de a vinde poate să subroage în drepturile sale pe acela 
care voește să facă plata, de câte ori ea are capacitatea 
de a o primi și de a da chitanță descărcătoare. Astfel, 
de exemplu, administratorii bunurilor unor persoane mo- 
rale, care nu pot înstrăina bunurile ce ei numai adminis- 
tmează sub oare care condițiuni și care, ca atare, n'ar pu- 
tea cesiona creanţele persoanelor ce represintă, fără a re- 
curge la formele prescrise de lege, pot să opereze subro- 
gația, pentru că au capacitatea dea primi plata. 'Tot ast- 
fel, epitropul, care nu poate primi cesiunea vre unui 
drept sau vre unei creanţe contra pupilului său (art. 
390, 1308) 1), poate, plătind pentru acest din urmă, să 
obție subrogaţia legală în drepturile minorului creditor, și 
chiar subrogaţia convențională.*). | 

De asemenea, creditorul solidar neputând să facă de 
cât actele care pot avea de efect conservarea creanţei 
(art. 1038), n'ar putea s'o vândă. EI ar putea insă să con- 
simtă la subrogaţie, pentru că asemenea act nu aduce nici 
o daună creditorilor săi 3). 

9 In fine, autorii francezi mai semnalează încă o âltă 
deosebire îns&mnată între subrogaţia și cesinnea de cre- 
anță, care, în Codul nostru, a dispărut prin modificarea 
art. 1252 din Codul francez (art. 1109 €. rom.) 4). 

  

1) Această proibiţiune se aplică şi cotutorului de fapt. Cas. rom. S-a |. Dreptul din 1898, No. 4, decisie intovărăşită 
de nota D-lui Al. Depră. 

2) Laurent, XVIII, 12 şi XXIV, 53. Demante, II, 206 bis VII. Mareade, 11, 2417. Valette sur Proudhon, fat des person- 
mes, II, p. 400 şi Ezplic. somm., p. 242. Mourlon, Subroga- tion, p. 29 urm, Demolombe, VII, 774 și XXVII, 332. Pand. fr. 1, 3688. 'Thiry, 1, 588. Baudry 1, 1074 bis. 1. Huc, III, 386. Larombitre, III, art. 1950. No. 7. Aubey et Rau, 
I, $ 116, p. 472 şip. 732 din ed. a V-a. Vedi şi t. II a luer. 
noastre, p. 189, t. şi n. 1.— Vedi însă Mapnin, Minorites, |, 663. Frminville, 1d., IL, 792, '793. Duranton, III, 601 urm. 
etc., care nu admit această soluţie de cât în privinţa sub- 
rogațiunei legale, o 

2) Laurent, XVIII, 12. Giorgio Giorgi, VII, 163. 
+) Vedi înfră, explicarea acestui text. In adever, creditorul, 

care, primind o plată parţială de la o terție persoană, o 
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Aceste sunt principalele deosebiri între cesiunea de 
creanţă și subrogaţia !). 

Din ele ar părea să resulte că subrogaţia nu este o 
cesiune, nici chiar fictivă, și că, în specie, nu se vor a- 
plica regulele de la cesiunea de creanţă, ci regulele de la: 
mandat. Subrogaţia, dice un autor, este un fel de zrans- 
port-mandat, ear nu un transport-cesiune ?). 

Eată acum consecinţele care ar resulta din acest prin- 
cipiu : - 

Presupunând că un străin, care era creditorul unui 
alt străin, a cedat creanţa sa unui Român, cesionarul ro- 
mân exercitând nomine proprio un drept intrat în patri- 

subroagă în drepturile sale, poate, după textul fr. (art. 1952 
partea: a 2-a), să exercite privilegiile, ipotecile şi celelalte 
asigurări reale care garantează creanța, cu precădere, îna- 
intea subrogatului, pentru ce'i remâne a mai lua ; pe când, 
după textul nostru (art. 1109), cesionarul parţial a unei cre- 
anţe exercită drepturile alipite de această creanţă în concu- 
rență cu creditorul pentru partea creanţei cedate. Cpr. asupra, 
acestei deosebiri, care nu mai există în Codul nostru, Bau- 
dry, II, 1043, p. 751. Vigi6, 11, 1482. G. Giorgi, VII, 962, 
p. 302, in fine. 'T. Huc, VIII, 50 şi Tr. dela cession, |, 441. 

1) Vei asupra tuturor acestor deosebiri, 'T. Huc, VIII, 48 
urm. 'Thiry, III, 5f. Baudry, II, 1043. Vigi, II, 1463, 
1486. Pand. fr., t. XV, vo Cession de crtances, 21 urm. şi 
Odlig.,-I, 3610 urm. Acollas, II, p. 890. Mourlon, II, 1355. 
Laurent, XVIII, 7? urm. Demolombe, XXVII, 323 urm. La- 
rombitre, III, art. 1250, No. 26. Aubry et Rau, 1V, $ 321, 
p. 173 urm. Bernard, Cours somm. de dr. civil, LL, 131. 
T. Huc, VIII, 47 urm. 77, 79.—Cu toate acestea, din mo- 
dificarea art. 1252 C. fr. (vedi infră explic. art. 1109), ar 
părea să resulte că subrogaţia se: confundă cu cesiunea de 
creanță, de oare ce, după textul nostru, subrogantul, la caz 
de subrogaţie parţială, nu primează pe subrogat pentuu 
ceea ce el are a mai lua, ci ambii sunt puşi pe aceiaş treaptă, 
venind fie care în concurenţă după creanța lor respectivă. 
Subrogantul şi subrogatul având fie care drepturi egale, 
oposabile intre ei, cel dintăi pare a fi considerat ca vânqă- 
torul, ear cel de al doilea ca cumpărătorul creanței ; și în 
adever, aceasta era şi teoria lui Pothier, admisă şi astăzi 
de unii autori, care qic că „subrogaţia, este o ficţiune de 
drept prin care creditorul este presupus a ceda drepturile, 
acţiunile, ipotecile și privilegiile sale aceluia de la care el 
primește ceea ce i se datorește“. Vedi Pothier, [, Intro- 
duction ă Va coutume d'Orltans, p. 661, No. 66. Cpr. T. Huc, 
VIII, 45 urm. 

Li
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SUBROGAȚIA CONSIMȚITĂ DE CREDITOR.—ART. 1107, $ 1... 597 

moniul s&u contra unui străin, se va' putea folosi de dis- 
posiția art. 13 C. C., acţionând pe debitorul străin înain- 
tea tribunalelor române ; pe cână, din contra, dacă presu- 
punem că creditorul străin, în loc de ași vinde creanța 
sa, a subrogat numai în drepturile sale pe un Român, 
subrogatul nelucrând de astă dată în numele său propriu, 
ci procuratorio momine, nu se va putea folosi de beneficiul 
art. 13, ci va trebui să acționeze pe debitor înaintea tri- 
bunalelor străine, întocmai cum ar fi trebuit să'] acţioneze 
creditorul străin care a consimţit la subrogaţie 1). 

Despre diferitele specii de subrogaţie. 
Art. 1106.-—Subrogaţiunea în drepturile creditorului, fă- 

cută în folosul unei a treia persoane ce-i plăteşte, este sau con- 
vențională sau legală. (Art. 1107, 1108, 1109 C. C. Art. 1249 C. fr.). 

Subrogaţia este de dou specii: convențională și le- 
gală. Subrogaţia convenţională este acea care. resultă din 
convenţia părților; ear subrogaţia legală, acea care re- 
sultă de drept din lege. 

Subrogaţia judiciară, față cu tăcerea legei, nu mai 
2 există astăzi 2). 

Despre subrogaţia convenţională. 

Subrogaţia -convenţionala poate fi consimţită de cre- 
ditor (art. 1107, $ 1) sau de debitor (art. 1107, $2). 

1” Subrogaţia consimţita de creditor. 

Art. 1107, $ 1.—Această subrogaţiune este convenţională : 1* Când ereditorul, primind plata sa de la o altă persoană, dă acestei persoane drepturile, acţiunile, privilegiile sau ipotecile sale, în contra debitorului; această subrogațiune trebue să fie 

3) Cpr. T. Huc, VIII, 55. Vedi în acest autor un alt exemplu 
mai complicat, împrumutat de la Mourlon (Lettre ă Mr. 
Heun sur la cession de crtange et sur le paiement de Vindu), 
Revue pratique, t. 15, anul 1863, p. 97 urm. 

*) Cpr. Larombiăre, III, art. 1250, No. 18. Pand. fi, L, 3726.Subrog. judi- La Romani, judecătorii puteau însă, în unele casuri, să or- ciară. Drep- doane unui creditor de a subroga pe un al treilea în dreptu- tul roman. rile şi acţiunile sale (fransferre, adscribere, prestare actiones). 
Cpr. L. 57, Dig., 30, De legatis |; L. 23, Dig., 33, 8, De 
peculio legato. V. 'Toullier D., IV, partea 1, 105. Larombitre, 
loco supră cit.
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expresă și făcută tot întrun timp cu plată. (Art. 7178 C. C. Art. 
1250, $-1 C. fi.). 

Subrogaţia consimţită de creditor are loc atunci când 
creditorul, primind ceea ce i se cuvine de laoa treia per- 
soană, o subroagă în drepturile și acţiunile ce el are în 
contra debitorului, fără intervenţia acestui din urmă D), 

Această subrogaţie lasă a se presupune că terţiul care 
plătește, nu se găseşte nici. în unul din casurile de subro- 
gaţie legală, pentru că altfel această subrogaţie convenţi- 
onală n'ar mai avea nici un interes, afară de casul în 
care asemenea subrogaţie ar fi menită a produce efecte mai 
întinse de cât acea pe care o face însuș legea 2). 

Subrogaţia Facultatea 3) de a consimţi subrogația aparţine nu 
Spit pa cenumai creditorului, capabil de a primi plata, dar încă și 
bat sau alţi acelora cari au puterea de a primi o plată în calitatea lor 
mandatari. ge administratori, precum epitropul, bărbatul, mandatarul 

general, etc. 4). | | 
Mandatarul Mandatarul însărcinat de creditor numai cu primirea 
numai îns Plăţi, de ex., un portărel, n'ar avea însă capacitatea de a 
mirea plăţei, consimți subrogaţia, pentru că a primi plata şi a subroga 
ea POt-sunt dou lucruri deosebite, Sibrogaţia emanată de la un 
te consimți asemenea mandatar ar fi deci nulă 5, ea putând însă fi subrogaţia. ” 

') Cpr. Laurent, XVIII, 20. Demolombe, XX VII, 355. G. Giorgi, 
VII, 167. Pand. fr., 1, 3198. 

*) Larombire, III, art. 1250, No. 2. Pana. fi., 1, 3729. 
*) Dicem facultatea, pentru că creditorul nu poate nici o dată 

fi silit a acorda subrogaţia (arg. din art. 1093). '. Huc, 
VIII, 8 şi 56. Demolombe, XXVII, 66 şi 361. Laurent, 
XVII, 487. Pand. fe., 1, 3751.—Dacă creditorul, prevalân- 
du-se de art. 1093, refusă terţiului plătitor subrogaţia ce- 
rută de dânsul, debitorul n'are de cât; să imprumute direct 
de la cel de al treile suma, necesară pentru facerea plăţei, 
şi să plătească pe creditor în condiţiile anume prescrise de 
lege, subrogând pe terţiu în drepturile acestui creditor (art. 
„1107, $ 2). Cpr. P. Huc, VII, 59. 

*) T. Huc, VIII, 56. Pand. fe., 1, 3730. Demolombe, XXVII, 
341, 348. Laurent, XVIII, 21. Mourlon, Subrog., p. 14. La- 
vombiere, IIf, art. 1250, No. 30. Giorgio Giorgi, VII, 162. 
Gauthier, op. cit., 103. Cpr. C. Toulouse. D. P. 88. 2.77. 

5) Cas. fr. D. P. 48. 1. 206. 'T7. Huc, VIII, 56. Pand. fr., |, 
3134. Larombiăre, III, art. 1950, No. 8 şi 30. Laurent, 
XVIII, 22.-—-Contră. C. Colmar. Sirey, 33. 2. 251 şi Repert. 
Dalloz, Saisie-extcution, 61, nota 1.
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ratificată de creditor fie expres, fie tacitamente (aut. 1546), 
in baza principiului : ratihabitio mandato cequipavatur (L. 
12, $ 4, Dig. 46, 3, De solutionibus) 1). | 

Subrogaţia. poate fi stipulată fie de însuș terțiul care Subrogaţia - : : : . te îi con- plătește personal datoria debitorului, fie de un mandatar” sinsțită i 
al seu însărcinat de a plăti cu subrogaţie. Dacă manda-numai de ter- "ul tertiului tivulat brogația. fără să fi t paţiul care plă- tarul terţiului a stipulat subrogaţia, fâră să fi avu VIe'ţește, dar şi 
un mandat; în această privință, această stipulaţie se va de manda- 
considera ca o gestiune de afaceri, și subrogația va putea (aul S8u- 
fi validată prin ratificarea expresă sau tacită a terțiului 
mandante ?). 

Mandatarul disimulat sau prâte-nom 3), care, -în apa-Mandatar di- - A - a . simulat. renţă, lucrează în numele său, ear în realitate, pentru al- pat 
tul, fără a aduce însă pe mandantele seu la cunoștința 
părței contractante, poate să facă plata şi să stipuleze în 
folosul seu beneficiul subrogațiunei convenţionale ; el nu 
poate însă fi admis la beneficiul subrogaţiunei legale şi să 

) T. Huc, 56, in fine. G. Giorgi, VII, 162. Larombiere, loco 
supră cit. Uas. în. D. P. 58. 1. 155. 

*) Cpr. Pana. fr., 1, 3740. Laurent, XVIII, 93. Demolombe, 
XXVII, 354. 

*) Persoana interpusă (prâte-noni), care 'şi înprumută numele Mandatar 
seu altuia, este un mandatar su; generis, care lucrează în Prâte-nom. 
numele seu, ear nu în numele mandantelui, ca mandatarul 
ordinar. Este deci vorba în specie de un mandat disimulat. Bau- 
dry et Wabhl, Maudat, 881. 'Proplong, Mandat, 43. Laurent, 
XĂVIII, 16.—Intrebuinţarea unui asemenea mandat consti- 
tue în realitate o simulaţiune ; insă simulația nefiind oprită 
cât timp ea nu aduce nici o daună terţiilor (Cas. fi. D.P. 
81. 1. 13), asemenea mandat este valid, terții fiind însă în 
drept, de câte ori vor avea interes, a face să apară per- 
soana investită în realitate cu dreptul exercitat (art. 1175). 
Cas, în. D. P. 83. 1. 29. 77. Huc, XII, 4, p. 10.—Jurispru- 
dența validează în genere întrebuinţarea unui prete noin, 
însă persoana care 'şi împrumută numele nu face, ca şi man- 
datarul adeverat, nici in act valid, dacă mandatul ce "i este 
conferit are de scop o fraudă la lege. Cpr. T. Hue, loco 
supră cit. Baudry et Wahl, Mandat, 883. Guillouard, Man- 
dat, 20. Astfel, un străin n'ar putea dobândi un imobil ru- 
ral prin o persoană interpusă capabilă. O asemene fraudă 
la lege s'ar putea dovedi prin ori ce mijloace, şi chiar prin 
juremântul decisoriu. Cas. rom. Bulet. S-a Î, anul 1879, 
p. 502 si Dreptul din 1879, No. 34. Cpr. şi Trib. 'Teleor- 
man. Dreptul din 1897, No. 34. Veqi t. V, p. 276, nota 1.
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facă ca mandantele s&u să se folosească de această subro- 
gație, dacă nu se găseşte în unul din casurile limitativ 
prev&dute “de lege ?). 

; In caz când plata n'ar fi fost facută de terțiul care 
urma a fi subrogat, ci de însuș debitorul, care ar fi îm- 

“prumutat banii de la cel de al treilea, subrogația consim- 
țită în folosul acestui terțiu n'ar fi validă după art. 1107, 
Ş 1; ea ar putea însă fi validă după $ 2 a acestui text, 
dacă ar împlini condiţiile cerute de acest text = 

Necercetarea Indată însă ce banii n'au fost daţi de debitor, ci de originei ba nilor cu care â treia persoană, subrogaţia va avea loc, puţin importă 
se face plata.dacă cel de al treile a plătit cu banii sâi sau cu bani îm- 

Condiţiile 
cerute p, 

subrogaţia, 
consimţită 
de creditor. 

prumutați. Cu alte cuvinte, subrogaţia consimțită de cre- 
ditor în folosul unui al treile care plăteşte, este validă 
fără a se cerceta origina banilor cu care sia făcut plata 5). 

Debitorul ar putea însă să stipuleze subrogaţia în ca- 
litate de mandatar al celui de al treilea, dacă acesta i a 
conferit un mandat în acest scop, el fiind liber de ași a- 
lege ori ce mandatar ar voi, fie chiar pe însuş debitorul 4). 

Clausa subrogatorie n'a» produce nici un efect, dacă 
terțiul n'a figurat nici în persoană, nici prin mandatar. 

In ori ce caz, subrogațiunea consimţită de creditor 
pentru o sumă recunoscută mai în urmă inferioară acelei 
datorite, nu va permite subrogatului de a cere de la de- 
bitor de cât ceea ce ela plătit în realitate ?). 

Pentru ca subrogaţiunea consimțită de creditor să fie 
validă, se cer următoarele condițiuni : 

  

1) Cas. fr. D. P. 1899. 1. 297. 
*) Aubry et Rau, IV, $ 321. p. 169, n. 4. Demolombe, XXVII, 

358. Gauthier, op. cit., 161. Larombiere, III, art. 1250, No. 1. Pand. fe. I, 3141. Trib. Grenoble, 4 aug. 1884. Pand. 
fr., 1, 3765, 

3) Cas, fr. D. P. 1899. 1. 377.— Curtea din Lyon hotărise con- 
trarul (D. P. 99. 1. 318), insă această decisie a fost cu 
drept cuvânt casată. 

*) Pand. fe., 1, 3143. Laurent, XVIII, 23. Demolombe, XXVII, 
360. Larombiăre, ITI, art. 1950, No. 7. G. Giorgi, VII, 165. 
Mandatul n'are nevoe- de a fi autentic, o procură legali- 
sată fiind de ajuns, pentru că subrogaţia consimțită de ere- 
ditor nu este un act solemn. In privinţa subrogaţiunei con- 
simţite de debitor, mandatul trebue însă să fie autentic (art. 
107, $ 2). Vegi înfră, p. 611, unde se arată controversa. 

*) C. Bordeaux, 29 april 1864. Pand. fr. 1, 8730.
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10 Ea trebue să fie expresă, adecă ca intenţia părţi- 
lor să fie clar manifestată, puţin importă cuvintele între- 
buințate de ele, destul este ca voinţa lor să nu fie îndoel- 
nică, pentru că, în dreptul actual nu mai există formule 
sacramentale. Astfel, subrogația ar fi destul de clar ex- 
primată, dacă chitanţa dată de creditor ar dice că terțiul 
este pus în locul său, san este substituit drepturilor sale, 
sau va putea exercita drepturile sale, ete. Este însă pru- 
dent, pentru a se înlătura ori ce discuțiune, de a se în- 
trebuința chiar cuvântul subrogat !). 

Nu este însă nevoe ca declaraţia de subrogaţie să 
specifice fie care din drepturile transmise subrogatului, pre- 
cum privilegiile, ipotecile, etc., destul este ca voinţa păr- 
ților de a stabili subrogaţia să fie neîndoelnică 2), ceea ce 
se apreciază în mod suveran de judecătorii fondului, după 
regulele ordinare de interpretare ale convențiilor 3). 

Remâne bine înțăles că creditorul care consimte la 
subrogaţie, poate să'i pue oare care limite, restrângând-o 
numai la unele din drepturile ce'i aparțin, de ex., la pri- 
vilegii şi ipoteci, cu excluderea, fidejusiunei, sau vice-versa 4). 

20 A doua condiţie prescrisă de lege pentra validi- 
tatea subrogaţiei consimțită de creditor, este ca ea să fie 
făcută tot întrun timp cu plata, pentru că plata pură și 
simplă, fără subrogație, ar stânge creanţa și creditorul n'ar 

  

1) Pand. fr.,I, 3755. Arntz, III, 184. Baudry, II, 1047. 'Thiry, 
III, 55. Laurent, XVIII, 24. Aubry et Rau, IV, $ 321, p. 
111. Demante, V, 190 bis II. Duranton, XII, 118. Demo- 
lombe, XXVII, 365 urm. Mourlon, II, 1366 şi Subrog., p. 
216. Marcade, 1V, 106. Vigie, 11, 1467. Acollas, II, p. 844, 
şi toți autorii.—Subrogaţia fiind o excepţie la principiul că 
plata stânge datoria cu toate accesoriile ei, plata făcută 
de o a treia persoană se va, considera, la caz de îndoială, 
ca pură şi simplă. Cpr. Pand. fe., 1, 3752. Demolombe, 
XXVII, 364. Laurent, XVIII, 24. Gauthier, op. cit., 105. 
Larombisre, III, art. 1250, No. 13. 

*) Pand. fr., 1, 3157. Maread€, IV, 706. Mourlon, II, 1366 şi a- 
utorii citați în nota precedentă. 

*) 'Trib. Bernay, 21 april 1880. Journal des atocats, p. 320. 
Pand. fe., I, 3162. 7. Huc, VIII, 58. 

+) Baudry, II, 1047. Pand. fe. I, 3161, 4389. Demolombe, 
XXVII, 387, 646. Aubry et Rau, 1V,$ 321, p. 110 şi 187. 
Acollas, II, p. 384. | 
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mai putea să subroage pe terțiu în niște drepturi care nu- 
Și mai au ființă ?), | 

Astfel, subrogaţia prevădută de aut. 1107, $ 1 va exista, 
de câte ori creditorul, primind plata de la o a treia per- 
soană, ar fi dat următoarea chitanță: „Primit de la A 
suma de 1000 lei, pe care "mi o datorește B, și substi- 
tuesc sau subrog în toate drepturile ce am contra acestui 
din urmă“. 

Subrogaţia Nu trebue însă să confundăm convențiunea părţilor n ate nevoe . . . . de afi cons-Cu actul redactat pentru dovedirea ei. In adevăr, din im- 
tatată numai prejurarea că subrogaţia trebue să fie simultanee cu plata, 

tanță.  Nuresultă numai de cât că chitanţa și subrogaţia trebue 
să fie cuprinse în unul şi acelaş act, căci dacă subrogaţia 
a fost făcută într'un timp cu plata, ea ar fi validă, cu 
toate că ar fi constatată prin un act deosebit de chitanţă 2) 

Banii pot fi Nu trebue de asemenea să confundăm plata, adecă 
inte de a seactul juridic, cu numerarea materială a monetelor desti- 
uuehitanța nate a o efectua, căci subrogaţia consimţită de creditor ar 

fi considerată ca făcută întrun timp cu plata, cu toate că 
banii ar fi fost vărsaţi înaintea actului de subrogaţie, dacă, 
se stabilește că numerarea lor era numai provisorie și nu 
era menită a constitui o plată definitivă în folosul credi- 
torului de cât sub condiţia de a da o chitanță subroga- 
torie în folosul terțiului plătitor 3) | 

E osibilitatea Actul care constată subrogaţia nefiind supus la nici 
semnătură Orcondiţie de formă, poate fi autentic sau sub semnătură 
privată. pivată 4 ). 

  

') Cpr. Trib. şi C. Grenoble. D. P. 98. 2. 305 mm. „Modesti- 
nus vesponilit, si post solutum sine ullo paclo omne quod debea- 
tur, actiones post aliquad intervallum cesse sint, nihil ea ces- 
sione actum, cum nulla actio superfuerit“. (Li. 16, ab înitio, 
Dig., 46, 3, De solutionibus). 

, *) Cpr. 'T. Huc, VIII, 58. Laurent, XVIII, 29. Pand. fe, 1, 
3115, 3716. Gauthier, op. cit., 109. Larombiere, III, art. 
1250, No. 6. Demolombe, XXVII, 371. Cpr. Aubryet Rau, 
IV, $ 321, p. 172, text şi nota 15, care desting, în privinţa 
validităţei subrogaţiei, între părţi şi cei de al treielea. 

5) 7. Huc, VIII, 58. Mareade, IV, 706. Aubry et Rau, IV, $ 
321, p. 119. Demolombe, XXVII, 372. Gauthier, op. cît. 
111. Larombiere, LII,.art. 1250, No. 6. Pand. fe. Î, 3711 
urm. Bandry, II, 1047. C. Pau. D. P. 9.2. 91. 

*) Cp. Baudry, II, 1047. T. Huc, VIII, 38. Mourlon, II, 1366 
şi Subrog., p. 249. Demante, V, 190 bis [1 Laurent, XVIII,
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Dacă s'a încheiat un act sub semnătura privată, a- 
cest act nu va fi oposabil celor de al treilea de cât din 
diua de când a dobândit dată certă (art. 1182)1). 

Mai mult încă, legea necerând un act scris, subro- Declaraţie 
gația făcută de creditor poate fi consimţită prin o decla- ceai, 
rație verbală, cu toate că-s'a găsit un autor care să susție 
contrariul *), însă, în asemenea caz, ea nu va putea fi do- 
vedită, în materie civilă, conform dreptului comun, prin 
marturi sau presumțiuni, dacă este vorba de o sumă mai 
mare de 150 lei3). 

In materie comercială însă, ea va putea fi dovedită, Dovedirea . a -. . . „a subrog. ver- chiar în contra terţiilor, prin marturi, presumțiuni, co-pub Da 
respondenţă, telegrame, registrele părților, etc. (art. 46 rie comerei- 
urm. C. com. 4). ală, 

Cât pentru juremântul sau interogatorul părților, a- Jurământul 
ceste mijloace de dovadă sunt necontestat admisibile, Chiartczul păză Ea 
în materie civilă, nefiind vorba, în specie, de un act solemn5), ” 

30. Demolombe, XXVII, 316. Pand. fi. 1,.3795 urni., şi toţi 
autorii. Cpr. Cas. fr. D. P. 55. 1. 945. D. P. 57. 1. 309. 
D. P. 65. 1. 469. Subrogaţia consimţită de debitor (art. 
1107, $ 2) este din contra un act solemn, în interesul de 
a se putea înlătura frauda, care este mai mult de temut în 
casul când debitorul transmite unui terțiu drepturile. cre- 
ditorului seu. Curtea din Grenoble 4 decis că şi subroga- 
ţia consimţită de creditor trebue să fie constatată prin un 
act autentic (Repert. Dalloz, 0blig., 1864), însă această de- 
cisie este criticată de toţi autorii. Cpr. Laurent, loco supră cit. 

) "E. Huc, VIII, 58. Baudry, II, 1047, in fine. Pand. fe. 1, 
3804 urm. Laurent, XVIII, 32. Aubry st Rau, IV, $ 321, 
p. 110, 171.——Vegi însă Demolombe, XĂVII, 381. ' 
Gauthier, Subrogation, 111. Păverea acestui autor a remas 
însă isolată.. Cpr. Demolombe, XXVII, 3177. Demante, V, 
190 bis II. 'T. Huc, VIII, 58. Bauâry, II, 1047. Laurent, 
XVIII, 27. Pand. fe., 1, 3199 urm. Mourlon, Subrog,, p. 215. 
Larombiere, III, art. 1250, No. 6. 

3) Cpr. C. Liege, D. P. 88.2. 34. 7. Huc, VIII, 58, p. 82. . 
Pand. fi., 1, 3800. 

*) 'T. Huc, loco cit. Pana. fe., I, 3801. Aubry et Rau, IV, $ 
321, p. 172. Laurent, XVIII, 33. Demolombe, XĂVII, 318. 
Cas. fr. D. P. 59. 1. 150.—In materie comercială, şi conco- 
mitența plăţei cu subrogaţia poate fi dovedită prin mar- 
turi şi presumţiuni, nefiind necesar ca asemene dovadă să 
vesulte din însuș actul de subrogaţie. Cpr. Pand. fr. I, 
3190. Cas. fr. D. P. 63. 1. 337. Sirey, 63. 1. 335. 

3) T. Huc, VIII, 58. Laurent, XVIII, 97. Pana. fe., T, 3800. 
Demante, V, 190 bis II. . 

Lic
ă 
—
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ubroz. con 
simțită de un 

râsipitor. 

Subrog. con- 
simțită de 
epitrop. 

Comerciant. 
în încet. de 

plăţi. 
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In adevăr, legea distinge, precum foarte bine o spune Curtea, 
din Bruxelles 1), done casuri de subrogaţie convenţională, 
acea consimțită de creditor (art. 1107, $ 1) și acea con- 
simțită de debitor (art. 1107, $ 2). Pentru această din 
urmă trebuește un act autentic, pe când, pentru acea di'in- 
tăi, nu se cere nici macar existenţa unui act scris, ea fi- 
ind cârmnită de dreptul comun. 

Prin efectul subrogaţiunei, creditorul desinteresat de- 
vine în genere străin de judecăţile care pot să aibă loc 
între debitor şi terţiul subrogat, în privinţa creanţei plătite ; 
însă el poate, cu toate aceste, să aibă interes a figura în 
instanţă, de exemplu, pentru a face să se menție hotă- 
rirea care a recunoscut validitatea titlului stu 2 

2* Subrogaţia consimţita de debitor. 

Art. 1107, $ 2.—Această subrogaţiune este convențională : 
2% Când debitorul se împrumută cu o sumă spre a'şi plăti dato- 
via șisubroagă pe împrumutător în drepturile creditorului. Ca să 
fie valabilă această subrogaţiune, trebue să se facă actul de îm- 
prumutare și chitanţa înaintea tribunalului, să se declare în ac- 
tul de împrumutare că suma s'a luat pentru a face plata, şi în 
chitanţă să fie declarat, că plata s'a făcut cu banii daţi pentru 
aceasta de noul creditor. Această subrogaţiune se operă fără con- 
cursul creditorului. (Art. 1106, 1108 urm., 1670, 1737, $2 şi 5, 
1744 C. C. Art. 8 nrm. L. p. aut. actelor din 1 sept. 1886. Art. 
1250, ş 2 C. fi.). 

Subrogaţia mai este încă convenţională, de câte ori 
debitorul se împrumută 3) cu o sumă spre a'şi plăti dato- 
ria și subroagă pe împrumutător în drepturile creditorului. 

1) C. Bruxelles, 2 fevr. 1857, decisie citată de Laurent, XVIII, 
30, nota 2. 

:) Cas. fr. Pand. Period., 93. 1. 313. Sirey, 99. 1. 541. 7. 
Huc, VIII, 58, în fine. 

35) Debitorul, pentru a putea subroga, având nevoe de a se 
împrumuta, trebue, în principiu, să fie capabil. Astfel, 
râsipitorul neputând să contracte un imprumut, fără asis- 
tența consiliului judiciar (art. 458), are neapărată nevoe 
de aceiaş asistenţă pentru a putea consimţi subrogaţia pre- 
vedută de art. 1107, $ 2. Pana. fr., 1, 3860. 

Epitropul nu va putea de asemevea să consimte la sub- 
rogaţie fără împuternicirea sfatului de familie, întărită de 
tribunal (art. 401, 402). Pand. fe., 1, 3859. Larombiere, III, 
art. 1250, No. 90,—Vedi însă 'Toullier D. I, partea II, 1923 
şi IV, partea 1, 135. 

In cât priveşte subrogația consimțită de un comerciant
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Această subrogaţie pare, la prima vedere, contrară Critica adu- 
tuturor principiilor. „Cum se face, dice Laurent, ca de-să subroe 
bitorul să poată ceda drepturile care aparţin creditorului? debitor. 
Subrogaţiunea fiind o cesiune fictiva, ficțiunea se înţelege 
când însuș proprietarul creanţei este acela care o cedează ; 
ea nu se mai înţălege însă când debitorul cedează drep- 
turile pe care creditorul le are în contra lui“ !). 

Această obiecţiune este însă lipsită de temeiu. In a- Justificarea 
devăr, debitorul fiind în drept de a se libera prin plată, spre gaini 
poate, în acest scop, să recurgă la ori ce combinaţie, des- 
tul este ca să nu jignească drepturile nimărui. Prin ofe- 
rirea plăţei, debitorul manifestă intențiunea de a trans- 
mite împrumutătorului toate drepturile 'care aparțineau 
creditorului, și acesta nu se poate opune la asemenea 0- 
perație, pentru că el nu poate să refuse plata. Prin 'fa- 
cerea unei plăţi valide; puţin importă de unde debitorul 
și-a procurat banii, drepturile creditorului încetează, tre- 
când asupra debitorului, care redevenind stăpân absolut 
pe ele, poate să le confere aceluia care îi a avansat bani 
spre a face plata. Ceialalţi creditori ai debitorului n'au de | 
asemenea nici un interes a se opune la subrogaţie, situa- 
ţia lor rămânând aceiaș, fie că creanța va aparţinea cre- 
ditorului primitiv, fie altei persoane?). Subrogaţia consim- 
țită de debitor în folosul noului creditor, la care el a te- 
curs spre ași stânge datoria faţă cu creditorul primitiv, 
nejignind interesul nimărui, este. perfect licită, şi ca atare 
nu este contrară .principiilor 3). 

De aceea și jurisconsulții romani admiteau pentru debitor Dreptul 
Ă ă roman. 

în stare de încetare de plăţi, fie înainte, fie în urma sentin- 
ței declarative de faliment (art. 120 C. com.). Vedi Pand. 
fr, 1, 3861, 3863. Mourlon, Sbrog., p. 288, n. 1. Gauthier, 
op. cit., 152.—In cât priveşte subrogarea masei credale în 
drepturile creditorului desinteresat de sindic, vedi Lyon- 
Caen et Renault, Dr. comm., VII, 207. 

1) Laurent, XVIII, 37. Cam tot astfel se exprimă și alți a- 
utori, Qicând că subrogaţia consimţită de debitor este con- 
trară principiilor şi că ea n'a fost admisă de cât pentru 
consideraţiuni de utilitate practică. Cpr. Baudry, II, 1048. 
Pand. fr., 1, 3827. - 

:) Opr. C. Pau, D. P.91. 2. 117. 
3) Cpr. PT. Huc, VIII, 59. Larombitre, III, art. 1250, No. 67. 

G. Giorgi, VII, 114. Vigiă, II, 1470. Demante, V, 191.
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facultatea de a transmite noului creditor, care procurase 
banii, ipoteca care aparținea vechiului creditor ID), 

Origina sub- Această subrogaţiune a fost pentru prima oară întro- 
rog. consin-dusă în Francia prin edictul lui Henric al IV, din 1609, țită de de- 

bitor. despre care am vorbit mai sus (p. 589), eată în ce îm- 
prejurări. In dreptul vechii, împrumutul cu dobândă fi- 
ind oprit, şi constituțiunea de rentă fiind singurul mijloc 
de a'şi procura bani, un edict a lui Carol IX, din 1576, 
fixase dobânda rentelor la 8 1/3 %0, ceea ce făcea ca pen- 
tru 100 lei, creditorul primea o dobândă de $ lei şi 1/3 
pe an. Henri al IV-le reducând, prin edictul de mai sus, 
dobânda rentelor Ja 6 1/, %,, debitorii rentelor care plă- 
teau 83 1/,%/0 avean interes a imprumuta bani cu 6 1/1, %0 
pentru a plăti capitalul vechelor rente şi a se folosi ast- 
fel de diferenţa dobândei. Capitaliştii cerând însă garanții, 
Şi cei mai malţi din debitori neavând altele a le oferi de 
cât acele date creditorilor primitivi, aceștia refusau de a 
le trece la alţii pentru a se folosi înainte de dobânda de 
8 şi 1/4, ceea ce puteau să facă, pentru că, pe vremea 
aceea, subrogaţia nu putea să aibă loc fără consimţe&mân- 
tul creditorului. Henric al IV-le vădând impasul în care se 
găseau debitorii, care continuau a plăti tot S şi 1/3 deşi 
dobânda se scoborise la 6 1/4, și dorind a le veni în a- 
jutor, îi imputernici prin edictul de mai sus a consimţi ei 
singuri subrbgaţia, disposiţie care, prin 0 decisiune a par- 
lamentului din Paris, de la 6 Iulie 1690, s'a intins de la 
vente lu toate speciile de obligaţie, și de atunci această 
subrogație n'a încetat un singur moment în Francia 2), 

Cunoscând acum justificarea și origina subrogaţiei 
consimţite de debitor, cată să determinăm condiţiile ce ea 
trebue să întrunească. 

Banii daţi 
debit. cu titlu 
de împrumut. 

1) 

”) 

Această specie de subrogaţie are loc în genere în ur- 
ma unui împrumut. Debitorul care împrumută o sumă de 

Cpr. L. 12, $ 8, Dig., 20,4, Qui potiores in pignore, ete.; 
L. 3, Dig., 20, 3, Que res pignori, etc; L. 1, Cod., 3, 19, 
De his gui în priorum creditorum locum succedunt, 
Cpr. Baudry II, 1048. Mourlon, II, 1367, n. 1. 7. Huc, 
VIII, 59. Pand. fr., 1, 3828 urm. Thiry, III, 57. Arntz, 
III, 188, Duranton, XII, 130. Laurent, XVIII, 38. Larom- 
bicre, III, art. 1250, No. 65. Acollas, II, p. 885. Demante, 
V, 191 bis III. Barrilliet, Revue pratigue, t. 14, anul 1862, 
p. 137, No. 49.
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bani spre a'și plăti o datorie, poate deci să subroage pe 
. împrumutător în drepturile creditorului, fără concursul vo- 
inței acestui din urmă 1). . 

Nimic nu împedică însă, după părerea comună, subroga- pini daţi 
ţia de a avea, loc, când banii sunt dați debitorului cu un cu alt titlu, 
alt titlu, de exemplu, cu titlu de dotă, și cu stipulațiunea Controversă. 
că ei vor fi intrebuinţaţi la stângerea datoriilor bărbatu- 
lui, sub condiținnea ca femeea să fie subrogată în dreptu- 
rile creditorilor lui. Subrogaţia care emană de la debitor, 
nefiind, după cum am vădut mai sus, întru nimic contrară 
dreptului comun, art. 1107, $ 2 nu trebuește, în adevăr, 
înterpretat în mod restrictiv, şi subrogaţia trebue să fie 
admisă, chiar în folosul aceluia care remite banii altuia 
cu un alt titlu de cât cu titlu de împrumut 2). 

Această subrogaţie poate fi consimţită nu numai de Subrog.. con 
debitorul direct și principal, dar încă de ori ce persoană, ae 
care fiind obligată la plata datoriei, sau având interes a un debitor 
o plăti, se găseşte în unul din casurile de subrogaţie le- solidar, ete. 
gală prevedută de art. 1108. Astfel sunt, de exemplu, fi- 
dejusorul și codebitorul solidar ?), căci, de şi legea voi- 
bește numai de debitorul care se împrumută, a mărgini a- 
ceastă expresiune numai la debitorul pricipal, ar fia viola 
disposiţia art. 1107,.$ 2 a cărui scop este dea procura 

  

1) Creditorul fiind cu totul străin de subrogaţie, ea va avea 
loc, chiar dacă datoria n'a fost plătită în întregimea ei, 
destul este ca el să fi consimţit a primi o plată parţială. 
Eee Laurent, XVIII, 40. 'T. Huc, VIII, 60. Pand. fe. L 

[IC
] 

—
 Aubry et Rau, IV, $ 321, p. 176, nota 29. Mourlon, Subrog., 

p. 326. Gauthier, op. cit., 184. Demolombe, XXVII, 3%. 
Pand. fr., 1, 3832 urm. 'P. Huc, VIII, 60. G. Giorgi, VII, 
116. Cas. Napoli, 29 Ianuar 1883 şi 27 Iunie 1889, decisii 
citate de acest autor. C. Metz, 16 aug. 1811. R&pert. Dal- 
loz, Oblig., 1866, nota 2.—Contră. Laurent, XVIII, 39. Cas. 
Milan, 30 anuar 1864, decisie citată de Giorgio Giorgi, 
loco cit., nota 8. Vedi şi diarul La Legge, 64. 1. 853. 

2) Opr. art. 426, $ 2 Coq. german. —Cât pentru debitorul uneiDebitorul ne- 
datorii nesolidare, el n'ar putea, dacă s'a împrumutat pen- solidar. 
tru datoria întreagă, să subroage pe împrumutător de cât 
în drepturile sale, şi pănă la concurența părței ce datorește 
din datorie, fiind că, pentru restul datoriei, el nu este de- 
bitor şi nu se găseşte în casul prevedut de art. 1107,$2. 
Cpr. Gauthier, op. cit, 148. Pand. f., 1, 3840.
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persoanelor interesate la stângerea unei datorii, fondurile 
necesare la plata acestei datorii !). | | 

Subrog. con- Facultatea de a subroga aparţine și creditorului care 
sită de uvar împrumuta cu o sumă de bani pentru a plăti pe un alt 
seîmprumu-creditor ce'i, ar fi preferabil, din causa privilegiilor sau i- 

tă oprea lă-notecilor sale. In adever, creditorul folosinduse de subro- 
ditor pre- gaţia legală, de câte ori el plătește cu banii sâi proprii 
Cosebil: . (art. 1108, $ 1), trebue, ca și fidejusorul sau codebitoral 

solidar, să poată, prin convenţie, subroga pe împrumută- 
tor în drepturile în care el ar fi subrogat legalmente prin 
efectul plăţei făcută cu banii sei proprii. Subrogaţia “i va 
fi utilă în acest sens că, prin ajutorul ei, el va substitui 
vechiului creditor, gata poate a face vândarea imobilului, 

„pe un alt creditor mai răbdător 2). 
Subrog. con- Ea aparține de asemenea dobânditorului unui imobil 
ae omatipotecat, care sar împrumuta în scop de a plăti pe credi- 
unui imobil torii ipotecari, așa că, la caz de revinderea acestui imo- 
coPeietat. bil pentru un preţ inferior primei vândări, persoanele sub- 

rogate în drepturile creditorilor celor mai vechi, vor fi pre- 
ferate creditorilor posteriori vândetorului primitiv sau pre- 
cedenţilor proprietari 3). | 

  

1) Cpr. T. Huc, VIII, 60. Gauthier, op. ciţ,, 146. Demolombe, 
XXVII, 397. Larombiăre, III, art. 1950, No. 68. Pand. fr., 
1, 3836 urm. 3839. Aubry et Rau, IV, $ 321, p. 176, text 
şi n. 30. Repert. Dalloz, Supplem., Oblig., 159. 
Cpr. Pand. fr., 1, 3843. T. Huc, VIII, 61, în fine. Demo- 
lombe, XXVII, 398. Aubry et Rau, IV, $ 321, p. 176. 
R&pert. Dalloz, Supplem.. Oblig., 159. Cas. fr. D. P. 54.1. 
409. Sirey, 54. 1. 715.—Contră. Laurent, XVIII, 41. Mour- 
lon, Subrug., p. 342 urm. Gauthier, Subrog., 149 bis. 

8) Cpr. Aubry et Rau, IV, $ 321, p. 176, î. şi nota 32. T. 
* Huc, VIII, 61, 62. Laurent, XVIII, 42. Râpert. Dalloz, 

„ Supplem., Oblig., '160. Demolombe, XXVII, 403. Pand. fe. 
1, 3846 urm. Larombiăre, III, art. 1252, No. 39. 'Troplong, 
Prio. et hypoth., I, 234. Caqueray, Revue prutigue, anul 1858, 
t. 6, p. 81 urm. Beanregard, Subrog. consentie par le dt- 
biteur, Revue critique, anul 1816, p. 442 urm. C. Nimes şi 
Cas. fr. D. P. 63. 2.21. D. P. 63. 1. 329. Pand. Chron. 
t. IV, 1, p. 118. Cpr. Mourlon, Subrog., p. 303 urm.—Con- 
tră. P. Pont. Prio. et hypoth., 1, 925. Gauthier, op. cit., 198 
urm. Duranton, XII, 189. 'Toullier D., IV, partea 1, 171. 
Grenier, Hypoth., II, 394. Persil, Regime hypoth.. IL, art. 
2103, $2, No. 10. C. Toulouse, Râpert. Dalloz, Oblig., 1992, 
n. 2. Aceiaş controversă exista, şi în vechiul drept fancez. 
Cpr. Aubry et Rau, loco supră cit., n. 32. Pand. fe., 1, 3847, 

9
 
—
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Subrogaţiunea consimţită de debitor având rațiunea sa Condiţiile 
de a fi în împrejurarea că el a împrumutat o sumă de bani spre Pi ue er 
a'și plăti o datorie a sa și că plata a fost în realitate făcută saţia con- 
cu banii împrumutaţi, pentru a împedica, pe cât se poate Stă de 
frauda atât în privinţa datei cât și a sincerităţei operaţiunei, poată avea 
legea prescrie mai multe condițiuni, împrumutate de la ve- . 
chiul drept francez, şi anume : 

1% Ca actul de împrumutare și chitanța să fie au- 
tentificate 1) de tribuna] sau de judecătoria de ocol, bine 
înţeles, în limitele competinţei lor 2); 

20 Ca în actul de împrumutare să se declare, fie de 
debitorul care se împrumută, fie de împrumutător 5), că 

1) Autenticitatea contractului de împrumut va împedica de a Scopul an- 
reînviea, prin mijlocul unui împramut antidatat, o ipotecă tentificărei 
sau o altă siguranță stânsă; ear autenticitatea chitanței conteaotului 
va împedica postdatarea ei. Cpr. Pand. fr., [, 3868 urm.? di 
Demolombe, XXVII, 406, 407. Laurent, XVIII, 43. Mour- 
lon, II, 1868 şi Subrog., p. 256 urm. Demante, V, 191 bis 
VII şi VIII. Gauthier, Subrog., 159. Boissonade, 9p. cit., 
II, 530. Cpr. 'Trib. Brăila, Dreptul din 1897, No. '10. Codul 
italian se mulțămeşte cu un act având dată certă (art. 
1252), şi autorii aprobă această inovaţiune. Cpr. 'T. Huc, 
Le Code civil ital. et le Code Napolton, L, p. 282. 
Cpr. art. 3, lit. b şic din L. p. autentif. actelordela 1 Sept. Actele pe 
1886, modif. prin L. din 1 anuar 1887. După această lege, care le pot judecătoriile de pace au, în adevăr, competinţa de a auten- ja 
tifica: 10 contractele constatând obligaţiuni personale sau: de ocoale. 
convențiuni asupra bunurilor mobiliare, pănă la valoarea 
de 3000 lei inelusiv; 2 ori ce alte acte de asemenea na- 
tură a căror valoare s'a dețerminat de părţi, sau al căror 
obiect intră în competința diselor judecătorii pentru a fi 
judecate în primă sau ultimă instanță. Autentificarea testa- 
mentelor nu intră însă în competinţa lor (art. 5 şi 33 din, 
susdisa lege). Cpr. Trib. Putna şi Cas. rom. Dreptul din 
1893, No. 9 şi din 1891, No. 42. Vedi tom. IV a luerărei 
noastre, p. 436 şi tr. nostru în limba. franceză, p. 141, text 
şi n. 1. o | 

"5) Cele mai multe ori, declaraţiile de origina şi destinaţia ba- 
nilor, prescrise de lege, se vor face de debitorul care se 
împrumută şi care, cu banii împrumutați, plăteşte datoria ; 
însă nimic nu se opune ca ele 'să fie făcute de împrumută- 
tor, sau chiar de creditor. Legiuitorul păstrând tăcsrea în 
această privinţă, declaraţiile prescrise de lege pot fi făcute 
de ori cine, puţin importă, destul este ca ele să fie cuprin- 
se în actul de împrumut și în chitanță. Cpr. Demolombe, 

39 

N
 
—



610 COD. CIV.—CART. I11.—TIT. IIL.—CAP. VIII.—S-a 1, $2.—ART. 1107, $2. 

suma s'a luat pentru a face plata unei datorii anume de- 
terminate 1) ; 

3% Că în însuș corpul chitanţei, ear nu aiurea 2), să 
se declare că plata s'a făcut cu banii daţi pentru aceasta 
de noul creditor 5). 

Aceste condițiuni îndeplinite, fie prin un singur act 
autentic, fie prin două acte deosebite 1), subrogația are loc 
fără concursul voinţei creditorului 5) și fără ca să fie ne- 

) 

3) 

%) 

.) 

XĂVII, 410. Laurent, XVIII, 49. Gauthier, op. cit., 166. 
Pand, fr., I, 3883 urm. C. Orleans. D. P. 46.2. 79. 
Demolombe, XXVII, 409. 'T. Huc, VIII, 63. Laurent, XVIII, 
41. Gauthier, op. cit., 163 bis. Aubry et Rau, IV, $ 321, p. 178. Larombiăre, III, art. 1250, No. 71. Pand. fr. ], 585. 0, Nimes, 25 Iulie 1885.—Contvă. Mourlon, Sebrog., 
p. 168. 
Cpr. Demolombe, XXVII, 411. 7. Huc, VIII, 63. Pana. fi, I, 3879. Mourlon, op. cit., p. 969. Larombiere, III, art. 1250, 
No.-12. Gauthier, op. eit., 168. C. Orl6ans. D. P. 51.2. 
66 şi 194. 
Cpr. C. Bucureşti, Dreptul din 1898, No. 69 şi Curierul ju- 
diciar din acelaş an, No. 40. — Deci, dacă creditorul a 
remis plătitorului o chitanță pură şi simplă, declaraţia ori- ginei banilor făcută mai în urmă prin un act separat n'ar 
produce nici un efect. Demolombe, XVII, 411, 434. Lau- 
rent, XVIII, 50. Repert. Dalloz, Supplem., Oblig., 168. Cas. 
fr. D. P. 45. 1. 147. C. Nimes, Repert. Dalloz, Suppltm., 
Oblig., 168, n. 1. 
Nimic nu se opune, în adevăr, ca împrumutul şi plata să 
fie constatate prin unul şi acelaş act autentic. Acest mod 
de procedare ar îndeplini chiar mai bine scopul legei şi ar 
oferi mai multă siguranță imprumutătorului, Cpr. Baudrv, 
II, 1049. Pana. fe., 1, 3996. Demolombe, XXVII, 428. Lau- 
rent, XVIII, 46. Larombitre, III, art. 1250, No. 71. De- 
mante, V, 491 bis XI. Gauthier, op. cit, 151. Aubry et Rau, IV, $ 321, p.109,t.șin. 39. Mouelon, Subrog., p. 
294 urm. | 
De şi creditorul n'are nevoe de a declara că consimte la subrogaţie, totuşi trebue să recunoască în chitanța ce dă 
că banii primiţi de dânsul provin din împrumutul contrac- 
tat de debitor. Dacă el s'ar opune la aceasta, debitorul îi 
va face ofertă reală, somându'l a elibera o chitanță care 
să indice origina banilor. Dacă nici după această somaţie 
creditorul n'ar consimţi a da chitanţa cerută, debitorul va 
consemna suma, şi casa de depuneri va constata în chitan- ţa ce'i va elibera, că banii provin din împrumut, care chi- tanță va înlocui pe acea autentică cerută de lege. Cpr. T.
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voe ca actul de împrumut sau chitanţa să conţie o decla- 
vaţie expresă de subrogare. 

Dacă debitorul nu se presintă în persoană la auten- Necesitatea : . i npi . „mia 3 unui mandat tificarea actelor, ci prin mandatar, ceea ce este permis, după autentic. 
art. 8 din legea de la 1886 pentru autentificarea actelor, Controversă. 
procura va trebui, după părerea noastră, să fie autentică, 
pentru că, după cum foarte bine dice Curtea din Lyon, 
mandatul formează un tot indivisibil cu actul pentru care 
a fost dat și este supus acelorași condițiuni la care este 
supus insuș actul !). Legiuitorul face, de altmintrele, apli- 
cațiunea acestui principiu în art. 1781 şi 1788 2). Este a- 

Huc, VIII, 63, in fine. 'Thiry, III, 57. Râpert. Dalloz, Oblig., 
„1888 și Supplim., eod vo, 1169. Cas. fr. D. P. 9.1. 207. 
Vedi şi înfră, p. 629, nota 3. 

1) C. Lyon, 22 Dech. 1888. D. P. 92. 1. 218. Vedi în acelaş 
sens, Paul Pont, Petits contrats, IL (6. VIII a operei com- 
plecte), 865 şi Priv. et hypoth., 1,410 şi II, 657, 1074. 
Grenier, Hypoth., 1, 68. Mourlon, Transcription, 1006. Du- cruet, Comm. de ln Ini du 23 mars 1855, p. 40. Aubry et 
Rau, INI, $ 366, p. 274, t. şi n. 49. Colmet de Santerre, 
IX, 94 bis V. Bandry et Loynes, II, 1413, care, în ediția a 2-a (1899), ne au făcut distinsa onoare de a cita trata- tul nostru în limba franceză. Labb6, nota în Sirey, 81. 1. 
441. Garsonnet, Sirey, 99. 1. 57. Guillouard, Pro. et hypoth., 
Ii, 992. 'Thâzard, Nantissement, Priv. et hypoth. (Paris, 1880), 58—2% Gillard, Constit. de W'hypoth._ conventionnelle (Pavis, 
1892), 231. F. Herman, IV, art. 2127, No. 11 urm. Pand. fr., Privil. et hypoth., 1, 1980 urm. Alex. Degr, Dreptul, din 1888, No. 22. Baudry et Wahl, Mandat, 466. 'Tot în acest 
sens se pronunță şi jurisprudenţa. Vedi D. P. 55. 1. 453. D. P. 81. 1. 118. D. P. 82.1.106 şi 175. D.P. 83.5. 988. D. P. 86. 1. 97. D. P. 87. 1. 299. D. P. 59. 2. 18. D.P. 90. 1. 105. Jurisprudenţa română s'a pronunțat în acelaş sens. Vedi Cas. rom. şi C. Focşani. Bulet. S-a Î, anul 1881, p. 238. Bulet. 1983, p. 795. Bulet. 1885, p. 36. Dreptul din 1886, No. 50, ete. Toate aceste autorităţi discută şi admit necesitatea unui mandat autentic în privinţa, ipotecei (art. 76, $ 2 din legea belgiană, pe care legiuitorul nostru nu Va, reprodus, fiind formal în această, privinţă), însă aceiaş soluţie se aplică, pentru identitate de motive, la toate actele solemne. (Cpr. art. 1781 şi 1188). Vedi şi art. 8 din L. p. autent. actelor, care este râu redactat. Vegi şi tom. Va 

lucr, noastre, p. 347, nota 2. 
*) Legiuitorul mai cere încă o procură autentică în casurile 

art. 93 şi 520.0. Veqi tr. nostru în limba franceză, p. 
29, n. 2. Vegi şi supră, p. 497, n. 2.—In cât priveşte man-
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devărat că decisiunea Curţei din Lyon, despre care am vor- 
“bit mai sus, a fost casată, sub cuvânt că situaţiunea ipote- 

Mandatul 
dat de dona- - 
tar spre a 
primi în nu- 
mele lui o 
donaţiune. 

Controversă. 

cară a debitorului n'a fost întru nimic schimbată prin 
substituirea unui creditor nou în locul acelui vechii 1), însă 
nu se poate, juridic vorbind, pricepe cum un mandatar in- 
vestit numai cu o procură legalisată, ar putea constitui un 
act pentru care se cer forme solemne, precum este în specie. 
Mandatul, precum am spus mai sus, se confundă cu însuş 
actul, şi trebue deci neapărat să fie autentic pentru ca 
actul să poată fi constituit. (Cpr. art. 8 din L. p. autentif. 
actelor de la 1886)2). Este adevărat că, de câte ori cre- 
ditorul consimte la subrogaţie (art. 1107, $ 1), mandatarul 
s&u n'are nevoe de a fi învestit cu o procură autentică, un 

“ datul necesar spre a se putea primi plata, vedi supră, p. 
456 urm. | 

1) Cas. fr, D. P. 92. 1. 218. Pand. Period. 92. 1. 161, şi nota, 
lui L. Blanehet, prof. la facultatea de drept din Nancy. 
Sirey, 92. 1. 51 şi nota lui Garsonnet. Cpr. şi Trib. W'Ar- 
gentan, Re&pert. Dalloz, Supplem., Obtig., 103, n. 4. Pand. 
r., Oblig., I, 3812. T. Huc, VIII, 63 şi SII, 9. Bauâry et 
Wabhl, Mandat, 469. In privinţa autorilor care aplică acest 
principiu şi la ipoteci, susținând că pentru constituirea ei 
nu este neapărat necesitate de o procură autentică, vedi 
Duranton, XIX, 357 bis. Troplong, Fypothegues, II, 51. 
Persil, Regime luy poti. art. 2127, No. 6. R. de Villargues, 
Repert. vo FIpoihigue 137. Baudot, Formul. hypoth., 1,525. 
Mass6-Verge, V, $ 800, p. 1179, n. 4. 0. Rennes. D. P. 35. 
1. 453 (decisie casată). Cpr. C. "Focşani şi Bucureşti, Drep- 

- dul din 1883, No. 34 şi din 1889, No. 49. După aceste din 
urmă decisiuni, mandatarul creditorului n'ar avea nevoe de 
a fi investit cu o procură autentică, autenticitatea ipotecei 
nefiind cerută de cât în privinţa debitorului. Mai vedi încă 

“autorii şi decisiile citate în Pand. fr., Prizil. et hypoth., | 
7280, în F. Herman, 1V, art. 2127, No. 11 şi în Baudry 
et Loynes, Privil. et hypotli. II, p. 517, nota 2 și 3. 

2 In baza acestui principiu, am "vădut că mandatul dat de 
donatar spre a primi în numele lui o donațiune, trebue să 
fie autentic, cu toate că legiuitorul nostru a eliminat art. 
933 din C: francez, care este formal în această privinţă. 
€pr. în acest sens, "Oas. rom., C. Craiova, Trib. şi C. Bu- 
cureşti, Dreptul din 1888, No. 59 şi 80. Dreptul din 1890, 

-No. 2, "Dreptul din 1887, No. 14, 21 şi 31. Al. Degră, Drep- 
tul din 1888, No. 22. — Contră. C. Bucureşti, Dreptul din 
"1887, No. 52 şi din 1888, No. 92. V. t. IVa lucr. noastre, 
p. 120, n. 3 şi tr. nostru în limba fr., p. 29%, n.2.



  

SUBROGAȚIA CONSIMȚITĂ DE DEBITOR.—ART. 1107, $2. 613 

mandat legalisat de autorităţile polițienești sau adminis- 
ivative fiind suficient 1); însă aceasta se explică prin îm- 
prejurarea că subrogația consimţită de creditor nu este un 
act solemn. 

Aceste sunt condiţiile cerute pentru ca subrogaţia con- 
simțită de debitor să poată avea loc atât în materie ci- 
vilă cât și în materie comercială 2). 

Această subrogaţie n'are nevoe să fie expresă ; ea 
resultă din îndeplinirea, condiţiilor de mai sus. 

Nu este de asemenea nevoe ca plata să se facă o dată Plata maree 
cu împrumutul; destul este ca chitanța să constate că eanevoe dea 
sa făcut cu banii împrumutaţi. „Considerând, dice foarte cu împru- 
bine Curtea din Iași (12 april 1895), că împrejurarea că mutul. 
actul de împrumut nu s'a redactat o dată cu efectuarea 
plăței este fără influenţă în causă, întru cât, din momen- 
tul plăței, faptul remiterei banilor în scop de a se achita 
datoria fiind bine constatat, posibilitatea existenţei vre u- 
nei fraude este exclusă; că a cere ca încheierea actului 
de împrumut să fie simultanee și cu remiterea banilor, ar 
fi a exagera prescripţiunile legei, care nu conţin nici o 
disposițiune în acest sens, în casul subrogaţiunei prevădute 
de art. 1107, $ 2 0. 0, ete.43). 

) Vedi supră, p. 600, nota 4. 
*) Baudry, ÎL, 1049, in fine.— Vegi însă C. Alger, D. P. 93. 

2. 544.— Condiţiile cerute de art. 1107, $ 2 având de o- 
biect constatarea cu certitudine a originei banilor jin privinţa 
celor de al treile, pentru ca subrogaţia să le fie oposabilă, 
şi nefiind prescrise de cât în interesul lor, părţile între 
care subrogaţia a fost; convenită, nu se pot prevala de 
lipsa vre uneia din aceste condițiuni pentru a cere nulita- 
tea subrogaţiunei. Cpr. Baudey, II, 1049. Cas. fr., 11 Ia- 
nuar 1893. Pand. Period. 94. 1. 358. Sirey, 94. 1. 12. D. 
P. 95. 1.:1'19. 

*) Vedi Dreptul din 1895, No. 38. Cpr. C. Bucureşti, Dreptul 
din 1898, No. 69 și Curierul judiciar din 1898, No. 40. 'Tot 
în acest sens este și jurisprudenţa franceză. Vedi D.P. 54. 
2. 108. D. P. 56. 1. 63. Pand. Chron., tomul IV, 1, p.118. 
D. P. 63. 1. 330 şi 2. 21. Cpr. şi Pand. Ptriod. 99. 1.129 
şi 2. 337. Pothier, Introd. A la coutume d'Orltans, tom. I, 
tit. 20, No. 81. Demolombe, XXVII, 423. Laurent, XVIII, 
56. Mourlon, Subrog., p. 212 urm. Gauthier, Idem, 171. 7. 
Huc, VIII, 64. Aubry et Rau, IV, $ 321, p.119,t. şi nota 
40. Demante, V, 191 bis X. Pand. fr., 1, 3998. Râpert.
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Un timp oare care va putea deci să separe aceste 
dou€ acte; însă este prudent pentru împrumutător dea nu 
da banii de cât în momentul plăţei, pentru ca imprumu- 
tatul să nu'i poată întrebuința la un alt uz!)). 

In caz de a se strecura un timp mai lung sau mai scurt 
între aceste două fapte juridice, tribunalele vor decide, 
după împrejurări, dacă plata sa făcut sau nu cu banii îm- 
prumutaţi, și prin urmare, dacă subrogaţia trebue să fie 
admisă sau respinsă ?). 

Cele mai multe ori se va întâmpla ca banii cu care 
se va plăti datoria vor fi identic, în specie, acei care au 
făcut obiectul împrumutului ; însă aceasta nu este neapă- 
parat : 1% pentru că, în drept, este vorba, în casul de faţă, 
de nişte lucruri fungibile, pe care părţile nu le consideră 
în individualitatea, ci mai mult în cantitatea și valoarea 
lor, non ut corpora, sed ut quantitaten ; şi 20 pentru că, 
în fapt, această identitate specifică sar putea cu greu în- 
deplini și mai cu samă dovedi, ceea ce de multe ori ar 
face subrogaţia cu neputinţă 3). 
    

Dalloz,  Supplem., Oblig., 166. — Contră. 'Prib. Grenoble, 4 
Aug. 1884. Pand. fr., loco cit. 

1) Cpr. Thiry, II, 57. — De aceea, L. 24, $ 3, in fine, Dig, 
42, 5, De rebus auctoriate, etc., cere ca timpul strecurat 
între împrumut și plată să fie destul de scurt, pentrua nu 
se presupune că plata s'a făcut cu alți bani de cât acei 
împrumutaţi: „Quod quidem potest benigne dici, si modo, non 
post aliguod intervallum, id factum sit.&. 
Aubry et Rau, IV, $ 321, p. 179, 180. 'Troplong, Hypoth., 
1, 232. 'T. Huc, VII1,64. Pand. fr., 1, 3933. Laurent. XVIII, 
56. Demolombe, XXVII, 424. Cpr. C. Orleans şi Cas. fr. D. P. 
dl. 2.66. D. P. 65. 1.954. Ori ce declaraţie falşă privitoare 
la origina și identitatea banilor cu care s'a făcut plata, con- 
stituind o fraudă la lege şi la drepturile celor de al treile, va 
putea fi stabilită prin marturi sau presumţiuni. Aubry et 
Rau, Joco cit., nota 41. Demante, V, 191 bis X. Demolombe, 
XXVII, 425. Este în adevăr de principiu că, de câte ori 
există fraudă la lege, părţile pot administra proba testi- 
monială şi presumţiunile. Vedi t. V, p. 133, 976, t. şin. 

“1 şi 6. IV, p. 110,t.şi n. 2.—Vedi însă C. Bucureşti, Drep- 
tul din 1891, No. 14. 

3) Cpr. Demolombe, XXVII, 421. Laurent, XVIII, 54. Pana. 
fr., 1, 3903. Gauthier, op. cit., 165. Demante, V. 191 bis XI. 
Larombicre, III, art. 1950, No. 81. 'T. Huc, VIII, 64, care 
citează în acest sens o decisiea Curţei din Montpellier de 
la 1 Iunie 1891. Cpr, şi Pand. f., 1, 3906. 

m 
—
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„Formalităţile prevedute de aut. 1107, $ 2 trebuese Subrog, ne- 
observate, dice textul, pentru ca subrogația să fie valabilă ; vea au 
de unde resultă că neobservarea lor atrage nulitatea ei. firmată. 
Aceste formalităţi fiind motivate de un interes de utilitate 
publică, și anume, pentru a împedica fiaudele la care ar 
putea fi expuși cei de al treilea, o subrogaţie neregulată 
n'ar putea nici întrun caz fi confirmată prin un act pos- 
terior, pentru că, dacă este de principiu că părțile pot să 
venunţe la drepturile stabilite în favoarea lor 1), ele nu 
pot sa contravie disposiţiilor edictate de lege într'un in- 
teres public 2). 

Și vice-versa, de câte ori subrogaţia a fost regulat 
făcută prin îndeplinirea tuturor formalităţilor prescrise de 
lege, ea nu mai poate fi distrusă sau micşorată nici de. 
creditor, nici de debitor3). 

Subrogaţia consimţită de debitor produce aceleași e- Efectele sub- 
fecte ca şi ori ce subrogaţie în genere. Printi'ânsa împru- E de de 
mutătorul este pus în drepturile și acțiunile creditorului,  bitor. 
fără însă ca prin ea să se poată jigni drepturile celor de 
al treile. Acest principiu este fundamental în materie de 
ori ce subrogaţie. Deci, dacă convenţia din care resultă 
noua creanță, s'a făcut sub alte condițiuni de cât acea pri- 
mitivă, împrumatătorul, în calitatea sa de subrogat, nu se 
va putea prevala de vechia creanță de cât în marginea 
drepturilor ce se conferă creditorului desinteresat prin 
banii sti 4). 

Am dis că, prin efectul subrogaţiunei, împrumutăto- 
rul este pus în drepturile și acţiunile creditorului. Câte o 
dată, el ar putea să-aibă contra debitorului acţiunea care 
isvorește din împrumut, şi une ori chiar o condicţie zndebiti 
în contra creditorului care ar fi primit banii, în casul, de 

1) „Regula est juris antigui, omnes licentiam habere his que pro 
se introducta sunt, renunciare“. L. 29, Cod., 2, 3, De pactis. 
Vedi t. I, partea I, p. 116 şi supră, p. Bt. şi n. 2. 

*) T. Huc, VIII, 65. Demolombe, XXVII, 434. Laurent, XVIII, 
44, 45. Pand. fe., 1, 3911 urm. Gauthier, op. cit., 159. La- 
rombiere, III, art. 1250, No. 71. 'Toullier D,, IV, partea 
I, 129. 

2) T. Huc, loco supră cit., care citează în acest sens o deci- 
sie a Curţei din Rouen, din 29 Ianuar 1874. 

4) Cpr. Demolombe, XXVII, 440. Pand. fr., T, 3966 urm. Gau- 
thier, op. cit., 187.
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exemplu, în care datoria în vederea căreia el a împru- 
mutat banii nu'și avea ființă). O 

Despre efectele subrogaţiei în genere, ne vom ocupa 
mai la vale. (Vedi înfră, p. 646 urm.). 

Despre subrogaţia legală.—Generalităţi. 

Subrogaţia legală este acea care se îndeplinește în fo- 

losul terțiului plătitor, de drept (art. 1108) și în virtutea 
legei, fără voința părţilor și fără îndeplinirea vre unei for- 
malități speciale. 

Deosebire în- Subrogaţia legală se deosebește deci, în această pri- 
tre subrog. 
legală și cea 
consimțită, Ş 
de debitor. 

vință, de subrogaţia consimțită de debitor (art. 1107, 
2), căci pe când această din urmă este, precum am vădut, 

supusă la formalităţi riguroase, acea d'intăi nu e supusă 
la nici o condiţie de formă. Plata n'are deci, în această 
din urmă privinţă, nevoe de a fi constatată prin un act 
autentic sau sub semnătură privată având dată certă. Se 
va putea, ce e dreptul, întâmpla ca plata să fie contestată, 
însă, în asemenea caz, dovada ei se va face conform drep- 
tului comun. Legea n'a luat, în privința subrogaţiei legale, 
nici o măsură în contra fraudei, pentru că ea nu este de 
temut în asemenea casuri. Remâne însă bine înţeles că dacă 
frauda ar fi constatată conform dreptului comun, subro- 
gaţia legală va fi declarată nulă 2). 

In drept, nici o deosebire nu există între subrogaţia 
legală și acea convenţională 5), pentru că ori ce subroga- 
ție emană de la lege, fie că aceasta o acordă de drept și 
fără îndeplinirea vre unei formalităţi, fie că ea o acordă 
în baza voinţei exprese a părţilor, manifestată în anume 
condițiuni. 

Subrogaţia legală își are raţiunea sa de a fi în echi- 
tate. Ea, fiind, în adevăr, conferită numai acelora care pot 
fi siliţi sau care, cel puţin, au nu interes legitim a plăti da- 
toria altuia, este just şi echitabil ca ei să fie subrogaţi în 

1) Cpr. Larombiere, III, art. 1250, No. 91. 
>) Cpr. Laurent, XVIII, 64. Gauthier, op. cit., 291. Demolombe, 

XXVII 541, "542. Larombiere, TIT, art. 1951, No. 19. Pand. 
Li 3981. Cas. fe. D. P. 54. 1. '318. 

5) Sa C. Caen. Pand. Ptviod. 90. 2. 901. Pana. fr., 1, 3972. 
Laurent, XVIII, 61.
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drepturile creditorului desinteresat, pentru a redobândi ceea 
ce au cheltuit cu facerea plăţei 1). 

Subrogaţia la o creanță privilegiată sau ipotecară Netranserie- 
nare nevoe, pentru a fi oposabilă celor de al treile, de a e eeBr 
fi transerisă, pentru că publicitatea organisată de lege În  Lacună. 

favoarea celor deal treilea presupune existenţa unui acta 
cărui cuprindere se aduce la cunoștința publică, şi în spe- 
cie, nu există asemenea act ?). 

Această soluțiune fiind generalmente admisă și în Bel- 
gia 3), cu toate că art. 5 din legea ipotecară dela 16 
Dech. 1851 supune formalităţei transcrierei atât cesiunea 
unei creanţe privilegiate sau ipotecare cât și subrogația 
la un anume drept, trebue a fortiori să fie admisă în le- 
gislaţia noastră, unde acest text n'a fost reprodus. Prin 
urmare, nici o publicitate nu există în legea noastră în 
privinţa subrogaţiei, fie ea legală, fie convențională, ceea 
ce neapărat constitue o lacună. 

Mai trebue încă să observăm că legiuitorul nu acordă Casurile de 
subrogaţia tuturor acelora cari, cu banii lor, ar plăti da- subrog. lega 
toria altuia spre a face o speculaţiune sau a aduce o ve-striotă inter- 

xaţiune debitorului, ci numai și numai aceluia care plă- pretare, 
teşte într'un scop onest și legitim; de unde și conclusiu- 
nea admisă de toţi autorii, că casurile de subrogaţie le- 
gală, statornicite de art. 1108, sunt de strictă interpretare £) 
Şi nu pot, ori care ar fi analogia, să fie intinse la alte ca- 
suri neprevădute de lege. Subrogaţiunea, fiind, în adevăr, o 
ficţiune, ficţiunele sunt de strictă interpretare, şi regula ; 

1) Cpr. Demolombe, XXVII, 442. Pană. fr., 1. 3913.—Benefi- 
ciul subrogaţiunei nefiind stabilit de cât în interesul sub- 
rogatului, şi: ea fiind de interes privat, nu mai remâne nici 
o indoeală că el poate renunţa la acest beneficiu. Laurent, 
XVIII, 66. Pand. fi., 1, 3983. Cas. fr. D. P. 57. 1. 43, 
Vedi şi supră, p. 615, t. şi n. 1. 

Prin aplicarea acestui principiu, Cartea noastră supremă Art. 462 
a decis ca subrogaţia de drept prevedută de art. 462 Coq. C.com. 
com., nefiind de ordine publică, poate fi modificată sau sus- 
pendată prin convenţia contrară a părților. Dreptul No. 11 
din 1898 şi nota D-lui Degre. Curierul judiciar din 1898, 
No. 9. Vedi şi infră, p. 646, text şi nota 1. 

:) Cpr. Laure nt, XXIX, 236. "Mourlon, Subrog., p. 615 şi 6992. 
Gauthier, cp. "cit. 598. Pana. fe. „I, 3982. Cas. fr. D. P. 55. 
1. 173. edi însă Grenier, H, /poth., Ţ, 29. 

3) Cpr. Laurent, XXIX, 936. 
3) 'Trib. Gorjiu (8. “Miculescu, preşed.). Dreptul No. 15 din 1900.
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Non transeuut actiones nisi in casibus jure expressis, e ve- 
che cât lumea 1). 

Casurile de subrogaţie legală. 

Art. 1108.—Subrogaţiunea se face de drept: 1 In folosul 
aceluia care, fiind el însuş creditor, plăteşte altui creditor ce 
are preferinţă (art. 1793, 1778 C. C.). 

2% In folosul aceluia care, dobândind un imobil, plăteşte 
creditorilor cărora acest imobil era ipotecat (art. 1790 um., 
1199 c. C.). 

3” In folosul aceluia, care, fiind obligat cu alţii sau pentru 
alţii la plata datoriei, are interes de a o desface. (art. 778, 
1053, 1093, 1670 C. c.). 

4” In folosul eredelui beneficiar, care a plătit din starea 
sa datoriile suecesiunei. (Art. 704 urm., 713, 778 C. C. Art. 706 
Pr. civ. Art. 298, 323, 462, 464, 680. €. com. Art. BL C. fr.) 

Art. 1670.—Cauţionatorul ce a plătit datoria intră în drep- 
turile ce avea creditorul contra datornicului 2). Art. 1108, $3, 
1682 C. C. Art. 714 Cod. german. Art. 9029 C. fe.). 

Art. 1671.—Când sunt mai mulţi debitori principali soli- 
dari pentru una şi aceiaş datorie, fidejusorul ce a garantat pen- 
tru ei toţi are regres în contra fiecăruia din ei pentru repetițiu- 
nea sumei totale ce a plătit (Art. 974, 1053, 1108, $3 Cc... 
Art. 2030 C. fr.). 

10 Primul caz de subrogație legală (art. 1108, Ş 1). 

Legea acordă în primul loc subrogaţia aceluia care, 
fiind el însuș creditor 5) ipotecar sau numai chirografar, 

') Baudry 1, 1050. Arntz, III, 189. Mourlon, II, 1369 şi Sup- 
709. p. 3471. Pand. fr., I, 3980. Laurent, XVIII, 63. De- 
molombe, XXVII, 447. Duranton, XII, 180. 'Proplong, Hy- 
poth. IL, 351. Gauthier, Subrog., 214. Mareadă, IV, 710. 
Larombiere, III, art. 1251, No. 3. Vigi6, I[, 1478. 'Thiry, 
III, 58. Duvergier, Vente, II, 167. Aubry et Rau, IV, $ 
321, p. 185. Mass6-Verge, III, $ 563, p. 434,n. 12. 7. 
Huc, VIII, 66. Trib. Lyon, 4 Iulie 1890. Pand. fr., 1, 3984. 
Această soluţie era admisă şi în dreptul vechii. V. Po- 

-thier, Î, Jutrodauction ă la coutume VOrltans, tit. 20, No. 70. 
At. 774 Cod. ?) „In mesura în care fidejusorul plăteşte pe creditor, dice: 

german. art. 714 din noul Cod german, creanţa asupra debitorului 
principal trece asupra lui. Această subrogaţie nu poate fi 
invocată în dauna creditoruluit. . 

3) Acel care plăteşte trebue deci neapărat să fie creditor pen- 
tru ca subrogaţia legală să poată avea loc; de unde re- 
sultă că subrogaţia va fi declarată nulă de câte ori cineva, 
prin 'o simulaţie frauduloasă, ar fi luat calitatea de credi-
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puţin importă !), plăteşte altui creditor ce ae preferință 2), 
fie din causa privilegiilor sau ipotecilor sala, fie din causa 
unui drept de anticreză, de retenţie, de resoluțiune sau 
altul, care, deşi nu atrag un privilegiu propriu dis, totuși 
fac posiția creditorilor ce le posedă mai avantajoasă. Este 
adeverat că majoriţatea autorilor străini se pronunţă în 
sens contrar 5), însă această interpretare restrictivă a tex- 
tului provine din împrejurarea că at. 1251 fr. nu acordă 
subrogația legală de cât creditorului, care plătește pe un 
alt creditor ce'i este preferabil din causa privilegiilor sau 
ipotecilor sale. Ori, acest argument de text lipseşte în co- 
dul nostru, fiind că textul nostru nu mai vorbeşte, ca acel 

tor pe care nu v are, pentru a face plata și a se folosi de 
subrogaţia legală. Demolombe, XXVII, 454. Pand. fr., I, 
3988. Larombitre, III, art. 1251, No. 12.—0O dată însă ce 
cineva este creditor serios, el are drept la subrogaţia le- 
gală, ori care ar fi suma creanței sale. Legea nefixând, în 
adevăr, nici o sumă și nearătând măsura interesului ere- 
ditorului, el singur va judeca dacă interesul sâu este de 
a plăti pe un creditor preferabil. Demolombe, XXVII, 456. 
Pand. tr., 1, 3993. Larombiăre, loco ci. Şi pentru aceasta 
nu este nevoe ca el să dovedească că are un interes legi- 
tim a face plata, acest interes fiind presupus şi această 
presumţie neputând fi combătută prin dovada contrară. 
Laurent, XVIII, 68. Demolombe, XXVII, 455. Gauthier, 
op. cit. 232 bis. Larombitre, loco cit. Pand. fr., 1, 3999.— 
Vedi însă Mourlon (Subrog., p. 361 urm.), după care această 
presumţie ar putea fi combătută prin dovada contrară. 

5) Cpr. 'T. Huc, VIII, 67. Vigi6, II, 1474. Mourlon, II, 1370 
şi Subrog., p. 356 urm. Pand. fr.,I, 3996. Bandry, II, 1051. 
Laurent, XVIII, 69. Demante, V, 193 bis III. Arntz, III, 
190. Gauthier, op. cit., 223. 'Troplong, Hypoth., I, 356. La- 
vombiere, III, art. 1251, No. 5. Aubry et Rau, IV, $ 32], 
p. 180, n. 45. Mareade, IV, T11. Demolombe, XXVII, 459. 
Thiry, III, 58. Acollas, II, p. 886. C. Caen, D.P. 73.2. 
181. Art. 1253, $ 1 din C. italian este formal în această 
privinţă. —Contră. Grenier, Hapoth., 1, 91. Favard de Lan- 
glade, Râpert. v0 Subrog., $ 2, No. 2. 

*) Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a 1, anul 1894, p. 538. Curierul ut 
diciar din. 1894, No. 25 și din 1898, No. 42. 

3) Laurent, XVIII, 75, 76. Baudry, II, 1051. 7. Huc, VIII, 
67. Demolombe, XXVII, 462, 465, 466. G. Giorgi, VII, 
191. Pand. fr., L, 4005. Mourlon, II, 1370 şi Subrog., p. 358 
urm. Aubry et Rau, IV, $ 321, p. 181,t. şi n. 49. Larom- 
biere, III, art. 1251, No. 9. Cas. fr. şi C. Alger. D.P.54. 
1. 241. Repert. Dalloz, Supplâm., Oblig., 183, n. 1 şi Sirey, 
15. 2. 249. Cas. Torino, 7 Mai 1880. La Legge, 80. 1. 545. 

619
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francez şi acel italian (art. 1253), de creditorul preferabil 
din causa privilegiilor sau ipotecelor sale, ci pur şi simplu 
de creditorul ce are preferință, ori care ar fi această pre- 
ferință, puţin importă. . Această interpretare mai largă fi- 
ind admisă de unii autori chiar în Francia 1), este singură 
admisibilă în legislația noastră. 

Astfel, creditorul chirografar, care ar plăti creanţa 
ipotecară a debitorului seu, sau creditorul ipotecar, care 
ar plăti pe un alt creditor ipotecar cu rang anterior, sau 
pe un creditor privilegiat, va fi de drept subrogat în ipo- 
teca sau privilegiul creditorului desinteresat ?). 

Tot astfel creditorul chirografar, care ar plăti pe un 

creditor amanetar, va fi subrogat în drepturile acestui din 
urmă 5), pentru că amanetul conferă un privilegiu (art. 
1730, 30), de câte ori lucrul a fost pus și a remas în po- 
sesiunea creditorului (art. 1688 C. C., 480 C. com.) și 

1) Mareade, 1V, 711. Gauthier, Subrog., 292 his Arntz, III, 190. 
2) Subrogaţia legală mar avea însă loc în folosul creditorului 

care ar fi plătit pe alt creditor, egal în rang cu dânsul 
sau venind după dânsul, pentru că, în asemenea caz, credi- 
torul plătit n'ar avea preferința pe care o cere art. 1108, 
$ 1. Un creditor ar putea câte o dată, ce e dreptul, să 
aibă interes a desinteresa pe un creditor egal sau posterior 
în rang cu dânsul, pentru a împedica urmărirea şi contes- 
taţiile inoportune ce ar putea face acest din urmă, însă acea- 
stă soluţie n'a fost admisă de legiuitor, care "voeşte ca 
creditorul plătit să aibă preferință, şi subrogaţia fiind A 
ficţiune, este, după cum am vădut, de drept strict. Cpr. T. 
Huc, VIII, 67. Arntz, III, 190. Thiry, III, 58,p. 82. Bau- 
dry, TI, 1051. Pană. fe, I, '4002, 4003. Demolombe, XXVII, 
460, 461. Larombitre, III, art. 1251, No. 67. Demante, V, 
193 bis II. 

Comisionarul 3) Această, soluţie este, în privința amanetului, admisă și în 
care ar plăti - Codul francez. Cpr. Demolombe, XXVII, 467. Laurent, 

sau avansuri- XVIII, 73.—Comisionarul, care a făcut avansuri sau chel- 
le făcute de 
alt comisio- 

nar, poate să 
invoace sub- 
rog. legală. 

tueli pentru mărfurile expeduite în socoteala comitentului, 
fiind un mandatar, şi ca atare, având un privilegiu asupra 
acestor mărfuri, cât timp ele se găsesc în posesiunea sa, 
pentru plata. avansurilor sau cheltuelelor făcute de dînsul 
şi chiar pentru provisiunea ci *i sar datori (art. 387,405, 
$ 2, 412 C. com.), trebue să decidem că al doile comisio- 
nar, care ar plăti cheltuelele sau avansurile făcute de cel 
dintăi, va putea să invoace subrogaţia prevedută de art. 
1108, $1. Cpr. Laurent, XVIII, 14. Pand. fr. ], 4015.
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dacă contractul este înregistrat (art. 1686 C. C.), adecă are 
cel puţin dată cestă 1). E 

Aceiaș soluţie este admisibilă de câte ori creditorul 
plătit avea asupra acelui care a plătit ori ce causă de 
preferință, ear nu numai un privilegiu sau o ipotecă. 

Astfel, dacă din doi creditori, unul a primit imobilul Antiereză. 
debitorului în anticreză, ceea ce la caz de neplată îi dă 
dreptul de a'l scoate în vândare (ar. 1701), este evident 
că celalalt creditor, desinteresând pe cel d'intăi, va fi sub- 
vogat în drepturile acestuia, ca şi cum ar fi plătit o cre- 
anţă ipotecară 2). 

Un creditor ar putea, în casurile de mai sus, să aibă 
interes a face plata, fie pentru a înlătura deo cam dată 
o expropriere inoportună, fie pentru a micșora cheltuelele 
de urmărire prin împuţinarea numărului creditorilor. 

Origina acestei subrogaţiuni se găseşte în dreptul ro- Origina sub- 
man. În adevăr, în această legislaţie, creditorul înscris în dute Lp 
rangul întăi având singur dreptul de a urmări vândarea 110, $1. 
imobilului ipotecat, și această vândare putând fi cerută în- 
trun moment inoportun, s'a conferit celorlalţi creditori pos- 
teriori dreptul de a plăti pe cel d'intăi, jus oferendi, sau 
Jus offerende pecunie, așa în cât creditorul urmăritor era 
desinteresat, și acel care îl plătise era subrogat în pri- 
vilegiile și ipotecile acelui plătit: „Prior guidem creditor 
compelli non potest tibi, qui posteriore loco pignus accepisti, 
debitum offerre : sed si tu îlli id omne guod debetur, solve- 
ris, pignoris tui causa firmabitur“ 3), 

In legislația actuală însă, ori ce creditor având drep- 
tul de a urmări exprapriarea bunurilor debitorului (art. 
1718, 1719), ar fi trebuit, în loc de a mărgini subroga- 
ţia la casul în care creditorul urmăritor este preferat a- 

») Cpr. G. Iași, Dreptul din 1882, No. 83. Vegi şi supră, p. 521, 
nota 1. | 

*) Mareade, LV, 711, p.563. Arntz, III, 190.—Im codul fr., se 
admite însă soluţia contrară. Veqi supră, p.. 619, t. şi n, 3. 

*) D.5, Cod., 8, 18, (Jui potiores in pignore habeantur. Vedi şi L. 
3, Cod., 8, 19, De his qui in priorum creditorium locum suece- 
dunt, unde se dice: „Si potiores creditores pecunia tua di- 
missi sunt, quibus obligata fuit possessio, guain emisse te dicis, 
ita ut pretium perveniret ad eosdem priores creditores ; în jus 
corum successisti, et contra eos qui înferiores illis fuerunt, 
justa defensione te tueri potes.“
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celui care plătește, ca ea se fie acordată ori cărui credi- 
tor care plătește pe altul, așa cum prevede art. 1788 âin 
Codul Calimach 1). Acest inconvenient devine însă ne- 
simțitor din causă că creditorii având mai tot-deauna in- 
teres de a fi plătiţi, vor consimţi subrogația convenţională, 

„de câte ori acea legală n'ar putea avea loc 2). 
Condiţiile ce- Plata fiind baza ori cărei subrogaţii, singura condiţie 
tea brog cerută pentru ca subrogaţia legală să poată avea loc, este 
legale pre- ca creditorul posterior să fi plătit pe acel anterior, fără 

art Sidg sanii o altă formalitate 3). 
După părerea unanimă a autorilor, banii cu care se 

face plata trebue să aparţie creditorului, de sua pecunia 
(L. 3, Cod., 8, 19, De his qui în priovum creditorum, etc.), 
însă ei pot să provie din un împrumut 4). 

Av. 1788 1) Acel ce plăteşte datoria altuia, ice art. 1788 din Codul 
C, Calimach. Calimach (ar. 1358 C. austriac), întră în dritul creditorului, 

şi are voe să ceară de la datornie întoarcerea, datoriei, 
pe care el a plățit-o în locul aceluia ; deci dar dator este 
creditorul ce au primit plata datoriei, să trădee plătitoru- 
lui toate ce are pentru dovada şi siguranţa datoriei, adecă: 
„sineturi, documenturi, amanetari, ipoteci, ete.* Cpr. Allgem. 
Landvecht fiir die Preussischen Staateu, |, 14, Ş 338, 3839, 
384. 'Prebue însă să observăm că, după art. 1721 din Codul 
Calimach (1361 C. austriac), debitorul poate să opue fide- 
jusorului astfel subrogat excepţiunile pe care el ar fi pu- 
tut să le opue însuş creditorului. Cpr. Er. Lehr, 7. dl& 
ment. de di. civ. germanique, II, No. 1009. 

*) Cpr. Vigie, II, 1474. Demante, II, 193 bis II. 
3) Dacă creditorul anterior refusă plata oferită în condiţiile 

determinate de art. 1108, $ 1, creditorul posterior va pu- 
tea să'l constrângă, pentru că subrogaţia se îndeplineşte 
în puterea legei, fără consimţământul su, Prin aplicarea 
celor expuse mai sus (p. 610, nota 5) in privința subro- 
gaţiunei convenţionale, care de asemenea se îndeplineşte 
fără concursul voinţei creditorului (art. 1107, $ 2), vom 
decide deci că oferta reală urmată de consemnare va ţinea 
loc de plată în privinţa creditorului anterior, soluțiune care 
era, admisă și în dreptul roman: „Qui pignus secundo loco 

„accepit, îta jus suuan confirmare potest, si priori creditori debi- 
tam pecuniam solverit : aut ciim obtulisset, isque accipere 
noluisset, eam obsignavit, et deposuit, mec in usus suos 
convertit“. L. 1, Cod., 8, 18, Qui potiores in pignore habeantur. 
Cpr. Demolombe, XXVII, 475. Pand. fr., 1, 4049. Laurent, 
XVIII, 80. 

4) 'T. Huc, VIII, 67. Pand. fr., 1, 4037, 4155. Laurent, XVIII, 
18. Demolombe, XXVII, 469. Mourlon, Subrog., p. 315. Cpr.
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Astfel, banii falimentului nefiind proprietatea masei Plata făcută 
ci a falitului, care, prin efectul sentinţei declarative, a pep- de sindie în 
dut numai administrațiunea bunurilor sale (art. 713 C. sei, cu banii 
com.), s'a decis cu drept cuvânt că, în caz când sindicu], falimentului. 
representând în acelaş timp și pe falit și pe creditorii sei, 
ar fi plătit în numele masei cu banii falimentului o dato- 
riep rivilegiată, această plată fiind, în realitate, făcută cu 
banii falitului, masa creditorilor nu se poate pretinde sub- 
rogată legalmente în drepturile creditorului desinteresat 1), 

Dar dacă origina banilor cu care s'a făcut plata este Elita trebue 
indiferentă, trebue însă, pentrn ca subrogaţia să poata a-5ă fie ficuti 
vea loc, ca însuș creditorul posterior să facă plata, lucru gPosterior. 
care, de altmintrele, se va constata prin chitanța, eliberată Chitanţei 
de creditorul anterior. Această chitanță, fie ea chiar au- care consta- 
tentică, va putea fi combătută și acei interesaţi vor putea “plăţei, stabili, prin ori ce soiu de mijloace, că plata n'a fost fă- 
cută de acel cuprins într'ânsa 2), 

Această plată nu este supusă la nici o formalitate ; Plata trebue 
pentru a produce însă subrogaţia legală, ea trebue să fie să gală, “ 
integrală, adecă să cuprindă atât capitalul cât și procen- Controversă, 
tele datorite creditorului anterior din causa preferinţei 
sale, pentru că o plată parțială neputânduse efectua de 
cât cu consimțemântul creditorului (art. 1101), nu poate 
da loc de cât la o subrogaţie convenţională consimţită de 
creditor (art. 1107, $ 1)3). 

Pentru ca subrogația legală să aibă loc în folosul cre- 

Cas. fr. şi C. Lyon, D.P. 47.1.5.D.P.541. 409. D.P. 91. 2. 311. Vedi şi supră, p. 600, t. şi n. 3, unde am v&- dut că origina banilor nu se cercetează nici in ceasul sub- vogaţiei convenţionale consimţite de creditor. — Nu există deci subrogaţie legală, dacă plata s'a făcut cu banii debi- torului, pe care acesta îi lăsase în deposit la creditor. 'Trib. Dorohoi (Al. Negrescu făcând funcțiunea de preşed.) Drep- tul din 1896, No. 59. 
2) T. Huc, VIII, 67. Pană. fe., I, 4035. Mass6, Dr. Comm., IV, 2159. Alauzet, Conan. C. comm. VI, 2786. Cas. fr.D. P. 75. 1. 353 şi Sirey, 75. 1. 341, 

*) Cpr. Laurent, XVIII, 81. Demolombe, XXVII, 474. Gau- thier, op. cit., 124. Pand. fr., [, 4049. C. Douai, D. P. 4. 2. 199. 
3) "7. Huc, VIII, 67. Laurent, XVIII, 79. Pand. fe., 1, 4045 

urm.—Contră, Demolombe, XXVII, 473. Vegi și Mourlon, Subrog., p. 365.
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ditorului, care plătește pe altul ce'i este preferabil, nu este 
necesar ca ambii creditori să aibă acelaș debitor, fiind de 
ajuns ca acelaș lucru să fie gagiul lor comun. Astfel, dacă 
presupunem că acelaș imobil a fost succesiv ipotecat dea- 
cei care au fost proprietarii lui, fie care din acești pro- 
prietari are creditorii sâi cătră care este personal obligat ; 
dar dacă acești creditori nu au un debitor comun, ei au 
un gagiu comun (eadem res) şi aceasta ajunge pentru ca 
acel dintre ei care ar plăti pe un alt creditor ce'i este 
preferabil, să aibă drept la beneficiul subrogaţiei legale, pen- 
tru că motivul care a fâcut să se stabilească această sub- 
rogaţie există și în acest, caz 1). 

Casul în care Până acum ne am ocupat de casul cel mai ordinar, şi 
eeditorul „anume, de acel în care creditorul preferabil nu posedă de 
a fiplătitestecăt o singură creanţă. Ce trebue să decidem în casul când 
titularul mai ereditorul, care urmează a fi plătit pentru a se dobândi 

anţe.  subrogaţia legală, este titularul mai multor creanţe deo- 
sebite? 2). 

O altă chestie, nu mai puţin complicată și controver- 
Casul în cavesată, este acea de a se ști cum trebue să se exercite sub- 
imobile sunttogaţia în caz când mai multe imobile sunt afectate de o 
ateotale de ipotecă generală şi de o ipotecă specială în folosul mai 
generală și multor creditori. Această chestiune va fi studiată la locul 
de o ipoteca ei, adecă la titlul privilegiilor și ipotecilor 5). Vom observa 

P "numai de pe acum că dacă, un imobil este afectat deo 
ipotecă generală și apoi de o ipotecă specială posterioară 

în dată, creditorul general va putea să vândă imobilul 

1) Cpr. Pand. fr., I, 4048. Demolombe, XXVII, 457. Larom- 
biăre, III, art. 1251, No. &.. 

2) Vedi asupra acestei chestiuni complexe, T. Huc, VIII, 68. 
Pand. fe., I, 4055 urm. Demolombe, XXVII, 470. Laurent, 
XVIII, 80. Larombiere, III, art. 1251, No. 7. Cas. fr. D. 
P. 110. 1. 346. Sirey, 71. 1. 25 şi nota lui Labbe. 

3) Vedi de: pe acum asupra acestei chestiuni, Demolombe, 
XXVII, 485 urm. Larouibiere, INI, art. 1251, No. 11. Momu- 
lon, Subrog., p. 114 urm: Gauthier, Idem, 233 urm. 'Trop- 
long, Ilypoth., LI, 150 urm. Mass6-Verge, V,$ 827, p. 248, 
n. 10. Duranton, XIX, 390,391. Aubry et Rau, III, $ 284, 
p. 412 urm. şip. 675 urm. din ed.a 5-a. Baudryet Loynes, 
Privil. et: hypoth., III, 1959 urm. Colmet de Santerre, IX, 
100 bis III urm. P. Pont, Privil. et hypoth., IL, 336 urm. 
Laurent, XXX, 180 urm. Repert. Dalloz, Supplem., Prizil. 
et hypoth., 1440 urm. F. Herman, 1V, art. 2134, No. 19 urm.



SUBROGATIA LEGALĂ.—ART, 1108, Ş 2. 625 

grevat de o ipotecă specială, lipsind astfel pe creditorul 
special de garanţia sa, ceea ce face că acest din urmă va 
avea interes a plăti pe creditorul general pentru a înlă- 
tura causa, sa de preferință. 

Dacă presupunem ipoteza inversă, adecă că un imobil 
a fost afectat mai întăi unei ipoteci speciale și apoi unei 
ipoteci generale în folosul unui alt creditor, creditorul cu 
ipotecă generală poate avea interes a desinteresa pe acel 
cu ipoteca specială, spre a fi subrogat în drepturile sale 1). 

20 Al doile caz de subrogație legală (art. 1108, Ş 2). 

Cumpărâtorul unui imobil grevat de ipoteci, care n'ar 
fi îndeplinit formalitățile-purgei (art. 1791, 1801 urm.) 2), 
este expus a fi deposedat de imobilul cumparat, prin ex- 
propriarea făcută de cătră creditorii ipotecari, în baza drep- 
tului lor de suită asupra acestui imobil (art. 1790 urm.) 
și a perde astfel preţul pe care el Var fi plătit vândeto- 
ului, dacă acesta este insolvabil. Pentru a înlătura a- 
cest inconvenient, dobânditorul imobilului poate, cu preţul 
datorit vândătorului, să plătească pe creditorii ipotecari, 
după rangul fie-căruia, și în asemene caz, art. 1108, $ 2 
îl declară subrogat îpso jure în drepturile și ipotecile lor 3), 

5) Cpr. T. Huc, VIII, 69. 
*) Prin îndeplinirea, formalităţilor purgei, dobânditorul unui 

imobil ipotecat este deci la adăpost de urmărirea credito- 
rilor ipotecari, fără a recurge la beneficiul subrogaţiunei 
legale. Baudry, II, 1052, in fine şi III, 1512. Thiry, III, 
58 şi IV, 973. 7. Hue, VIII, 10. G&. Giorgi, VII, 293. A- 
collas, II, p. 888.. | 

3) Subrogaţia prevădută de $% a ant. 1108 ne vine de la Origina sub- 
Romani, ca şi acea prevădută de $ 1 a aceluiaș text. (V. rog. prevă- 
supră, p. 621). Dobânâitorul imobilului care plătea pe cre- ia ant. 
ditorii ipotecari, succeda ipotecilor lor constituite asupra Si 
imobilului dobândit: „Fum gui a debitore suo preedium obli- 
gatiun comparavit, eateniis tuendum, guateniis.ad priorem cre- 
ditovem ex pretio pecunia pervenit“. L. 11, Dig., 20, 4, Qui 
potiores în pignore, vel haypotheca habeantur. Vedi şi L. 3, 0od., 
3, 19, De his qui în priorum creditorum locum succedunt, ci- 
tată supră, p. 621, n. 3. Se controversa insă chestiunea de 
a se şti dacă această subrogaţie avea loc de drept, sau tre- 
buea să fie stipulată. Cujacius era partisan al primei 0- 
piniuni, ear Pothier a celei de a doua (1, Introduc. au tit. 
20 de la coutume d'Orliaus, No. 13). Cpr. Pand. fe., 1, 4096. 
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Casul în care Dacă preţul vândărei ajunge pentru a plăti pe toţi 
Dieta vende-creditorii înscriși în imobilul cumparat, subrogaţia cum- 
plata tuturorpărătorului nu are - nici: un interes, fiind că el plătind 
„ereditorilor astfel preţul integral tuturor creditorilor, este liberat faţă 

mobil. de vândetor, și acest din urmă este liberat față de cre- 
ditorii săi. 

Casul în care Dacă însă preţul nu ajunge pentru plata integrală a 
Pe 2 tuturor creditorilor ipotecari, acei neplătiţi pot, în virtu- 

ta tuturor tea dreptului lor de suită (art. 1790), să provoace expro- 
ereditorilor priarea imobilului; însă în caz de vândare, dobânditorul a- 

cestui imobil fiind subrogat creditorilor înscriși în rangul 
întăi, va fi preferat asupra preţului creditorilor posteriori 
care ar fi exercitat urmărirea ; el va perde, ce e dreptul, 
imobilul, însă nu va perde prețul plătit. Subrogaţia cum- 
părătorului în ipotecile unora din creditori, nu este deci, 
în asemenea caz, lipsită pentru dânsul de interes ID), 

„Acest caz constitue o excepţie la principiul că nime- 
ne nu poate să aibă o ipotecă asupra lucrului său propriu: 

„Nemini ves sua pignori esse potest (cpr. art. 551, 638, 1198). 
Paragraful Cumpărâtoral imobilului grevat de ipoteci şi chiar do- 
a aut. 119% natarul Iui2), care poate să invoace subrogaţia legală pre- 
cât aplicarea, ÎI 

Sina A0eli - Demolombe, XXVII,506. Larombibre, III, art. 1951, No. 13. 
” ” Giorgio Giorgi, VII, 210. Arntz, III, 191. 

') Subrogaţia prevâdută de art. 1108, $ 2 nu este folosi- 
toare dobânditorului imobilului numai în casul când el ar 
fi deposedat de creditorii neplătiţi, ea putând chiar, în unele 
casuri, să facă ca aceşti din urmă să nu mai aibă nici un 
interes a exercita acţiunea lor ipotecară. In adevăr, dacă 
presupunem că imobilul s'a vândut, la justa sa valoare, cu 
100,000 lei, şi că cumpărătorul a plătit acest preţ credi- 
torilor în rangul întăi, creditorii neplătiţi, înscrişi în ran- 
guri posterioare, nu vor avea nici un interes a urmări imo- 
bilul, în baza acţiunei lor ipotecare şi a'l revinde, pentru 
că, în ipoteza de mai sus, valoarea imobilului fiind acea a 
preţului de 100,000 lei, această sumă se va lua în între- 
gimea ei de dobânditorul acestui imobil, el fiind de drept 
subrogat în ipotecile creditorilor înscrişi în rangul întăi, pe 
care i-a, desinteresat, aşa că urmărirea creditorilor cu ran- 
guri posterioare va, fi cu totul lipsită de interes. (pr. Lau- 
rent, XVIII, 82. Demante, V, 194 bis III. Baudry, ÎI, 1052. 
Pand. fe., 1, 4094 şi autorităţile citate acolo. 

Donatarul 7) În Francia, se controversează chestiunea de a se şti dacă 
sau schimbă- donatarul sau schimbătorul unui imobil ipotecat, care a plă- 
„torul unui tit pe creditori, poate sau nu să invoce subrogația prevă- imobil ipotec.
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vedută de art. 1108, $ 2, poate să invoace și pe acea 
prevedută de $ 3 a aceluiaș text, stabilită în folosul ace- 
luia care, fiind obligat cu alţii sau pentru alţii. la plata 
datoriei, are interes de a o desface. Ori, aceasta este ne- 
contestat situația dobânditorului imobilului grevat de ipo- 
teci și a ori cârni detentor a unui imobil ipotecat pentru 
datoriile unei terții persoane. Asemene cumpărător sau de- 
tentor este, în adevăr, obligat pentru altul, adecă pentru 
terţiul debitor, fiind că el poate fi urmărit prin acţiu- 
nea ipotecară spre a plăti datoriile de care imobilul este 
grevat. El are deci interes a plăti aceste datorii pentru 
a înlătura expropriaţiunea, care ar aduce, ca consecinţă, e- 
vicţiunea sa. Prin urmare, cu drept cuvânt, s'a dis că cum- 
părătorul imobilului ipotecat, care plăteşte preţul credito- 
rilor ipotecari, în loc de a'l plăti vândătorului, este sub- 
vogat în ipotecile acestor creditori, în baza $ 3 de sub art. 
1108. Deși atât Codul nostru, după acel francez, cât şi 
acel italian (1253), preved patru casuri de subrogaţie le- 
gală, nu există deci în realitate de cât trei casuri, Ş 2a 
art. 1108 nefiind de cât o aplicaţiune a Ş$ 3 a aceluiaș 
articol. De aceea, art. 504 din Ante-proiectul Codului ja- 

dată de art. 1108, $ 2, şi majoritatea autorilor se pronunţă 
pentru negativa (cpr. Laurent, XVIII, 91. Larombi&re, III, 
art. 1251, No. 31—33. Demolombe, XXVII, 525. T. Huc, 
VIII, 71, în fine), admițând insă, în unanimitate, subroga- 
ţia prevedută de art. 1108, $ 3, pentru că acel care a pri- 
mit un imobil ipotecat în dar sau în schimb, este un de- 
tentor obligat ipotecar pentru altul, adecă pentru debitor, 
şi are interes a achita datoria, pentru a consolida propri- 
etatea sa. La noi, insă, unde nu se cere ca plata să se 
facă numai de cât cu prețul achisițiunei, după cum se cere 
în textul corespundător francez, trebue să adinitem că dona- 
tarul şi schimbătorul imobilului ipotecat vor putea invoca 
nu numai subrogația prevădută de art. 1108, $3, dar şi 
acea prevedută de $ 2 a acestui text, fiind că textul nos- 
tru conferă subrogaţia ori cărui dobânditor a unui imobil 
ipotecat, care, din banii sti plătește pe creditorii ipotecari, 
şi atât donatarul ca şi schimbătorul imobilului sunt nişte 
adevăraţi dobenditori, de vreme ce ei devin proprietarii _i- 
mobilului primit în dar sau în schimb. Nu este deci vorba, 
în art. 1108 $ 2, numai de un achisitor cu titlu oneros, ci 
de ori ce achisitor cu ori ce titlu ar fi. Cpr. Aubry et Rau, 
IV, $ 321, p. 183, t. și.nota 56, care admite această solu: 
ţie chiar in dreptul francez. Veqi şi Mourlon, II, 1372, 

=
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ponez, elaborat de profesorul Boissonade, şi art. 1254 din 
Ante-proiectul de revisuire a lui Laurent, sunt modificate 
în acest sens. Autorii caută a justifica acest pleonasm le- 
gislativ, însă explicaţia cea mai naturală care se poate da 
este, că redactorii Codului francez au reprodus în Ş 3 teo- . 
ria lui Dumoulin, fără a observa că $ 2 a textului nu 
este de cât o aplicaţiune a subrogaţiunei prevednte de Ş 
3, pe care o admitea și Dumoulin 1). 

Din principiile mai sus expuse resulță că subrogaţia 
e ... a A . folosesc de conferită de $ 2 a art. 1108, are loc în folosul dobândi- 

subrog, pe” torului ?) sau adjudecatarului 3) unui imobil 4), ori a unui vedută de 
avt. 1108, $ 2. 

Dobenditorul 
unui "mobil. 
Art, 1909. 

Cpr. Laurent, XVIII, 84. Pand. fr., 1, 4095. Demolombe, 
) 

: 

%) 

XXVII, 503. Baudry, II, 1053. T. Huc, VIII, 73. 
Textul conferind subrogaţia legală numai dobânditorului u- 
nui imobil (ă /acgufveur), care plăteşte pe creditorii ipo- 
tecari, se decide cu drept cuvânt că ea nu aparține ace- 
Jui care, în momentul plăţei, ar fi dobândit încă imobilul, 
ci ar fi plătit preţul creditorilor prin anticipație, nici ace- 
luia care ar fi făcut această plată în urma evicţiunei, re- 
soluţiunei, rescisiunei sau anulărei contractului, pentru că, 
în casul întăi, nu poate să existe preț nefiind încă contract, 
ci un proect numai, ear în casul al doile, acel care a în- 
cetat de a fi dobânditor (cumpărător), nu mai are nici un 
interes a face plata. EI poate însă, în ambele casuri, să sti- 
puleze subrogația convenţională prevădută de art. 1107. 
Cpr. Pand. fr., I, 4105 urm. Larombiere, III, art. 1251, 
No. 21 şi 22. Gauthier, op. ciț., 287. Demolombe, XĂVII, 
SII, 512. Mourlon, Subrog., p. 384. Laurent, XVIII, 8. 
Aubry et Rau, IV, $ 321,p.182. 7. Huc, VIII, 70, p. 9%8.— 
Dobânditorul care plăteşte pe creditorii ipotecari, după ce 
a vendut imobilul, poate însă invoca subrogaţia, legală, pen- 
tru că vândarea sevârşită de dânsul nu face să dispară ca- 
litatea sa de cumpărător, nici obligaţiile care resultă din 
această calitate. Cpr. Larombitre, III, art. 1251, No. 92. 
Pand. tr. 1, 4109 urm. Demolombe, XXVII, 513. Gauthier, 
op. cit., 288. Laurent, XVIII, 89. Aubry et Rau, IV, $ 321, 
p. 183. Cas. fr. D. 65. 1. 329. D.P. 76. 1. 218. 
Pand. fr., 1, 4125 urm. Râpert. Dalloz, Suppltm., Oblig., 
181. 'T. Huc, VIII, 70. Cas. fr. şi C. Caen. D. P. 77.1. 

„249, D. P. 16. 2. 81.—Adjudecatarul nu poate însă invoca 

%) 

subrogaţia, dacă el ma plătit prețul şi imobilul s'a scos în 
vendare pe socoteala lui (art. 551 urm. Pr. civ.) C. Bucu- 
rești, Dreptul din 1898, No. 69. . 
Dobânditorul unui mobil nu beneficiează deci de subroga- 
ţia legală, chiar dacă el ar întrebuința preţul achisiţiunei 
sale la plata creditorilor privilegiați asupra acestui mobil.
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drept real susceptibil de ipotecă (art. 1750)!), ear nu în 
folosul dobânditorului unei servituți prediale, sau unui drept 
de uz ori de abitaţiune?) ; puţin importă dacă acest achi- 
sitor a dobândit drepturile sale de la adevăratul proprie- 
tar, sau de la un non dominus 3), și fără a se distinge, în acest 
din urmă caz, dacă el era sau nu de bună credinţă 4), 
Art. 1108 nu comportă, în adever, nici un soiii de dis- 
tincțiune. 

Subrogaţia legală va avea loc de asemenea în casulCasul în care 
în care dreptul achisitorului, care ar fi desinteresat pe cre- dreptul achi- 
ditorii ipotecari, ar fi cădut prin resoluțiunea, rescisiunea fi cădut prin 

» . : “n ră 4 , resoluțiunea sau anularea contractului sâu, pentru că această Subroga- reseistunea” 
ție fiind instiţuită de lege în termeni generali, trebue să'și sau anularea 
producă efectele sale în toate casurile în care dobândito- contractului. 
rul imobilului este deposedat, fie că evicțiunea sa provine 
din urmărirea creditorilor ipotecari neplătiţi, fie din altă 
causă. Dobânditorul deposedat având, în adevăr, în toate 

El nare nevoe în adevăr de această, garanţie, buna sa 
credință punându'l la adăpost de ori ce revandicare, în baza 
art, 1909. Baudry II, 1052. Pand. fr., 1, 4098. Laurent, 
XVIII, 85. Demolombe, XXVII, 517. G. Giorgi, VII, 214. 

1) Cpr. Pand. fr., 1, 4099. Repert. Dalloz, Supplem., Oblig., 
189. G. Giorgi, VII, 214. Laurent. XVIII, 85. Demolombe, 
XĂVII, 519. Cas. fe. D. P. 54. 1. 10. 

*) T. Huc, VIII, 70. Pand. fr., 1, 4101, 4109. Demolombe, 
XXVII, 520, 521, Gauthier, op. cit., 359. Laurent, XVIII, 
85.—Contră. Mourlon, Subrog., p. 459. 

5) Art. 1108, $ 2 nu stabileşte, în adever, subrogaţia în folo- 
sul proprietarului, ci în favoarea dobânditorului unui imobil. 
Cpr. Pand. fr., 1, 4116. Mourlon, op. cit., p. 391 urm. Au- 
bry et Rau, IV, $ 321, p. 183. Râpert. Dalloz, Supplem., 
Oblig., 188. 'T. Huc, VIII, 70. G. Giorgi, VII, 213. Lau- 
rent, XVIII, 86. Demolombe, XXVII, 515. Larombiăre, INI, 
art. 1251, No. 16.—Pentru ca subrogaţia legală să poată, 
avea loc, trebue ca achisiţiunea să fie serioasă, ear nu și- 
mulată. Pand. fr., 1, 4115. Demolombe, XXVII, 514. La- 
rombiere, III, art. 1251, No. 16.—Achisitorul simulat, care 
ar plăti pe creditori, ar putea însă să invoace subrogaţia 
convenţională și expresă prevădută de art. 1107, $ 1, el 
fiind. considerat ca un terţiu care plăteşte în socoteala de- 
bitorului. Vedi autorii de mai sus. 

î) TD. Huc, VIII, 10. Pand. fr. 1, 4117. Laurent, XVIII, 86.— 
Contră. Aubry et Rau, IV, $ 321, p. 183.  Demolombe, 
XXVII, 515.
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casurile, o- creanţă pentru aşi redobândi preţul, este just 
ca această creanţă să fie garantată prin subrogaţia în 
drepturile creditorilor ipotecari pe care el i-a plătit din 
banii săi 1). 

Pentru ca subrogaţia să poată avea loc, fiind însă 
neapărat ca să existe un achisitor sau un dobânditor a 
unui imobil, care să plătească pe creditorii ipotecari sau 
privilegiați în acest imobil, ea nu se va îndeplini în fo- 
losul aceluia care ar fi proiectat numai achisiţiunea, unui 
imobil, şi care, pentru un preţ convenit cu vândă&torul, ar 
desinteresa pe creditorii ipotecari ai acestuia până la con- 
curența acestei sumi, pe simpla sa făgăduinţă unilaterală ?). 

Dobânditor Cât pentru cumpărătorul condițional, situaţia sa este 
sub condiţie cu totul alta. In adever, de și vândarea este încă imper- suspensivă, 

fectă, pendente conditione, şi de şi ea nu s'ar putea realisa, 
de câte ori lucrul vândut ar peri înaintea îndeplinirei con- 
diţiei suspensive, totuși, prin efectul retroactiv, îndeplinirea 
ei ar face ca cumpărătorul să fie proprietar încă din mo- 
mentul închierei contractului (art. 1015, ab înitio). Deci, 
de câte ori asemenea cumpărător ar fi întrebuințat preţul 
la plata creditorilor ipotecari sau privilegiați în imobilul 
cumparat, subrogaţia, legală va avea loc de drept, în baza 
art. 1108, $ 2, fără îndeplinirea vre unei condițiuni 5). 

Dobânditor 
sub o con- 

Dacă presupunem că cumpărătorul imobilului n'a de- 
diţie resolu- Venit proprietar de cât sub o condiţie resolutorie, care 

torie. sa îndeplinit, în urma plăţei creditorilor, subrogaţia do- 
bândită de dânsul nu se va șterge o dată cu desființarea 
dreptului sân de proprietate, pentru că îndeplinirea con- 

') Cpr. T. Hue, VIII, 70. Pană. fr., 1, 4119 urm. Demolombe, 

1%
 

XXVII, 516. Larombitre, III, art. 1251, No. 15. Cas. fr. 
D. P. 61. 1. 480, D. P. 50. 1. 104. —Am vădut însă supră, 
p. 628, n. 2, că subrogaţia legală nu poate fi invocată de achi- 
sitorul care ar fi făcut plata îh urma evicţiunei, resoluţiu- 
nei sau anulărei contractului, fiind că atunci el nu mai 
este achisitor. Pentru ca soluţia de mai sus să fie admisi- 
bilă, trebue să presupunem deci că dobânditorul a plătit 
mai întăi pe creditori, şi apoi dreptul stu ar fi cădut prin 
resoluțiunea rescisiunea sau anularea, contractului. 
T. Huc, VIII, 70, p. 98. Vegi şi supră, p. 698, nota 2.— 
Nimic n'ar împedica însă pe părţi de a stipula, în aseme- 
nea, caz, subrogaţia convenţională. | 

3) "P. Huc, loco supră cit.
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diției resolutorie nu poate să şteargă cu efect retroactiv 
existenţa faptului. Ori, dobânditorul sub o condiţie reso- 
lutorie era, în momentul când a făcut plata, în necesita- 
tea legală de a o face, pentru a nu se vedea deposedat 
de imobilul cumparat; deci, el trebue să remâe subrogat 
în drepturile creditorilor, pe care îi a desinteresat cu ba- 
nii sei 1). | | 

Dobânditorul imobilului, care ax face parte dintre cre Casul în care 
ditorii ipotecari, va fi tratat ca și achisitorul sub condi- $oenditoru 
ție resolutorie. Este adevărat că această situațiune de a-este unul din 
chisitor a unui imobil și de creditor ipotecar în acelaș creditorii i- 
timp asupra aceluiaș imobil, a produs în persoana sa o con- 
fusiune, care împedică exerciţiul drepturilor creanţei sale 
(at. 1154)*); însă, în. caz de evicțiune, el este ca subro- 
gat lui însuş, ceea ce face că creanța și ipoteca sa vor re- 
naște după deposedarea, părăsirea sau adjudecarea imobi- 
lului (art. 1798)3). | | 

Pentru ca plata făcută de achisitorul imobilului să Condiţiile 
producă subrogaţia legală, trebue, după art. 1108, $ 2, ca jubioe- lega 
ea să fi fost făcută creditorilor cărora acest imobil era de art. 1108, 
ipotecat; însă această expresiune cuprinde, după părerea  $ 2. 
unanimă a autorilor, nu numai ipotecile, ci și privilegiile, 
pentru că privilegiul nu este de cât o ipotecă privilegiată. 
Astfel, subrogaţia legală va avea loc şi în folosul achisi- 
torului unui imobil, care ar fi plătit nu numai pe credi- 
torii ipotecari, dar şi pe acei privilegiați în acest imobil 4). 

Plata, în ori ce caz, va trebui să fie reală şi efectivă, lata trebue 
căci simpla făgăduință de a plăti ar fi neîndestulătoare *% ee 
pentru â produce subrogaţia ?). | 

Achisitorul nu are însă nevoe de a face plata în per- Plata poate A 
în î facută prin 

1) Pand. fe., 1, 4123. Mourlon, Subrog., p. 458. mata 
*) Cpr. C. Grenoble, D. P. 93. 2. 495. 
3) Cpr. T. Huc, VIII, 70, în fine. Pand. fr, I, 4132 urm. De- 

molombe, XXVII, 526. Mourlon, Subrog., p. 395 urm. Trop- 
long, Flypothegues, III, 841, şi IV, B47 urm. Gauthier, 
Subrog., 293 urm. Larombitre, II, art. 1251, No. 24. 

*) Cpr. Baudry, II, 1052. Demolombe, XXVII, 525. Pana. fr., 
1, 4139. Mourlon, Subrog., p. 384. Gauthier, 1d., 277. G. 
Giorgi, VII, 219. T. Huc, VIII, 71. 

*) Cpr. Demolombe, XXVII, 530. Larombitre, III, art. 1951, 
No. 17. Gauthier, op. eit., 290 bis.. Pand. fr., 1, 4150. Opr. 
şi Cas. rom. S-a I. Bulet. anul 1872, p. 12. E
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soană, ea putând fi făcută și prin mandatar !), şi acest 
mandatar putând fi însuș vând&torul ; destul este să se - 
constate că acest din urmă n'a primit banii în calitate de 
vând&tor, ci în calitate de mandatar al achisitorului, pen- 
tru a plăti pe creditori 2). 

Achisitorul care s'ar fi mărginit a plăti preţul achi- 
sițiunei în mânele vândâtorului, fără a'i da nici un man- 
dat în această privinţă, n'ar putea să reclame beneficiul 
subrogaţiunei, chiar dacă, de fapt, vândătorul ar fi întrebu- 
ințat banii la plata creditorilor ipotecari sau privilegiați ?). 

O dată însă ce plata a fost făcută, fie de însuş achi- 
sitorul, fie de mandatarul seu, subrogaţia legala are loc, 
chiar dacă creditorii au fost plătiţi în virtutea: unei clau- 
se a contractului, care impunea această subrogaţie achisi- 
torului, sau dacă el a fost constrâns la plată, pentru că, 
și în asemenea casuri, el nu plătește o datorie a sa pro- 
prie, ci în calitatea sa de achisitor a imobilului 4). 

Art. 1108, $ 2 conferind subrogaţia legală dobândi- 

1) Opr. Laurent, XVIII, 9%. G. Giorgi, VII, 211. Demolombe, 
XXVII, 533. Pand. fe., 1, 4156.—Mandatul n'are nevoe de 
a fi autentic, o simplă procură legalisată fiind, în această 
privinţă, suficientă. — Vedi în privinţa subrogaţiunei conven- 
ționale consimţite de debitor (art. 1107, $ 2), supră, p. 611. 
—Oreditorul ipotecar sau privilegiat putând şi el pri- 
mi plata prin mandatar, nici acest mandat n'are nevoe de 
a fi autentic. Cpr. C. Bucureşti, Dreptul din 1882, No. 50.— 
Contră. 'Trib. Ilfov (Dreptul, loco cit.), sentință cu drept cu- 
vânt infirmată de Curte. 

*) Aubry et Rau, IV, $ 321, p. 183. 7. Huc, VIII, 71. De- 
molombe, XXVII, 535 urm. Pand. fe., 1, 4157 urm. Larom- 
bi&re, III, art. 1951, No.17,18. G. Giorgi, VII, 217. Lau- 
rent, XVIII, 9. C. Agen, D. P. 88. 2. 17. C. Bordaaux. 
Gaz. Pal., 88. 1. 156. Opr. L. 3, Cod., 8, 19, De his qui în 
priorum creditorum locum succedunt.—Vedi însă Mourlon, 
Subrog., p. 385. Gauthier, Idem, 290. | 

5) Cpr. T. Huc, VIII, 71, p. 100. C. Aix. D. P. 79. 2. 40. 
1) Pand. fr., 1, 41114 urm. Aubry et Rau, lococit. Demolombe, 

XXVII, 538. Laurent, XVIII, 93. Mourlon, Subrog., p. 386. 
Gauthier, Jdem, 216. Mass6-Verge, III, $563, p. 435,n. 14. 
T. Huc, VIII, 71. Vigie, II, 1415. Caqueray, Revue prati- 
gue, t. 6, anul 1858, p. 81, Questions diverses sur la Subro- 
gation. Larombiere, III, art. 1251, No. 20, în fine. Cas. fr. 
D. P. 54. 1.401.—Contră, C. Amiens, 13 aug. 1824. Râpert. 
Dalloz, Prizil. et hypoth., 669, nota 1.
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torului unui imobil, care plăteşte pe creditorii ce au un  pri- 
vilegiu sau o ipotecă asupra acestui imobil, nici o dificul- 
tate nu se presintă de câte ori achisitorul plătește între- 

gul preţ al achisițiunei sale. In asemenea caz, achisitorul 
este subrogat de drept în privilegiile sau' ipotecile. credi- 
torilor desinteresaţi. 

Ce trebue să decidem în caz când achisitorul între-Casul în care 
, N . o. , . . dobânditorul 

buințează la plată o sumă inferioară sau superioară Pre-imobilului în- 
țului achisiţiunei ? trebuințează 

la plată o 
Dacă numai 0 parte din preţ a fost întrebuințată la sumă inferi- 

plata creditorilor, subrogaţia va avea loc numai până laoară sau su- 
concurența sumei plătite 1). aaa 

Dacă, din contra, achisitorul a întrebuințat la plată țiunei. 
0 sumă superioară preţului achisițiunei, subrogaţia va a- 
vea loc şi în asemenea caz, pentru toată suma, fiind că 
el a plătit în calitate de achisitor, în scopul de a'și con- 
solida proprietatea ?). 

Aceiaş soluție este admisibilă de căte ori - achisito- 
rul ar fi plătit prețul întreg în mâna vândetorului, desin- 
teresând apoi cu alți bani pe creditorii privilegiați sau 
ipotecari 3). 

Dacă subrogaţia prevedută de art. 1108, $ 2 n'ar 
putea să aibă loc în casurile de faţă, după cum susțin 
unii, achisitorul va fi, în ori ce caz, subrogat în baza $ | y 
3 a aceluiaș text, căci se poate foarte bine dice că ela | 
plătit ca fiind obligat pentru alții şi ca având interes la, | 

"achitarea datoriei. 
Subrogația de care am vorbit își produce efectele sale 
  

5) TD. Huc, VIII, 71. Demolombe, XXVII, 523. Demante, V, 
194 bis IV. Pand. fi, 1, 4116. 

2 "PD. Huc, VIII, Joco. cit. Demolombe, XXVII, 524, Pand. fr., 
I, 4177 urm. Aubry et Rau, IV, $ 321, p '183. Martadâ, 
IV, 111. Mourlon, II, 1372, "Demante, V, ga bis V. 'Trib, 
Versailles, 23 Nov. 1887, Repert. Dalloz, Supplem., Oblig., 
191, nota 1. —Vedi însă Laurent, XVIII, 9U, care, în ase- 
menea caz, admite numai subrogaţia prevâdută 'de art, 
1108, $ 3. 

%) Marcade, IV, 711. Demolombe, XXVII, 524. Mourlon, II, - 
1372, Larvombiăre, TI, art. 1951, No. 98. Pand. fr. 1, 81: ” 
Aubry. et Rau, IV, 8321, p. 183, Duranton, XII, 157. C. 
Alger, 18 Tanuar 1868. Râpert. Dalloz, Supplem., Oblig., 
196, nota 1.
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nu numai în privinţa privilegiilor și ipotecilor ce credito- rii plătiţi aveau asupra bunurilor formând obiectul achi- sițiunei, dar încă şi în privinţa futauror drepturilor ce a- cești creditori ar putea să aibă asupra altor imobile a de- bitorului (argum. din art. 1106 şi 1108 $ 2)1). Cu alte cuvinte, achisitorul unui imobil, care întrebuinţează preţul vândărei la plata creditorilor privilegiați sau ipotecari în acest imobil, nu este subrogat numai în acest privilegiu sau în această ipotecă, ci și în toate siguranțele care ga- rantau creanţa. Termenii intrebuințaţi de legiuitor nu cu- prind, în adever, nici o restricţie. Apoi, dacă achisitorul nu este în drept de a invoca subrogaţia prevădută de art. 1108 $ 2, el poate fără îndoeală să invoace pe acea pre- vedută de $3a aceluiaș text, care necontestat produce: un efect nelimitat 2). 
Astfel, achisitorul va fi subrogat nu numai în privi-- legiile și ipotecile ce creditorii plătiţi ar avea asupra imo- bilelor debitorului, dar încă în toate drepturile şi acţiune-. le lor 3). 

  

1) Astfel, dacă presupunem că A datorind lui B o sumă de: bani, pe care a asigurat-o cu ipotecă atât într'o casă din laşi cât şi în o moşie din acel judeţ; în caz dea cumpara casa de la A și de a plăti cu preţul vândărei intreaga, su-. mă datorită lui B, voi fi subrogat nu numai în ipoteca ce acest creditor avea în casă, dar şi în acea ce el avea în moşia lui B. 
*) Vedi în acest sens, Baudry, II, 1052. 7. Huc, VIII, 22. Mourlon, Subrog., p. 388. Gauthier, 1d., 210. Demante, V, 195 bis III. Marcadă, IV, 711. Demolâmbe, XXVII, 546. Aubry et Rau, IV, $ 321, p. 18, t. şi nota 76. Laron biere, III, art. 1251, No. 95. Arntz, III, 191. Râpert. Dalloz,. Supplem., Oblig., 800 urm. Thiry, LL, 58. Troplong, Fypot)., I, 359. Rolland de Villargues, Râpert. Subrog., No. 190. “Grenier, Hypothegues, IL, 406. Mass6-Verge, IÎl, $ 563, p. 435, n. 15. Pand. fr., 1, 4190 urm. Giorgio Giorgi, VII, 221. 'Toullier, IV, 145, nota 1. Duranton, XII, 161. Aceşti din urmă doi autori susținusă mai întăi părerea contrară. Tot în acest, sens. este și jurisprudenţa. Vedi Pand. Chron., t. II, |, p. 381. DP. 2171. D.p. 85. 5. 446. Cas. belg. Pusicrisie, 63. 1. 268.—Contră. Laurent, XVIII, 117 urm. C. Paris, 10 Iunie 1833. Râpert. Dalloz, Privil. et hypoth., 1914 şi Sirey, 33. 2. 451. C. Alger, 18 Nov. 1887, decisie citată în Pand. fr., I, 4189. 

5) 'T. Huc, VIII, 72. Cas. fr. D. P. 6. 1. 153.
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Deci, dacă aceste acţiuni derivă din un titlu auten-: 
tic, el se va folosi de beneficiile acestui titlu, putând să'l 
aducă de îndată la îndeplinire, după ce mai întâi îl va în- 
vesti cu formula executorie 1). In ori ce caz, și ori care 
ar fi generalitatea subrogaţiunei conferite prin $ 2 a art. 
1108, ea nu poate să confere achisitorului alt drept de cât 
acel de a fi pus în locul creditorului plătit, fără a putea 
repeta de la debitor (vândătorul seu) sumele plătite pen- 
tru achitarea lui 2). 

30 Al treile caz de subrogaţie legală (art. 1108, Ş 3, 1670). 

Art. 1108 acordă sobrogaţia legală, în al 3-lea loc, 
ori cărei persoane, care avea interes a plăti datoria, fiind 
că era obligată la plata ei cu alții sau pentru alţii 3), fie 
personal, adecă prin un contract productiv de obligaţiuni, 
fie propter vem, adecă din causa unui imobil ipotecat (ter- 
țiu detentor) 4). | 

Prin cuvintele cu alţii, legiuitorul se veferă la casul 
când unul din mai mulți codebitori a unei obligaţiuni so- 
lidare sau indivisibile, fie chiar numai solufione fantum, ar 

') Cpr. C. Limoges. D. P. 88. 2. 103. 'P. Huc, loco supră cit. 
2) 'T. Huc, Zoco supră cit. 
5) Formula art. 1108, $ 3,care stabilește subrogaţia legală în 

folosul acelui obligat cu alții sau pentru alţii la plata da- 
toriei, pare a conţinea o repetiţie inutilă, pentru că, în ge- 
nere, acel care este obligat cu alții este obligat şi pentru 
alții (de ex. codebitorul solidar, în privința sumei care în- 
trece partea sa din datorie) ; şi reciproc, acel obligat pen- 
tru alții este obligat şi cu alţii (de ex. fidejusorul, care este 
obligat, atât pentru cât şi cu debitorul principal). Sar pă- 
vea deci că particula conjunetivă și ar exprima mai bine 
intenţia legiuitorului de cât disjunetiva sau. Cpr. Mour- 
lon, II, 1373. Demolombe, XXVII, 564. Pand. fr., [, 4219. 
Laurent, XVIII, 96.—Se poate însă întâmpla ea cineva să 
fie obligat pentru alții, fără a fi obligat cu alții. Astfel, de- 
tentorul unui imobil ipotecat este obligat pentru alții, ade- 
că pentru debitor, nu însă şi ca debitorul, acest din urmă 
fiind obligat personal, şi detentorul fiind faţă cu dânsul ca 
un fidejusor. Cpr. Mareade, IV, 711, p. 364. 7. Huc, VIII, 
14. Boissonade, op. cit, II, 532, p. 590. 

*) Cpr, Boissonade, Projet de C. C. pour PEmpire du Japon, 
1, bo 590, No. 533. 'T. Huc, VIII, 74. Cas. fr. D.P.51.
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Comisionar. 
Controversă. 
Art. 406 C, 

com. 

COD. CIV.— CART. IIL.—TIT. 1IL.—CA PIT. VIII. —S-a1,32—ART. 110, ş, 3. 

plăti datoria întreagă 1), ear prin cuvintele pentru alții, la, 
fidejusorul, care nu este obligat pentru dânsul” personal, ci 
pentru debitorul principal (art. 1659) 2). 

1) Cpr. Demolombe, XXVII, 588, 589. Baudry, I1, 1053. Aubry et Rau, 1V, $, 321, p.184. 7. Huc, VIII, 75. 'Thiry, III, 58, p. 83. Larombitre, III, art. 1251, No. 47 urm., 56. Laurent, XVIII, 96. Pand. fr., 1, 4266 urm., 4972. 2) Fidejusorul, care a plătit datoria, este deci subrogat în toate drepturile ce creditorul avea contra, debitorului (art. 1108, $ 3 şi 1670), fie căels'a obligat, cu ştiinţa sau fără ştiinţa debitorului (art. 1669, ş 1), şi chiar în contra voinţei 'a- cestuia, destul este ca, în acest din urmă caz, plata făcută de fidejusor să fi fost folositoare debitorului. Demolombe, XXVII, 590. 'Troplong, Cautionnement, 329, 362. Paul Pont, Petits contrats, II (t. IX a op. complecte), 267. Baudry et Wahl, Cautionnement. 1111. Guillouard, 1dem. 176, 183. Aubry et Rau, IV, $ 427, p. 686. Mourlon, Subrog., p. 407. Lyon-Caen, nota în Sirey, 97. 1. 6. 
Aceiaş soluţie este admisibilă atât în privința fidejuso- rului fidejusorilor (art. 1655), cât şi în privinţa cofidejuso- rilor, adecă acelora care an garantat pe acelaș debitor pen- tru aceiaş datorie (art. 1674). Demolombe, XXVII, 591. Pand. fr., I, 42717, 4278. Troplong, Cautionnement, 496. La- rombiere, III, art. 19251, No. 51 urm. T. Huc, VIII, 75. Doctrina asimilează fidejusorului pe acela din ordinul căruia creditorul contractează cu împrumutătorul (mandata; pecunice credenda). Cpr. Pothier, II. 447, Demolombe, XXVII, 592. Monrlon, Subrog., p. 437. Larombiăre, IMI, art. 1951, No. 58. Pand. fr., 1, 4979. 7. Hac, loco supră cit. Gauthier, 

op. cit., 322, 351. 
Se admite de asemenea că comisionarul, care cumpără mărfuri în socoteala comitentului său şi le plăteşte cu ba- nii săi, este de drept subrogat vendătorului, pentru că, de ” Şi nu există în specie de cât un singur debitor, comisio- narul, de vreme ce comitentul nu este obligat catră vân- dător, totuși comisionarul fiind obligat pentru comitent (art. 406 C. com.), suntem în termenii art, 1108, $ 3. Cpr. Lau- rent, XVIII, 100. Pand. fe. I, 4308. Demolombe, XXVII, 603. Larombiăre, III, art. 1251, No. 65. Aubry et Rau, IV, $ 321, p. 184,n. 60. Gauthier, Subrog., 400. Pardessus, Dr. comm. IL, 563. P. Fiore, Diritto internazionale, No. 303.— Contră. Mourlon, Subrog., p. 313. 'Troplong, Nantissement, 359. Delamarre et Lepoitevin, Dr. comm., INI, 935. 
Mandatarul, care plăteşte din banii sti datoriile aceluia a cărui bunuri administrează, nu este însă, în această ca- litate, subrogat de drept creditorului, pentru că el nu este obligat nici pentru mandante, nici cu 6nsul. Cpr. Trib. Gorjiu, Dreptul No. 15 din 1900, Această soluţie se aplică bărbatului, care ar plăti o datorie a femeei,
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A fi obligat cu alţii, însemnează deci a fi obligat a 
plăti o datorie care trebue să fie plătită în parte de acel 
care o plăteşte și în parte de altul; ear a fi obligat pen- 
tru altul, îns&mnează a plăti o datorie 'care trebue să fie 
plătită în întregimea ei de altul. 
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De câte ori, deci, există mai mulţi debitori a unei 0- Oblig. con- 
bligaţiuni conjuncte divisibile, acel care plătește întreaga 
datorie, nu poate să învoace contra coobligaţilor săi sub- 
rogaţia legală prevedută de art. 1108, $ 3, ci numai sub- 
vogația convenţională, pentru că, în asemenea caz, exis- 
tând atâtea datorii deosebite și distincte câte și obligaţiuni, 
nici unul din debitori nu este obligat cu alți; sau pentru 
alții 1). 

De aceea, subrogaţia legală nu aparţine aceluia din 
moștenitorii universali sau cu titlu universal, care a plătit 
o datorie chirografară a moșştenirei, peste partea sa con- 
tributorie, fie în urma împărţelei, fie în timpul indivisiu- 
nei, pentru că datoriile moștenirei se împart între toți 
moștenitorii, așa că fie care din ei nu le plătește de cât 
în proporţiune cu partea sa ereditară (art. 777, 1060)2). 

epitropului, care ar plăti o datorie a minorului, ete. Cpr. 
Demolombe, XXVII, 585. Pand. fr., 1, 4289. Larombitre, 
III, art. 1251, No. 59.—Soluţia ar fi insă alta dacă, prin 
excepţie, mandatarul ar fi fost însărcinat a plăti cu banii 
săi datoria mandantelui. In asemenea caz, se va aplica, de- 
cisia pe care Ulpian o aplica mandatului, în dreptul roman. 
(1. 28 Dig., 17, 1, Mandati vel contra). Cpr. Demolombe, 
XXVII, 586. Pand. fr., 1, 4290.—In ori ce caz, bărbatul, 
epitropul şi ori ce administrator în genere, ar putea să ob- 
ție subrogaţia convenţională (art. 1107, $ 1). Larombitre, 
loco supră cit. 

') Pand. fr., |, 4249. Duranton, XII, 176. Laurent, XVIII, 
101. Demolombe, XXVII, 580. Larombisre, III, art. 1951, 
No. 61. Mourlon, Sufrog., p. 461. Gauthier, Idem, 312. Au- 
bry_ et Rau, IV, $ 321, p.184. Boissonade, op. cit., II, 533, 
p. 990. Mass6-Verge, III, $ 563, p. 436, n.17. 7. Huc, 
VIII, 75. 'Thiry, III, 58, p. 8. 

2) Demolombe, XXVII, 581,582. Pand. fr., 1, 4252 urm. Lau- 
rent, XVIII, 101. Larombitre, III, art. 1251, No. 60. Au- 
bry et Rau, IV, $ 637, p. 685, t. şi n. 14. Duranton, VII, 
450 şi XII, 175. Mourlon, Subrog., p. 472. Gauthier, 1dem, 
312. 'T. Huc, VIII, 75.—Vedi insă 'Toullier D., IV, partea 
I, 151, care conferă pe nedrept subrogaţia legală moşte- 
nitoralui, care ar fi plătit în timpul indivisiunei o datorie 
comună, fie chiar chirografară. 

junctă.
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Art. 1488, 

Ast. 1053. 

C. CIV.—CART. IIL.— TIT. I1L.—CAP. VIII.—S-a, 1, ş 2.—ART. 10583, 1108, $3. 

Din împrejurarea că subrogaţia legală, prevedută de 
art. 1105 $ 3, nu are loc de cât în folosul aceluia care 
plăteşte o datorie la plata căreia el era obligat cu alţii 
sau pentru alţii, mai resultă încă că asemenea subrogație 
nu se îndeplinește de câte ori acel care desinteresează pe 
creditor, plătește o datorie exclusiv „personală : puţin im- 
poartă ca doi sau mai mulţi debitori să fi fost din capul 
locului obligaţi cătră creditor, dacă acel care plătește da- 
toria -a luat-o toată asupra. lui, devenind ast-fel singur de- 
bitor faţă cu coobligaţii săi 1). 

Subrogaţia legală nu are de asemenea loc în folosul 
sub-antreprenorului unor lucrări de construcţie, care ar fi 
plătit pe lucrătorii întrebuințaţi la această lucrare, în cât 
privește acțiunea pe care acești din urmă. ar fi putut so 
exercite contra antreprenorului principal, pentru neplata 
salariilor lor, în baza art. 1488 C. C., pentru că sub-an- 
treprenorul, care întrebuințează lucrători, fiind singur obli- 
gat la plata salariilor lor, plăteşte, în asemenea caz, o da- 
torie personală ?). 

Cât pentru efectele produse de această subrogaţie, ele 
sunt acele a ori cărei subrogaţii în genere, pe care le vom 
determina mai la vale. (Vedi înfră, p. 646 urm.). 

Trebue însă să reamintim aci disposiția art. 1053, 
după care codebitorul solidar, care a plătit datoria întreagă, 
nu poate repeta de la ceialalți de cât numai dela fie care 
partea sa. Dacă unul din codebitori este insolvabil, atunci 
perderea causată de insolvabilitatea acestuia, se împarte cu 
analogie între ceialalți codebitori solvabili și între acela 
care a făcut plata. 

Codebitorul care a plătit datoria nu se va putea pre- 
vala de subrogaţia legală de cât pentru recursul stu divi- 
sat contra fie-căruia din codebitorii sei. Astfel, dacă da- 
toria, este de 6000 lei, fiind trei codebitori solidari cu in- 
terese egale, acela care ar fi plătit datoria întreagă va a- 
vea recurs pentru 2000 lei contra fiecăruia, din ceialalți doi 
debitori, și pentru 3000 lei, dacă unul din ei este cu de- 

) Cas. fr. şi C. Paris.D. P. 91. 1. 492. Pand. Period. 90. 1. 
351. D. P. 99. 1. 33. Pand. fr. 1, 4917. 

*) T. Huc, VIII, 75, p. 104, 105. Demolombe, XXVII, 584. 
Laurent, XVIII, 102. Aubry et Rau, VI, $ 321, p. 184. 
Pand. fr., 1, 4287. Cas. fr. D. P. 66.1. 57.
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sevirșire insolvabil. Subrogaţia legală va avea de efect, în 
specie, în cazul când creditorul ar avea o ipotecă asupra 
imobilelor celorlalţi doi debitori, ca acela care a făcut plata 
să o poată exercita până la concurența recursului seu 
contra fie-căruia din ei 1). 

Aici se presintă însă o chestiune gravă, şi anume a- 
cea de a se ști dacă codebitorul unei datorii solidare, care 
ar fi plătit-o în întregimea ei, n'ar putea, cu toată dispo- 
siția art. 1053, și în baza subrogaţiei convenţionale con- 
simțite de creditor (art. 1107, $ 1), să urmărească soli- 
dar pe ceialalţi codebitori, deducând numai partea sa din 
datorie și din insolvabilităţi. Cu toată controversa care 
exista, în această privință, în dreptul vechii francez >, şi 
care există și astăzi, se decide în genere că codebitorul 
solidar, care a plătit toată datoria, nu. poate să'şi exercite 
recursul contra codebitorilor săi de cât pănă la concurența 
părței ce fie care are în datorie, chiar dacă el a fost sub- 
vogat prin convențiune în drepturile creditorilor. In adever, 
între codebitorii solidari existând un fel de societate din 
care resultă pentru fie care o obligaţie mutuală de garan- 
ție, care se opune, din partea unuia din ei, la ori ce ac- 
țiune de natură a dauna pe ceialalţi, această consideraţie 
face ca subrogaţia convenţională, dobândită de ia creditor, 
să nu poată produce mai multe efecte . de câţ subrogaţia 
legală. 

Apoi, art. 778 vine tot în favoarea acestui sistem, 
căci textul mai sus citat opreşte pe moștenitorul care, din 
causa ipotecei, ar fi plătit din datoria comună mai mult de 
cât partea sa, de a exercita contra comoștenitorilor săi un 
recurs superior părței lor personale, chiar când comoşteni- 
forul care ar fi plătit datoria ar fi fost subrogat în dreptu- 
pile creditorului 3). | 

  

1) Vedi supră, p. 205, t. şi n. 1. Cpr. Pana. fe., I, 4319. 
*) Vedi autorii vechi citați întrun sens şi în altul în Pand. îr., 1, 4320, Cpr. Pothier, II, 281. 
3) Cpr. Demolombe, XXVII, 609, 610. Larombitre, II, art. 1214, No. 1 și III, art. 1951, No. 48. -Troplong, Cautionne- ment, 433 urm. Mourlon, Subrog., p. 47. Gauthier, dem, 505 urm. Rodisre, Solidarite, 133. Aubry et Rau, IV, $ 298 

ter, p. 32 şi $ 321, p. 188, t. şi nota 82. Duranton, XI, 
244 și XII, 167, Mass6-Verge, III, $ 52%, p. 3600, n. 16. Mareadă, IV, 624. T. Huc, VII, 333 şi VIII, 75. Pand. fr., 
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Art. 118,
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Art. 1674. 

Axt. 1670, 
1611, 

C. C.—CART. III.—TIT. III.—CAP. VIIL—S-a 1, $ 2.—ART. 1108, $ 3, 1610. 

Aceiaș soluţie este admisă de lege și în privinţa co- 
fidejusorilor. In adever,- art. 1674 prevede că, de câteori 
mai multe persoane au garantat pentru unul și acelaș de- 
bitor şi pentru una și aceiaș datorie, cofidejusorul care a 
plătit datoria, are regres contra celorlalți cofidejusori nu- 
mai pentru porţiunea ce privește pe fie-care. Cofidejusorul 
care a plătit datoria întreagă, neavând, ca și codebitorul 
solidar, de cât un recurs divisat, fără a se distinge între 
subrogaţia legală și acea convențională, nu va putea deci 
să acționeze pe ceialalţi cofidejusori pentru întreaga dato- 
rie, deducânduse partea sa contributivă din datorie şi din 
insolvabilitate, ci numai pentru partea ce fie care este la, 
urma urmei obligat a plăti, şi aceasta chiar când el ar fi 
dobândit de la creditor subrogaţia convenţională, ceea. ce 
este just şi echitabil, pentru că toţi acei care au garan- 
tat o datorie străină se găsesc în aceiaș situaţie 1). 

In cât privește însă recursul fidejusorului contra co- 
debitorilor solidari, legiuitorul a edictat o disposiţie specia- 
ală. In adevăr, dacă art. 1670 pune în principiu că fide- 
jusorul care a plătit datoria, intră în drepturile ce avea 
creditorul contra debitorului 2), art. 1671 adaugă că, de 
câte .ori sunt mai mulți debitori principali solidari pentru 
una, și aceiaș datorie, fidejusorul ce a garantat pentru ei 
toţi, are regres în contra fie căruia din ei pentru repetițiu- 
nea sumei totale ce a plătit. Fidejusorul neputând, în a- 
devăr, fi considerat ca asociat al debitorilor solidari, tre- 
  

I, 4322 urm. Demante, V, 148 bis 1 şi II. Duvergier a- 
supra lui 'Toullier, IV, "partea |, p. 157, nota |. — Contra. 
'Toullier, loco cit., "No. 163, p. 148 urm. Vegi supră, p. 205 
şi t. III, p. 558. 

1) Demolombe, XXVII, 616. Pand. fr., 1, 4330. Ponsot, Cau- 
tionnement, 290. Guillouară, Cautionnement, 213. Baudry et 
Wabhl, Cautionnement, 1132. Thiry, IV, 263. Troplong, Jdem, 
432 urm. Larombiere, III, art. 1951, No. 54. Gauthier, 
Subrog., 424. P. Pont, "Patits contrats, II, 394. Aubry et Rau, 
IV, $ 428, p. 092. —Contră. Laurent, XXVII, 261. 7. Huc, 
XII, 235. Arntz, IV, 1531. 

2) Spre a se putea opera subrogaţiunea, trebue. ca fidejusorul 
să fi plătit creanţa garantată, simpla urmărire începută de 
creditor în contra lui dându'i numai dreptul de a acţiona 
Le debitorul garantat, conform art. 1673. Cas. ron. Bulet. 
S-a IÎ, anul 18172, p. 12.
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bue să aibă recurs contra fie căruia din ei pentru totali- 
tatea sumei plătite. | 

Această regulă este cu totul deosebită de acea pusă 
de art. 1053, pentru că şi situațiunea este cu totul alta. 
Neexistând, în adever, în sarcina fidejusoralui nici o obligaţie 
de garanţie, este natural ca, subrogația să'i transmită, în 
plenitudinea, lor, toate drepturile pe care creditorul le a- 
vea contra debitorului 1). 

Pentru aceasta trebue însă ca fidejusorul să fi garan- 
tat pe toți debitorii principali solidari, căci dacă el n'a ga- 
vantat de cât numai pe unul dintr'Enșii, el este subrogat 
pentru tot contra acestui din urmă, însă nu ave recurs con- 
tra celorlalţi de cât în măsura recursului care aparţine 
codebitorului garantat (argum. a contrario din art. 1671) 2). 

+ Al patrulea caz de subrogație legală (art. 110, 
$ 4 și ultim). 

In fine, $ ultim al art. 1108 acordă subrogația le- 
gală moștenitorului beneficiar, care plătește din banii sei 
datoriile moștenirei 3) . 

Lichidarea unei moșteniri beneficiare fiind cu atât mai Motivele a Pe , A o. e - complicată și mai costisitoare cu cât numărul creditorilor este rogaiuai 

) Opr. Pand. fr., I, 4397. 77. Huc, VIII, 75. Paul Pont, op. 
cit., II, 269 urm. 

*) Aubry et Rau, IV, 8 497,p. 687, t. şi n. 4. P. Pont, II, 218. Troplong, Cautionnement, 319, Ponsot, /dem, 9261. Gaillouarăd, dem, 193; 248. Mourlon, Subrog., p. 108 urm. Thiry, IV, 260, în fine. Laurent, XXVIII, 249. 7. Huc, XII, 994. Arntz, IV, 1524. Baudry et Wanl, Cautionnement, 1123. Colmet de Santerre, VIII, 263 bis. C. Amiens (decisie casată). D. P. 95. 2. 211. Cas fe. Sirey, 55, 1. 17 şi D. P. 54. 1. 293. Duranton, XII, 170 și XVIII, 355 urm. Lyon-Caen, nota în Sirey, 97. 1. 5 urm.—Contră. Demolombe, XXVII, 614. Gauthier, Subrog., 433 urm. Mareadă, 1V, 717 urm. Larom- biere, III, art. 1951, No. 50. Cas. fr. D-P.6L.1 361. D. P. 87. 1. 211. D. P. 96. 1. 455 şi Sirey, 97. 1. 5. Vegia- supra acestei controvorse, F. Herman, IV, art. 2030, No. 1 urm. Pand. fe., Oblig., I, 4398 urm. şi t. 15, ve Caution- Cautionnement, No. 100 urm. 
*) Curtea de casaţie din Praneia a decis că subrogația legală conferită de art. 1108, $ 4 nu poate să aibă loc de cât in privința plăţei pe care moștenitorul beneficia» ar fi făcut-o 
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mai mare, legiuitorul a dat o siguranţă moștenitorului pentru 
a'l încuraja a procura fondurile care vor face lichidarea mai 
lesnicioasă şi mai puţin costisitoare. Graţie acestei subro- 
gațiuni, moștenitorul beneficiar, care nu cunoaște încă ac- 
tivul moştenirei, va plăti din banii sei pe creditorii învestiţi 
cu siguranţe suficientă, fiind sigur de a reintra în fon- 
durile debursate, în casul eventual când pasivul moșteni- 
rei ar fi mai mare de cât activul. 

Această subrogaţie își are origina sa în vechiul 
drept francez, nici o urmă neexistând în această privință, 
în dreptul roman 1). 

Numai moștenitorul beneficiar, adecă care a îndepli- 
nit formalităţile prescrise de art. 704 urm., se bucură de 
această subrogaţie. Ea nu este deci conferită moștenitoru- 
lui pur și simplu 2), nici curatorului unei moșteniri va- 
cante3), care, de altmintrelea, nici nu au interes a plăti din 
banii lor datoriile moștenirei, interesul acestui din urmă fiind 

din banii sei in mod regulat, conformânduse prescripţiilor 
art. 119, aşa că, în caz când unii din creditori s'ar opune 
la plată, moştenitorul beneficiar n'ar putea dobândi subro- 
gaţia legală de cât plătind după ordinea şi chipul regulat 
de judecător. D. P. 92. 1. 481. Exactitatea acestei solu- 
țiuni este însă contestată: 1” pentru că art. 1108, $ 4 nu 
prescrie ca moștenitorul beneficiar să facă o plată regu- 
lată ; şi 20 pentru că plata etectuată în contra disposiţiilor 
art. 719, nu aduce nici o pagubă celorlalţi creditori, întru 
cât ea nu conferă moștenitorului beneficiar de cât dreptu- 
rile care aparţineau creditorului desinteresat. Vegi Baudry, 
II, 1054. 

1) Vedi Demolombe (XXVII, 621), care citează pe Lebrun, 
Renusson, Bretonnier şi pe alţi autori. Cpr. G. Giorgi, 
VII, 238. Troplong, Ilppoth., |, 361. Pand. fr., 1, 4334. 

2) Cpr. Giorgio Giorgi, VII, 939. 
3%) Baudry, II, 1054. G. Giorgi, VII, 239. T. Huc, VIII, 6. 

Demolombe, XXVII, 624. Laurent, XVIII, 107. Mourlon, 
Subrog., p. 416. Pand. fr., 1, 4337. Bernard, Cours somim., 
de di. civ., IL, 143. Gauthier, op.cit, 550. Larombiăre, III, 

- art. 1251, No. 19. Aubry et Rau, IV, $ 321, p. 184, nota 
65.—Contră. 'Toullier D. IV, partea I, 155 (Duvergier, loco 
cit., nota a,nu împărtăşeşte insă această părere). Rolland 
de Villargues, Repet. du notariat, vo Subrogation, 55. Pă- 
rerea acestor din urmă autori este însă inadmisibilă, pen- 
tru că textul nu vorbeşte de cât de moștenitorul benefi- 
ciar, şi subrogaţia fiind o excepţie, este de drept strict.
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din contra de a prelungi lichidarea, întru cât el este 
un administrator salariat !). 

Acei trimeși în posesiunea provisorie sau definitivă a Trimeşii în bunurilor unui absent, au însă drept la subrogaţia legală Pui 
prevedută da art. 1108, $ 4, pentru că trimeterea în po- unui absent, 
sesiune este o adevărată moștenire provisorie 2), 

Aceiaș soluțiune este admisibilă atât în privința moş- Moştenitor 
tenitorului aparent, care, faţă de cei deal treilea, re- aparent. 
presintă pe defunct 3), cât și în privinţa tuturor acelora 
care au un drept de moştenire supus resoluțiunei, fie că 
ei sunt învestiţi de acest drept în virtutea unei vocaţiuni 
personale, fie în virtutea unei cesiuni 4), 

Pentru ca subrogaţia legală, prevădută de art. 110$ 
Ş 4, să poată avea loc, trebue ca moștenitorul beneficiar 
să plătească din banii sei proprii, fie chiar şi  împrumu- 
taţi 5), datoriile moștenirei ; de unde resultă că nu poate 
să fie vorba de subrogaţie, de câte ori plata a fost făcută 
cu banii moștenirei, pentru că, în asemenea caz, moșteni- 
torul plătind ceea ce datorește, activul moștenirei aparţine 
creditorilor și este gajul lor 6). | 

Prin “datorii se înţălege -aici, lato sensu, ca și în art. Sensuleu- = . Lo. . . : vântului da- 113, nu numai datoriile propriu dise, contractate de defunct, sori, 
dar încă și sarcinele moștenirei, care n'au luat naștere de 
cât în urma morţei sale, guce ab herede coeperunt î), precum 
sunt cheltuelele de înmormântare. și celelalte  cheltueli ne- 
apărate pentru conservarea şi lichidarea drepturilor res- 

') Vegi t; III, p. 424, nota 2.— In cât priveşte puterile. cura- 
torului unei moșteniri vacante, vedi supră, p. 467, nota 2. 
Vedi şi t. III, p. 493 urm. 

*) Larombitre, III, art. 1951, No. 80. Pana. fr., L, 4339. 
3) "T. Huc, VIII, 76, in fine. Pană, fe., 1, 4340. Larombiere, III, 

art. 1251, No. 81. 
4) 'T. Huc, loco cit. Larombiăre, loco cit., 82. Pana. fe, |, 

4341. Cpr. Bretonnier, Subrog., t. II, p. 282. 
5) Moştenitorul care se împrumută cu o sumă de bani spre a plăti 

o datorie a moștenirei, nu poate să subroage pe împrumută- 
tor în drepturile creditorului desinteresat, contra comoşte- 
nitorilor săi, de câte ori el este singur însărcinat, prin îm- 
părțeală, cu plata integrală a acestei datorii. 'Trib. Grenoble, 

„4 aug. 1884, sentinţă citată în Pana. fr., I, 4352. 
6 Pand. fe., 1, 4342. Laurent, XVIII, 108. Demolombe, XXVII, 

625. G. Giorgi, VII, 241. 
î) L. 40, Dig., 44, 7, De obligationibus et actionibus.
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pective ale comoștenitorilor (art. 708, 723, 919), legatele 
(art. 902) 1), drepturile de mutațiune  prevădute de legea 
timbrului 2), etc. 

Efectele sub- Subrogaţia legală prevedută de art. 1108, $ 4, trans- 
EI te pie mite, ca ori ce subrogaţie, moștenitorului. beneficiar drep- 
art. 1108, $ 4.turile și acţiunile creditorilor sau legatarilor pe care el “i 

a plătit din banii sti. 
Această subrogaţie nu va fi însă admisă în folosul lui 

de cât în limitele conferite de lege; de unde resultă că 
moștenitorul, care ar fi plătit o datorie chirografară peste 
limita dreptului seu de moștenire, nu va fi subrogat în 
drepturile creditorului, în lipsa stipulațiunei unei subroga- 
țiuni convenţionale, de cât pentru partea pe care el era 
obligat a o plăti. 

In adevăr, art. 110£$, $ 4 conferind moștenitorului 
beneficiar subrogaţia legală pentru datoriile pe care el le 
a plătit din banii sei, presupune că el putea fi constrâns 
la plata acestor datorii asupra bunurilor primite din moş- . 
tenire. Ori, acceptațiunea beneficiară nu împedică divişiu- 
nea datoriilor între comoștenitori, şi moștenitorul benefi- 
ciar nu este obligat a plăti de cât partea lui din datorii, 
afară de casul în care, prin efectul acţiunei ipotecare sau 
a indivisibilităţei obligaţiunei, el ar fi fost constrâns a: 
plăti întreaga obligaţie, în care caz numai el va fi, ca moş- 
tenitoi beneficiar, subrogat de drept pentru tot ce a plă- 
tit, chiar peste partea sa de moștenire. 

Așa dar, de câte ori moștenitorul beneficiar a plătit 
datoriile moștenirei peste partea sa ereditară, el nu va fi 
subrogat de drept pentru tot cea plătit de cât în caz când 
datoria era ipotecară sau indivisibilă. In asemenea casuri, 
moștenitorul putând fi constrâns a plăti întreaga datorie 
asupra bunurilor ce el deţine ca moştenitor, este just ca 
el să poată invoca subrogaţia legală prevedută de art. 

) „Hereditariarum actionum loco habentur et legata, quamris ab 
herede ceperint“. L. 40, Dig., loco cit. Cpr. Pand. fr. ], 
4344. Demolombe, XXVII, 626. G. Giorgi, VII, 241. Lau- 
rent, XVIII, 108. T. Buc, VIII, 176. Larombiere, III, art. 
1251, No. 72. Aubry et Rau, IV, $ 321, p. 185, nota 66, 
Duranton, XII, 177. Gauthier, Subrog., 548. Vedi şi t. III, 
a lucr. noastre, p. 547. 

) Pand. fr., I, 4345 şi autorii citați în nota, precedentă.
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1108 $.4, sau $ 2. In celelalte casuri, el nu va fi: subro- 
gat de drept de cât pentru partea pe care el era obligat 
a o plăti, căci, în privinţa celeilalte părţi, care nu era în 
sarcina lui, el n'a plătit-o ca moştenitor beneficiar, ci ca 
un simplu terţiu, care plătește pentru altul. El nu va pu- 
tea deci, în asemenea caz, să invoace, pentru această din 
urmă parte, care nul privea, subrogaţia legală, ci numai 
subrogația convenţională, pe care el este liber de ao 
stipula 1). 

Alte specii de subrogaţie legală neprevădute de 
Codul civil. 

Osebit de cele patru casuri de subrogaţie, pe care le 
am examinat, mai sus și care, ca ori ce excepțiuni, sunt 
de strictă interpretare (vedi supră, p. 617), Codul comercial 
mai prevede și altele. 

10 Astfel, art. 298 din Codul comercial prevede că 
dătătorul avalului, care plăteşte cambia sosită la scadenţă, 
este subrogat în drepturile ce are posesorul în contra per- 
soanei pentru care s'a dat avalul şi în contra obligațiilor 
anterioare 2) ; 

20 Art. 323 din acelaş Cod prevede că acela care 
plătește o cambie prin intervenţiune, este subrogat în toate 
drepturile posesorului, în limitele arătate în art. următor 
(324) 3); 

30 Art. 462 din Codul comercial prevede că asigu- 
Tătorul, care a plătit despăgubirea pentru stricăciunea sau 
perderea lucrurilor asigurate, este subrogat, față cu cei 
de al treilea, în drepturile ce, din causa daunei, nasc pen- 
îru asigurat. Asiguratul este responsabil de ori ce act care 
ar vătâma asemenea drepturi. (Cpr. şi art. 464, $ 2 din 
acelaş Cod). 

Această subrogaţie, aplicabilă şi la asigurările contra 
') Cpr. Laurent, XVIII, 108. Demolombe, XXVII, 628. Du- 

ranton, XII, 119. Larombitre, III, art. 1251, No.73. Pana. 
fr. 1, 4347 urm. Giorgio Giorgi, VII, 241. Cpr. C. Orlâans 
D. P. 95.2. 184. 

) Vedi asupra acestui text, David Supino, 1! Cod. di commer- 
cio italiano commentato, III, p. 153, No.935. E. Vidari, Cor- 
so di diritto commerciale, VII, p. 532, n. 2 (ed. a IV-a). 

3) Vegi asupra acestui text, David Supino, op. cit., III, p. 217 
„urm No. 353 urm, Vidari, op. cit, VII, p. 619, No. 6986. 

? 

Art. 298 C. 
com. 

Art. 323 C, 
com. 

Art, 462 C, 
com;
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riscurilor navigațiunei (art. 616 Cod. com.), nefiind însă 
de ordine publică, ea poate fi modificată sau suspendată. 
prin convenția contrară a părţilor 1). 

In baza acestui text, trebue să admitem, contrar celor 
admise de doctrina și jurisprudenţa franceză 2) că compa- 
nia de asigurare, care plătește asiguratului valoarea imo- 
bilului incendiat, este subrogată de drept în acţiunea ce 
proprietarul edificiului are în contra locatarului, în baza, 
art. 1435 C. C.3). | 

In fine, art. 680 din Codul comercial prevede că, dacă 
creditorul ce are un privilegii asupra unuia sau mai mul- 
tor obiecte, este primat asupra preţului acestor obiecte de 
un creditor al cărui privilegii se întinde şi asupra altor 
obiecte, cel d'intăi este subrogat în privilegiul aparținând 
ultimului creditor. Acelaș drept îl au asemenea şi ceialalți 
creditori privilegiați, care sufer o perdere în urma sus ară- 
tatei subrogaţiuni *). 

Despre efectele subrogaţiunei. 

Art. 1109.—Subrogaţiunea stabilită prin art, precedente, 
se operă atât în contra fidejusorului cât şi în contra debitorului. 
Ea nu poate desființa dreptul creditorului, când plata i s'a făcut. 
numai pentru parte din datorie; în acest caz, el poate exercita, 
pentru ce are a mai lua, aceleaşi drepturi ce exercită şi subro- 
gatul, pentru partea plătită celui cui a făcut o plată parţială 5). 

1) Cas. rom. Dreptul No. 11 din 1898, şi nota D-lui Degr€. 
Curierul judiciar, No. 9 din 1898. Cpr. Cesare Vivante, IL 
Cod. di comm. ital. commentat, V, art. 438, No. 304. Vidari, 
op. cit., V, 4600 urm. Vedi şi supră, p. 617, nota 1. 
Cpr. Demolombe, XXVII, 595 urm. Pand. fr. . X, Assu- 
rance contre Vincendie, 1607 urm. Duranton, XII, 181. Du- 
vergier, Louage, L, 418. Laurent, XVIII, 103, 104. Fuzier- 
Herman, IV, art. 1733, No. 106 urm. Repert. Dalloz, Sup- 
plem., Oblig., 818. Cas. fr. D. P. 78. 1. 315. Toate aceste: 
autorităţi, afară de Demolombe, se pronunţă in contra sub- 
rogaţiunei legale. Nimic nu împedică însă pe asigurător, 
în specie, compania, de asigurare, de a stipula subrogaţia. 
„convențională. Cpr. Pand. fi., 1, Râpert., v? cit., 1616 urm. 
şi autorităţile citate acolo. 

5) Cpr. Giorgio Giorgi, 'Teoriu delle obbligazioni nel diritto no- 
derno italiano, VII, 242. 

*) Vedi asupra acestui text, Prospero Ascoli, 1Î Cod. di comm. 
ital. commentato, VI, p. 1149. 

5) Este de observat că textul nostra se deosebește de acel 
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(Art. 1106—1108, 1652 urm. C. C. Art. 1252 C. fr. modificat în 
partea finală). 

Subrogaţia, fie ea legală, fie convenţională, produce 
în genere aceleaşi efecte. Aceste efecte fiind arătate în art. 
1109 întrun mod incomplect, vom căuta a suplini lacunele 
legei și a le expune într'un mod mai sistematic. 

Subrogaţia, fie ea legala, fie convenţională, dacă aceas- 
tă din urmă n'a fost restrânsă numai la unele drepturi și 
acțiuni î), pune pe snbrogat în locul creditorului, în pri- 
vinţa asigurărilor care garantau creanţa, şi aceste garan- 
ţii trec toate la subrogat. 

Astfel, dacă creditorul plătit avea un privilegiu sau 
o ipotecă, creanţa pe care o va avea subrogatul va fi ga- 
vantată prin acelaș privilegiu sau prin aceiaș ipotecă (art. 
1107, $ 1). 

Dacă creanţa plătită cu subrogaţie era garantată de 
unul sau mai mulți fidejusori, subrogatul va putea să ur- 
mărească pe acești fidejusori: (art. 1109, ab înitio). Cu alte 
cuvinte, creanța trece la subrogat așa cum ea aparținea 
creditorului plătit, cu toate asigurările care o garantau, 
privilegii, ipoteci, amanet, fidejusiune, etc.2). Legea vor- 

  

francez, căci, pe când, după acest din urmă Cod (art. 1259), 
subrogantul primează, pentru ceea ce are a mai lua, pe sub- 
rogat, după textul nostru, ambii sunt din contra, puşi pe 

” aceiaş treaptă, venind fie care în concurență după creanța lor 
respectivă (art. 1109), ceea ce apropie subrogaţia de cesiunea 
de creanţă. Veqi supră, p. 59%,n. 2 şi infră, p. 650 urm. 

1) Cpr. Aubry et Rau, IV, $ 321, p. 187. F. Herman, III, 
art. 1249, No. 46. Vedi şi supră, p. 601. 

?) Prin efectul ficțiuuei, care servește de bază subrogaţiunei 
convenţionale sau legale, dice Curtea de casaţie din Fran- 
cia, creanța plătită e presupusă a subsista cu toate drep- 
turile ce'i sunt inerente, pentru a asigura celui de al treile 
subrogat eficacitatea recursului seu, care trebue să'l facă 
să reintre în fondurile debursate. Cas. fr. D. P. 61. 133. 
Sirey, 61. 1. 590. Sirey, 99. 1.519. C. Caen. Pand. Period. 
90. 2. 201. C. Orleans. D. P. 93. 2. 33. Cpr. 'P. Hue, VIII, 
1. Demolombe, XXVII, 636. Laurent, XVIII, 109, 115. 
Pand. fr., 1, 4355. G. Giorgi, VII, 245. Mareade, IV, 712. 
Thiry, III, 59. Vigie, II, 1484, şi toți autorii. 

„_ Subrogaţia legală sau convenţională transmițând sub- Exercitarea 
rogatului nu numai privilegiile, ipotecile, fidejusiunea şi înâct. pauliane, 
genere toate asigurările care garantau creanţa, dar şi drep- je pe 
turile sau acţiunile caro aparţineau subrogantului, sau a că- alui.
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bește, ce e dreptul, numai de cauţiune sau fidejusiune, în- 
să aceasta nu pentru a exclude pe celelalte garanţii, ci 
pentru a curma controversa de altă dată, căci, după unele 
parlamente, subrogaţia stîngea obligaţia fidejusorilor 1). 

Legiuitorul nu vorbeşte, de asemenea, în art. 1109, de 
terții detentori a imobilului ipotecat pentru siguranţa da- 
toriei, însă cu toate. acestea, nu mai încape îndoeală că, 
subrogatul va putea să exercite drepturile pe care credi- 
torul le avea nu numai în contra, debitoruiui, dar şi în 
contra terţiilor detentori ai imobilului ipotecat, posiţia a- 
cestor terţii fiind mai puţin favorabilă de cât acea a fide- 
jusorilor ?). 

tor causă avea fiinţă în folosul lui în momentul îndepli- 
nirej subrogaţiei (Cas. fr. Pand. Ptriod. 1899. 1. 491. D. P. 
99. 1. 345), se înţălege că terţiul care face o plată cu sub- 
rogaţie va putea. să exercite acţiunea pauliană care apar- 
ținea creditorului primitiv. Cas. fr. D. P.95. 1. 486. Pand: 
Period. 96. 1. 22 şi Dreptul No. 92 din 1896. Sirey, 1899. 
1. 491. Veqi și t. V a luce. noastre, p. 240.—Judecătoriile 
de ocoale sunt competente de a judeca acţiunea pauliană, 
atunci când valoarea litigiului nu trece peste 1500 lei. Cas. 
rom. (1 fevr. 1900). Curierul judiciar, No. 20 din 1900. 

El va putea de asemenea să exercite acţiunea resoluto- 
ie, care aparţinea vândătorului contra cumpărătorului pen- 
tu neplata preţului (art. 1020, 1365 urm.). C. Caen, Pand. 
Period. 90. 2. 201. Cas. fr. Sirey, 95. 1. 321 şi Pand. Period. 
95. 1. 264. C. Grenoble, D. P. 58. 2. 177. In acelaş sens: 
Demolombe, XXVII, 641. Laurent, XVIII, 111. Pand. fe. 
I, 4368. Mourlon, Subrog., p. 37 şi 157. Gauthier, dem, 
107. 'T. Huc, VIII, 77. Aubry et Rau, IV, $ 321, p. 186, 
t. şi nota 15. Larombitre, IT, art. 1252, No. 13. Mass6- 
Verg6, III, $ 563, p. 436, nota 21.—Contră. Coin-Delisle, 
Revue critigue, anul 1854, t. IV, p. 317. 

1) Cpr. Mareads, VI, 712. Arntz, IMI, 194. Demolombe, XXVII, 
637. 'T. Huc, VIII, 77. Pand. fe., 1, 4351 urm. Baudry, II, 
1043, p. 151. 

*) 'T. Huc, VIII, 77. Laurent, XVIII, 110. Demolombe, XX VII, 
639. Demante, V, 197 bis II şi III. Thiry, IL, 59. Vigi;, 
II, 1484. Mourlon, Subrog,, p. 53 urm. Gauthier, Idem, 63. 
Pand. fe., 1, 4364. Cpr. Cas. fi. D. P. 54. 1. 409.D.P.47. 
1. 6. Această soluţie era admisă şi de Pothier (1, Intro- 
duc. ă la coutume dOrliuus, p. 666, No. 80, în fine). Ant. 
1212 din Codul spaniol este formal în această privinţă. Cpr. 
art, 1255 din Ante-proiectul de revisuire a lui Laurent — 
Vegi însă 'Toullier D., IV, partea I, 136. Favara, Râpert. 
Subrog., Ş 2, No. 5. Bugnet asupra lui Pothier, I, p. 666, 
nota 2 și II, p. 299, nota 1.
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Trebue să decidem chiar că fidejusorul care, cu bună 
samă, a avut în vedere bunurile afectate de debitor la 
plata creanţei, va putea, în virtutea subrogațiunei, să exer- 
cite contra terţiului detentor ipoteca creditorului desinte- 
resat, pe când terțiul detentor nu va putea să se preva- 
leze de subrogaţie contra fidejusorului 1). (Cpr. art. 1256 
din Ante-proiectul de revisuire a lui Laurent). 

Dar dacă toate siguranţele, pe care le avea creditorul 
plătit, trec asupra subrogatului, această trecere n'are loc 
de cât în limitele în care creanţa lui își are ființă.  Ast- 
fel, dacă creanţa subrogatului este mai mică de cât acea 
a creditorului primitiv, garanţiile accesorii a acestei cre- 
anțe nu pot să aibă o întindere mai mare de cât însuș 
creanța sa. Presupunând deci că creditorul a consimțit la 
subrogație pentru o sumă mai mică de câţ cleanța sa, 
așa în cât subrogatul nu este de cât creditorul acestei su- 
me, este evident că numai pentru această sumă el va a- 
vea ipoteca sau celelalte garanţii transmise prin subroga- 
ție. Tot astfel, dacă presupunem că, din trei debitori so- 
lidari, care existau din capul locului, unul din ei este su- 
brogat, creditorului, este evident că acest subrogat își va, 
exercita acţiunea sa numai contra două persoane, de și cre- 
ditorul primitiv își-o exercita contra trei. Creanţa subro- 
gatului primește deci garanţiile de care se bucura credi- 
torul primitiv, însă numai în limitele în care ea există =), 

În resumat, subrogatul fiind, cu restricția de mai sus, 
pus cu totul în locul creditorului plătit, va putea să exer- 
cite recursul s&u contra tuturor acelora pe care însuş cre- 
ditorul ar fi putut săi urmărească. Astfel, el va putea 
să urmărească : 

1) Cpr. Pothier, II, 557. '7. Huc, loco supră cit. Demolombe, XXVII, 651. Demante, V, 197 bis X. Aubry et Rau, IV, $ 321, p. 188, 189. Laurent, XVIII, 193. Larombitre, III, art. 1252, No. 19. Pand. fr., 1, 4406. Bugnet asupra lui Pothier, II], p. 9299, nota, 3.—Vegi însă Mourlon, Subyog., 
p. 99 urm. 'Proplong, Cautionnement, 429 şi Privil. et hypoth., 
III, 800 bis. După acest din urmă autor, terţiul detentor ar fi subrogat contra, fidejusorului, fără ca acesta să fie 
subrogat contra terţilor. 

*) Mareade, IV, 712, 717. Baudry, 11, 1043, 20, p.'750 şi 1055, p. g160. Anbry et Rau, IV, $ 312, p. 187. Veqi şi supră, p. 
593, 30. 
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10 pe debitorul 'sau debitorii principali !); 
20 Pe fidejusorii debitorului, adecă pe toţi acei care 

au promis să plătească în casul când debitorul nu va plăti 
însuș (fidejusiune personală) (art. 1109, 1652 urm.); 

30 Pe terţii detentori de imobilele ipotecate sau gre- 
vate de privilegii, pentru siguranţa creanţei ; 

40 Pe acei care se găsese în posesiunea imobilelor 
afectate la siguranţa și garanţia datoriei debitorului. Este 
adeverat că aceste persoane n'au luat nici o obligaţie per- 
sonală, însă ele au afectat prin ipotecă imobilele lor pen- 
tru asigurarea datoriei altuia (fidejusiune reală) ?). 

Art. Principiul mai sus expus, după care subrogatul este 
1035, 1674. cu desevârșire pus în locul creditorului, sufere o restric- 

ție însemnată. In adevăr, codebitorul solidar sau cofideju- 
sorul,. care au plătit întreaga datorie, nu pot să exercite 
recursul lor contra celorlalţi codebitori sau cofidejusori 
de cât pentru porțiunea ce privește pe fie care (art. 1053, 
1674) 3). 

Art. 778, Tot în baza acestui principiu, art. 778 prevede că 
comoștenitorul detentor ipotecar, care a plătit din datoria 
comună mai mult de cât partea sa, are recurs contra ce- 
lorlalţi comoștenitori sau succesori cu titlu universal, însă 
numai pentru partea ce tie care din ei era obligat a plăti, 
chiar când comoștenitorul care ar fi plătit datoria, ar fi 
fost subrogat în drepturile creditorilor 4). 

Art 1109 Jodul francez mai face încă o excepție la principiul 
tea finală, . + . aa _ Soluţia Codu de mai sus în caz de plată parţială. In adever, art. 1252 

lui francez, 

') Art, 1109 prevădând că subrogaţia are loc în contra de- 
bitorului, spune un ce de prisos, pentru că aceasta se 
iuţelege de la sine. Cpr. Acollas, II, p. 882. 
Cpr. Vigi6, II, 1484. 

2) 'Dhiry, III, 59. Vigie, II, 1485. Pand. fr., 1, 4922, 4330. 
4399. Demolombe, XXVII, 609, 610, 616. Larombitre, II, 
art. 1214, No. 1 şi II], 1251, No. 48, şi 54. Mareadt, IV, 
624. Aubry et Rau, IV, $ 298 ter, p. 32; $ 321, p. 82 şi 
$ 428, p. 692. Troplong, Cautionnement, 432 urm. Demante, 
V, 148 bis I şi II. Baudryet Wahl, Cantionnement, 1139.— 
Contră (in privinţa codebitorilor solidari), 'Toullier, D., IV, 
partea TI, 163, ear în privinţa cofidejusorilor, Laurent, 
XĂVIII, 267. T. Huc, XII, 235. Veqi supră, p. 205, 638. 640. 

*) Cpr. Vigi6, II, 1485. Pand. fr., 1, 4331. T. Huc, V, 401.— 
Veqi şi t. III a luer. noastre, p. 58, 559. 

[ză
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din Codul francez prevede că, în caz când plata care a 
produs subrogaţia, a fost parţială, creditorul poate, pentru 
ce are a mai lua, să exercite drepturile sale cu precădere 
(par preference) înaintea subrogatului. Astfel, presupunând 
că A are contra lui B o creauţă ipotecara de 12000 lei, 
din care am platit jumătate, dobândind subrogaţia pentru 
6000 lei ; debitorul neplătind restul datoriei, imobilul este 
scos în vândare și se adjudecă numai cu 6000 lei: cere- 
ditorul va lua preţul expropriațiunei, cu precădere înaintea 
mea, şi eu nu voi lua nimic; așa că creditorul, cu toată 
insolvabilitatea reală a debitorului stu, va încasa creanța 
sa întreagă, graţie celor 6000 lei plătiţi de mine. 

Pentru a se ajunge la acest resultat cu totul straniu 
şi nedrept, se dice că subrogaţia nu trebue să jignească 
drepturile creditorului, şi ea le-ar jigni dacă el n'ar a- 
vea dreptul de preferință faţă cu terțiul subrogat 1). Prin 
conferirea acestei precăderi, legiuitorul a consacrat deci 
vechia maximă : Nemo contra se subrogasse censetur 2), 

Această soluţie este inadmisibilă din toate punctele de 
vedere, și ca atare, criticată de majoritatea autorilor, cu 
Marcade în frunte. In adevăr, dacă subrogaţia nu trebue 
să jignească drepturile creditorului, ea nu trebue nici să'i 
folosească, şi în sistemul Codului îv., ea îi folosește. Rată 
în adevăr, cum se exprimă acest autor care, şi de astă 
dată, a servit de călăuză legiuitorului român 3), 

Este evident, dice acest autor, că casul de faţă tre- 
buea lăsat sub imperiul dreptului comun. Subrogatul fiind, 
în adevăr, pus în locul debitorului, legiuitorul trebuea să 
dică că, pentru partea la care este subrogat, el are ace- 
leaşi drepturi pe care creditorul le păstrează în privinţa 

  

:) Cpr. Pothier, 1, p. 669, No. 87. - 
*) Este însă de observat că legiuitorul francez, când dice că sub- 

rogația nu poate să jignească pe creditor de câte ori el a fost 
plătit numai în parte, întinde aplicațiunea acestei maxime 
la subrogaţia legală și la acea consimțită de debitor, pe 
când, în realitate, ea pare a se aplica numai la subro-: 
gaţia consimţită de creditor (art. 1107, 8 1). Cpr. Baudry, 
IL, p. 751, nota 1. Pană. fe., 1, 4496. Demolombe, XXVII, 
661. Laurent, XVIII, 133, : , 

3) Osebit de acest caz, mai sunt şi altele în care legiuitorul 
nostru a avut în vedere pe Marcadă. Vedi tabla analitică 
a tom. V, v? Marcadă. “ 
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restului .... Excepţiunea pe care o face textul 'francez, este 
cu atât mai inexplicabilă cu cât, la urma urmei, ea este 
negațiunea ori cărei subrogaţiuni, întru cât priveşte ra- 
porturile dintre subrogant și 'subrogat. A dice, în adevăr, 
că creditorul va fi preferat, pentru cât are a mai lua, 
aceluia care face o plată parţială, însemnează a dice că 
acest din urmă nu este pus, pentru această. parte, în lo- 
cul creditorului ; ori, dacă el nu este pas în locul credi- 
torului, nu'i este subrogat, fiind că subrogaţia este tocmai 
substituirea plătitorului în locul acelui plătit. Textul nos- 
tru (adecă acel francez) este ca şi cum ar spune că plata, 
chiar formal declarată ca făcută cu subrogare, nu atrage 
nici o dată subrogaţia faţă cu creditorul și nu stânge toată 
creanța, de câte ori ea nu este de cât parţială.... Această 
regulă este, precât vedem, tot atât de stranie, pre cât este de 
nedreaptă; cu toate acestea, ea este formală : sfatait lex. 1). 

Legiuitorul nostru isbiţ de nedreptatea ce se face 
subrogatului, a modificat Codul fr. în sensul susţinut de 
Marcade, netraducând în textul nostru cuvintele par prt- 
ference şi punând pe creditorul primitiv şi pe subrogat pe 
aceiaş treaptă, așa că, în sistemul legislaţiunei noastre, 
creditorul și terţiul subrogat vor împărţi între ei suma ce 
remâne de distribuit, în proporţinne cu creanţa lor respec- 
tivă, soluțiune pe care a admis-o şi art. 1254 din Colul 
italian ?). Subrogatul va veni deci în concurs cu creditorul 
primitiv, în proporțiune cu suma plătită de dânsul. 

') Mareade, 1V, p. 566, No. 713 (ed. a 6-a, 1869). Tot cam în 
aceiaşi termini se exprimă şi alţi autori. Vedi Acollas, II, p. 
889. Aubry et Rau, IV, $ 321, p. 191, nota 89. Larom- 
biere, III, art. 1252, No. 25. Thiry, III, 59. Duranton, XII, 
186. Bernard, Cours somm. de dr. civ., IL, 140. Boissonade, 
Projet de C. C. pour VEmpive du Japon, IL, 547, p. 609.— 
Vedi însă Demolombe, XXVII, 662. Demante, V, 197 bis 
XII. Gauthier, op. cit., 64. Laurent, XVIII, 131 şi 4ute- 
proiect, IV, p. 134. T. Huc, VIII, 19 şi Le Code civil itali- 
en et le Code Napolton, I, p. 252, 253, care:se încearcă a 
justifica disposiţia nedreaptă şi nelogică a Codului În. re- 
produsă şi in unele leginiri străine, de ex., în Codul por- 
tughez (art. 182), în Codul spaniol (art. 1213), în Codul o- 
landez (art. 1439), ete. 

>) "Tot în acest sens se vede redactat art. şi 508 din Ante-pro- 
iectul Cod. japonez, elaborat de profesorul Boissonade. Vedi 
t. IL a acestei opere, p. 578 şi 608 urm.
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Astfel, pentru a relua exemplul pe care Pam dat supră, 
p. 651, şi:pe care lam împrumutat înadins de la Mar- 
cade, dacă presupunem că A are contra lui Bo creanţă 
ipotecară de 12000 lei, din care am plătit 6000 lei, do- 
bândind subrogaţia pentru această sumă, și că imobilul nu 
sa putut vinde de cât cu 6000 lei, fie care din noi va 
lua câte 3000 de lei, aşa în cât creditorul, departe de a 
perde ceva prin subrogaţia parţială la care a consimţit, 
va câştiga, din contra, 3000 de lei, pe care îi voi perde 
eu, subrogatul, și pe care el nu'i ar fi luat fără această 
subrogaţie 1). 

Prin această disposiţie nimerită și lăudabilă din toate 
punctele de vedere, legiuitorul nostru a înlăturat mai multe 
controverse care'și au loc în Codul fr., şi mai cu samă a- 
cea de a se ști dacă precăderea conferită creditorului îi 
este exclusiv personală, sau trece, ca un folos al creanţei, 
la cesionarii lui, sau la un nou subrogat care ar plăti 
restul 2). 

Printr'ânsa legiuitorul nostru a mai înlăturat 0 deo- 
sebire însemnată pe care autorii o semnalează, în Fran- 
cia, intre plata prin subrogaţie și cesiunea de creanță 5). 

Disposiţia art. 1109 nefiind însă ae ordine publică, 
nimic n'ar împedica pe subrogat de a renunța la dreptul 
ce'i dă legea și de a lăsa pe subrogant să primească cu 
precădere ceea ce el are a mai lua din creanţa sa 4), 

Regulele de drept internaţional privat aplicabile la plata 
în genere şi la plata prin subrogaţie. 

Plata este în genere supusă legei locului în care se 
efectuează (lez loci solutionis), nu numai în ceea ce privește 
modul în care ea trebue să fie făcută, dar şi în privinţa 
persoanelor care au datoria san dreptul de a o face. 

1) Cpr. Mareade, IV, 713, p. 566. Boissonade, op. cit., II, p. 
509, No. 546. Vedi şi Trib. Olt, Dreptul No. 62 din 1882. 

*) In Francia, se decide în genere că dreptul de preferinţă 
al creditorului trece la cesionarul lui, nu însă şi la noul 
subrogat. Vedi asupra acestei controverse care, in dreptul 
nostru, nuşi mai are ființă, Vigi6, II, 1481. Pana. tr. I, 
4491 urm., 4455 urm. şi autorităţile citate acolo. 

3) Veqi supră, p. 59%, î şi nota 4. 
*) Giorgio Giorgi, VII, 262, in fine.
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Această, lege determină, afară de o convenție contra- 
ră, monetele în care ea trebue să se facă. 

Prin aplicarea acestui principiu, am vădut că ceredi- 
torul, în lipsa unei convenţiuni care să determine că 
plata se va efectua în monetă sunătoare, nu va putea să 
refuse hârtia monetă, dacă ea ar avea curs forţat în 10- 
cul fixat pentru efectuarea plăţei, chiar dacă hârtia ar fi fost 
substituită monetei metalice în urma convenției părților D. 

Subrogaţia Subrogaţia legală este cârmuită tot de legea ţărei în 
legală. care plata se face de terțiul care urmează a fi subrogat. 

Această subrogaţie nu poate să aibă loc de cât în 
casurile determinate de această lege, pentru că legiuitorul 
a determinat în mod limitativ, în interesul creditului public, 
împrejurările în care ea se poate produce 2 

Subrogaţia In ceea ce privește subrogația convențională consim- 
“emma. ţită de creditor (art. 1107, Ş 1), se admite în genere că 

ea constitue un contract ordinar, supus regulelor dreptului 

') Vedi supră, p. 49, nota 2. Cpr. T. Huc, VIII, 459. A. 
Weiss, Pr. Elem. de dr. internat. price, p. 641, n. 3 (ed. a 
2-a, din 1890). Vincent et Pânaud, Dictionn. de dr. internat. 
privt, v” Obhg., 63. P. Fiore, Diritto internazionale, 300. 
Despagnet, Pr. de dr. internat. priv€ (ed. a 3-a), 311, p. 
613 urm. Esperson, Journ. de dr. internat. (Clunet), anul 
1882, p. 284. C. Aix şi Cas. fe, Sirey, 72.2. 161. Sirey, 
13. 1. 97. C. Brescia (Italia). Journ. Clunet., anul 1881, p. 448. 
—Vedi însă Mass6, Dr. comm., 1, 611. Pardessus, Dr. comm. 
1495 bis. Trib. Lille și C. Iouai, Sirey, 72. 2. 163. 

In cât priveşte chestiunea de a se şti dacă părţile ar 
putea să convie că se va ţinea în socoteală diferenţa care 
reptresintă agiul, vedi supră, p. 495, unde se arată contro- 
versa, şi la autorităţile citate acolo, adde : Vincentet Penaud, 
op. şi vo cit., No. 64. 
Cpr. T. Huc, VIII, 460. Despagnet, op. cit. 312, p. 616. 
Vincent et Pânaud, op. şi vo cit., 69. Milhaud, Prizii. et hy- 
Pothi., 303. P. Fiore, op. cit., 303.—Vegi însă Paturet, Prioil. 
et hypoth. en dr. internat. (teză p. doctorat), p. 212. După 
acest din urmă autor, subrogaţia legală într'un drept de 
creanță garantat prin o ipotecă trebue să fie în tot-dea- 
una cârmuită de legea situaţiunei imobilului ipotecat (ez 
vei. sit). 

După P. Fiore (op. cit., 303), subrogaţia coinisionarului, 
care cumpără mărturi pentru comitent, plătindule din ba- 
nii săi (v. supră, p. 620, nota 3), ar fi cârmuită de legea 
comisionarului, ear nu de acea a comitentului. 

>
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comun. Efectele sale se vor determina de legea care câr- 
muește contractul din care este născută creanţa !). 

De câte ori însă subrogaţia resultă dintr'un impru- 
mut făcut de debitor, trebue, pentru ca ea să'și producă e- 
fectele sale în privința terţiilor, să se observe legea ţărei 
în care este propusă, pentiu că formalitățile prescrise. de 
legea teritorială interesează ordinea publică şi interesul 
obştesc. Astfel, nu s'ar putea admite, în România, o sub- 
rogaţie consimţită de creditor în urma plăţei (art. 1107, 
Ş 1), pentru că plata o dată efectuată, terţii an un drept 
câștigat a considera creanţa ca stânsă și a nu cunoaște 
drepturile accesorii, privilegiile, ipotecile, amaneturile, etc. 
ce li sar opune?). 

Despre cesiunea bunurilor. 

Cesiunea bunurilor nu constitue prin ea însăş un mod 
de stângere a obligaţiilor. Ea nu este de asemenea o pla- 
tă, ci numai un mijloc de a ajunge la o plată, cel puțin 
parţială ; de aceea, legiuitorul se ocupă despre ea în capi- 
tolul de față, cu toate că locul ei nu este aici 2), 
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Beneficiul cesiunei bunurilor, întrodus la Romani prin Origina cesi- 
legea Iulia, sub Cesar, sau sub August (nu se știe bine), nu- 
mită miserabile auzilium, conferea debitorilor nenorociţi şi 
de bună credință mijlocul de a înlătura închisoarea 4) şi 
infamia care resultau din vândarea bunurilor lor. 

La noi, constrângerea corporală ne având ființă, de 
oare ce legea din 24 Septembre 1864 n'a fost nicio dată 
pusă în aplicare, pentru că nu s'au făcut nici pănă astăzi 
casele de arest prevedute de art. 74 din sus citata lege 3), 

  

1) Despagnet, op. şi loco supră cit. Brocher, Dr. internat., IL, p. 1l4. Vincent et Pânaud, op. şi vo cit., Ti. 
*) Cpr. Despagnet, op. şi loco cit. P. Fiore, op. cet., 302. Bro- cher, op. cit., II, p. 115. Vincent et Penaud, op. şi ve cit, 12.—Vegi însă 'T. Huc, VIII, 460. Milhaud, op. cit., p. 294. 2) Pothier nu se ocupă, cu drept cuvânt, de cesiunea bunuri- 

lor în Tr. obligaţiilor, ci în Tr. du droit de domaine de pro- 
pricte, IX, 213. 

*) „n eo enim tantummodo hoc beneficium eis prodest, ne judi- 
cati detrahantur în carceremt. L, 1, Cod., 7, 71, Qui bonis cedere possunt. Vei şi Gaius, Instit., III, $ 18, unde se 
dice : „Bona autem veneunt .... eorum, qui ex lege Iulia bonis cedunt*, - 

*) Vegi supră, p. 511, nota 3 şi t. V, p. 136, n. 5; p. 488, 

unei bunuri- 
lor.



Desființarea, 
constrânge- 

rei corporale 
este de ordi- 
ne publică. 

O. C.—CART. II.—TIT. III.—CAP. VIIL.—S-a 1,$5.—CESIA BUNURILOR. 

cesiunea bunurilor, mai ales acea judiciară, nu are abso- 
lut nici o utilitate practică, încât legiuitorul nostru ar fi 
trebuit să elimineze cu'desevârșire, textele privitoare la ce- 
siunea judiciară (art. 1125—1127 C. C. şi 648-—653 Pr. 
civ.), după cum a eliminat art. 1945 fr., relativ tot la a- 
ceastă cesiune 1), care prevede că depositarul necredincios 
nu este admis la beneficiul ei. | 

Nu se știea însă, la 1865, atunci când s'a legiferat, 
în grabă, că legea din 12 Sept. 1864 s'a născut moartă. 

Constrângerea corporală, acest semn şi remâșiţă a 
barbariei, după expresia unui jurisconsult italian, Lomo- 
naco *), nefiind admisă la noi, cu toate că legea din 1864 
n'a fost abrogată nici pănă astăzi, ci este numai cădută 
în desuetudine, de aici resultă că convenţia încheiată într”o 
țară în care acest mod de executare își are încă fiinţă, nu 
conferă creditorului dreptul de a usa de ea în România, 
cu toate că el a putut avea în vedere această garanţie 
pentru executarea obligaţiei debitorului sâu, pentru că 
desființarea acestui mijloc de constrângere este de ordine 
publică 5). 

Românul ar fi însă supus, în străinătate, acestui mijloc 
de constrângere, cu toate că statutul său personal nu ad- 
mite asemenea măsură de rigoare, pentru că legea străină . 
care consacră constrângerea corporală, o consideră ca o 
garanție necesară la executarea obligaţiilor, şi prin urma- 
Ye, ca o mesură de interes obștesc și de ordine publică 4). 

489. Veqi şi tr. nostru in limba franceză, p. 51 şi 347.—In 
Codul Andr. Donici, constrângerea corporală pentru dato- 
rii era admisă, însă debitorul nu putea să şadă mai mult 
de treideci dile la închisoare ($ 16, capit. 8). Vegi supră, 
p. 511, nota 3, in fine. 

') Cpr. Bauâry, III, 864. Guillouard, Depât, 101 bis. Baudry 
et Wabl, Depât, 1013, şi toţi autorii. 

*) Vedi Laurent, Dr. înternat., VI, p. 147, No. 69. Titus Li- 
vius dicea foarte bine, în această privinţă, că datoriile unui 
om obligă bunurile, ear nu "persoana sa." „Pecunie credite, 
bona debitoris, non corpus obnoxium esse“. (st. rom., VIII, 
28). Vedi î. V a lucr. noastre, p. 488, n. 4. 

3) Despagnet, op. cit., 309, p. 612. Vincent et Penand. op. cit., 
v” Oblig., 58. P. Fiore, Diritto internazionale, No. 210. 

î) Vedi autorii citați în nota precedentă. Art. 999 din Codul 
de proced. civ. grecesc este formal în această privinţă. 
Vegi Foelix-Demangeat, Dr. înternat., IL, p. 233, No. 49. 
Cpr. art. 14. L. fr. din 17 april 1832. 

 



CESIUNEA BUNURILOR.—A RT. 1192—1124. 

Art. 1122. — Cesiunea bunurilor este abandonarea stărei 
sale întregi, făcută de debitorul ce nu poate plăti creditorului 
sau creditorilor săi. (Art.:571, 513, 974, 1123—1197 C. C. Art. 
648 urm., 653 Pr. civ. Art. 284 C. com. vechii. Art. 1265 C. fr.). 

Art. 1123.—Cesiunea bunurilor e voluntară sau judiciară, 
(Art. 1124 urm,, 1126 urm. C. C. Art. 1966 C. fi). 

Art. 1122 defineşte cesiunea bunurilor, ear art. 1123 
o împarte în voluntară și judiciară 1). Aceste texte nu au 
nevoe de multe explicaţiuni; vom observa numai că debito- 
rul care face cesiunea bunurilor sale, nu abandonează pro- 
prietatea lor, ceea ce ar constitui o datio în solutum, ci 
numai posesiunea acestor bunuri. Debitorul remâne deci 
proprietarul bunurilor sale, și abandonarea pe care el o 
face creditorilor sâi le conferă numai dreptul de a le vin- 
de spre a fi plătiţi din preţ, având dreptul de a percepe 
și veniturile pănă la vândare (art. 1126). 

Despre cesiunea voluntară. 

Art. 1124.—Cesiunea bunurilor voluntară este acea ce se 
“acceptă de creditori de bună voe, şi care nu are alt efect de cât 
acela ce resultă chiar din stipulaţiunile convenţiunei încheiate 
între ei și debitor. (Art. 969 C. C. Art. 1267 C. fr.). 

Din împrejurarea că debitorul care a făcut cesiunea 
voluntară a bunurilor sale, păstrează proprietatea acestor 
bunuri, resultă următoarele consecinţe : 
| 1” EL poate, cât timp n'au fost vândute, să le iee 
înapoi, sub îndatorirea, bine înţeles, de a'și plăti toate da- 
toriile, dacă din o împrejurare oare care sitnaţia sa s'a 
îmbunătăţit >) ; 

2” La caz când vândarea bunurilor cesionate ar pro- 
duce o sumă superioară acelei necesare spre a se plăti toate 
datoriile, excedentul îi va aparținea ?). 

1) „Bonis cedi non tantum in jure, sed etiam extra jus potestt, 
L. 9, Dig., 42, 3, De cessione bonorumm. 

*) Aubry et Rau, VIII, $ 781, p. 19, t. şi nota 1. Baudry 
11, 1073. Demolombe, XXVIII, 201. Duranton, XII, 244. 
„13 qui bonis cessit, ante rerum venditionem utique bonis suis 
non caret“. LD. 3, Dig., 42, 3, „De cessione bonorum. Cpr. 
Pothier, IX, p. 196, No. 273. Debitorul n'ar putea însă 
vinde bunurile cedate în detrimentul creditorilor cărora ce- 
siunea a fost făcută. Demolombe, XXVIII, 200. 

3) Baudry, II, 1073. Demolombe, XXVIII, 202. 
42 
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658 COD. CIV.—CART. ILL.—TUT, IN. —CAP. VIIL.-—S-a 1,S5.—ART. 1194. 

Chestiunea de a se şti dacă creditorii păstrează, în 
urma vândărei bunurilor cedate, dreptul de a urmări, pen- 
tru ceea ce le ar mai remânea datorit, bunurile pe care 
le ar dobândi mai în urmă debitorul, atârnă de termenii 
în care cesiunea ar fi fost contractată, La caz de tăcere 
a contractului, în această privinţă, se decide în genere 
că creditorii își păstrează recursul lor 1). Renunţările, în 
adevăr, nu se presupun: Renunciatio non presumitur 2). 

Proprietarul 
pote, înlipsa, 
unei clause 

proibitive, să 
închirieze a- 
celaş imobil 
sau imobi- 

„lele sale în- 
vecinate la 
mai mulți 
locatari e- 
xercitând 
comerejuri 

sau industrii 
similare, 

Controversă. 

*) Baudry, II, 1073. T. Huc, VIII, 101, care citează în acest 

19
 

“bil un comerţ sau o industrie rivală 

sens 0 sentință a trib. com. din Liâge, cu data de 24 
Nov. 1881. Demolombe, XXVIII, 204. Mass6-Verg€, III, $ 
565, p. 441, 442. Aubry et Rau, VIII, $ 181, în fine, p. 
496, t. şi nota 10.—Contră. Laurent, XVIII, 232. Duranton, 
XII, 241. ” 
Vedi asupra acestui principiu, Cas. rom., 9 Nov. 1899, Cu- 
rierul judiciar din 1899, No. 45 şi Dreptul No. 83 din ace- 
laş an. „Considerând dice Curtea, că este de principiu că 
renunțările de drepturi nu se presupun ; că dacă asemenea 
renunţări se pot face de cătră părţi, ele trebuesc să resulte 
din termenii contractului, sau din intenţiunea comună a 
părţilor, în lipsa unui text positiv de lege care să le pre- 
supue de drepti. ! 

Și fiind că vorbim de decisia sus citată a Curţei noastre 
Supreme pe care am adnotat-o şi admis-o în totul (Cuvie- 
rul judiciar mai sus citat), să ne fie permis de a arăta, de 
şi nu este aici locul, că această decisie pune în principiu 
că, în lipsa unei stipulaţiuni contrare, proprietarul poate 
să închirieze în parte iniobilul su, sau imobilele sale în- 
vecinate, la mai mulţi locatari exercitând industrii sau co- 
merciuri similare. "Tribunalul de Ilfov hotărise, ce e dreptul, 
contrariul, sub cuvânt că proprietarul violează obligaţiunele 
sale și tulbură folosinţa locatarului când introduce în imo- 

(Dreptul din 1899, 
No. 83), soluţiune care se susține de unii şi în Francia (v. 
Aubry et Rau, IV, $ 366, p. 475. Guillouard, Louage, 1, 
136 urm., etc.); însă atât Curtea din București cât şi Cur- 
tea de casaţie respund. foarte bine, conform conclusiunelor 
noastre puse inaintea. Curţei Supreme, că proprietarul fiind 
în drept de a se bucura şi a dispune de bunul sâu întrun 
mod absolut, cu singura reservă de a nu depăşi limitele 
prescrise de lege (art. 480), nimic nul împedică de a întro- duce în imobil o industrie rivală, pentru că, de și el este 
dator, după lege, să facă pe locatar a se folosi întrun mod 
neîmpedecat de imobilul închiriat, (art. 1420), totuşi, prin 
această disposiţiune, legiuitorul nu a înţăles a supune pe 
proprietar la o altă obligaţie” de cât aceea dea garanta



  

_CESIUNEA BUNURILOR.—ART. 1124. 

Cesiunea voluntară este un contract ordinar, o tran- 
sacțiune, după expresia lui Pothier 1), între un debitor şi 
creditorii săi. Totul atârnă deci de voința părților, ele fi- 
ind libere de a regula efectele sale așa cum înțeleg ?). 

Beneficiul cesiunei voluntare aparţine tuturor. debito- 
rilor în genere, Românilor ca și străinilor, chiar şi ace- 
lora care n'ar fi nefericiţi și de bună credință, care ar fi 
fost condamnaţi pentru furt sau înșălăciune, de oare ce 
art, 1125 C. C. și 653 Pr. civ. nu se aplică de cât la 
cesiunea judiciară 3). | 

Fa aparţine și comercianților chiar declaraţi în stare 
de faliment, de oare ce art. 284 din, vechiul Cod de co- 
merț n'a fost reprodus în Codul de la 1887. Cesiunea bu- 
nurilor unui falit presupune însă consimţemântul tuturor 
creditorilor. Numai în materie de concordat, majoritatea 
creditorilor leagă pe minoritate (art. 848 Cod. com.) 4). . 

Legea nu prescrie nici o formalitate specială pentru ce- 
siunea voluntară, formalităţile prevădute de art. 648—653 
Pr. civ. nefiind aplicabile de cât la cesiunea judiciară (arg. 
din art. 648 Pr. civ.), de unde resultă că ea poate avea 
loc atât prin un act public, cât şi sub semnătură privată. 
Formele, ca şi efectele acestei cesiuni, sunt deci cârmuite 
de voinţa părților 2). 

  

locatarului folosinţa materială a localului, ear nici cum şi 
folosul ce acesta se aşteaptă a trage din exploatarea in- 
dustriei sale, dacă părţile n'au convenit în acest, sens. (Veqi 
Dreptul şi C. judiciar supră citate). Cpr. în acest din urmă 
sens, Baudry et Wahl, Louage, 1, 384 urm. Laurent, XXV, 
132 urm. Colmet de Santerre, VII, 169 bis II. T. Huc, X, 
299, 300. 'Trib. Rennes, D. P. 95. 2. 378. Trib. Bvreux, 
Gaz. du Palais, No. din 21 Nov. 1896. as. fr. D. P.68. 1. 
129. Vedi şi autorităţile citate întrun sens şi în altul în 

" adnotaţiunea ce am făcut decisiunei suscitațe -a Curţei 
noastre supreme în Curierul judiciar, No..45. din 19 de- 
chembrie 1899. i 

1) Pothier, IX, p. 196, No. 273. 
*) Baudry, IL, 1073. 'Phiry, III, 78. Demolombe, XXVIII, 186. 

Mourlon, II, 1031 bis. Laurent, XVIII, 229. Cas. belg. 
„ Pasicrisie, 82. 1. 150, . - „i 

3) Demolombe, XXVIII, 188. Ia 
$) Cpr. Laurent, XVIII, 230,931. Vedi şi înfră,-p. 660, n. 1. 
*) Demolombe, XXVIII, 191.—La Romani, cesiunea se. putea 

face prin un trimes, sau în forma unei scrisori: EA suf fi- 
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'660 COD, CIV.—CART,. INI.—TIT. II1.—CAP. VIII.—S-a 1, $ 5.—ART. 1125—1127 

Toţi creditorii vor trebui să consimtă la cesiunea bu- 
nurilor, pentru ca contractul să le fie oposabil (art. 973). 
Refusul unora din ei n'ar împedeca pe ceialalți de a con- 
simți la cesiune, însă desidenţii vor putea sa urmărească 
și să vânda bunurile debitorului 1), 

Cesiunea trebue să cuprindă totalitatea bunurilor de- 
bitorului, altfel ea n'ar putea fi interpretată de cât ca o 
datio în solutum. 

Părţile pot, după cum am vă&dut, să reguleze aşa cum 
ele înţeleg, condiţiile și efectele cesiunei. 

Dacă debitorul a cedat creditorilor sei întregul său 
avut, pe care ei Pau primit, dând în schimb o chitanţă 
descărcătoare (pactum remissorium), nu mai încape îndo- 
ială că debitorul este în totul liberat împreună cu fideju- 
sorii care îl garantase 2). Dacă creditorii 'și au făcut însă 
reservele lor, ei păstrează dreptul de a urmări ceea ce le 
mai remâne datorit asupra bunurilor ce debitorul va putea 
dobendi mai în urmă ?). 

Despre cesiunea judiciară. 

Art. '1125.—Cesiunea (judiciară 1) a bunurilor este un be- neficiii pe care legea îl acordă debitorului nefericit şi de bună credință, căruia ca să'şi poată redobândi libertatea, i se permi- 
te să dea creditorilor săi înaintea justiţiei toate bunurile sale, şi chiar în caz de stipulaţiune contrară. (Art. 5, 1122 C. C. Art. 648 urm. Pr. civ. Art. 1968 C. C.). 

Art. 1126.—Cesiunea judiciară nu transmite creditorilor 
proprietatea ; ea le dă numai dreptul dea face să se vendă.bu- nurile în folosul lor şi dea le lua venitul pănă la vîndare. (Art. 1125 C. C. Art. 648 urm. Pr. civ. Art. 1969 C. fr.). 

Art. 1127.-—Creditorii nu pot refusa, cesiunea judiciară de 

  

cit per nuntium, vel per epistolam id declararii. L. 9, Dig, 
42, 3, De cessione bonorum. 

1) Cpr. Demolombe, XXVIII, 195. 'P. Huc, VIII, 101. Baudry, 
II, 1073. Arntz, III, 208. Aubry et Rau, VIII, $ 781, p. 
494, nota 1.—-Excepţiunea pe care legiuitorul a făcut-o în 
materie de concordat, după care majoritatea creditorilor 
leagă pe minoritate (ârt. 848 Cod. com.), nu este deci apli- 
cabilă în specie. Veqi şi supră, p. 659. 

*) Cpr. P. Huc, VIII, 101. Cas. fi. Sirey, 97. 1. 319. Pand. 
Period. 89. 1. 449. 

3) T. Huc, loco supră cit. 
*) Acest cuvânt este din greşală omis în textul nostru.



  

CESIUNEA BUNURILOR.—ART. 1125—1127. 

cât în casurile exceptate de lege. Ea descarcă pe debitor de con- 
strângerea corporală, nul liberează însă de cât pănă în concu- 
renţă cu valoarea bunurilor lăsate în disposiţiunea creditorilor, 
Când bunurile nu sunt îndestulătoare, el este obligat, de va do- 
Dândi altele, să le lese şi pe acestea în disposiţiunea ereâitori- 
lor pănă la plata datoriei întregi. (Art. 1192, 1125, 1126 C. C. 
Art. 653 Pr. civ. Art. 1910 C. fi.). 

Cesiunea judiciară, care se face prin hotărire judecă- 
torească (art. 651, 652 Pr. civ.), are de scop de a descăr- 
ca pe debitor de constrângerea corporală. Aceasta se spu- 
ne anume în art. 1125 și 1127 C.C. şia spus-o “şi ra- 
partorul Jaubert înaintea Tribunatului !). 

Ori, la noi, constrângerea corporală pentru datorii, a-. 
ceastă mesură barbară, după cum o califică cu drept cu- 
vânt jurisconsultul Lomonaco (vedi supră, p. 656), ne- 
având ființă, atât art. 1125--1127 C. C., cât şi art. 
6485—.653 din Pr. civ., care şi ele să referă tot la cesiu- 
nea judiciară, după cum aceasta resultă din art. 648 
Pr. civ., nu mai au nici un sens în legea noastră şi tre- 
buesc desfiinţate. Cu toate acestea, proiectul de revisnire 
a Pr. civ., elaborat de DI Ministru C. G. Dissescu, reprodu- 
ce art. 6485—653 din Pr. civ. cu mici modificări de re- 
dacţie, ceea ce dovedește că redactorul proiectului nu sa 
pătruns de spiritul și scopul acestor texte. Art. 650 din 
proiect mai face încă greșala de a reproduce vechiul text 
din Pr. civ., după care cererea cesiunei judiciare trebuea 
comunicată Ministerului public, ceea ce este în contradic- 
ție cu legea din 29 oct. 1877, care face să: înceteze atri- 
buţiile acestui funcţionar de câte ori nu sunt în causă mi- 
nori sau interdiși. De aceea, ne-am permis să atragem a- 
tenţia D-lui Ministru al justiției asupra acestei anomalii, 
cerând ștergerea din proiect a textelor suscitate. 

Teoria ce susţinem este atât de adevărată în cât, în 
Francia chiar, unde constrângerea corporală este menţinută 
în materie criminală, corecțională și de simplă poliţie (art. 
2 L. din 22 Iulie 1867), sunt autori care susţin că tex- 
tele corespundătoare cu art. 1125—1197 din C. C. şi cu 
art. 648—653 din Pr. civ. sunt astăzi abrogate 2). 

  

') Vedi cuvintele raportorului citate de Laurent, XVIII, 235. 
*) Vegi Garsonnet, Pr. civ., 1V, $ 815, p. 820, 821. Laurent, 

XVIII, 235. Cpr. Râpert. Dalloz, Suppltm., Oblig., 941. Boi- 
tard et Colmet d'Aage, Pr. civ., II (ed. a 15-a), p. 649, nota?. 
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-Definiţie, 

„ CODUL CIVIL.—CART, II—TIT. III.—CAP. VIII.— S-a I1.—NOVA ȚIUNE. 

Prin urmare, textele mencionate din Pr. civ. vor fi 
cu bună samă desfiinţate în .comitetul delegaților. Să ne 
ierte autorul proiectului, care este și amicul nosiru, dacă 
ne am permis a'i atrage atenţia în această privință. A- 
ceasta n'am făcut-o numai în scopul de a critica, ci cu 
intenţiunea de a aduce un folos. Recunoaștem meritele 
proiectului şi dorim ca el să fie transformat cât mai cu- 
rând în lege, însă, în acelaș timp, dorim ca el să cuprindă 
cât se poate mai puţine anomalii şi inadvertenţe 1). 

SECȚIUNEA II 

Despre Novaţiune. 

Novaţiunea (de la ovare, a reînoi), înoirea, după Qo- 
dul Calimach (art. 1814), Neuerungsvertrag, după Codul 
austriac (art. 1378), este substituirea unei noi datorii în lo- 
cul acelei vechi 2). Vechia datorie este stânsă cu toate acceso- 
riile care o garantau, privilegii, ipoteci, amanet, fidejusiu- 
ne, etc. (art. 1134), și înlocuită prin acea nouă, contrac- 
tată în locul ei; de aceea, ea figurează cu drept cuvânt 
printre modurile de stângere a obligaţiilor 3). Ulpian dicea 
în acelaş sens: „Novatio est prioris debiti în aliam obliga- 
tionem, vel civilem vel natuvalem, transfusio atque translatio : 
hoc est, cin ex precedenti causa ita nova constituatur, ul 
prior perimatur“ 4). Noua obligaţie iea locul celei vechi, 
care, servindu-i de causă, este în realitate mai mult schim- 
bată de cât distrusă. Cuvântul novafie vine tocmai din a- 
ceastă substituire a unei obligaţiuni noi în locul acelei vechi : 

1) Aceste observaţiuni fiind publicate în No. 3al Cuvierului 
Judiciar, din 9 iannar 1900, DI senator P. Th. Misir, cole- 

„Sul nostru de la Universitatea din laşi, în şedinţa Senatu- 
lui de la 15 fevr. 1900, a cerut desființarea art. 649-653 
din proiect, făcândune distinsa onore de a dice că: „auto- 
ritatea noastră fiind necontestată în materie de drept civil, 
trebue să se dea studiului nostru atenţia pe care o merită“, 
DI. Ministru al Justiţiei opunenduse însă la suprimarea lox, 
Seuatul le a votat, snprimând numai $ ultim al art. 651. Veqi 
Monitorul oficial (desbaterile Senatului), No. 44, p. 616, col. 3. 

2) Această definiţie este luată din Pothier, 0lig., 11, 581. 
3)" Novaţiunea se deosebeşte însă de plată, întru cât ea nu 

-Stânge o datorie Qe cât pentru a o înlocui cu alta. Cpr. 
Laurent, XVIII, 242, 322, Pana. fe. 1, 5431. Vedi şi p.681. 

4) LL. 1, Pr., Dig.,46,2, De novationibus et delegationibus.
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„Novatio enim a novo nomen accepit, et a nova obligationet 1). 
Pentru ca să existe novaţie, nu este de ajuns ca obli- Transforma- 

gația primitivă să fie modificată, ci trebue ca ea să fie ea oblig. 
transformată. Astfel, nu există novaţie de câte ori credi- 
torul se mărginește a stipula de la debitorul seu o ipote- 
că, un amanet, etc., sau renunţă la o garanţie care garanta 
creanța. În asemenea casuri, obligaţia remâne aceiaș 2). 

Novaţiunea produce în acelaş timp două efecte: ea Acteutitiu 
stânge obligaţia primitivă, şi dă naştere la alta. Din causa 0neros. 
acestui îndoit efect, ea este un act cu titlu oneros, fiind că 
fie care parte face un sacrificiu ; creditorul nu dobândeşte 
un drept nou de cât perdând pe acel vechii, ear debitorul 
nu se supune unei alte obligaţiuni de cât liberânduse de 
acea veche. Acest carăcter al novaţiunei face ca ea să 
fie o convenţie unilaterală și cu titlu oneros în acelaş timp ?). | 

Novaţiunea este tot-deauna resultatul unei conven- Necesitatea . . ._. . . unei conv. țuni ; ea nu este nici o dată opera legei 4). 
Novaţiunea judiciară este de asemenea necunoscută Novaţiunea 

astăzi. Romanii, pe lângă novaţia convenţională, admiteau pudiciară.. 
și o novaţie judiciară, căci faptul de a porni un proces con- man. 
stituea o primă novaţie, ear pronunţarea hotărîrei o a doua. 

Această îndoită novaţiune era resultatul unei proce- 
duri foarte complicate, care n'a lasat nici o urmă în le- 
gislațiile moderne 5). 

Hotăririle judecătorești nu mai sunt deci astăzi 0 sor- Hotăririle 
ginte a obligaţiilor, precum erau la Romani, pentru că ele judecătoreşti 
nu crează drepturi noi, ci le declară numai preexistente. ţive da 
Cu alte cuvinte, hotărîrile judecătorești nu sunt constitu- drepturi. 
live, ci numai declarative de drepturi ). Când deci sunt con- 

1) L. 1, Pr., în fine, Dig., loco cit. 
*) Cpr. Cas. fr. D. P. 76. 1. 438. Sirey, 76. 1. 102. Baudry, 

II, 1018. Vedi și înfră, p. 665, nota 2. 
2) Cpr. Boissonade, op. cit., II, p. 30 şi 618. 
4) Opr. Bufnoir, Propriât€ et contrat (Paris, 1900), p. 152. 
5) Boissonade, -op. cit., p. 17 şi 618. 
*) Vegi asupra acestui principiu incontestabil, Garsonnet, 

Pr. civ., II, p. 262 urm. şi III, p. 216 urm. Cpr. C. Bucu- 
veşti și Craiova, Curierul judiciar, No. 2 din 1895 şi Drep- 
tul din 1893, No. 24. Vedi şi D. P. 91. 2. 193. D. P.94. 
2. 52. D. P. 99. 2. 149 și Sirey, 99. 2. 906.—Art. 1263 
face aplicațiunea acestui principiu când dice că hotărîrea, 
care a pronunțat separarea de patrimonii între bărbat şi fe- 
mee, are efect din diua cererei în judecată. :
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damnat, aceasta este pentru că eram obligat de mai 'na-- 
inte, fie prin o convenţie sau un contract, fie prin un 
Quasi-contract, fie prin un delict sau Quasi-delict, fie în 
fine, prin lege: hotărirea nu adaogă nimic la obligaţia 
mea, ci constată numai existenţa ei anterioară. Condam- 
narea la cheltueli (art. 140 urm. Pr. civ.) are ea însâş o 
causă anterioară judecăţei, şi anume culpa părţei care a 
perdut .procesul, culpă care consistă într'o acţiune sau în- 
tr'o aparare temerară. Cât pentru împrejurarea că execu- 
tarea se face în virtutea hotărirei, ea n'ar fi o obiecţiu- 
ne serioasă, pentru că hotărîrea nu este decât o dovadă 
a dreptului preexistent, pe care ea îl constată, dovadă 
care constitue o presumție legală irevocabilă (art. 1200, 
$ ultim); ea nu constitue însă causa sau sorgintea obli- 
gațiunei, după cum n'o constitue nici înscrisul sau măr- 
turia în basa căreia hotărîrea a fost dată 1). 

Cod. german. Noul Cod german nu cunoaște adevărata novaţiune Art: 414 
urm, din dreptul roman, care crează o datorie nouă şi care 

există în legislaţiile moderne, ci numai substituirea credi- 
torului sau a debitorului prin strămutarea creanţei sau da- 
toriei, fără ca o obligaţie nouă să înlocuească pe acea ve- 
che (art. 414 urm.). Motivul acestei disposiţiuni ar fi că 
aceasta este mijlocul cel mai practice de a se dobândi re- 

„Sultatul la care se ajunge prin novaţiune >), 

Inexactitate 
de text, 

Despre diversele specii de novaţiune. 

Art. 1128.—Novaţiunea se operă în trei feluri : 
10 Când debitorul contractă în privinţa creditorului seu o 

datorie nouă +) ce se substitue celei vechi, care este stinsă; 

) Cpr. Boissonade, op. cit, IL, p. 17, No. 16. 
:) Cpr. P. Huc, VIII, 103 şi 129. Er. Lehr, Tr. €lement. de 

dr. cio. gerinanigue, II, 194 urm., 144. G. Giorgi, VII, 341 
bis. Vedi şi A//gem. Landrecht fii die Preussischen Staten, 
I, 14, $ 399. | 

3) Textul are aerul de a dice că numai în casul întăi debito- 
rul contractează o datorie nouă. Acest mod de a se expri- 
ma este însă inexact, pentru că, în toate casurile de novaţiu- 
ne, există o datorie nouă. Cu toațe acestea, atât Codul ita- 
lian (art. 1267) cât şi Ante-proiectul de revisuire a lui 
Laurent (art. 1271) reproduc această negligență de stil. 
Trebuea dis: când părţile convin ca un nou obiect al obli- 
gaţiunei să fie substituit celui dintâi. Cpr. art. 511 din 
proiectul Codului japonez.
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20 Când un nou debitor este substituit celui vecbhiii, care 
este descărcat de creditor ; : 

3% Când, prin efectul unui nou angajament, un nou credi- 
tor este substituit celui vechiii, cătră care debitorul este des- 
căreat (Art. 1129 urm., 1134, 11371 C.C. Art. 1211 C.fr.). 

tor, 
Art. 1131.—Novaţiunea prin substituire a unui nou debi- 
poate să se opere fără concursul primului debitor. (Art. 

1093, 1128, 20 C. C. Art. 19140. fi). 

După art, 1128, există trei specii de novaţie, Şi a- 
nume: 10 Novaţia prin schimbarea datoriei sau a obiectu- 
lui datorit (novaţie obiectivă) ; 2% Novaţia prin schimba- 
rea debitorului; 30 Novaţia prin schimbarea creditorului 
(novaţie subiectivă) 1). La aceste casuri vom adaogă un al 
4-le. Novaţia prin schimbarea causei obligaţiei, şi care are 
loc atunci când obiectul datorit remâne acelaș, însă părţile 
convin că el să fie datorit sub alt titlu sau sub altă causă. 

I. Novațiunea prin schimbarea datoriei aau a obiectului 
daterit. 

Novaţiunea prin schimbara datoriei sau a obiectului ei 
(mutala causa debendi), are loc atunci când debitorul și 
creditorul remân aceiași și numai obiectul datorit este 
schimbat. De exemplu: Datoria avea de obiect un lucru 
determinat, şi părțile convin că debitorul va datori în vi- 
itor o sumă de bani, sau vice versa. Dacă debitorul plătește 
imediat alt ceva de cât ce datorește, există datio în solu- 
dum 3 dacă el se obligă a plăti alt ceva, există novațiu- 
ne, vechia datorie fiind transformată în alta ?). 

1) Autorii numesc novaţia prevădută de aceste două $, no- Novaţie su- 

9 

vaţie subiecliză, prin oposiţie la acea obiectivă, prevedută de biectivă, 
$ilal art. 1198. In adevăr, în casul întăi, novaţia se 
îndeplineşte prin schimbarea obiectului, ear în celelalte ca- 
suri, prin schimbarea subiectului. Cpr. Laurent, XVIII, 249, 
Bauâry, II, 1080. 1. ue, VIII, 104. Demolombe, XXVIII, 
238. Aubry et Rau, V, $ 394, p. 2ll urm. Bernard, op. 
cit, 151, 158. 
Dar dacă substituirea unei noi datorii în locul acelei vechi Schimbarea 
produce novaţiune, o simplă schimbare adusă datoriei primi- datoriei pri- 
tive, nu este suficientă pentru a o transfrma în o datorie nouă anitive nu 
şi a opera novaţiunea. Astfel, stipularea din partea credito- “novaţie. 
rului a unei garanţii reale sau personale, de ex., a unei ipo- - 
teci, a unui amanet, unui fidejusor, ete., nu produce nova- 
ţiune, pentru că datoria veche a r&mas aceiaş. Mourlon, II],
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Schimbarea 
naturei oblig. 

Acordarea 
unui termen 
Bau scurtarea 
termenului 
primitiv nu 
constitue o 

novaţie. 

Concordat. 
Controversă. 

COD. CIV.—CARTEA II.—PIT. III, CAP.— VIIL—Ș-a IL.—ART. 112$, 1131 

Se poate ca obiectul datoriei să fi remas acelaş şi numai natura obligaţiunei să fie schimbată ; de exemplu: O datorie comercială a fost transformată în datorie civilă, sau vice-versa (cpr. art. 370, 10 C. com.) ; în asemenea caz, există necontestat novaţie, pentru că există oare care deosebiri între obligaţiile civile și acele comerciale, mai cu samă din causa probelor şi a procedurei ID), 
Toată dificultatea este numai de a se ști când o da- torie comercială este înlocuită prin o datorie civilă sau 

vice-versa. 
Ceea ce este afară de ori ce îndoială este că schimbarea actului 'sub semnătură privată, care constată existenţa obli- 

  

1) 

1401. G. Giorgi, VII, 392. Demolombe, XXVIII, 278. Lau- rent, XVIII, 278. Pand. fr., 1, 5120 urm. Larombiere, III, art. 1213, No. 3. Vedi şi supră, p. 663, text şi nota 2. De asemenea, acordarea unui termen debitorului nu con- stitue o novaţiune, cu toate că datoria na mai este în vii- tor pură şi simplă, după cum era din capul locului, pen- tru că ea a r&mas aceiaș, execuţiunea ei fiind numai amâ- nată (art. 1022). Mourlon, Zoco cit. Demolombe, XXVIII, 280; Laurent, XVIII, 276. Pana. fr., 1, 5101 urm. Cas. fe. Pand. Period. 31. 1. 97. 
Intwun cuvânt, schimbările care nu se referă de cât la. modalităţile sau la asigurarea datoriei primitive, nu pro- duc novaţiunea, dacă părţile n'au declarat în mod neîndo- elnic voința lor de a nova. Mourlon, loco cit, 
Din cele mai sus expuse resultă că nici concordatul con- simţit într'un falit şi creditorii săi, nu operează novaţiunea, pentru că, prin reducerea datoriilor falitului la dividendele: promise, părțile n'au înţeles, de bună samă, să schimbe na- tura datoriei. Lyon-Caen et Renault, Dr. comm., VII, 626. Em. Cuzzeri, JI]. Cod. di comm. cominentato, VII, 929. Lau- vent, XVIII, 277. G. Giorgi, Teoria delle obbligazioni, VII, 392. Demangeat asupra, lui Bravard-Veyri&res, Dr. CON. V, p. 430, ad notam. Ruben de Couder, Dictionn. de dr. comm. v” Concordat, No. 211. Pană. fr., Oblig., 1, 5112 urm. şi Zaullite, 1441. Laroque Sayssinel et Dutruc, Formul. des faillites et bangueroutes, I, 853. Esnanlt et Planquette, . Tr. des faillites et baiquevoutes, II, 453. Renouară, Idem, II, p. 69. Cas. fr. D. P. 92. 1. 946. D. P.66.1. 298. — Contră. Laurin, Cours €ltment. de dr. comin., 1142, in fine. Vidari, Corso di diritto comm., LX, 8441, 8443. G. Giorgi, care re- vine asupra primei sale opiniuni într'o notă din Foro italia- no, anul 1891. C. Pasis. D.P. 1.93, 

Laurent, XVIII, 273. Lyon-Caen et Renault, Dr. comm., I, 181. Pand. fe., 1, 5061.
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gațiunei într'un act autentic, nn constitue o: novaţiune, 
chiar dacă un terţiu ar fi intervenit pentru a constitui 
o ipotecă sau o altă siguranţă, dacă se constată că păr- 
țile au avut intenţiunea de a păstra obligaţiunei caracte- 
rul el primitiv, pentru că autenticitatea este relativă nu- 
mai la proba obligațiunei, și modul de dovedire a unei obli- 
gățiuni nu poate să schimbe nici natura, nici efectele sale D), 

II. Novaţiunea prin schimbarea debitorului. 

Novaţiunea prin schimbarea, debitorului, pe care nu 
trebue s'o confandăm cu subrogaţia 2), are loc atunci când 
obiectul datorit și creditorul rămân aceeiaș și numai un nou 
debitor se obligă cătră creditor, care'l acceptă, descărcânăd 
pe cel vechii (mutato debitore) $). | 

Schimbarea debitorului poate să aibă loc în dou& mo- 
duri : 1% Prin intervenţia spontanee a unui terțiu care iea 
locul primului debitor, în care caz există expromisiune (ex- 
promissio), adecă o făgăduință de plată din partea acelui 
care se substitue altuia sau exclude pe vechiul debitor. Ex- 
promisiunea poate să aibă loc fără consimţământul vechiu- 
lui debitor (art. 1093, $ 2 și 1131), soluţiune care era 
admisă și la Romani Î). | | 

1) Laurent, XVIII, 274. 7. Huc, VIII, 112, p. 151. Demo- 
lombe, XXVII, 281. Aubry et Rau, IV, $ 324, p. 218, t. 
şi nota 35. G. Giorgi, VII, 392. Pana. fr., 1, 5063 urm. 
Cpr. C. Dijon. D. P. 84. 2. 121. 
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Expromisi- 
une. 

i) 

) 

In adevăr, în caz de novaţiune prin schimbarea debitoru- Deosebirea 
lui, acest din urmă este cu totul liberat cătră creditor, re-între novaţia 
măn€ndu'i numai să despăgubească pe noul debitor care prin schimb, ; : A a , ebitorului s'a, obligat pentru dânsul, pe când în caz de subrogaţie, da- si subroga- 
toria subsistă pentru debitorul primitiv cu toate accesoriile * ţia 
ei, şi el a schimbat numai creditorul. Cpr. Pand. fr. 1, 
3120. Duranton, XII, 115. Vedi și supră, p. 090. 
Fără, descărcarea debitorului primitiv nu există novaţiune. 
C. Paris. D. P. 90. 2. 189.—Novaţiunea nu există, de ase- 
menea, dacă un nou debitor nu s'a obligat în locul celui 
vechii. Trib. Epinal şi C. Nancy. D. P. 98. 2. 4i8. 
„Liberat autem me îs gui guod debeo promittit, etiamsi no- 
lim“. L. 8, $ 5, Dig., 16, 2, De novutionibus. 

Nu trebue să confundăm expromisiunea cu fidejusiunea, Deosebirea 
căci, pe când expromisiunea liberează pe vechiul debitor, sub- între expro- 
stituindu-i pe altul, fidejusiunea lasă din contra să subsistemisiune şi fi- 
obligația primitivă, în cât creditorul va avea doi debitori dejusiune. 
în loc de unul. Cu alte cuvinte, prin expromisiune credi-
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Delegaţie. 

Deoseb. între 
expromisi- 

unea şi 

COD. CIVIL CART. III.—TIT. MIL.—CAPIT. VIIL.—S-a II—ART. 112%, 

20 Prin mandatul dat celui de al treile de cătra de- 
bitor spre a se obliga în locul lui. In asemenea caz, există 
delegafiune (art. 1132). Vegi înfrâ, p. 692 urm. 

Novaţiunea subiectivă, prin schimbarea debitorului, va 
putea deci să aibă loc în două feluri: pe cale de erpromi- 
siune şi pe cale de delegațiune 1), a 

Expromisiunea presupune concursul a două persoane : 
creditorul și expromitentul. Delegaţiunea presupune con- 

delegaţiunea.cursul a trei persoane : delegantul, delegatul și delegata- 
ral. Există, în adevăr, expromisiune, d8 câte ori un terțiu 
se substitue debitorului (art. 1131), ear delegațiune, de câte 
ori debitorul (delegantul) dă creditorului (delegatarului) un 
alt debitor (delegatul) pe care .creditorul îl primește, des- 
cărcând în termeni expreși pe debitorul primitiv (art. 
1132). 

III. Novaţiunea prin schimbarea creditorului, 

Această novaţiune are loc când debitorul se liberează 
față de creditorul său, obligânduse câtră o altă persoană 
arătaţă de dânsul. . Debitorul și obiectul datorit remân a- 
ceiași, numai creditorul este schimbat (mutato creditore). 
Exemplu : ţi datoresc 1000 lei; după ordinul D-tale, mă 
oblig a plăti această sumă lui A, căruia vrei să'i faci o 
liberalitate. Datoria mea faţă cu d-ta este stânsă și înlo- 
cuită prin datoria aceleiaș sume, pe care am .contractat-o 
cătră A. În specie, există deci novaţiune prin schimbarea 
creditorului. Asemenea novațiune presupune substituirea 
unui nou creditor în locul acelui vechii. Nu există deci 
novațiune prin schimbarea creditorului de câte ori acesta 
ay fi arătat numai pe cineva spre a primi datoria în locul lui. 
Art. 1277, $2 din Cod. fr. o spune anume, și acest text a 
fost eliminat din Codul nostru, el fiind de prisos, după cum 
observă Marcad6 2). Persoana.asttel indicată de creditor nu 

torul renunţă la primul debitor și nu'l mai poate urmări ;. 
pe când, prin fidejusiune, el dobândeşte doi debitori în 106 
de unul; creanţa sa este întărită în loc dea fi stânsă. 
Baudry, LI, 1081. 7. Huc, XII, 173. Acollas, II, p. 899. 

1) În cât priveşte sensul cuvintelor expvomittere şi delegare, 
vedi Maynz, Dr. rom., IL, $ 293, p. 564, nota 5. Molitor, 
Oblig. en dr. romain, LI, 1045. 

*) Mareade, IV, 716. Acollas (II, p. 900) ice că această dis-
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va primi deci plata în numele ei personal, ci pentru ere- 
ditor, al cărui mandatar ea este!). 

Novaţiunea prin schimbarea creditorului are multă a- Deosebirea 
nalogie cu cesiunea de creânţă, însă ea se deosebește mai prin schim- 
cu samă întru aceasta că, pe când novaţiunea stânge ve- barea credi- 

torului şi ce-- chia creanță cu toate accesoriile ei, cesiunea transferă din iunea de 
contra întreaga creanță cu toate accesoriile ei cesionaru- ereanţă. 
rului. Apoi, trebue să mai observăm că novaţiunea prin 
schimbarea creditorului presupune neapărat consimţemân- 
tul debitorului, pe când cesiunea de creanță poate să aibă 
loc fără consimţământul acestuia 2). 

IV. Novaţiunea prin shimbarea causei obligaţiei. 

Această novațiune, pe care autorii o fac să intre în 
casul întăi (supră, p. 665) 3), are loc atunci când debito- 
rul datorind, de ex., o sumă de bani drept preţul unei 
vândări sau unei locaţiuni, și neputând s'o plătească, con- 
vine cu creditorul de a'i datori aceiaş sumă cu titlu de îm- 
prumut. In asemenea caz, nu s'a schimbat nici . debito- 
rul, nici creditorul, nici obiectul obligațiunei, ci numai 
causa obligaţiunei (mutata causa) 4). i 

posiţie este naivă. 'Lextul fr. mai prevede încă, în $ 1, că 
simpla arătare făcută de debitor a unei persoane care să 
plătească creditorului în locul lui, nu constitue o novaţie. 
Și acest $ a fost eliminat din Codul nostru, tot după Mar- 
cade, înţelegânduse de la sine că persoana astfel indicată 
este un simplu: mandatar al debitorului, însărcinat cu plata. 
Pentru ca să fie novaţiune prin delegaţiune, trebue ca cre- 
ditorul să fi acceptat pe terţiu ca obligat în locul debito- 
rului. Cpr. Molitor, Oblig., en dr. rom., II, 1046. 

) Qpr- Baudry, II, 1082. Cas. fr. Sirey, 94. 1. 12. Pand. Ptriod. 
94. 1. 858, | 

*) Baudry, IL, 1083. Veqi şi autorii citați în Pană. fr. t. XV, 
V” Cession de crtances, No. 33. Cpr. şi înfră, p. 698.—In cât. 
priveşte deosebirele între novaţia şi subrogaţia, vedi supră, 
p. 990. Cpr. şi Pand. fr., 1, 3720. 

2) Veqi Baudry, II, 1080. 
+) Novaţiuhea nu va fi, în asemenea caz, folositoare creditorului, 

întru cât creanţa lui nu va mai fi garantată prin un privilegii 
(art. 1730, $ 1); ea "i va fi însă favorabilă, întru cât datoria. 
împrumutului este supusă prescripţiei ordinare, ear acea care 
resultă din locaţiune se prescrie prin cinci ani (art. 1907, 
$ 2). Cpr. Baudry, II, 1080. Mourlon, II, 1399. Boissonade,
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Art. 182, 

CODUL CIVIL—CARTEA III.—TIT. UI.—CAP. VIIL.—S-a II.—ART. 782, 

Imprumutul nu este singurul mijloc.de a schimba cau- 
sa, obligaţiei ; un deposit ar putea fi schimbat într'o dato- 
rie de bani; depositul unui corp cert ar putea fi schim- 
bat întrun împrumut de consumaţie, și vice-versă ; obliga- 
ţia întemeiată pe o gestiune de afaceri ar putea fi trans- 
formată într'o obligaţie din mandat prin ratificarea stăpânu- 
lui, conform principiului: Rafihabitio mandato comparatun sau 
eguiparatur (L. 12, $ 4, Dig., 46, 3, De solutionibus), etc.1). 

Novaţiunea prin schimbarea causei ar mai exista 
încă atunci când bărbatul, regulând cu copiii sti moșteni- 
vea femeei sale sevârșită din viaţă, ar reţine cu titlu de 
usufruct constituit prin testament, ceea ce ar trebui să res- 
titue acestora cu titlu de dotă. Conversiunea titlului fiind 
în asemenea cas perfectă, ipoteca legală, în lipsa unei re- 
serve exprese, va fi stânsă ?). 

Acestea sunt modurile de novaţiune prevădute de lege. 
Ele nu se exclud unele prin altele, ci pot fi întru- 

nite și combinate împreună, după cum părțile vor găsi cu 
cale 3). 

Art. 782 C. C. prevede că dreptul de a cere separa- 
ţia de patrimonii nu mai poate fi exercitat de câte ori 
s'a făcut novațiune în privinţa creanței contra defunctului, 
acceptânduse pe moștenitor de debitorul stu, însă se ad- 
mite generalmente că cuvântul novafiune întrebuințat în 
acest text nu este luat în sensul s&u riguros, şi că nova- 
țiunea prevedută de acest text există de câte ori credito- 
rul a făcut cu moștenitorul sau contra lui acte care ar 

0p. cit. p. 620, No. 553. Cas. fr. D. P. 92.1. 68. Pand. 
Period. 92. 1. 65. SI | 

1) Cpr. Boissonade, op. cit., II, p. 621, No. 553, in fie. De- 
molombe, XXVIII, 285 urm. Pand. fr., 1, 5071 urm: Vedi 
şi T. Huc, VIII, [13. | 

*) Larombiăre, III, art. 1973, No. 41. Pană. fr. 1, 5017. Lau- 
rent, XXXI, 364 urm.' Troplong, Privil. et hypoth.. II, p. 
440, No. 516, nota 3. Martou, Privil. et hupoth., IV, 1334. 
Aubry et Rau, III, $ 9264, ter, p. 247, 948 text şi nota 83, 

„Și p. 414 din ed. a V-a. Bandry et Loynes, Privil. et hypoth., 
II, 997. Guillouard, Idem, 788, 860. P. Pont, 1dem, I, 441. 

„__ Cpe. Trib. Boulogne sur Mer. şi Trib. Orange, D. P. %. 
3. 6. D. P. 93. 9. 276. Cas. fr. D.P.9%9.1.68 

3) Cpr. Demoloinbe, XXVIII, 239. Pand. fr. 1, 4934. 'Thiry, 
„TIE, 114. Mareadă, IV, 748. Mourlon, II, 1400.
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lăsa a se presupune că moștenitorul a fost personal consi- 
derat ca obligat cătră creditor, fără ca datoria moșteni- 
vei să fie presupusă stânsă prin o novaţie propriu disă 1). 

Condiţiile generale cerute: pentru oii ce novaţiune. 

Fzistenţa a două obligaţiuni valide. 

Ori ce novaţiune presupune neapărat două obligaţiuni : 
una, pe care novațiunea o stânge, și alta, pe care ea o sub- 
stitue celei dintâi. Am definit, în adever, novaţiunea, după 
Pothier, substituirea unei noi datorii în locul celei vechi. 
(Vei supră, p. 662). Cu alte cuvinte, novaţiunea consistă 
în stângerea unei obligaţiuni și în crearea unei alteia, me- 
nite a înlocui pe cea d'intăi. Datoria nouă fiind causa 
stângerei celei vechi, ear datoria veche fiind causa for- 
mațiunei celei noi, acea veche nu s'ar stânge, dacă acea 
nouă nu sar forma, ear cea nouă nu s'ar putea forma, 
dacă acea veche n'ar fi avut fiinţă 2), 

1” Existenţa unei prime obligaţiuni. 

Din cele mai sus expuse resultă următoarele conse- 
cinţe : 

Dacă obligaţiunea veche este inexistentă sau fără fi- 
ință, novaţiunea nu va putea avea loc. Astfel, o obligaţie 
a cărei causă este ilicită (art. 966), nu va putea fi no- 
vată prin o obligaţie validă, după cum o obligaţie validă 
nu va putea fi novată prin o obligaţie având o causă i- 
licită 3). 

') Cpr. Pand. fi., 1, 4935. Vei şi î. ITI a lucrărei noastre, 
p. 583, 584. Cpr. art. 1058, 1060 Cod. Calimach. 

*) Cpr. Pothier, II, 585. Demolombe, XXVIII, 242. Pand. fe. 
I, 4936. Baudry, II, 1084. Laurent, XVIII, 243, 251. Du- 
ranton, XII, 275. Larombitre, III, art, 1971, No. 4. C. 
Bucureşti, Dreptul No. 13 din 1887. . 

3) Cpr. Pothier, ÎI, 583. 'Phiry, 11, 75. Laurent, XVIII, 244. 
Baudry, II, 1085. Demolombe, XXVII, 944. Marcad6, IV, 
159, 163. Pand. fr., 1, 4938. Duranton, XII, 295. Larom- 
biere, III, art. 1271, No. 4. Giorgio Giorgi, VII, 348: Trib. 
Bacău, Dreptul No. 60 din 1896.—Astfel, o donaţiune nulă 
în privinţa formelor nu: va putea fi novată, adecă confir- 
mată (art. 1168), Cpr. Laurent, XVIII, 244. Pan. fr., 1, 
4941. Cas. rom. Curierul judiciar, No. 22, din 16 martie 1900. 
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Casul în care Novaţiunea va fi de asemenea considerată ca neave- 
face obiectul Nită, dacă lucrul care face obiectul primei obligaţiuni, nu mai 
primei oblig. există prin caz fortuit, în momentul contractărei celei de a a perit prin . , a. + - de . . caz fortuit, doua. Debitorul care ar fi plătit ceva în baza obligaţiunei 

celei noi va avea deci contra creditorului acțiunea în re- 
petiție, pentru că, în asemenea. caz, el a plătit un lucru 
nedatorit (art. 992 urm.). De câte ori însă perderea lucru- 
lui va fi imputabilă debitorului, și va pune în sarcina lui 
o obligaţie în daune, această din urmă va putea. servi de 
bază novaţiunei 1). 

Novarea unei O obligaţie condițională poate de asemenea fi novată 
oblis. con- prin o obligaţie pură și simplă, pentru că obligaţia con- 

i dițională există. Dacă condiţia se îndeplinește, ea are e- 
fect retroactiv (art. 1015); dacă ea nu se îndeplinește, 
obligaţia n'a avnt nici odată ființă, şi prin urmare, nici 
novaţia 2). 

Novarea u- In cât priveşte obligaţiile cu termen, executarea, lor 
nei oblig cu find singură în suspensie, ear nu și existența lor (art. termen. 

1022), se înţălege că ele pot fi novate. Novaţiunea, în 
asemenea caz, va avea loc de îndată, și de câte ori a, 
doua obligaţie va fi fără termen, creditorul va putea ime- 
diat să urmărească pe debitor, cea d'intăi obligație fiind 
stensă. "Termenul nu se socotește adaos în a doua obli- 
gaţie *). 

Obligaţii na- Am vedut că numai obligaţiile care au ființă pot fi 
Controversă, ——————— 
Oblig. anu- O obligaţie anulabilă numai, poate însă fi novată, fiind 

labilă, că ea există și poate fi ratificată. Executarea voluntară fi- 
ind un mod de ratificare tacită (art. 1167, 1190), novaţiu- 
nea echivalează cu plata, adecă cu executarea. Cpr. Thiry, 
III, 75. Baudry, II, 1085. Marcad6, 1V, 760. Veqi şi Pand. 
fr., 1, 4942 urm.—In caz însă când obligaţia va fi anulată, 
novaţiunea, va fi neavenită. Baudry, Marcade, loco supră cit. 

1) Laurent, XVIII, 244. Demolombe, XXVIII, 243. Larom- 
biere, III, art. 1271, No. 5. Aubry et Rau, IV, $ 324, p.212. 
Molitor, op. cit., III, 1033. Pand. fr. 1, 4937. 

2) Pothier, II, 585. 'T. Huc, VIII, 105, p. 141. Thiry, III, 75. 
Baudry, II, 1085. Aubryet Ran, foco cit. Pand. fr., L, 4945 
urm. Demolombe, XXVIII, 258. Laurent, XVIII, 249, 950. 
Larombitre, III, art. 1271, No. 6. Cpr. L. 8, $ 1; L.14,$ 
1, Dig., 46, 2, De novationibus. 

5) Larombidre, III, art. 1271, No. 9. Duranton, XII, 302. 
Molitor, op. cit., III, 1033, în fine. Pand. fe., I, 4949. Cpr. 
L. 5 şi L. 8, $ 1, Dig., 46, 9, De novationibus.
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novate, de unde Laurent trage conclusia că obligaţiile na- 
turale nu pot fi novate, pentru că ele nu există, de vre- 
me ce nu sunt garantate prin o acţiune 1). Obligaţia na- 
turală își are însă fiinţă, și din lipsa de acţiune nu se 
poate conchide la inexistenţa ei. In adevăr, obligaţia na- 
turală există, de oare ce acel carea plătit-o în cunoștință 
de causă, nu poate să ceară plata înapoi. Faptul că debi- 
torul poate s'o plătească dovedește că ea există, ori ce 
plată presupunând o datorie (art. 109%, $ 1)2). 

Dar dacă, obligaţiile naturale pot fi novate, ca uneleObligaţii mo- 
ce pot fi plătite, obligaţiile pur morale sau de conştiinţă "e 
nu pot servi de bază unei plăţi, și prin urmare, nici no- 
vaţiunei 3). 

Aceiaș soluţie este generalmente admisă şi în privinţa Oblig. resul- 
datoriilor care resultă din joc sau din prinsoare 4). sate din Joe 

soare. 

2" Creaţiunea unei obligaţiuni no. 

Pentru ca novaţiunea să poată avea loc, o obligaţie Casul în care 
nouă trebue să înlocuească pe acea veche. De câte ori Olig; nouă 

tentă. 

1) Laurent, XVII, 29 şi XVIII, 245, 569 şi XXVII, 217. In 
acelaş sens, Giorgio Giorgi, 1, 57 urm. și VII, 351. 

:) Vedi autoritățile citate supră, p. 18, nota 2, şi la aceste 
autorităţi, adde: Larombitre, III, art. 1235, No. 9 şi art. 
1271, No. 10. Baudry et Wabhl, Jeu et puri, 102. Cpr. L. l, 
$ 1, Dig., 46, 2, De novationibus, unde se dice: „Non înte- 
rest qualis proecessit obligatio, seu civilis, seu naturalis, qualis- 
cungue sit, novari potesti. 

5) "TD. Huc, VIII, 105. Vegi şi supră, p. 18. 
*) Cpr. autorităţile citate supră, p. 17, nota 4, şi adde, în a- 

celaş sens: 'P. Huc, XI, 309. Pană. fr., 1, 4939 şi decisiile 
citate acolo. Guillouard, Jeu et pari, 67. Baudry, III, 882, 
Arntz, 1V, 1437. Baudry et Wabl, Jeu et Pari, 1092. Gar- 
sonnet, Py. civ., Î, p. 462, nota 14. Colmet de Santerre, 
VIII, 178 bis 1. Jurisprudenţa este în acelaş sens. Vedi D. 
P. 86. 1. 305. D. P. 89. 1. 145. Sivey, 89. 1. 10. Pasicrisie 
Velge, 92. 2. 17 şi 95. 2. 216. — Vedi însă C. Paris: Sirey, 
83. 2, 57. Vedi şi Laurent (XXVII, 217), care dice că a- 
cei cari admit novaţiunea. obligaţiilor naturale ar trebui, 
pentru a fi logici, să admită şi novarea datoriilor provenite 
din joc sau din prinsoare. La aceasta se respunde însă că 
aceste obligaţiuni au o causă reprobată de lege. Chr. C. 
Limoges, Râpert. Dalloz, Jea et pari, 50, nota 1. 
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deci, obligaţia nouă va fi radical nulă, sau mai bine dis 
inexistentă, novațiunea va fi cu nepatinţă ?). 

Casul când 
oblig. nouă 
este numai 
anulabil 

Controversă. 

Dacă a doua obligaţie, în loc dea fi inexistentă, este 
numai anulabilă, precum ar fi, de ex., în casul în care ea 

a. ar îi fost contractată de un minor sau de-o femee mări- 
taţă neautorisată, această obligaţie având ființă, novaţiu- 
nea va avea loc, de câte ori nulitatea ei nu se va cere. 
Dacă însă obligația nouă va fi anulată, chestiunea este 
controversată. Unii susțin că, în toate casurile, prima obli- 
gație remâne stânsă, stângerea acestei obligaţiuni resul- 
tând din renunţarea creditorului. Din împrejurarea că noua 
obligaţie n'a putut să se formeze, nu trebue să se con- 
cludă, dic acești autori, că vechia obligaţie nu s'a stâns, 
pentru că creditorul a putut să aibă intențiunea de a re- 
nunța la dânsa, cu toată nulitatea, obligațiunei celei noi ?). 

Se poate, ce e dreptul, ca să fie astfel, și va fi, în a- 
dever, când se va dovedi că creditorul, cunoscând causa - 
nulităţei obligaţiunei celei noi, s'a mulţămit cu dânsa, ceea 
ce poate să deie operaţiei un caracter aleator. Dacă însă 
această dovadă nu este făcută, anularea obligaţiei celei 
noi va face ca novaţia să fie neavenită, și obligația pri- 
mitivă să remâe în picioare 3). 

Aceiaș soluţie este admisibilă în caz când a dona obli- 
gaţie ar fi contractată de un al treilea 4), 

Casul când 
oblig. nouă , N AQ . ca a țio-Va fi şi ea condiţională, şi prin urmare neavenită, de câte este condi 

nală. 

Dacă a doua obligaţie este condiţională, novaţiunea 

ori condiţia nu se va” îndeplini, afară de casul în care păr- 
țile ar fi înțăles a înlocui o obligaţie certă prin o obliga- 
ție necertă de o valoare superioară, ceea ce implică o ope- 
rație aleatorie *). 

  

1) 

” 

3) 

4 

Baudry, II, 1085. Thiry, III, 75. Pana. fr., 1, 4954, 4955. 
Laurent, XVIII, 252. Aubry et Rau, IV, $ 324, p. 213. 
Mareade, IV, 163. 'Prib. Bacău, Dreptul No. 60 din 189. 
Larombiere, III, art. 1272, No. 2. Duranton, XII, 282. Cpr. 
L. 1, $1, Dig., 46, 2, De novationibus şi Instit., III, 29, 
Quibus modis obligatio tollitur, $ 3. , 
1. Huc, VIII, 106. Aubry et Rau, IV, $ 324,.p. 215, t. şi 
n. 23 şi 24. Demante, V, 220 bis II. Laurent, XVIII, 254. 
Demolombe, XXVIII, 250 urm. Baudry II, 1085. Mourlon, 
II, 1407. Pand. fe., 1, 495Turm. 
Vedi autorii citați în nota precedentă. 
Pothier, II, 586. 'T. Huc, VIII, 106. Thiry, III, 75. Aubryet
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Capacitatea parților contractante. 

Art. 1129.-—Novaţiunea nu se operă de cât intre persoane 
capabile. (Art. 950, 952 C. C. Art. 1272 C. fe). 

La Romani și în teoria lui Pothier (II, 590 urm.), capa- 
citatea pentru a face o novaţiune era acea cerută pentru 
a primi plata, fiind că acel care novează primeşte ca plată 
noua obligaţiune. Codul actual a respins însă această teo- 
rie, și cu drept cuvânt, pentru că creditorul care primește 
plata, primeşte ceea ce i se datorește; pe când creditorul 
care face o novaţie, nu primește ceea ce stipulase, ci re- 
nunță la beneficiul primei obligaţiuni ; de unde resultă că 
el va fi în pagubă de câte ori obligaţia cea nouă va fi 
mai puţin favorabilă de cât cea veche. Novaţiunea fiind 
deci cu totul altă ceva de cât plata, capacitatea cerută pen- 
tru primirea plăţei nu poate fi suficientă pentru a face o 
novaţiune !). 

Pentru ca creditorul să poată face o novaţiune, tre- Nov. erean- 
bue deci să fie capabil de a dispune de creanţă, fina ti solide. 
că el renunţă la beneficiul vechei obligaţiuni, pe care o 
înlocueşte prin cea nouă; de unde resuită că cocreditorul 
solidar care are capacitatea de a primi plata, nu poate 
să noveze creanţa în cât privește plata celorlalţi cocre- 
ditori ?). | 

Aceiaş soluţie este aplicabilă în privinţa unuia din Nov, unei debitorii unei obligaţiuni indivisibile 3). idile 
In cât privește chestiunea de a se şti dacă epitropul Epitropul 

poate să facă o novaţiune, ea este controversată. După o poate el să 
părere, novațiunea ar fi permisă, fiind că, pe deo parte, Controversă. 
el are capacitatea de a primi ceea ce se datorește minoru- 

Rau, loco cit., p. 213. Mourlon, II, 1409. Demolombe, XXVIII, 
258. Laurent, XVIII, 254. Baudry, II, 1085.. Pand. fe., I, 
4963. Cas. fr. D. P. 54. 1. 347. Cpr. L. 14, Dig., 46, 2, 
De novationibus et delegationibus. —. 

') Cpr. Laurent, XVIII, 255. Pand. fr., 1, 4966. 
*) Vegi supră, p. 171, text şi nota 3, şi la autorităţile citate 

acolo, adde: Pothier, II, 591. 'Thiry, III, 21 şi 75. Pand. 
fr., 1, 197 şi 4968. Baudry, II, 1086. 'T. Huc, VII, 304 şi 
VIII, 107. Laurent, XVII, 269 şi XVIII, 256. Demolombe, 
XXVI, 183 şi XXVIII, 263. G. Giorgi, 1, 110, 116 şi 
VII, 406. 

*) G. Giorgi, VII, 406, în fine.
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lui, ear pe de altă parte, are dreptul dea întrebuința su- 
mele primite 1). Părerea contrară este însă mult mai juri- 
dică, pentru că, prin novaţiune, epitropul dispune de drep- 
turile minorului, drept pe care el nu'l are, după lege ?). 

Novarea din După rigoarea principiilor, ar trebui deci să decidem 
Pteiaii că nici bărbatul, în calitatea sa de administrator a ave- 
calitate de rei dotale, n'ar putea să noveze creanţele dotale, de cât 
po oietra: atunci când această creanţă ar consista în obiecte determi- 
averei dotale.nate preţeluite, care au devenit proprietatea lui (art. 1245). 

Cu toate acestea, soluția contrară este generalmen- 
te admisă și se decide că bărbatul ar putea, în toate ca- 
surile, să noveze creanţele dotale ale femeei, pe respon- 
sabilitatea sa, pentru că novaţiunea ar fi câte o dată sin- 
gurul mijloc de a trage foloase din o creanţă dubioasă 3), 
soluțiune care era admisă și în vechiul drept francez i) 

Novarea din Usufructuarul unei creanţe sau unei rente nu poate însă 
Ata]; so noveze fără învoirea nudului proprietar, pentru că el 
unei exeanţe are numai dreptul de folosință și de administraţie, nu însă 
“vento. și dreptul de înstrăinare, care nu “i se cuvine de cât în 

caz de quasi-usufruct (art. 526)5). 
Novarea din Ce trebue să decidem în privinţa unui mandatar ge- "țea i . - a . mandatar neral (procurator omnia bonorum) 2 Pothier întemeinduse 

general. pe dreptul roman %), admitea și doctrina admite şi astădi, 

) 'P. Huc, III, 383 și VIII, 107. Demolombe, VII, 668 şi 
XXVIII, 265. Larombitre, INI, art. 1272, No. 4. „Putor po- 
test novare, si hoc pupillo expediat“. L. 20, $ 1, Dig, 46, 2, 
De novutionibus. 

:) Laurent, XVIII, 256. Vedi și sistemul intermediar a. lui 
Aubry et Rau (IV $ 324, p. 214, 215), după care, epitro- 
pul ar putea să facă novațiunea sub respunderea sa, de 
câte ori ar fi vorba de o creanţă chirografară negarantată 
prin nici o siguranţă specială. Cpr. în acelaş sens, Magnin, 
Minorites, II, 1095. Frâminville, Idem, L, 964, 50. Vedi asupra 
acestei controverse, Pand. fi., Oblig., L, 4969. Repert. Dal- 
loz, Supplem., Oblig., 960. 

3) Cpr. Pothier, II, 592. .Rodiăre et Pont, 7r. du contrat de 
mariage, III, 1862. Vedi şi Larombiăre, III, art. 1272, No. 4. 

1) Pand. fr., Mariage, II, 9136. 
*) Demolombe X, 321. Laurent, VI, 414. Aubry et Rau, II, 

$ 230, p. 491 şi:p. 696 din ediţia 5-a. Pand. fr., 1, 4972. 
Cpr. C. Bordeaux, Sirey, 48. 2. 183. 'Trib. Loudun, Dreptul 
din 1881, No. 24. Vedi şi t. [la lucr. noastre, p. 561. 

% LD. 20, $ 1, Dig., 46, 2, De novationibus.—Este însă de 0b- 
servat că, la Romani, acel care avea dreptul de a primi
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după dânsul, că mandatarul general al creditorului poate să 
facă novaţiune, nu însă și mandatarul învestit numai cu 
dreptul de a primi -plata de la debitor, pentru că man- 
datul acestuia fiind limitat, non debet egredi fines mandati 1). 

Din cele mai sus expuse resultă că un adjectus solu- 
Hionis gratia, nu are facultatea de a consimţi o novaţiune 2), 

Pănă acum n'am vorbit de cât de creditor ; din art. Capacitatea 
1129 resultă însă că și debitorul trebue să fie capabil de debitorului. 
a se obliga, fiind că el contractează o nouă obligaţie 3). 

In ori ce caz, partea care a fost incapabilă va putea Art. 92. 
singură să propue incapacitatea şi să ceară anularea no- 
vațiunei (art. 952); de unde resultă că novaţia consim- 
ţită de un incapabil va remânea validă, dacă partea în 
drept. nu propune nulitatea 4). 

Voinfa de a nota (animus novandi). 

Art. 1130.—Novaţiunea nu se presupune. Voința de ao 
face trebue să resulte evident din act. (Art. 1132 urm. Art. 
1273 C. fr.). 

dut, 
Prin novațiune, creditorul renunţă, după cum am vă- 
la creanța primitivă; ori, fiind de principiu că re- 

nunțările nu se presupun $), din împrejurarea că creditorul 
a înţeles să dobândească o nouă creanţă nu se poate trage 
conclusia neapărată că el a înţeles să renunţe la cea ve- 
che ; de aceea, art. 1130 statornicește principiul că voința 
de a face o novaţiune nu se presupune și că ea trebuește 
să resulte neîndoios din act, adecă din convenţiune €). 

) 

ww
 

—
 

) 

%) 
5 

plata, putea în genere să noveze: Cui recte solvitaur, îs etiant 
novare potest. L. 10, Dig., loco cit. 
Pothier, II, 592. Molitor, op. cit., 1031. Demolombe, XXVIII, 
266. Pand. îr., 1, 4971. Larombiâre, III, art. 1979, No. 4. 
G. Giorgi, VII, 406. 
G. Giorgi, loco cit., Molitor, III, 1031. Vedi în privinţa a- 
celui adjectus solutionis gratia, supră, p. 462, text şi nota 2. 
Astfel, comerciantul declarat în stare de faliment, nu poate Art. 720, ş 
să se oblige, în urma încetărei plăţilor, prin novaţiune. A-ultim C. com. 
semenea obligaţie ar fi nulă faţă cu masa creditorilor (art. 
720, $ ultim Cod. com.). Vei asupra acestui text, Cala- 
mandrei, Del fallimento, I, p. 149 urm. Cuzzeri, 11 Cod. di 
comm. commentato, VII, p. 145 urm. 
Cpr. Thiry, INI, 15. Pand. fe. 1, 4913. Laurent, XVIII, 
258. Duranton, XII, 219. Demante, V, 220 bis II. 
Veqi supră, p. 658, text şi nota 2. 
Acest principiu este admis şi în materie comereială ; nu-



678 COD. CIV.—CARTEA III.—TIT. IIL.—CAP. VIII.—S-a II-a.—A RT. 1130, 

Primirea u- Prin aplicaţiunea acestui principiu, jurisprudența, de- ee cide, cu drept cuvânt, că primirea de cătră creditor, chiar p. 0 datoriefără reservă, a unor efecte negociabile subscrise pentru o mu cupânde datorie anterioară, nu constitue de cât un mod de plată o novaţie, ear nu 0 novațiune. Astfel, în ipoteza de mai sus, dacă Controversă. | vesupunem că cumpărătorul unui imobil, în loc dea plăti 
vândetorului prețul în bani, a subscris niște bilete la or- 
dinul stu, nu există novațiune, în cât privilegiul vândă- 
torului nu va înceta de a avea fiinţă 1), 

E veluugirea Simpla prelungire a termenului de plată nu constitue 
"de asemenea o novaţiune 2), 

Voința de a Din împrejurarea că novaţiunea trebue să resulte în "ave poate nod neîndoelnic din act, după cum se exprimă art. 1130, 
n'ar trebui să credem că ea trebue să fie constatată prin 
un act scris, pentru că ea nu este un act solemn și nici 
nu era vre o rațiune ca să se deosebească în această pri- 
vinţă, de celelalte moduri de stângere ale obligaţiilor. Prin 
act, legiuitorul înţelege aci sd quod actum est,.adecă con- 

  

mai proba diferă. Lyon-Caen et Renault, Droit comm., III, 41 şi VII, 541. Vedi înfră, p. 679. Astfel, forma comercia- lă, dată convenţiunei intervenită între părți, este indiferentă, 
de câte ori intenţiunea de a .nova nu resultă în mod ela 
din convenţie sau din diteritele împrejurări ale causei. TPrib. 
Paris, 24 Nov. 1885, Pand. fr., 1, 5000. 

1) Cpr. Trib. Ilfov, Dreptul No. 29 din 1884. Cas. fe. D. P. 
79. 1. 71. Sirey, 79. 1. 301. 'Prib. reg. superior din Carls- 
vuhe, Pand. Period. 87. 5. 35. 'Trib. Tours, Guz. Trib. din 
18 Nov. 1898. C. Alger, D.P. 97.9.301. Baudry, II, 1086. 
Repert. Dalloz, Supplem., Ovlig., 988 urm. Pana. fr., 1, 5133. 
Laurent, XVIII, 983. Demolombe, XXVIII, 297. Larom- bicre, III, art. 1273, No. 8.1. Huc, VIII, 113. Aubry et 
Rau, IV, $ 324, p. 218. Marcad6, IV, 768. Martou, Privil. 
e hypoth., IL, 410, 552. 'Troplong, Privil. et hypoth., IL, 199 bis.—Contră. Duranton, XII, 287. €. Lyon, Sirey, 34. 2. 99. *) Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1879, p. 273. Bulet. 1888, p. 113. Cas, fe. Pand. Period. 87. 1. 97. Pand. fr., 1, 5101. Demo- lombe, XXVIII, 280.—Tot astfel nu există novațiune, dacă datoria a fost numai mărită sau micșurată, dacă siguran- 
țele date din capul locului au fost modificate, dacă specia 
de obligaţie a fost schimbată, etc., ci trebue ca intenţia de a nova (animus novaudi) să fie clar exprimată de părţi, fie chiar și tacitamente, sau ca a doua obligaţie să fie neapă- 
rat incompatibilă cu cea dintăi. Cpr. Cas, fr. D. P.76.1. 
438 şi Sirey, 76. 1. 102. D. P. 78. 1. 300 şi Sirey, 78. 
1. 415.



„DESPRE NOVAȚIE.—ART. 1180, 

venţia părţilor (argum. 4 coutrario din art. 1132) 1). Prin 
urmare, nu este nevoe ca voința de a nova să fie expresă 
sau formulată în termeni sacramentali ori echipolenţi, fi- 
ind destul ca ea să resulte în mod clar şi neîndoelnie 
din termenii convenţiunei sau din imprejurările causei, fie 
chiar şi în mod tacit 2). 

Naște însă întrebarea: cum se va putea dovedi in- 
tențiunea de a nova? Legea neregulând acest, punct în- 
tun mod special, se va aplica dreptul comun, ceea ce în- 
s&mnează că dovada testimonială și simplele presumțiuni 
nu vor fi admisibile de cât atunci când va fi vorba de o 
sumă mai mică de 150 lei, sau când va exista un înce- 
put de dovadă scrisă 2). 

In materie comercială însă, dovada testimonială şi pre- 
sumțiunele vor putea fi admise, independent de ori ce în- 
ceput de dovadă scrisă (art. 46 C. com.) 4). 

1) După art. 1132, delegaţiunea prin care un debitor qă ere- 
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Dovedirea 
intenţiei de a 
nova. Apli- 
„carea drep- 
tului comun, 

Materie 
comercială. 
Art, 46 C. 

com. 

Deosebire 
ditorului un alt debitor ce se obligă cătră densul și pe între novaţia 
care acest din urmă îl primeşte, nu operă novaţiune, dacă 
creditorul n'a declarat expres (expressis verbis) că descarcă, 
pe debitorul care a făcut delegaţiunea. Va să dică numai 
in caz de delegaţiune, declaraţiunea de novare din partea 
creditorului trebue să fie expresă; în celelalte casuri, ea 
poate fi și tacită. Cpr. Baudey, II, 1086, in fine. Vedi şi 
infră, explic. art. 1132, p. 694. 

*) Maread, IV, 764. 'Thiry, III, 75. Baudry, II, 1086. De- 
molombe, XXVIII, 269. Laurent, XVIII, 260. Pana. fr. 1, 
4951 urm. Monrlon, II, 1404. '7. Hue, VIII, 108. Aubry et 
Rau, IV, $ 324, p. 217, t. şi nota 28. Cr. Cas. fi. Pand. 
Period. 93. 1. 10. Trib. Figeac, Pand. Period. 95. 9. 341. 
C. Nancy, D. P. 96. 2. 182. C. București, Dreptul No. 48 
din 1885.—După o constituţie a lui Justinian (L. 8 Cod. 
VIII, 42, De novationibus), intenţiunea de a nova, trebuea să 
fie declarată în mod expres (speciuliter), însă această dispo- 
siţie n'a fost urmată nici în dreptul vechiii francez, după 
cum atestă Pothier (II, 594). Cpr. Larombiere, III, art. 1213, 
No. 1. Laurent, XVIII, 260, p. 279. 

5) Bandry, II, 1086. 7. Huc, VIII, 110, in fine. Pand. tf. I, 
4994. Demolombe, XX VIII, 270. Laurent, XVIII, 260, 261. 
Larombiere, III, art. 1273, No. 1. Aubry et Rau, IV, Ş 
324, p. 217, t. şi n. 29. Cas. fe. Pand. Păriod. 89. 1. 266. 
Sirey, 89, 1. 72. D. P. 94. 1. 60. Cas. belg. Pasicrișie, 42, 
1. 15. Cas. rom. Bulet. S-a 1, anul 1895, p. 599. 

“) Pand. fr., 1, 4999. Laurent, XVIII, 262. Lyon-Caen et Re- 

şi delegaţia.



Art. 1169. 

00D. CIV.—0ART. IIl.—TIT, IIL.—CAPIT, VIII.—S-a I-a.—ART. 1130, 

Faptele însă și presumțiile din care resultă novaţiu- 
nea trebue să dovedească în mod clar și neindoelnic in- 
tențiunea părţilor ; altfel novaţiunea n'ar avea loc ID). 

Partea care se pretinde liberată va trebui să dove- 
dească existența novaţiunei ce ea invoacă (art. 1169). Dacă 
intenţiunea părţilor este îndoelnică, ambele obligaţiuni vor 
fi cumulate, în loc de a fi înlocuite una prin alta 2) 

(ntentia păr- Cât pentru chestiunea de a se ști dacă, în lipsa unor 
tie de fapt, termeni expreși, intențiunea părţilor dea nova resultă sau 

Dreptul de 
control al + 
Curţei de 
casație. 

nu în mod îndestulător, aceasta este o chestiune de fapt, 
care atârnă de împrejurări ce se apreciază în mod suve- 
ran de judecătorii tondului, după termenii convențiunei și 
diferitele împrejurări ale causei 3). 

Dar dacă instanțele de fond constată şi interpretă 
întrun mod suveran faptele și actele din care părțile fac 
să resulte intențiunea lor de a nova, nu mai puţin adevărat 
este că aparține Curţei de casaţie dreptul de a controla și 
de a verifica de ce natură sunt faptele și împrejurările - pe 
care judecătorii fondului se intemeiează spre a admite no- 
vaţiunea, și de a cerceta în drept dacă faptele, așa cum 
ele sunt stabilite, întrunesc caracterele legale ale novaţiu- 
neji. Această soluțiune, singură juridică, a fost consa- 
crată atât de Curtea noastră supremă, cât şi de Curtea de 
casaţie din Francia 4). 

nault, Droit comun. TIL, 41. Cpr. Cas. fe. şi C. Angers, D. 
P. 54. 1. 348. D. P. 89. 5. 327. No. 8. D.P.69. 9.8. 

') Trib. Buorgoin, 25 Ianuar 1889. Pand. fr., 1, 5001. 
*) 7. Huc, VIII, 110, în fine. Pand. fr., 1, 4975. _ 
3) Cpr. Cas. fr. Sirey, 32. 1. 859. D. P. 54. 1. 437. D.P. 35. 

1. 159. Pand. Period. 93. 1.70. D. P. 9. 1. 472. Pad. 
Period. 91. 1. 32. Cas. rom. Bulet. S-a I, anul 1885, p. 163, 
Bulet. 1890, p. 1431. Vedi şi decisiile citate de Crepon, 
Pouriois en cassation, III, 865 urm. Cpr. Duranton, XII, 294, 
Pand. fr., 1, 5006 urm. Baudry, II, 1086. 

*) Opr. Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1885, p. 702. Bulet. 1891, p. 
1045. Cas. fr. D. P. 67. 1. 433 şi Sirey, 68. 1.70.D.P. 
84. 1. 286. D.P.85. 1. 251. D.P.87. 1. 269. Pand. Period. 
ST. 1. 97. Sirey, 92. 1. 59. Pand. fe., £, 5013 um. Demo- 
lombe, XXVIII, 271. Laurent, XVIII, 263. Mareade, IV, 
111. Larombidre, III, art. 1271, No. 3. Crâpon, Poureois eu 
cassation, III, 865 urm. Aubry et Rau, IV, $ 324, p. 221. 
T. Huc, VIII, 110.



EFECTELE NOVAŢIEI.— PRINCIPII GENERALE. 

Efectele novaţiunei. 

Principii generale. 

Efectul novaţiunei este, dice Pothier (II, 599), dea 
stânge prima obligaţiune, ca și cum ea ar fi plătită. Intre 
novaţiune și plată există însă această deosebire că, în mo- 
mentul stângerei datoriei primitive, o nouă obligațiune iea 
locul acelei vechi !). Datoria cea nouă nu are însă nici 
matura, nici efectele celei vechi. Astfel, în privinţa ches- 
tiunei de a se ști dacă noua datorie este productivă de 
dobândă și de ce dobândă anume, nu se va avea în vedere 
datoria veche, care este stânsă. Această chestiune se va 
decide exclusiv după condiţiile în care datoria nouă a fost 
contractată. 

Deci, dacă o datorie comercială a fost substituită 
celei civile, dobânda va fi acea comercială, adecă 60%/,, 
după cum ea va fi acea civilă, 5%/6, dacă, din contra, o 
datorie civilă a fost, substituită celei comerciale ?). 

Datoria veche va remânea, stânsă și ea nu va renaşte, 
chiar dacă creditorul n'ar putea să aducă la îndeplinire 
noua obligaţie a debitorului seu, sau dacă ea ar fi în urmă 
anulată 5), pentru că novațiunea este pusă pe aceiaș treaptă 
cu plata, şi datoria veche este considerată ca plătită, de 
vreme ce este înlocuită prin alta valabil contractată; 05h- 
gatio semel extincta non reviviscit. Inexecutarea obligaţiu- 
nei noi n'ar putea să redea viață celei vechi de cât în 
baza unei condițiuni resolutorie stipulate în contractul de 
novațiune, pentru casul când obligaţia nouă n'ar putea fi 
adusă la indeplinire. Nimic n'ar împedeca, în adevăr, pe 
creditor de a stipula asemenea clausă, care ar fi validă în 
virtutea libertăței convențiunelor (art. 969), pentru că 
creditorul poate să nu renunțe la prima sa creanță de cât 
sub condiţiunea de a putea fi plătit prin executarea ce- 
lei de a doua 4). 

2) Cpr. Laurent, XVIII, 242, 322. Pand. fr., 1. 5431. Vegi şi 
supră, p. 662, nota 3. | 

*) Laurent, XVIII, 322. Pand. fr., 1, 5431. Demolombe, 
XAXVIII, 333. 

3) Dacă însă obligaţia cea nouă ar fi radical nulă, sau mai 
bine dis inezistentă, novaţiunea n'ar avea loc. 'Thiry, III, 
16. Vedi şi supră, p. 673, 614. 

*) Demolombe, XXVIII, 334, 335. Pand. fe., 1, 5433, 5435. 
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Din cele mai sus expuse resultă că novațiunea ope- 
vată prin o daftio în solutum, stânge cu desăvârșire, afară 
de casul unei reserve contrare, privilegiile și ipotecele care 
garantau vechia creanţă, şi că aceste siguranţe nu vor re- 

Controversă,naște nici în casul în care creditorul ar fi evins din lucrul 
primit drept plată. Art. 1683 prevede, în adever, că dacă 
creditorul primeşte de bună voe un imobil sau alt lucra 
în plata datoriei principale (dalio în solutum), fidejusorul 
vemâne liberat, chiar când creditorul a fost evins din a- 
cel lucru, disposiţie care dovedeşte, după cum au spus-o 
anume oratorii Guvernului șiai 'Tribunatului '), că evicţi- 
unea obiectului primit în plată nu face să renască vechia 
obligaţiune, stânsă în mod definitiv prin novațiune, ci poate 
numai să deschidă în folosul creditorului o nouă acţiune, 
lipsită însă de accesoriile creanţei primitive 2). 

  

, 

Larombi&re, III, art. 1278, No. 5 şi 1981, No. 4. Aubryet 
Rau, IV, $ 324, p. 921. Demante, V, 228 bis III. 
Vedi Locr6, Lâgisl. civile, t. XV, p. 330, No. 24; p. 349, 
No. 27 şi p. 388, No. 30. 
Vedi în acest sens, Aubry et Rau, III, $ 29, ab initio; p. 
486 şi p. 812 din ed. a V-a, text și nota 4; t. IV, $324, p. 221. Laurent, XVIII, 323 şi XĂXI, 363. Arntz, IV, 1914. Colmet de Santerre, IX, 161 bisIl. Demolombe, XXVIII, 288—993. Baudry et Loynes, Privil. et hypoth., 
III, 2251. Larombitre, III, art. 1218, No. 6. Grenier, Hy- poth., II, 502. Andre, Tr. pratigue du regime hypothtcaire 
(Paris, 1886), 108. Duranton, XII, 82. Pana. fr., I, 5438.— Coutră. P. Pont, Privil. et hypoth., II, 1930. Marton, Idem, 
IV, 1336. Troplong, Aypoth., IV, 847 urm. G. Giorgi, VII, 304. Mourlon, III, 1666. Aceşti autori, întemeinduse pe au- toritatea lui Domat (Lois civiles, III, tit. 1, S-a VII, No. 
6), consideră datio in solutum ca neavenită în caz când pri- 
mitorul plătei ar fi evins din lucrul primit, sub cuvânt că. darea în plată mar opera de cât o stengere condiţională, 
subordonată transferărei definitive a proprietăţei obiectului 
dat în plată. 

Această chestiune era controversată si în dreptul =voman, 
căci, pe când Marcian susţinea că evicţiunea face să re- nască vechia datorie, manet pristina obligatio (L. 46, Pr, 
Dig., 46, 3, De solutionibus), Inlian voea din contra ca ve- 
chia obligaţie să remâe stânsă (L. 24, Pr. Dig., 13, 1, De pigneratitia actione). Aceiaş contradicere există şi în consti- 
îmţiile împărăteşti. Cpr. L. 8, Cod., 7, 45, De sententiis e! 
iuterlocutionibus omnium judicuin ; L. 4, Cod., 8,45, De eric- 
tionibus). Vedi asupra acestor texte Troplong, op. cit. S49



EFECTELE NOVAȚIEI.—ART. 1134—1136. 

Efectele novaţiunei în privința privilegiilor și ipotecelor. 
Art. 1134.— Privilegiile şi ipotecele ereanţei celei vechi nu 

le are şi creanţa ce'i este substituită, afară de casul când cre- 
ditorul le a reservat expres. (Art. 1128, 1135, 1137, 1153, 1800, 
10 C, C. Art. 1814 C. Calimach. Art. 1978 C. f.). 

Art. 1135.—Câud novaţiunea se operă prin substituirea u- 
nui nou debitor, privilegiile şi ipotecele primitive ale creanţei nu 
pot trece asupra bunurilor noului debitor. (Art. 1091, 1128, 1136 
urm. C. C. Art. 1279 C. fr.). 

Art. 1136.—Când novaţiunea se operă între creditor Și 
unul din debitorii solidari, privilegiile şi ipotecele vechei cre- 
anţe nu se pot reserva de cât asupra bunurilor acelui care con- 
tractă noua datorie. (Art. 1047, 1131, 1137, 1769 C. C. Art, 
1280 C. fr.). 

Novaţiunea făcând parte din modurile de stângere ale 
obligațiilor (art. 1091), obligaţia novată, adecă acea pri- 
mitivă, este stânsă ca şi cum ar fi fost plătită ; şi fi- 
ind că obligaţia principală este stânsă, se înțelege că vor 
fi stense şi accesoriile sale, privilegii, ipoteci (art. 1134, 
1800, 1%)1), fidejusiune (art. 1137, $ 2), ete. 

Acesta fiiind principiul statornicit de lege, garanţiile 
care asigurau vechia creanţă ar fi trebuit să fie stânse 
pentru tot-deauna, remănând ca debitorul să constitue al- 
tele pentru noua datorie. Cu toate acestea, prin derogare de 
Ja dreptul comun, legea permite părților, atilitatis causa, 
de a conveni, prin o clausă expresă *) şi prin însuş contrac- 

urm. G. Giorgi, VII, 301. Aceiaş controversă exista şi în 
dreptul vechiii- francez. Cpr. Pothier, 0blig., II, 406, 594 şi 
Vente, INI, 604. Demolombe, XXVII, 291. Pana. fr., 1, 5438. 

') »Noratione legitime facta, liberantur hypothecee et Pignus, Usu- 
ne non currunt“. L. 18, Dig., 46, 2, De novationibus. Vedi 
Şi L. 11, $ |, Dig., 13, 7, De pigneratitia actione, citată 
textual infră, p. 684, nota 2. 
In acest caz însă, ca și în altele de asemenea natură, nu 
se cere ca părțile să întrebuinţeze termeni sacramentali, 
fiind suficient ca voinţa lor de a întinde la nona creanță 
garanţiile care asigurau pe cea veche să resulte neîndoel- 
nic din cet, după cum se exprimă art. 1130, adecă din con- 
venţia lor. 

[Că
 

—
 

SS
 

Astfel, de câte ori novaţiunea, se îndeplineşte prin sub- Ce însăm- 
stituirea unei noi creanţe acelei vechi, fie prin schimbarea 0- pază olausa 
biectului obligațiunei, fiie prin schimbarea titlului ei, credi- fără novație. 
torul n'are de cât, să declare că actul are loc fără novaţie. 
Aceste cuvinte nu pot să însâmneze alt ceva de cât că 
debitorul va continua a fi obligat sub acelaş titul şi sub
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COD. CIV.—CART. II1.—TIT. IIL.—CAP. VIIL.—S-a II-a. —ART. 1134—1136. 

tul sau actul de novaţiune, după cum se exprimă Pothier!), 
ca privilegiile și ipotecile care garantau vechia creanță să 
garanteze:și pe cea nouă, soluțiune care era admisă Şi 
în Codul Calimach 2). 

__ Aceasta n'ar trebui însă să se înțeleagă, raţional- 
mente vorbind, de cât pentru ipotecele convenţionale nu 
însă și pentru privilegii, căci nu se vede cum ele ar pu- 
tea fi transportate de la o creanță la alta, atunci când 
știut este că privilegiul atârnă de natura și calitatea cre- 
anţei (art. 1722), și că afară de excepţia prevădută de 
art. 1686—1688, în privinţa creditorului amanetar, el nu 
poate fi creat prin convenţia părţilor 3). Aceasta este atât 
de adevărat în cât un autor acusă legiuitorul de eroare). 
Cu toate acestea, legea fiind formală, creditorul va putea să 
'și reserve privilegiile, ipotecele convenţionale și chiar acele 
legale ?), care garantau vechia creanță, însă numai atunci 
când novaţia va avea loc prin schimbarea obiectului, fără 
schimbarea debitorului, pentru că, în asemenea caz, a doua 

  

aceleaşi garanții privilegiate sau ipotecare, ca şi în trecut. 
Cpr. Pothier, II, 595. Larombire, III, ant. 1218, No. 12. 
Pand. fe., 1, 5453. Demolombe, XXVIII, 345. Toullier D. 
IV, partea 1, 281. Cpr. T. Huc, VIII, 115. Laurent, XVIII, 
265. Cas. fr. D. P. 56. 1. 9%. 

1) Pothier, II, 599.—Deci, dacă reservele nu ar fi fost făcute 
prin însuş actul de novaţiune, siguranţele care gavantau 
vechia creanță ar fi defiinitiv stânse şi mar putea fi reîn- 
viate. Baudry, II, 1088. Demolombe, XXVIII, 344. Pana. 
fr., 1, 5452. G. Giorgi, VII, 424. Marcadg, IV, 181, în fine. 
Cpr. L. 30, Dig., 46, 2, De solutionibus. Vedi şi art. 1107, 
$ 1, supră, p. 601 urm., după care şi subrogația consimţită 
de creditor trebue să fie făcută întrun timp cu plata. 

*) „Driturile. chizeşiei, a amanetului şi altele, dice art. 1814 
din Codul Calimach (1378 C. austriac), care sunt. unite cu 
cea de mai înainte principală îndatorire, se stâng prin înc- 
îre (mnovaţie), dacă alcătuitoarele părți n'au hotărit alt ce- 
va pentru aceste îndatoriri“. „Novata autem debiti obligatio, 
pignus perimit, nisi convenit ut pignus repetutur“, L. 11, $ 
1, Dig., 13,7, De pigneratitia actione. Vegi şi L. 12, $5, 
Dig., 20, 4, Qui potiores în pignore, ete.—Art. 1153 preve- 
de un alt caz în care ipoteca poate să supraveţuească da- 
toriei pe care ea o garantează. Vegi infră, explic. acestui text. 

3) Cpr. Demante, V, 226 bis V. 7. Hue, VIII, 126. Artur, 
Revue critique, anul 1882, p. 226 urm. 

1) Taulier, Titorie raisonnde du Code civil, IV, p. 398. 
5) Cpr. Laurent, XVIII, 330. Pand. fe. I, 5454.



EFECTELE NOVAŢIEI.—ART. 1184—1156, 

obligaţie are în realitate aceiaș causă și se confundă așa 
dicând cu cea veche 1). Prin o asemenea reservă, credito- 
rul va conserva chiar rangul ce avea pentru vechia cre- 
anţă. Dacă datoria cea nouă este mai mare de cât acea 
veche, ipotecele nu vor fi conservate cu acelaş rang de cât 
pănă la concurenţa datoriei primitive ; altfel ele ar jigni 
pe creditorii posteriori în rang ?). Creditorul ar putea, ce 
e dreptul, făcând novaţie, să facă a i se consimţi o ipo- 
tecă pentru excedent, însă această ipotecă nu va avea, 
bine înţeles, rang de cât din diua inscrierei ei. 

S %
 IS
A 

Art. 1134 constituind o derogare de la dreptul co- Art. 1l3inu 
mun și ne vorbind de cât de privilegii și ipoteci, nu poate 
fi întins prin analogie la fidejusiune, pentru că fidejusorul 
ma garantat datoria cea nouă (art. 1656)3). 

“Daca novaţiunea are loc prin schimbarea debitorului, 
creditorul nu poate, nici chiar prin o reservă expresă, să 
facă să treacă privilegiile și ipotecele primitive asupra "bu- 
nurilor noului debitor. 

Aceasta este atât de evident în cât legiuitorul nu 
avea nevoe s'o spue; de aceea Acollas (II, p. 901) dice 
că această disposiţie cuprinde o naivitate î). In adever, ipo- 
teca neputând fi constituită de cât prin un anume act şi 
prin o inscripţie, nu se poate transporta ipoteca care gre- 

') Cpr. Thiry, INI, 75. Vigi6, II, 1532. Laurent, XVIII, 331. 
Demolombe, XXVIII, 350. Pand. fr. 1, 5455. Duranton, 
XII, 304. pe Hue, VIII, 196. Reserva privilegiilor şi a ipo- 
tecelor mai poate încă să aibă loc de câte ori novaţia se 
îndeplineşte prin schimbarea creditorului, debitorul remâ- 
n6nd acelaș (art. 1128, 3%), pentru că, în asemenea caz, nu- 
mai numele creditorului este schimbat, drepturile celor de 
al treile remânând intacte. Cpr. Laurent, XVIII, 331, Pand. 
îr., L, 5456. 

2) Cpr. Pothier, II, 599. 'Thiry, III, 76. Baudry, II, 1089. 
Demolombe, XXVIII, 343. Laurent, XVIII, 331. Demante, 
V, 296 his VI. Larombiăre, III, art. 1218, No. 11. Arntz, 
III, 224. Vigi6, II, 1532. Acollas, TI, p. 900, 901. 

3) 'Puiry, III, 16, p. '98, Baudry, II, 1088. Cpr. C. Galatz, 
Dreptul No. 61 din 1897. Nimie n'ar împedeca însă pe 
fidejusor de a garanta şi noua obligaţiune, aşa cum garan- 
tase pe cea veche, însă aceasta presupune un nou con- 
simţământ din partea lui. 

1) 'Pot cam în asemenea termeni se exprimă şi Demolombe, 
XXVIII, 352. 

se aplică la. 
fidejusiune. 

Art, 1135.
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vează bunurile unui debitor asupra bunurilor altuia. A- 
cest din urmă va putea însă să deie creditorului o ipote- 
că asupra bunurilor sale, însă această nouă ipotecă nu va 
avea, bine înţeles, rang de cât din diua inscripțiunei sale ; 
altfel sar fi jignit drepturile dobândite de alți creditori 
asupra bunurilor acestui debitor înainte de novație. Asu- 
pra acestui punct toți autorii sunt de acord ID), „Necesitatea Chestiunea este însă de a se şti dacă creditorul şi de- consimţt- .. o. . : RI mântului de- bitorul nou, care se obligă în locul debitorului primitiv, bitorului pri- pot sau nu, fără consimtemântul acestui din urmă, să re- Controversă Serve și să păstreze ipotecele care grevează bunurile sale 
pentru siguranţa datoriei noi. Pothier (II, 599) voea ca 
această reservă să nu poată fi făcută de cât cu consimţe- 
mântul vechiului debitor. Se susține însă că redactorii Co- 
dului au părăsit de astă dată pe călăuzul lor obicinuit și 
au admis teoria contrară. Pentru a se ajunge la acest re- 
sultat, după părerea noastră inadmisibil, se dice că art. 
1134 autorisă, în termenii absoluți, pe creditor a'și reserva 
privilegiile şi ipotecele care garantau vechia creanță şi că 
nimic nu lasă a înţelege că consimțământul proprietarului 
a cărui bunuri sunt grevate de aceste privilegii și ipoteci, 
ar fi necesar pentru eficacitatea acestei reserve; art. 1134 
ar fi astfel în perfectă armonie cu art. 1131, după care 
novaţiunea prin substituirea unui nou debitor se poate în- 
deplini fară concursul celui vechiă. Neluarea consimță&mân- 
tului vechiului debitor. nu'i aduce nici o pagubă, de vreme 
ce reserva făcută fără concursul lui nu și va produce e- 
fectele sale de cât în limitele vechei creanţe, fără ca sar- 
cina lui să devie mai grea 2). La aceasta se vespunde în- 
să, cu drept cuvânt, că art. 1134 prevede casul cel mai 
ordinar, adecă acel în care novaţiunea se face ca concur- 
sul vechiului debitor, în care, prin urmare, reserva privi- 

  

D Cpr. 'Phiry, III, 76. Laurent, XVIII, 331. Pand. fr. I, 5457. 
Demolombe, XXVIII, 352. Larombiere, III, art. 1979, No. 
1. Maread6, IV, '779. Baudery, II, 1089. Mourlon, II, 1413. 
Acollas, II, p. 901. 7. Huc, VIII, 197. 

:) Vedi în acest sens, 'Toullier D., IV, partea I, 312 urm. 
Duranton, XII, 310, 311. Demante, V, 226 bis III şi IV. 
Demolombe, XXVIII, 356, 357. Aubry et Rau, IV, $ 324, 
p. 225, text şi nota 54. Larombiere, III, art. 1280, No. 2. 
Pand. fi., 1, 5459, 5450, Giorgio Giorgi, VII, 495 urm. 
Vigi6, II, 15392.
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legiilor și ipotecelor este acceptată de dânsul. Singurul caz 
în care novaţiunea sar putea face fără cosimț&mântul ve- 
chiului debitor ar fi, după unii, acel al expromisiunei (art. 
1131) 1), şi casul de care ne ocupăm nu intră în ipoteza 
art. 1131, ci în ipoteza art. 1136. 

Acest din urmă text prevede, în adever, că de câte 
ori novațiunea se îndeplinește între creditor şi unul din 
debitorii solidari, privilegiile și ipotecele primitive ale cre- 
anței nu pot fi veservate de cât asupra bunurilor aceluia 
care contractează, noua datorie. Ori, ăceastă disposiţie este, 
de bună samă, aplicabilă și la ipoteza noastră. In adevăr, 
după acest text, creditorul care face novaţie cu unul nu- 
mai din debitorii solidari, nu poate, în cât privește ga- 
rantarea creanţei celei noi, să 'şi reserve privilegiile și ipo- 
tecele celei vechi asupra bunurilor codebitorilor solidari 
care n'au luat parte la novaţiune. Aceasta dovedește că 
privilegiul și ipoteca care garantează o creanţă, nu pot să 
fie afectate la asigurarea unei alte creanţe, fără consim- 
țemântul proprietarului bunurilor afectate la aceste ga- 
ranții 2). 

5) Vedi infră, p. 689. 
2) Art. 1136 nu însâmnează, în adever, că ori ce reservă a- 

supra bunurilor celorlalţi coobligaţi ar fi interdisă, după 
cum aceasta ar părea să resulte din text, ci numai că ase- 
menea reservă nu se poate face de cât cu consimț&mântul 
celorlalți coobligaţi, conform teoriei: lui Pothier (II, 599). 
Cpr. T. Huc, VIII, 128. Mourlon, II, 1415. Demolombe, 
XSVIII, 359. Laurent, XVIII, 332. Demante, V, 228 bis 
II. Aubry et Rau, IV, $ 324, p. 223, nota 55. Pand. fr. 1] 
5463. ! ) 
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Această disposiţie este criticată de autori din punctul de Critica art, 
vedere practic. Se dice, în adevăr, că creditorul care face 
o novaţie cu unul din codebitorii solidari, ar fi trebuit să 
'și poată reserva, pentru siguranța, creanţei celei noi, si- 
guranțele care garantau pe cea, veche, adecă ipotecele care 
afectau bunurile codebitorilor cu care eln'a făcut novaţiu- 
ne, întru cât asemenea reservă nu le ar aduce nici un pre- 
judiciu, de vreme ce situaţia lor ar remânea aceiaș. Cu un 
asemenea sistem S'ar înlesni novaţiunele. Cpr. Aubry et Rau, 
Jaco cit., nota 56. Larombiere, III, art. 1980, No.1 și 3. 
Demante, V, 228 bis II și III. Demolombe, XXVIII, 359, 
360. Duranton, XII, 305. Pand. fe. 1, 5464. 

Aşa dar, novaţiunea este criticată, pe de o parte, din causa 
veservelor pe care ea le autorisă (art. 1134), ear pe de alta, 
din causa acelor pe care ea le opreşte (art. 1136). Aceste 

1136.
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Așa dar, legiuitorul a admis și-de astă dată teoria lui 
Pothier, și casul nostru intră în ipoteza prevedută de art. 
1136 1). Art. 1280 din Ante-proiectul de revisie a lui Lau- 
rent este formal în această privinţă ?). 

Aplicarea 
art. 1136 la 

Acest text însemnând că ipoteca, poate fi reservată 
fidejusiune, ASupra bunurilor codebitorilor solidari, care consimt la a- 

ceastă reservă, vom aplica disposițiunea lui la casul unei 
novaţiuni făcute de creditor cu debitorul principal care'j 
a dat un fidejusor, și vom decide că creditorul nu va pu- 
tea, prin novaţiunea.făcută cu debitorul principal, să'şi ve- 
serve, fără consimțemîntul fidejusorului, ipoteca ce acest 
din urmă ar fi constituit asupra bunurilor sale. Această 
soluție resultă a fortiori din art. 1136, căci situaţia fide- 
jusorului, față cu creditorul, este mai favorabilă de cât 
acea a unui codebitor solidar 3). 

Aceiaș soluţie este aplicabilă, pentru aceleaşi motive, 
și fidejusorului care ar fi dat o garanţie reală pentru a- 
sigurarea datoriei debitorului principal (fidejusiune reală); 
așa că creditorul, care ar face o novaţiane cu debitorul 
seu, nu va putea să'și reserve, ca siguranță, pentru noua 
creanţă, ipoteca ce un terţiu “i-ar fi constituit asupra bu- 
nurilor sale, fără a se obliga personal cătră dânsul, ase- 
menea reservă neputând să aibă loc de cât cu consimț&mân- 
tul acestui terţiu 4). 

9) 

4) 

critici fac pe unii jurisconsulți să aprobe sistemul noului 
Cod german, care, după cum am v&dut, supră, p. 664, a eli- 
minat novaţiunea, lăsând practica să se desvolte sub impe- 
riul principiilor generale. Cpr. T. Huc, VIII, 199. 
Vedi în acest sens, Pothier, II, 599, şi nota de la p. 318 
a adnotatorului său, Bugnet. Baudry, II, 1088. 'Thiry, III, 
16. Mourlon, II, 1416. Laurent, XVIII, 331. Mass6-Verge, 
TIT, $ 566, p. 447:nota 13. Pand. fe, 1,5461. 7. Hue, VIII, 
127. Marcade, 1V, 780 urm.—Această din urmă soluţie, ad- 
misă de Pothier (II, 599), era consacrată și în dreptul ro- 
man: „Paulus respondit;: si creditor a Sempronio norandi 
danimo stipulatus esset, ita ut a prima obligatione in universum 
discederetur, rursum easdem ves a posteriore debitore sine 
consensu prioris obligari non posset. L; 30, Dig., 46, 
2, De novationibus. 
Cpr. Boissonade, Projet de C. C. pour b'lmpire du Japon, 
ÎI, No. 572, p. 642. Ved şi art. 518 din noul Cod japonez. 
Cpr. Aubry et Rau, IV, $ 324, p. 223, 224, text și nota 51. Pand. fr., 1, 5466. Demolombe, XĂVIII, 361. 
Aubry et Rau, loco supră cit. Demolombe, XXVIII, 362. 
Pand. fr., 1, 5466.



  

EFECTELE NOVAȚIUNEL.—ART. 1197, 689 

Cât pentru casul în care creditorul ar face o 'NOVa-Casul în care țiune cu un terţiu cu totul străin: datoriei, un ezpromissor, peoitorul ar care nar fi nici unul din debitorii săi solidari, nici debi- ţie cu un ex torul principal, de la care el a primit o fidejusiune Pers0- i troveaă, nală sau reală, chestiunea este earăş controversată : 
Unii decid, în adever, ca prin novațiunea făcută cu un ex»promissor străin de datorie, creditorul ar putea să'și 

reserve ipoteca asupra bunurilor codebitorilor solidari și a fidejusorilor, fără consimțământul lor 1); ear alţii susţin, din contra, și cu drept cuvânt, că ipoteca stabilită asupra 
bunurilor debitorilor solidari, liberaţi prin novațiunea fă- cută cu un terţiu, este stânsă și nu poate să renască de cât prin consimțământul lor 2), 

In ori ce caz, de câte ori reserva ipotecei vechei cre-Reserva ipo- anțe este cu putinţă, nu este nevoe ca ea să fie consim- pe ee ţită prin act autentic, această formalitate nefiind necesară nev ve dea fi de cât atunci când s'ar constitui o nouă ipotecă prin COn- rin ice venţia părţilor. In adever, reserva nefiind, în asemenea autentic. caz, de cât menţinerea, vechei ipoteci, poate fi consimțită 
prin actul care cuprinde novațiunea, fie acest act autentice sau privat 5). 

Efectele novațiunei în privința codebitorilor solidavi și a 
fidejusorilor. 

Art. 1137.—Codebitorii sunt liberaţi prin novaţiunea făcută între creditor şi unul din debitorii solidari. 
Novaţiunea făcută în privința debitorului principal libe- vează cauțiunele. (Art. 1039 urm., 1047, 1056, 1136, 1215, 1216, 1218, 1679 urm. C. C. Art. 1981 C. fr.) %. 

  

*) Demolombe, XXVIII, 363. Aubry et Rau, IV, ş 324, p. 224, t. şi n. 58. Demante, V, 222 bis 1. Pand. fr., 1, 5467, :) Laurent, XVIII, 333. Pand. fr., 1, 5468. 
3) Cpr. Maread6, IV, 781. Demolombe, XXVIII, 354. Pand. fr., 1, 5410, 
') Textul corespundător francez şi art. 1277 din Codul italian Paragr. ul- mai au încă un $, eliminat de legiuitorul nostra. Fată cum tim din textul se exprimă partea eliminată. „Cu toate acestea, dacă cre. fr. eliminat : A PRON Aud Po suna în Codul ditoral a cerut, în casul întăi, consimțemântul codebitori- nostru. Deo- lor, ea în casul al doile, acel al fidejusorilor, vechia cre- sebire de re. anţă subsistă, dacă codebitorii sau fidejusorii refusă de a dacţie numai consimți la noua obligaţie, si les codtbileurs ou les cautions aparentă. refusent bVacceder au novel arvangement“. Eată care este 

44
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Art. 1137,$1. Art. 1137 nu presiută nici o dificultate. In adevăr, 

Art. 1056, 

Art. 1038. 

novațiunea stângând datoria novată (art. 1091), de aici 
urmează, ca consecinţă, că în obligaţiile solidare, novaţiu- 
nea făcută de unul din debitori, liberează pe toţi ceialalţi 1), 
afară de casul în care creditorul ar fi cerut și consimţă- 
mentul lor (vedi supră, p. 689 nota 4). Aceasta nu este 
de cât aplicarea principiului înscris în art. 1056, după 
care debitorul solidar represintă pe codebitorii săi în toate 
actele care pot avea de efect stângerea sau micşurarea o- 
bligațiunei. 

Novaţiunea făcută cu debitorul și unul din cocreditorii 
solidari, nu liberează însă pe debitor de cât pentru partea 
acestui creditor. Creditorul solidar represintă, în adevăr, 
pe cocreditorii si, însă numai în actele care pot avea de 
efect conservarea obligaţiunei, nu însă și în acele care 
compromit sau distrug creanţa (art. 1038) 2). 

sensul acestui paragraf. Dacă creditorul n'a consimţit la 
novaţiune, de cât sub condiția suspensivă ca codebitorii 
solidari sau fidejusorii să accedeze la noua, datorie şi să se 
oblige pentru dânsa, şi dacă această condiţie nu se înde- 
plinește, novaţiunea nu'şi are fiinţă şi creanța primitivă sub- 
sistă cu toate efectele sale; dacă, din contra, codebitorii 
sau fidejusorii primesc a fi obligaţi pentru noua datorie, 
condițiunea se îndeplineşte şi novaţiunea este definitivă, 
Cpr. Mareade, IV, 183. Pand. fr., 1, 5444. Baudry, LI, 1090. 
Laurent, XVIII, 327. Demolombe, XXVIII, 365. Demante, 
V, 229 bis 1. 'Phiry, III, 76, in fine. 'P. Huc, VIII, 12. 
Acest principiu este deci aplicabil şi la noi, cu toată eli- 
minarea părței finale a textului fi., care, probabil, a fost 
înlăturată ca inutilă. In adevăr, creditorul putând să nu 
libereze de loc pe debitor, poate « fortiori să nu'l libereze 
de cât sub o condiţie suspensivă; dacă condiţia se în- 
deplineşte, novațiunea, este perfectă, ear dacă ea nu se în- 
deplineşte, novaţiunea este neavenită. Creditorul ar putea 
să supue novaţiunea şi unei condiţii resolutorie, stipulând 
că ea va fi considerată ca neavenită, dacă noua datorie nu 
este plătită. In acest caz, codebitorii şi fidejusorii nu vor 
fi liberaţi de cât sub condiţiune. Cpr. P. Huc, VIII, 135. 
Pand. fe., 1, 5446. Demolombe, XXVIII, 367. Larombitre, 
III, art. 1281, No. 4. 

1) Aceiaş soluţie este aplicabilă de câte ori novaţiunea 
are loc între creditor şi unul din debitorii unei obligaţii 
indivisibile. Cpr. art. 523 din Ante-proiectul Codului japo- 
nez, care este formal în această privinţă. 

2) 'Textul sus citat din proiectul Codului japonez este formal



  

EFECTELE NOVAȚIUNEI.—ART. 1137. SE 

Am vorbit pănă acum de Ş 1 a art. 1137, „care se 
ocupă de efectele novaţiunei în privinţa codebitorilor soli- 
dari ai aceleiaş datorii. 
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Paragraful 2 al acestui text este relativ la fidejusori.Art. 1137, $2. 
Novaţiunea făcută în privinţa debitorului principal, dice 
acest text, liberează pe fidejusori.  Fidejusiunea fiind un 
contract accesoriu 1), neaparat că nu va mai avea fiinţă 
în urma stângerei obligațiunei principale, şi această solu- 
ție este adeverară chiar dacă fidejusorul ar fi solidar 2 

Obligaţia principală putând din contra foarte bine să 
subsiste fără acea accesorie, novaţiunea făcută în privința 
fidejusorului nu va libera în genere pe debitorul principal, 
afară de casurile foarte rare în care ea ar fi fost fa- 
cută în mod absolut, în em, cu scopul de a stânge însuş 
datoria, ear nu numai de a descarca pe fidejusor 3). 

Tot astfel, în casul când există mai mulţi fidejusori,Casul în care 
obligația unuia putând să subsiste fără obligația celorlalţi, 
de aici resultă că novaţiunea făcută în privinţa unuia din 
fidejusori, cu scopul de a'1 descarca pe dânsul, nu liberează 
pe ceialalți *); şi această soluţie va fi menţinută chiar dacă 
fidejusorul cu care creditorul a făcut novaţiunea era soli- 
dar. .De câte ori deci creditorul a făcut novaţiune cu uuul 
din fidejusorii solidari, în interesul acestui din urmă, €- 
fectul novaţiunei va fi restrâns la fidejusorul pe care no- 
vațiunea a avut de scop. de a'l libera. Art. 1137, $ 1, 
după care novaţiunea făcută de creditor şi unul din debi- 
torii solidari liberează pe ceialalţi codebitori, nu este deci 

şi în această privinţă. Acest text mai adaogă încă că dacă 
prima datorie era indivisibilă, novaţiunea făcută cu unul 
din coereditorii solidari, lasă să subsiste pentu tot drep- 
tul de urmărire a celorlalți creditori, ţinânduse însă în sa- 
mă debitorului, valoarea părţei aceluia care a făcut nDOva- 
țiunea. (Cpr. art. 1064 din Codul nostru). Vedi Boissona- 
de, op. cit., II, p. 640, No. 569. 

') Vedi Baudry et Wabhl, Cautionnement, 914.7. Huc, XII, 162. 
*) Laurent, XVIII, 324. Pană. fr. I, 5439. Baudry et Wahl, 

Cautionnement 1144. Cas. fe. D. P. 58. 1. 283. Sirey, 59. 
1. 161. 

3) Pand, fr., 1,5440. Laurent, XVIII, 325. Demolombe, XXVIII, 
339. Demante, V, 229 bis II. Aubry et Rau, IV, $ 324, p. 
222. T. Huc, XII, 242. 

*) Aubry et Rau, loco supră cit. Demolombe, XXVIII, 340. 
Laurent, XVIII, 325. Pana. fr., 1, 5441. 

ar exista mai 
mulţi fideju- 

sori.
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Definiţie. 

Persoanele 
care intervin 
în delegaţie.5 

CODUL CIV.—CARTEA III.—TIT. IIL—CAP. VIIL.—S-a II-a. —ART. 1132. 

aplicabil în casul de-faţă, nefiind vorba de un codebitor, 
ci de un fidejusor, care, cu toate că este solidar, tot fi- 
dejusor remâne 1). 

Despre delegaţie. 
Art. 1132.—Delegaţiunea prin care un debitor dă credi- 

torului un alt debitor ce se obligă cătră dânsul, nu operă nova- 
ţiune, dacă creditorul n'a declarat expres că descarcă pe debi- 
torul ce a făcut delegaţiunea. (Art. 1130, 1133 urm., 1831 C. C. 
Art. 1275 C. fr.). 

Pothier (II, 600) definește delegaţia : „O specie de 
novațiune prin care vechiul: debitor, în scopul de a plăti 
pe creditorul său, dă acestuia o a treia persoană, care se 
obligă, în locul debitorului, cătră acest creditor sau cătră 
persoana ce el va arata“. Delegare est vice sua alium reum 
dare creditori, vel cui jusserit“ 2), 

Din această definiţie resultă că delegaţia, în regulă 
generală, se îndeplinește prin concursul a trei persoane : 

“19 Delegantul, adecă vechiul debitor, care propune 
creditorului un alt debitor în locul lui ; 

20 Delegatul, adecă noul debitor, care iea locul acelui 
vechii ; 

3% In fine, delegatarul, adecă creditorul, care consimte 
a schimba pe debitor. Pothier observă că, une-ori, mai in- 
tervine încă în delegaţiune, și o a patra persoană, şi a- 
nume, acea pe care o arată creditorul și cătră care, con- 
form acestei indicaţiuni şi ordinului delegantului, delegatul 
se obiigă 3). 

Cele mai multe ori, delegatul va fi debitorul delegan- 
tului. De exemplu: A îmi datorește 1000 lei şi eu îţi da- 
torese D-tale aceiaș sumă. Dacă voi delega pe A spre a'ţi 
plăti datoria mea în locul meu și D-ta îl vei primi, am- 
bele datorii vor fi stânse de o dată, atât acea pe care Ao 
avea cătră mine, cât și acea pe care eu o aveam câtră D-ta. 
In casul de mai sus, în privinţa D-tale, există novaţiune 
prin schimbarea debitorului, căci A este de acum înainte 
debitoral D-tale; ear în privinţa luj A, există novaţiune 
prin schimbarea creditorului, de vreme ce, prin efectul de- 

) Pand. fr., I, 5442. Aubry et Rau, loco cit. Demolombe, 
XXVIII, 341. Laurent, XVIII, 325. Cas. fr. D. P. 66. 1. 326, 

*) DL. 11, Pr., Dig., 46, 2, De novationibus et delegationibus. 
*) Cpr. Pothier, II, 600. Laurent, X VIII, 312. Pand. fe., 1, 5320.
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legaţiunei, el îţi: datorește D-tale, în loc de a'mi mai da- 
tora mie. ! 

Delegaţia nu trebuește să fie confundată cu simpla 
arătare făcută de debitor a. unei persoane care trebue să 
plătească în locul lui. (Vegi supră, p. 668, nota 2). 

Delegaţia trebuește de asemene distinsă de asignaţia, Asignaţie. 
despre care se ocupă art. 1849 urm. din Codul Calimach gâ%, 50 
(art. 1400 urm. C. austriac). Asignaţia este, în adevăr, 
un simplu mandat, pe: care debitorul îl dă creditorului său, 
pentru ca el să primească plata de la terţiul asignat, fără 
însă ca creditorul să fi acceptat pe acest terţiu ca obligat 
în locul debitorului mandante 1). Atunci însă când eredi- 
torul (delegatarul) a primit pe delegat în locul debitorului 
primitiv, există delegaţie sau asignafie des&vârșită, după 
cum o numește art. 1850 din Codul Calimach (1402 Cod. 
austriac). - e 

In fine, delegaţia nu trebuește confundată cu e.xpr'o- Deosebire 
misiunea, despre care am vorbit supră, p. 667. In adevtr, pe delegar 
în expromisiune, terţiul care se obligă, se presintă singur misiunea. 
creditorului ; pe când, în delegație, acest terțiu este pre- 
sentat de debitor. Expromisiunea presupune, dnpă eum am 
vedut, concursul a dou& persoane numai, noul debitor și 
creditorul (art. 1131); pe- când delegația presupune neapa- 
rat concursul a trei persoane, și anume: vechiul debitor 
(delegantul), noul debitor (delegatul) și creditorul (delega- 
tarul) (art. 1132) 2). 

Toate persoanele care intervin în delegaţie trebue să 
consimtă 3). Consimţământul n'are însă nevoe de a fi dat 
în mod simultaneu. Acceptaţiunea poate să aibă loc în nr- 
ma ofertei, însă, bine înţăles, înaintea retractărei ei. De- 
legația poate deci fi retractată cât timp toate părţile n'au 
consimţit. Dacă una din părți ar muri înainte de a fi con- 
simțit, delegația nu va mai putea să aibă loc 4), 

1) Cpr. Molitor, op. cit, III, 1046. 
2) Veqi supră, p. 668. Cpr. Mourlon, Il, 1417, nota 2. Baudry, 

II, 1081, 1091. Cas. rom., S-a II. Bulet. anul 1890, p. 121. 
2) Cpr. Trib. Ialomiţa, Dreptul No. 8 din 189%. Laurent, 

XVIII, 312. Pand. fe., 1, 5321. Larombiere, III, art. 1215, 
No. 1. Duranton, XII, 319. Massâ-Vergs, III, $ 566, p. 446, 
nota 10. 'T. Huc, VIII, 118. 

+) Cpr. Laurent, XVIII, 314. 'P. Huc, VIII, 118.
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Care este însă modul în care părțile, și. mai cu samă 
creditorul, trebue să consimtă ? 

Consimţemântul creditorului la delegaţiune poate să 
fie expres, după cum el poate fi și tacit și să resulte din 
faptele sau împrejurările causei 1). 

Derogare «le Dacă însă creditorul voeşte ca delegaţia să producă 
comul în novaţie, el va trebui să declare în mod expres 2), fără ca 

privința con-să fie nevoe de vre un termen sacramental, că el a înţe- simțemântu- - . . se d. , lui eredito- les să descarce pe debitorul primitiv. Legiuitorul deroagă 
vului. de astă dată de la principiile generale, după care consim- 

țemântul poate fi şi tacit, pentru a înlătura contestaţiile 
care ar fi putut fi vâdicate asupra punctului de a se şti 
dacă, prin acceptarea delegaţiei, el a înțăles sau nu să des- 
carce pe debitorul delegant. Ar fi fost însă suficient ca 
descarcarea debitorului să fi resultat în mod neîndoelnic 
din convenţie, așa cum pune în principiu art. 51$.din pro- 
iectul Codului japonez. Delegaţia perfectă fiind în adevăr 
o novaţie, pentru aceasta este suficient, ca animus novandi 
să resulte ezident din convenţie (art. 1130). Cu chipul a- 
cesta art. 1130 ar fi fost în perfectă. armonie cu art. 1132. 
Cu toate acestea, legiuitorul, pentru motivul mai sus expus, 
n'a admis acest mod de a vedea Și a prescris din partea 
creditorului o manifestare expresă a voinţei sale, pentru 
ca să existe novaţie prin delegaţie. 

Așa dar, în lipsa unei declaraţiuni exprese de libera- 
țiune a vechiului debitor din partea creditorului, novaţiu- 
nea nu va avea loc, chiar dacă creditorul -ar fi tratat pe 
delegat ca un adevărat debitor, primind, bună oară, de la 
densul procente sau exercitând contra lui o urmărire 3). 
In asemenea caz, creditorul n'a acceptat delegaţia de cât 
pentru a avea doi debitori în loc de unul. 

Delegaţia Din cele mai sus expuse resultă că legiuitorul recu- pertectă şi | 
. imperteeta 1) m. Huc, VIII, 118, Laurent, XVIII, 315. Demolombe, XXĂVIII, 312. Aubry et Rau, IV, $ 324, p. 220, nota 41. Pand. îi., 1, 5337. Cas. fr. D. P. 89. 1. 395. D. P.65. [1 I. 121.—Vedi însă Mourlon, II. 1418. 

2) Opre. Iustit,, III, 29, Quibus modis tollitur obligatio, $ 3, in fine, unde se dice: „Ideo nostra processit constitutio, guce apertissime definivit, tunc solum fieri novationeim, guotiens hoc ipsum inte contrahentes expressum fuerit...«. 
5) Cpr. Baudry, II, 1092. 7. Huc, VIII, 119. C. Paris. D.P 90, 2. 189. Cas. rom. Bulet. S-a II, anul 1892, p. 261. 
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noaşte două specii de delegațiuni, acea care descarcă pe 
vechiul debitor, ceea ce nu se poate face de cât în virtu- 
tea unei declarațiuni ezprese a creditorului, şi acea care 
nul descarcă. În casul întăi, debitorul primitiv (delegan- 
tul) este definitiv înlocuit prin noul debitor (delegatul); 
ear în casul al doile, creditorul are doi debitori în loc de 
unul, dobândind pe cel de al doile, fără a perde pe cel 
dintâi. Prima delegaţiune se numește în doctrină delega- 
fine perfectă, ear cea de a doua, deleguțiune împerfectă !). 

Efectele delegaţiei perfeete. 

Art. 1133..—Creditorul ce a descarcat pe debitorul prin care 
s'a făcut delegaţiunea, nare recurs în contra acestui debitor, dacă 
debitorul delegat devine nesolvabil, afară de casul când prin 
act se reservă expres acest drept, sau când delegatul este de- 
clarat, falit, sau cădut în deconfitură în momentul delegaţiunei. 
(Art. 969, 1132, 1392, 1397 C. C. Art. 695 urm. C. com. Art. 
1376 C. fr.). 

In caz de delegaţie perfectă, adecă când creditorul 
descarcă în termeni expreși pe vechiul debitor (delegan- 
tul), primind pe debitorul nou (delegatul) oferit de acel 
vechiu (art. 1132), insolvabilitatea delegatului remâne pe 
sama creditorului, care nu poate, în principiu, exercita 
nici un recurs contra delegantuluj. Delegaţiunea produ- 
când în adevăr o novaţie, efectul acestei novaţii este libe- 
rarea desevârșită a debitorului primitiv, și prin urmare, 

excluderea ori cărui recurs contra lui din partea credito- 
rului, care, de acum înainte, are a face cu noul debitor 
(delegatul), puțin importă dacă el este solvabil sau insolva- 
bil. Prin acceptarea, expresă a delegaţiei, creditorul a urmat, 
deci solvabilitatea delegatului: Nomen ejus secutus est ?). 

La această regulă, legiuitorul aduce dou& excepțiuni, 
pe care art. 1133 a avut îngrijirea deale arăta anume: 

10 În casul când creditorul 'şi-a reservat un recurs 
contra debitorului delegant, lăsând solvabilitatea delegatu- 
lui pe riscul şi pericolul delegantului, ceea ce părţile pot 
face în virtutea libertăţei convențiunelor (art. 969). Po- 

1) Vedi în privinţa delegaţiei imperfecte, infră, p. 699 urm. 
:) Ti 4, $ 1, Dig., Mandati, vel contra, 11, 1. Cpr. Pothier, 

II, 604. Pand. fr., 1, 5403. Laurent, XVIII, 320. Demo- 
lombe, XXVIII, 315. Larombiere, III, art. 1276, No. 1. 
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thier explică această excepție, după jurisconsulţii romani (cpr. L. 45,$ 7, Dig, Mandati, vel contra, Lî, 1), dicând că creditorul are acţiunea mandati contraria contra dele- gantului pentru a fi indemnisat cu suma ce el n'a putut încasa din causa insolvabilităţei delegatului 1), 
Pentru ca creditorul să se poată însă folosi de clausa 

prev&dută în art. 1133, trebue ca reserva sa să fie expre- să și insolvabilitatea, delegatului constatată 2). 
20 A doua excepţie la principiul statornicit de art, 1133, are loc în casul când delegatul era, în momentul de- legaţiunei declarat în stare de faliment (art. 695 urm. C. com), sau se găsea într'o stare de insolvabilitate notorie (legea întrebuinţează și de astă dată neologismul deconfitură, ca și în art. 1025)53), şi creditorul nu cunoştea aceste îm- prejurări, de şi textul nu se exprimă formal în această din urmă privinţă, pentru că numai atunci există din partea creditorului o eroare asupra, causei novaţiunei 4). 
Această excepţie, care reproduce o decisie a lui Cu- Jacius asupra legei 26, $ 2, Dig., 17, 1, Mandat vel contra, 

şi soluția admisă de Pothier, se întemeiază pe echitate. 
La aceste dout excepţiuni, pe care art. 1133 le pre- vede formal, s'ar mai putea adăoga o a treia, și anume, 

  

1) Cpr. Pothier, 11, 604. Pană. fr., 1, 5404. — Pothier însă observă, cu drept cuvânt, că pentru 'a putea reclama o in- demnitate de la mandantele său, creditorul mandatar tre- buea să fi făcut diligenţele necesare pentru a fi plătit de terţiul delegat, aşa că delegantul să nwl poată acusa de nici o negligenţă în această privinţă. Această observaţie este adevărată şi astăzi, ca o consecință a regulelor de la mandat (art. 1548). Cpr. Pothier, loco cit, Demolombe, XXĂVIII, 317. Pand. fe. 1, 5405, 
:) Cpr. Laurent, XVIII, 320. Pana. fi, I, 5406. T. Huc, VIII, 171. 
*) Vedi supră, p. 123, nota 1 şi p. 499, nota 1. *) Cpr. Pothier, II, 604. Mareade, IV, 775. Mourlon, II, 1419. Baudry, 1], 1094. Acollas, I[, p. 900. Demolombe, XXVIII, 321. Larombiăre, III, art, 1276, No. 1. Aubry et Rau, IV, $ 324, p. 299, t. şi nota 49. Bernard, Cours somm. de de. civ., II, "166. Duranton, XII, 325. Pana. fe., 1,5419. Thiry, III, 75.—Cât pentru delegant, puţin impoartă ca el să f cunoscut sau nu insolvabilitatea delegatului, constatată prin falimentul lui sau alte împrejurări. Cpr. Aubry et Rau, 000 cit. Demolombe, XĂVIII, 322. Pana. fr., 1, 5418. Larombiere, loco supri. cit. ete.
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acea în care debitorul delegant ar fi întrebuințat mano- 
pere frauduloase spre a determina pe creditorul. delegatar 
a primi un nou debitor. de o cam dată solvabil, care însă, 
din causa afacerelor pericnloase în care se găsește anga- 
jat, va ajunge mai tărdiu a. fi insolvabil?). ai | 

In ori. ce caz, recursul care aparţine creditorului con- pAciunea 
tra delegantului n'are nici un raport cu vechia obligaţie, contra dele- 
care remâne stânsă cu toate accesoriile ce o garantau, pri-gantului este 
vilegii, ipoteci, etc., ci-este o simplă acţiune personală în nouă perso- 
garanţie, întemeiată pe dauna produsă prin delegaţie. A- al, din d 
ceastă soluţie se impune față cu teoria lui Pothier, admi- una produsă 
să de redactorii Codului actual, care întemeia recursul prin, dele- 
creditorului pe o acţiune nouă, pură și simplă, acţiunea Controversă, 
mandati contraria ?). Nimic n'ar împedeca însă pe creditor 
de a stipula o delegaţie condiţională, adecă de a supune 
novaţiunea condiţiei snspensive a solvabilităţei delegatului 
sau condiţiei resolutorie a insolvabilităţei sale, în care caz 
nu mai remâne îndoeală că creditorul va exercita vechia 
acțiune cu toate accesoriile sale 3). 

Din cele mai sus expuse resultă că nu trebue să COn- Deosebire 
fundăm cesiunea de creanţă cu delegaţia, căci, pe când vân- între delega- 
detorul sau cedentele unei creanţe, după art. 1397, nu unea de ere- 
respunde de solvabilitatea debitorului, de cât dacă s'a obli-  ântă- 
gat anume la aceasta şi numai pănă la concurenţa preţului 
primit de dânsul, regula este cu totul alta in privinţa dele- 
gantului, deosebire care se explică prin. caracterele particu- 

') Cpr. Boissonade, op. cif., II, p. 637, No.566, în fine. Bevriat 
St. Prix, II, 4805. | 

*) Vedi în acest sens, Marcadg, IV, 715. G. Giorgi, VII, 383. 
Duranton, XII, 327. Aubry et Rau, IV, $ 324, p. 292, nota 
51. Acollas, II, p. 900. Bernard, II, 766. Boileux, IV, p. 
518. Pand. fr.. 1, 5415. Demolombe, XXVIII, 393. Larom- 
Diere, III, art. 1276, No. 2.—Contră. Baudr „II, 109%. 71. 
Huc, VIII, 121, în fine. Laurent, XVIII, 320. Demante, V, 
224 bisII şi III. Vigi6, 11, 1535. Pand. fr., 1, 5416. După 
aceşti din urmă autori, recursul creditorului delegatar ar 
consista în acţiunea vechei creanţe, care ar renaşte prin 
neîndeplinirea condiţiei sub care novaţia a avut loc, adecă 
ca el să poată fi plătit de delegat. Această. părere este în- 
să în contradicere cu regula:  Obligatio semel extincta non 
veviviscit şi cu teoria lui Pothier, pe care autorii Codului 
au reprodus-o şi de astă dată, - - 

*) Opr. Maread, IV, 775, în fine.-G. Giorgi, VII, 383, în fine.
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lare ale acestor contracte. Prin delegaţie, creditorul delega- tar voește, în adevăr, să dobândească plata creanţei sale, după cum debitorul delegant înţelege să “i o asigure mai bine; de aceea, acest din urmă vespunde de solvabilitatea debitorului delegat, dacă creditorul nu-l a descarcat : și tot pentru acelaş motiv, creditorul are un recurs contra, delegan- tului, chiar la caz când ar fi dat descarcare, dacă debitorul delegat era declarat falit sau se găsea, în momentul delega- țiunei, într'o stare notorie de insolvabilitate. Cesiunea de 
creanţă fiind, din contra, un act de speculație prin care 
Cesionarul _voeşte să dobândească. proprietatea creanţei, 

Aplicarea, 
art. 1393 Ja 
delegaţie. 

Controversă, 

proprietate pe care însuș creditorul cedente are intențiu- nea de a-i o transmite, uşor se poate înțelege pentru ce cedentele nu garantează de cât existenţa creanţei a cărei 
transmisiune este scopul contractului, și pentru ce el nu 
vespunde de solvabilitatea debitorului, care constitue ris- 
curile inerente a însuș lucrului a cărui proprietate este transferată 1). 

Se poate întâmpla ca părțile să fi făcut o delegațiune 
în niște termeni care ar părea să denote în aparenţă o ce- siune de creanţă, și vice-versa. 

In asemenea caz, contractul va fi interpretat, conform 
dreptului comun, după intenţia comună a părților, ear nu după sensul literal al termenilor întrebuințaţi (art. 977). 
Deci, dacă părţile au înțeles, una să dobândească, ear cealaltă să transmită o creanţă, dacă există un preţ, etc., operaţia este o cesiune; ear dacă, din contra, părţile 'şi-au propus, una să asigure mai bine, ear cealaltă să dobândească mai 
ușor plata creanţei, există delegaţiune, ear nu cesiune de 
creanțţă. Un alt criterium care servește a deosebi ambele 
operaţiuni, este că, în delegaţiune, delegatul trebue nea- parat să intervie, fiind că el contractează o nouă obliga- 
ție cătră delegatar, pe când, într'o cesiune, concursul de- bitorului cedat nu este necesar 2), 

Ori care ar fi deosebirele între delegaţia şi cesiunea 
de creanţă, se decide în genere, mai cu samă de jurispru- 
denţă, că delegaţia făcută în folosul unui creditor nu este 
  

) Cpr. Larâmbiăre, III, art. 1216, No. 3. Pand. fr., 1, 5417, *) Larombiere, loco supră cil. Pand. fr., 1, 5418. 7. Huc, X. 214. Vegi şi supră, p. 669.
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oposabilă, terţiilov, adecă celorlalţi creditori ai delegan- 
tului, sau altor noi delegatari, de cât din momentul de 
când ea a fost acceptată de debitorul delegat prin un act 
autentic (art. 1393) sau de când creditorul a notificat de- 
legația delegatului în ori ce formă, fie chiar și prin un 
act sub semnătură privată 1). Această soluţie este formal 
admisă prin art. 522 din ante-proiectul Codului japonez. 
După o altă părere, mult mai juridică, se susţine însă că 
art. 1393 nu poate fi aplicat în specie, pentru că el este 
relativ la cesiunea de creanţă, și am vedut că delegaţia nu 
este o cesiune, de vreme ce datoria anterioară este stânsă 
prin novaţie. Legea nepreseriind nici o formă în privinţa 
acceptărei delegaţiei, ea a remas sub imperiul dreptului co- 
mun, după care actele servesc numai de dovadă. Este a- 
deverat că, în unele casuri, legiuitorul prescrie anume for- 
me în privinţa terţiilor, însă aceste forme nu pot fi create 
de cât de legiuitor, și interpretul nu poate să le aplice la 
casuri neprev&dute ?). | 

Nu mai remâne nici o îndoeală însă că, din momentul 
acceptărei delegaţiei de cătră creditor, creanţa delegată şi 
accesoriile ei încetează de a mai fi gajul comun al credi- 
torilor delegantului, spre a deveni gajul special şi exclu- 
siv al delegatarului, chiar dacă acest din urmă n'ar fi des- 
carcat în mod expres pe delegant 3). 

Despre delegația imperfeetă. 

Delegaţia imperfectă este acea care nu produce no- 
vațiune. Ea are loc atunci când creditorul acceptă pe noul 
debitor oferit de cel vechii, fară însă a descarca pe a- 
cest din urmă de datoria sa 4). In delegaţia perfectă, cre- 

1) Cpr. Trib. Ialomiţa. Dreptul No. 3 din 1895 C. Orleans şi 
Agen, D. P. 47. 2. 181. D. P. 52. 2. 26..D. P. 62. 2. 88. 
Larombiăre, III, art. 1276, No. +. 'Toullier D. IV, partea 
I, 288. Veqi şi distincțiunea făcută de Aubry et Rau, IV, 
$ 359 bis, p. 432, text şi nota 27. 

2 Laurent, XVIII, 316. Demolombe, XXVIII, 329. Pand. fr. 
I, 5357. a: 

3) Trib. Ialomiţa (G. Malcoci făcând funcţ. de preşed.). Drep- 
tul din 1895, No. 8. C. Lyon. D. P. 91. 2. 947. Pand. fr, 
1, 5349. 

*) Astfel, actul prin care vândătorul unui imobil cedează u- 
- muia din creditorii săi, care intervine în act şi primeşte o 
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ditorul „primeşte, după cum. am vedut, pe un nou debitor în locul acelui vechiă, datoria primitivă fiind stânsă Şi în- locuită prin alta ; ear în delegaţia imperfectă, noul debi- tor nu iea locul acelui vechiu, ci devine coobligatul s6u, creditorul având în viitor doi debitori în loc de: unul î). Natura oblig. Care este însă natura obligațiunei noului debitor, a- noului debi- 
tor. tunci când acel vechii. n'a fost descarcat de creditor ? Un lucru este cest, și anume, că ambii debitori nu sunţ solidari, pentru că ei nu s'au obligat unul pentru altul, și pentru că solidaritatea nu se presupune (art. 1041). Cu toate acestea, fie care debitor va putea fi urmărit pentru datoria întreagă, fiind. că fie care s'a obligat pentru tot. Noul debitor este mai mult de cât un fidejusor, el fiind debitor,: ear pe de altă parte, şi vechiul debitor este obligat, creditorul având două acţiuni independente una de alta. Dacă el urmărește pe noul debitor, acesta nu'l poate trimete la cel vechii, nici să'i opue beneficiul de discuţiune, pentru că el este debitor principal, ca şi debitorul primitiv. Dacă creditorul urmărește pe vechiul debitor, acesta nu poate de aseme- nea să'l trimeată la: debitorul nou, fiind că şi el este de- bitor principal. » Această soluţie este generalmente admisă în doctrină, afară de casul în care părțile ar fi hotărit contrariul prin convenţia lor (art. 969) 2). 

Regulele de drept internaţional aplicabile la novațiune. 
Novaţiunea consistând în substituirea unei noi obli- gaţiuni în locul celei vechi, şi caracterul obligațiunei noi ca şi efectele sale, determinându-se fie de legea naţională a părţilor, de câte ori ele aparțin aceleiaş naţionalităţi, fie de legea Joc; contraclus, în caz contrar ; de aici resultă că 

parte din preţul acestui imobil, nu constitue o delegaţie perfectă, ci o delegaţie imperfectă, dacă creditorul n'a des- careat în mod expres pe debitorul su. In consecință, vân- detorul remâne obligat cătră creditorul primitiv şi nu poate săi opue că există novaţiune. C. Toulouse, D. P. 9. 2. 331 și nota lui H, Capitant, profesor la Grenoble. 1) Cpr. Mourlon, II, 1490. Demolombe, XXVIII, 310. Laurent, XVIII, 321. Pand. fi, I, 5425. Baudry II, 1093. Vedi şi supră, p. 695. 
*) Cpr. Laurent, XVIII, 321. Pana. fn. I, 5428 urm. T. Huc, VIII, 122. Demolombe, XĂVIII, 311. Art. 519 din ante- proiectul Codului japonez prevede că ambii debitori sunt solidari. Veqi Boissonade, op. cit., IL, p. 634, No. 565.



REMITEREA DATORIEI. —PRINCIPII GENERALE. 

după una din aceste două legi se va decide dacă există 
novațiune și care sunt consecinţele sale ?). | 

Dacă însă legea situaţiunei bunurilor n'ar admite 
transmisiunea drepturilor reale, privilegii și ipoteci, care ar 
garanta creanța novată, - noul creditor n'ar putea să se 
prevaleze de aceste drepturi, legea situațiunei bunurilor 
fiind de ordine publică şi interesând creditul general (art. 
1134, 1136)2). 

SECȚIUNEA III. 
Despre remiterea datoriei.—Principii generale. 

Remiterea. datoriei, pe care nu trebue s'o confandăm 
cu remiterea titlului constatator al creanţei (art. 1138), este 
renunțarea gratuită 5), pe care creditorul o face debitorului 
seu, de a cere în totul sau în parte plata creanței sale. 
Această renunțare este voluntară sau silită. 

10L 

Definiţie. 

Remiterea silită este acea care are loc în caz de Bemiterea 
concordat, şi poate fi impusă minorităţei de cătră majori-silită a dato- 
tatea, creditorilor (art. $48 urm. C. com.). 

riei. 

Intre remiterea voluntară şi acea silită există urmă- Deosebirile 
între remite- 
rea volunta- 1) Despagnet, Dr. internat., No. 313, p. 616, ed. a 3-a, din să și acea 

—
 

1899. 7. Huc, VIII, 461, p. 613. Brocher, Dr.internat., II, silită. 
p. 118. Vincent et Penaud, Dictionn. de dr. internat. Oblig., 
No. 16. P. Fiore, Diritto internazionale, 309, 310. Cpr. Cas. 
fr. D. P. 84. 1. 287. 
Despagnet, Brocher, Vincent et Pânaud, loco supră cit. 
Câte o dată creditorul, care. renunţă la dreptul stu, primeşte Casul în care 
un echivalent în schimb, însă în asemenea caz, operaţiunea creditorul 
nu mai este o remitere a datoriei, ci o dutio în solutum, sau fare enunță . 3 Sepi ptul o novațiune. De exemplu, presupunând că'ți datoresc 1000 seu, primeşte 
de lei, imi dai chitanţă descărcătoare, primind de la mine, ceva în 
în loc de bani, 10 stânjeni de lemne, sauunalt lucru (da- schimb. 
tio in solutan) ; sau un alt debitor se obligă aţi plăti suma 
ce “ţi datoresc (novaţiune). Dacă însă ceea ce creditorul 
primește sau stipulează nu represintă valoarea lucrului da- 
torit, există remitere parţială a datoriei. Astfel, dacă da- 
torindu-ți 1000 lei, am primit o chitanţă descărcătoare de 
la d-ta dându-ţi numai două vase.de vin, care la un loc 
valorează 500 lei, în asemenea, caz există o remitere de 
datorie, însă numai parţială, adecă pentru jumătate. Cpr. 
Baudry, II, 1096. 'Thiry, III, 78. Pand. fe., 1, 5472. Lau- 
rent, XVIII, 333. Demolombe, XXVIII, 313. Demante, V, 
230 bis III. Mourlon, II, 1421. Acollas, II, p. 903.
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Remit. dato- 
riei este o 
liberalitate. 

Art. 397 Cod. 
german. 
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toarele deosebiri: 10 Remiterea voluntară are mai. tot-dea- 
una de obiect zotalitatea datoriei ; pe când remiterea care 
vresultă din. concordat este neaparat -parfială: 20 Remi- 
terea voluntară, chiar când este parțială, este făcută în 
scop de umanitate și: constitue o liberalitate ; pe cână, prin 
remiterea făcută în virtutea unui concordat, creditorul caută 
să încaseze o parte din creanţa sa, renunțând la cealaltă 
parte!) ; 30 Creanţa sau partea din creanță remisă volun- 
tar este cu desevârșire stânsă ; pe când remiterea silită, 
care resultă din concordat, lasă pentru falit să subsiste o 
obligaţie naturală de a plăti restul 2. 

Această obligaţie va trebui să fie executată, pentru ca falitul să poată fi reabilitat (art. $26 Cod. com.). 
Ne vom ocupa numai despre remiterea voluntară, pen- 

tru că: aceasta este singura de care se ocupă Codul civil. 
Remiterea datoriei este o liberalitate, o donaţiune, după 

cum se exprimă Pothier (II, 619), pe care creditorul o face 
debitorului su. Ea stânge obligaţia 5), desface datoria, după 
cum se exprimă art. 1899 din Codul Calimach (1444 C. 
austriac). Ea poate fi făcută atât prin acte între vii, cât 
și prin testament 4). 

!) 

:) 

) 

, 

  

Cpr. Fhaller, 7. clement. de dr. comm. (Paris, 1898), No. 1860. Pand. fr., Zeillite, 1483 urm. şi Oblig., 1, 54183. Lvon- Caen et Renault,. Dr. conmu., VII, 616. 
“Thaller, op. şi Zoco cit. Cuzzeri, 17 Cod. di comm. ital. comimen- tato, VII,930. Pand. fe., Oblig., 1, 68. Lyon-Caen et Renault, "0p. cit. VII, 617. Renouard, Faillites, II, p. 115. Kohler, Lehwbuch des Konkursrechts, p. 462 urm. Massol, Oblig. na- turelles, p. 266. Ruben de Couder, Dictionn. de dr. COM. v” Concordat, 203. Vedi şi autorii citați supră, p. 11, nota 3.—Contră. G. Giorgi, nota în Zoro italiano, anul 1891, 413. —Din împrejurarea că remiterea care resultă din con- cordat, lasă să subsiste pentru falit obligaţia naturală de a plăti restul, resultă că plata voluntară făcută de dânsul 
a acestui rest, iar fi supusă repetiţiei. Pand. fr., Faillite, 1494. C. Rennes, D. P. 73. 2. 14. Vedi şi supră, p. 15 urm. 
Vedi şi alte consecințe arătate de Lyon-Caen et Renault, 
op. cit., VII, 617. 
„Obligaţia se stânge, dice art. 397 din Codul german, de câte ori, prin contract, creditorul remite datoria debitoru- 
lui“. „Das Schuldeerhăltniss erlisiht, scenn der Glaiibiger dei 
Schulder durch Vertrag die Sehuld erlăsste. A 
Remiterea datoriei făcută prin testament este un adevărat legat, care, prin urmare, este prin esența sa revocabil (art.
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Din împrejurarea că remiterea datoriei este o adeva- Aplicarea re- rată liberalitate, trebue să conchidem - că ea este supusă „&uelor de. 
tuturor regulelor de fond prescrise de lege pentru validi- se p. validi- tatea disposiţiilor cu titlu gratuit. Astfel, ea presupunând tatea disp. 
0 convenţie, cere concursul voinţei părților, creditorul care gratuit. 
a- făcut oferta putând s'o revoace cât timp ea n'a fost ac- 
ceptată de debitor (v. înfră, p. 704); creditorul trebue 
să aibă capacitatea de a dispune 1), dupa cum prevede a- 
nume art. 1899 din Codul Calimach (1444 C. austriac) 2), 
ear debitorul acea de a primi; ea va fi supusă reducțiunei 
la caz de a întrece partea disponibilă (art. 841 urm., 847 
urm.); ea este supusă raportului de câte ori este făcută 
unui descendent succesibil (art. 751 urm.); ea este revo- 
cabilă pentru ingratitudine sau survenire de copii (art. 831 
urm.) etc. Asupra acestor puncte toți autorii sunt de a- 
cord 3). 

Prin excepţie însă de la dreptul comun: și în scopul Neaplicarea probabil de a înlesni pe cât se poate liberaţiunea debito- resulelor de 

S02, 920. urm.) şi cadue.prin predecesul legatarului (art. 
924). Cpr. T. Huc, VIII, 130. Cas. belg. şi Trib. Verviers, „ Pasicrisie belge, 91. 1. 126 şi 84. 3. 59. 

1) Numai creditorul, capabil de a dispune, sau mandatarul său 
special poate să remită datoria. Acest drept nu aparţine 
unui mandatar general, pentru că mandatul conceput în termeni generali cuprinde numai actele de administraţie 
(art. 1530), Acest drept nu aparţine de asemenea acelora 
care au capacitatea numai de a primi plata, precum admi- 
nistratorilor legali, de ex., epitropului, tatălui, barbatului, 
etc., pentru că aceşti mandatari nu pot să dispue cu titlu 
gratuit de bunurile -acelora a cărora patrimoniu ei gerează. Pothier, II, 619. Laurent, XVIII, 336. Demolombe, XXVIII, 
389. Pand. fr., [, 5485. Duranton, XII, 346, 347.—Manda- 
tarul general al debitorului are însă capatitatea, de a primi remiterea datoriei, pentru că el poate face toate actele 
care aduc un folos mandantelui seu. Cpr. Demolombe, 
XVIII, 390. Pand. fr., 1, 549. 
„In toate întâmplările, dice art. 1899 din Codul Calimach Art. 189 
(1444 C. austriac), în care creditorul are voe să înstrăineze C. Calimach. dritul seu, poate să şi erte datornicului seu, şi într'acest chip să desfacă îndatorirea“, 

3) Vedi Baudry, II, 1097. Demante, V, 230 bis III. Aubry et 
Rau, IV, $ 323, p. 204, 205. Larombisre, III, art. 128, 
No. 3 şi 4. Thiry, INI, 77. Laurent, XVIII, 336. Demolombe, 
XXVIII, 386 urm. Acollas, II, p. 903. Pand fr., 1, 5484. Mourlon, II, 1422, şi toţi autorii. 
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viei făcută 
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Acceptarea 
din partea 
debitorului. 

COD. CIV.—CART. III.—TIT.]17.—CAP, VIII.—S-a IIL.—REM. DATORIEI. 

rilor, -remiterea datoriei nu este supusă veyulelor de formă 
care cârmuesc donațiunele între vii. Aceasta resultă cu 
prisosință: din art. 1138, după care remiterea poate să fie 
tacită, ceea ce exclude ori ce solemnitate 1); de unde re- 
sultă că remiterea datoriei, la caz de contestaţie, va fi 
stabilită conform regulelor prescrise pentru dovedirea con- 
venţiunelor în genere, adecă prin un act autentic sau sub 
semnătură privată, prin mărturisire şi jurământ, prin pre- 
sumțiuni legale, și chiar prin presumțiile omului și marturi, 
de câte ori aceste dovedi sunt admise de lege (art. 1191, 
1197, 1198, 1203)2). 

Remiterea făcută prin testament nu va avea însă fi- 
ință, dacă acest act nu întrunește condiţiile de formă pre- 
scrise de lege sub pedeapsă de nulitate (art. 858 urm, 
886). Legea nefăcând, în adever, nici o excepţie în privinţa 
testamentelor, dreptul comun devine aplicabil. 

Pentru ca datoria să fie remisă, nu este de ajuns ca 
creditorul să fi manifestat intenţia de a renunţa la creanţa 
sa. Renunţarea, cât timp n'a fost acceptată de debitor sau 
de mandatarul seu, fie chiar şi general 3), nu este o libe- 
ralitate, ci o simplă policitaţiune, solius offerentis promis- 
sum, o ofertă numai de: liberalitate. Creditorul nefiind le- 
gat de cât prin acceptare 4), poate până atunci să'și re- 
tragă oferta sa (cpr. art. 814, 1050, $ 3, 1118, 1214). 

:) Cpr. Pand. fe., 1, 5414. Baudry, II, 1097. Laurent, XVIII, 
335. Demolombe, XXVIII, 386. Acollas, II, p. 903. 'Thiry, 
III, 77. Mourlon, II, 1493. Arntz, III, 226, şi toţi autorii. 
C. Bucureşti şi Cas. rom. Dreptul No. 42 din 1881, consid. 
de la p. 337 şi Bulel. Cas. S-a I, anul 1880, consid. de la, 
p. 343.—Art. 1187, $ 2 din Codul spaniol de la 1889 pre- 
vede din contra că remiterea expresă trebue să fie făcută 
în forma donaţiunelor. 

2) Cpr. Mourlon, II, 1493. Aubry et Rau, IV, $ 393, p. 210. 
Pand. fi., I, 5475 urm. Laurent, XVIII, 335. Demolombe, 
XXVIII, 397. Larombitre, III, art. 1285, No. 8, ete. 

3) Vegi supră, p. 103, nota 1. 
4) Acceptarea debitorului n'are nevoe de a fi solemnă, ca în 

materie de donaţiuni (art. 814, $ 2), pentru că remiterea 
datoriei nu este un act solemn. Acceptarea trebuitoare pentru 
perfecțiunea remiterei convenţionale este acea neaparată 
pentru toate convențiile în genere. Cpr. Baudry, II, 1097. 
Pand. fr., 1, 5497. Laurent, XVIII, 338. Demolombe, XXVIII, 
318. Demante, V, 230 bis IV. Aubry et Rau, LV, $ 323, p. 205.
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Dacă sar întâmpla ca debitorul se moară înainte de ac- 
ceptare, ea va fi caducă şi nu va trece la moștenitorii sei 
(art. 314, $ 2). | 

Propunerea debitorului de a remite datoria poate fi 
făcută prin o scrisoare, după cum observă însuș Pothier 
(II, 614), însă asemenea propunere nu va produce nici un 
efect, dacă debitorul sa sevârșit din viaţă înainte de a 
primi scrisoarea 1), 

Acelaș lucru sar întâmpla, dacă creditorul ax muri 
sau 'şi ar schimba voința înaintea ajungerei scrisorei la 
destinaţie 2). 

Naşte însă întrebarea dacă acceptarea debitorului este 
suficientă, sau dacă este nevoe ca ea să ajungă la cunoș- 
tința creditorului. Cu alte cuvinte, remiterea datoriei pro- 
duce ea efectele sale din diua în care debitorul a decla- 
rat că primește oferta, sau din diua în care acceptaţiunea 
debitorului a ajuns la cunoștința creditorului ? Chestiunea 
nu este fără interes practic, căci dacă ea va fi decisă în 
primul sens, este de ajuns ca creditorul să fi fost capabil 
în momentul acceptaţiunei, ear în caz contrar, el va tre- 
bui să fi fost capabil de a dispune în momentul când ac- 
ceptațiunea a ajuns la cunoștința lui. Apoi, în caz dea 
se resolvi chestiunea în sensul că contractul este perfect 
din momentul acceptărei, creditorul nu'şi mai poate retrage 
oferta din acest moment, pe când el va putea să'și o re- 
tragă, în sistemul opus, pănă în 'momentul când el a luat 
cunoştinţă de acceptarea debitorului. Această chestiune, 
foarte controversată, a fost tratată în t. V, p. 38 urn., în 
cât ne putem scuti de a reveni asupra ei ?). 
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Propunerea 
de remiterea 
datoriei fă- 
cută prin 
scrisoare. 

Momentul 
când se for- 
mează con- 

tractul, 

Pănă acum ne am ocupat numai despre remitevea ex- Remiterea 

') Opr. Pothier, Contrat de change, IV, 116, în fine. Mourlon, 
II, 1424. Pană, fr., 1, 5496. Larombitre, III, art. 1285, No. 7. 

2) Vedi autorii citați în nota precedentă. IE 
3) Art. 151 din noul Cod german prevede, în această privinţă, 

că contractul este perfect prin simpla acceptare a ofertei 

tacită a da- 
toriei. 

Art. 151 Cod, fără ca această acceptare să aibă nevoe de a fi declarată, german. 
autorului ofertei, dacă asemenea declaraţie nu este cerută 
de uz, san dacă acel care a făcut oferta a renunţat la dân- 
sa. Cpr. şi art. 649 Cod. civ. portughez din 1867. Vedi t. 
V, p. 39, nota 2, in fine. Vedi asupra dificultăţilor ce a- 
ceastă chestiune presintă în drept internaţional, Despagnet, 
op. cit., ed. a 3-a, No. 299, p. 591 urm. 

45



106 COD. CIV.—CARTEA IIL.—TIT. IIL.—CAP. VIIL—S-a II-a—ART. 1138, $ 1, 

presă a datoriei ; ea poate fi însă și facă, şi sunt împre- 
Jurări care o presupun chiar. 

Presumfiunea vesultând din vemitevea tillului sub semnătură 
privată. 

Art. 1138, $ 1.—Remiterea voluntară a titlului original!) 
făcută de creditor debitorului, dă proba liberaţiunei. (Art. 1140, 
1176 urm., 1200, 1902 C. C. Art. 1883 C. Calimach. Art. 1992 
C. fr.). 

Paragratul 1 al art. 1138 presupune casul în care 
obligaţia este constatată prin un act sub semnătură pri- 
vată, ear $ 2, acel în care ea este constatată prin un act 
autentic. Codul francez are, în această privinţă, două dis- 
posiții (art. 1282 şi 1983), din care legiuitorul nostru a 
format un singur text. 

Remiterea, sau mai bine dis restituirea 2), adecă fra- 
difia voluntară a titlului original sub semnătură privată, 

"făcută de creditor debitorului, dice art. 1138, $ 1, este o 
dovadă de liberațiunea acestui din urmă, adecă stabileşte 

în folosul s&n o presumție legală de liberare, carel scu- 
tește de ori ce altă dovadă 5): „Sinetul ce s'au dat îna- 

') Şi trebue adaos sub semnătură pricată, după cum se expri- 
mă atât art. 1282 din Codul fi, cât şi art. 1279 din Codul 
italian. 

2 Cuvântul restituire, sau tradiție, este mult mai exact în tex- 
tul de faţă ca şi în art. 1139, căci în $ 2al art. 11938, 
cuvântul emitere însemnează liberarea debitorului consim- 
ţită cu titlu gratuit de creditor şi acceptată de debitor. De 
aceea, Pothier (11, 608) dice: „dacă creditorul a restituit (a 
vendu) debitorului sinetul ...* Tot astfel se exprimă şi art. 
1883 din Codul Calimaeh. „Sinetul ce s'au dat înapoi...“ Cpr. 
Demolombe, XXVIII, 401. Laurent, XVIII, 340. Maread, 
IV, 192. “Pană. fr. „TI 5515. Berriat St. Prix, II, 4831. 

3) Naşte însă întrebarea : Restituirea titlului face” ea să se 
presume o remitere gratuită a datoriei sau o plată? Art. 
1138 nu decide chestia, pentru că $ 1 al textului vorbeşte de 
liberarea debitorului, ear $ 2, de remiterea datoriei sau de 
plată. Chestiunea va fi decisă după principiile generale. Prin 
urmare, dacă creditorul pretinde că a făcut o remitere gra- 
tuită și cere revocarea donaţiunei, san dacă moștenitorii 
lui cer raportul ori reducerea darului, ei sunt acei care vor 
trebui să dovedească alegaţiunea lor (art. 1169). Dacă din 
contra debitorul, posesor al titlului, cere de la acei care 
erau obligaţi cu dânsul partea lor contributivă, sub cuvânt
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poi, dice art. 1883 din Codul Calimach (1428 C. austriac), 
întemeiează juridica presumţie că s'au plătit datoria“; însă 
acest text adaogă, că această presumție pa închide dovada 
cea din protivă 1); pe când, după textul actual, în caz de 
restituirea voluntară a titlului original sub semnătură pri- 
vată care constată creanţa, presumția de liberare a debi- 
torului este juris et de jure, ceea ce însămnează că ea nu 
poate fi doborită prin proba contrară (art. 1202, ş 2)2). 
Motivul acestei disposiţiuni este lesne de priceput. Credi- 
torul neavând la disposiţie alt mijloe de a'şi dovedi cre- 
anța sa de cât actul pe care el îl restitue debitorului, se 
înțelege că asemenea restituire voluntară dovedește sau că 
el a fost plătit, sau că a renunţat la dreptul de a fi plă- 
tit, adecă implică sau plata, sau o remitere de datorie, prin 
urmare, și întrun caz și în altul, liberarea debitorului. 
Presumţia statornicită de art. 1138, $ 1 este deci logică 
şi pe deplin justificată 3). 

Această presumţie de liberare apără pe debitorul co- Presumţia_ 
merciant ca şi pe acel necomereiant, mai cu samă faţă cugir e esultă 
art. 1 din Codul nostru comercial, după care legea civilă se aplică și ._. . A e. . _ A . . a comer- se aplică și în materie comercială, de câte ori aceasta din cianți. 
urmă nu dispune altfel 4). Controversă, 

că a plătit întreaga datorie (art. 1052), el va trebui să do- 
vedească plata, baza acţiunei sale. Cpr. 'Phiry, III, 718. 7. 
Huc, VIII, 137, 138. Laurent, XVIII, 351, 378. Baudry, 
II, 1104.—Vegqi însă Demolombe, XXVIII, 433 arm. Mour- 
lon, II, 1429. Demante, V, 231 bis IV şi 239 bis III. Mar- 
cad6, IV, 195. Pand. fr., 1, 5570 urm. 

1) Conform: L. 14, Cod., 8, 43, De solutionibus et liberationibus. 
*) Cpr. Baudry et. Wahl, Pret, 919. Marcad, IV, 792. Mass6- 

Verge, III, $ 569, p. 452, t. şi n. 7. PT. Hue, VIII, 137, şi 
toți autorii.—Creditorul ar putea însă să defere debitoru- 
lui jurământul decisoriu, sau să recurgă la interogatorul lui 
spre a dovedi că restituirea titlului nu i sa făcut cu in- 
tenţiunea de a'l libera, ci cu alt titlu, de ex.: cu titlu de 
deposit, de mandat, etc. (arg. din art. 1202). Cpr. T. Huc, 
loco supră cit. Demolombe, XXVIII, 424. Laurent, XVIII, 
363. Aubry et Rau, IV, $ 323, p. 249. Pand. fr., 1, 5603. 

3) Art. 1138 stabilind o presumaţie legală de liberare, ar fi tre- 
buit să figureze în capitolul care se ocupă despre presum- 
țiuni. Cpr. Arntz, III, 928. 

*) Vegi în acest sens, Pand. fe., 1, 5605. TD. Hue, VIII, 137. 
Laurent, XVIII, 364. Mass6-Verge, III, $ 569, p. 452, 
nota 7. — Curtea de casaţie din Francia a decis însă cu
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Condiţiile ce- Pentru ca această presumţie să aibă ființă se cer patru 
rute p. eXIs-. .î SA , : . . tenţa pre- condițiuni, și anume: | o o | 
sumţiei de 10 Ca titlul original să fie restituit; 20 ca această 
liberare. restituire să fie voluntară ; 30 ca ea, să emane de la cre- 

ditor; și în fine, 40 ca ea să fi fost făcută debitorului. 
Restituirea Prima condiţie cerută pentru ca presumţia de liberare - 

Ge ori să aibă loc, este restituirea i/lului original, adecă a sin- 
" guralui titlu care constitue pentru creditor dovada crean- 

ţei sale. Deci, dacă: ar exista mai multe exemplare de pe 
titlul original, presumţia statornicită de art. 1138,$ 1 nu- 
'Şi va avea ființă, de cât atunci când toate exemplarele 
vor fi predăte debitorului, căci dacă creditorul a remas : 

cu -unul din aceste: exemplare în mână, el poate să și sta- 
bilească existența dreptului său, şi dacă el nu le a resti- 
tuit pe toate debitorului, nu se poate dice că el a înţeles 
să'i remită datoria sau că a primit plata 1). 

Restit. unui Dacă creditorul n'a restituit debitorului de cât un 
mativ sau titlu confirmativ sau recognitiv (art. 1189, 1190), pre- 
recosnitiv. sumţia de liberare nu va avea loc, afară de casul când 

acest titlu ar fi un titlu nou, menit a înlocui titlul origi- 
nal și ar forma în mânele creditorului singura dovadă a 
dreptului său 2). 

Restit. unei O simplă factură sau un memoriu constatator al da- 
facturi, etc. .. , . . _ . . 

toriilor debitorului, nu se consideră ca un titlu original 
în sensul art. 1138, $ 1, pentru că asemenea acte nefiind 
semnate de debitor, nu constituesc un titlu contra lui. Res- 
tituirea unor asemenea acte, nu va statornici deci în ge- 

toate acestea (D. P. 53. 1. 111. Sirey, 53. 1. 211) că, în 
materie comercială şi între comercianţi, judecătorii pot să 
se întemeieze pe registrele părţilor şi pe diversele” docu- 
mente şi împrejurări ale causei, pentru a decide că restitni- 
rea titlului, cu toate că a fost făcută de bună voe, nu do- 
vedeşte liberaţiunea debitorului. Această decizie, aprobată 
de Larombitre (III, art. 1292, No. 11, în fine), este cu drept. 
cuvânt criţicată de majoritatea autorilor. 

1). Gpr. Demolombe, XVIII 403. Pană. fr., 1, 5518. Larom- 
biere, III, art. 1982, No. 6.—A fortiori, deci art. 1138, $1 
mar fi aplicabil, de câte ori creditorul ar fi predat debi- 
corului o copie de pe titlul original. Demolombe, XXVIII, 
4 
Demolombe, XXVIII, 405. Pand. fr., 1, 5520. Larombiere, 
loco supră cit. 

.S
 
—
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nere o presumţie de liberare în folosul debitorului, de cât 
dacă ele vor purta. semnătura creditorului cu menţiunea 
achitat, sau altă menţiune liberatorie. . Și încă și atunci, 
creditorul va putea să stabilească că pretinsa restituire vo- 
Juntară a acestor acte, purtând chiar menţiunea achitat 
sau altă menţiune de. asemenea natură, ma fost de cât.o 
comunicare oficioasă în așteptarea unei plăţi viitoare, de 
care debitorul .a. abusat, reţinând actele prin fraudă, spre 
a stabili liberarea sa!). . 

A doua condiţie cerută pentru ca presumția de -libe-Restit. trebne 
zare, prevedută de art. 1138, $ 1 să poată avea ființa, să fie ol 
este -ca, restituirea titlului original să fi fost voluntară ?), 
ceea ce exclude restituirea făcută din eroare, prin dol, sau 
violenţă (art. 953), .etc. Deci, dacă titlul a fost restituit 
din “eroare, sau dacă consimțământul creditorului a fost 
smuls prin violență, sau surprins prin dol, sau dacă debi- 
torul a găsit titlul pe care îl perduse creditorul, ete. libe- 
rațiunea. nu va avea loc. 

Naşte însă întrebarea dacă creditorul. va trebui să La caz de K a a . . .. „ contestaţie dovedească aceste împrejurări, sau dacă debitorului incumbăcreditorul va 
sarcina de a stabili că creditorul “ia predat titlul cu bunădovedi împre- 
voință. Cu toată controversa, ce există în această privinţă, În rătile care 
trebue să decidem că sarcina probei incumbă creditorului, tuirea să nu : . , aa + «fie voluntară. pentru că, cele mai multe ori, debitorul ar fi în imposibi- Gontroversă. 
litate de a dovedi restituirea voluntară a, titlului, pe când 
împrejurările care fac ca restituirea să nu fie voluntară, 
precum dolul, surprinderea, violența, abusul de încredere, 
perderea titlului, etc. fiind niște fapte positive, pot fi do- 
vedite cu mai multă înlesnire. Posesiunea titlului face deci 
să se presume pănă la dovada contrară că remiterea lui a 
fost voluntară, pentru că altfel, art. 1138 ar fi fără nici 
o utilitate practică. „De câte ori titlul privat, care con- 
stată datoria, se găsește în posesiunea debitorului, dice art. 
1189 din Codul spaniol de la 1889, se presupunecă cre- 
ditorul i Pa remis cu voință, dacă nu se dovedeşte con- 
frarul“. Creditorul este deci acela care, la caz de con- 
testație, va trebui să restoarne presumţia de liberare pe 

5) Cpr. Demolombe, XXVIII, 406. Pand. fi., L. 5521. Duran- 
ton, XII, 363. Larombiăre, III, art. 1282, No. 14. 

2) Opr. L. 15, Cod., 8, 43, De solutionibus et liberationibus.
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care o invoacă debitorul, posesorul titlului creanţei ; şi fi- 
ind că, în specie, nu este vorba de a se stabili o obliga- 
ție, ci un fapt, adecă că titlul a fost sustras, găsit, etc., 

„se înțelege că asemenea dovadă se va putea face prin mar- 

Remiterea 

turi sau presumțiuni, chiar când ar fi vorba de o sumă 
mai mare de 150 lei. In acest sens se pronunță majori- 
tatea autorilor Î). Jurisprudența admite aceiaș soluție, însă 
într'un mod mai puţin absoluţ. Se decide, în adever, că, 
dacă posesiunea titlului lasă cele mai multe ori a se pre- 
supune remiterea voluntară, totuși, prin tăcerea legiuito- 
rului, se conferă instanţelor de fond o putere suverană 
spre a decide chestia după împrejurările fie cărei cause ?). 

Eată care ni se par, în privinţa aprecierei instanţe- 
lor de fond, adevăratele principii; Decisia de fond care 
ar refusa de a declara datoria remisă în casul prevădut 
de art. 1138, ar fi casabilă pentru violarea acestui text; 
judecătorii fondului sunt însă suverani pentru a constata, 
pe de o parte, faptul remiterei sau nereniterei titlului, 
ear pe de alta, caracterul voluntar sau nevoluntar a a- 
cestei remiteri 3). 

A treia condiție cerută pentru ca presumţia de libe- 
trebue să fierave prevedută de art. 1138 să poată avea loc, este ca făcută de 

creditor. titlul original să fi fost predat de însuş creditorul sau de 
o persoană având mandat pentru aceasta de la creditor 4). 

  

1) Cpr. Pothier, II, 609. Arntz, III, 230. Thiry, II], 78.7. 
Huc, VIII, 136. Demolombe, XXVIII, 421. Baudry, II, 
1103. Mourlon, II, 1426. Marcade, IV, 793. Pand. ft, |], 
3582. Duranton, XII, 362. Demante, V, 231 bis III. Aubry 
et Rau, IV, $ 323, p. 207, t. şi n. 32. Masse-Verge, III, 
$ 569, p. 451, n. 4. Giorgio Giorpi, VII, 316, 317. Vigie, 
II, 1508. Larombiere, III, art. 1982, No. 11. Cas.fr. D.P. 
15. 1. 260. Cas. rom. Bulet. S-a 1, anul 189%, p. 1004. 
Bulet. S-a I], anul 1882, ultimul considerent, p. 1202.— 
Contă. Laurent, XVIII, 355 urm. Vedi şi Cas. rom. Balet. 
S-a I, anul 1882, p. 36, care recunoaşte că creditorul este 
acela ce trebue să restoarne presumţia de liberare ce re- 
sultă din art. 1138, adăogând însă că proba, în asemenea 
caz, trebue să se facă contorm dreptului comun, ceea ce 
necontestat, este o eroare a Curţei noastre supreme. 

*) Opr. Cas. fr. D. P. 18. 1. 292. D. P. 82. 1. 417. D.P.9|. 
1. 263. Vedi şi Cas. rom. Bulet. S-a I, anul 1892, consid. 
de la p. 220. 

2) Cpr. Orâpon, Pouroois en cass. (Paris, 1892), II1, 1117 urm. 
4) Cas. în. D. P. 87. 1. 87. T. Huc, VIII, 136. Baudry, II,
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Această proposiţie este evidentă, căci fie că credi- 
torul a înțăles să facă o liberalitate, fie că restituirea titlu- 
lui s'a făcut în urma plăței; în ori ce caz, această resti- 
îmire nu poate să emane de cât de la dânsul sau de la 
mandatarul său. | 

Dacă titlul original a fost restituit de unul din cre- Art. 1035. 
ditorii solidari numai, debitorul va putea să opue această 
restituire tuturor creditorilor solidari, ca o presumţie de 
liberare, pentru că, de și după $ 2 al art. 1035, remite- 
rea făcută de unul din creditorii solidari nu liberează pe 
debitor de cât pentru -partea acelui creditor, totuși, după 
$ 1 a aceluiaș text, debitorul poate plăti ori cărui din 
creditorii solidari, cât timp nu sa făcut împotrivaii o ce- 
rere în judecată din partea unuia din creditori 1). 

Aceiaş soluţie ar fi, după unii, aplicabilă şi în casul Restit. făcu- 
când restituirea titlului ar fi fost făcută numai de unul creditoreon- 
din creditorii conjuncţi, fără a avea vre un mandat de la Îumet- Con- 
ceialalți 2). ” 

“In fine, pentru ca restituirea titlului să'şi poată pro- Restituirea 
duce efectele sale, ea trebue să fie făcută însuș debitorului, trebue 8% fie 
sau unei: persoane având calitatea de a'l representa; de torului. 
unde resultă că dacă titlul creanţei ar fi fost restituit unei 
persoane străine, presumţia de liberare n'ar avea loc, de 
și creditorul, în specie, s'a deposedat de dovada ce avea 
în contra debitorului s&u. Astfel, ar fi, de exemplu, casul 
în care creditorul unei societăţi financiare m'ar fi restituit 
titlul societăţei debitoare, ci personal unuia din asociaţi 3). 

Presumţiunea vesultând din remitevea titlului autentic. 

Art. 1138, $ 2.—Remiterea voluntară « copiei legalisate a 
titlului, lasă a se presupune remiterea datoriei sau piata pănă 

1102. Laurent, XVIII, 344. Demolombe, XXVIII, 408. 
Pand. f., 1, 5534. | 

') Opre. Demolombe, XXVIII, 409. Larombiăre, III, art. 1982, 
No. 9. Pand. fe., 1, 5538. T. Huc, VIII, 136. 

*) Demolombe, XVIII, 410.— Contră. Larombiăre, III, loco 
supră cit. Cpr. Pand. fe., I, 5539. 5540. 

2) Cpr. Demolombe, XXVII, 411. Pand. fe., 1, 5541 urm. 
Laurent, XVIII, 345. Baudery, II, 1102. 7. Huc, VIII, 136. 

„Larombiere, III, art. 1252, No. 10. Cas. fe. Sirey, 42.1. 
203, colona 1.
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la „proba contrară. (Art, 1140, 171 urm. 1200, 1902 c. c. L. 
din 1 Sept. 1886 p. autentif. actelor. Art. 1983 0: fr). 

Paragraful 2 al art. 1138 presupune casul în care 
obligaţia este constatată prin un act autentic, însă este 
vreu redactat. În adevăr, textul francez vorbeşte de remi- 
terea de la grosse du fire, şi prin grosse, se înţelege copia 
de pe titlul autentic, menită a fi învestită cu formula exe- 
cutorie (cpr. art. 135 Pr.civ.), așa numită pentru că este 
generalmente scrisă cu caractere mari, prin oposiţie cu 
minuta actului, care este originalul ce remâne la notar, 
şi care şe numeşte astfel pentru că este scrisă cu carac- 
tere mici, minutis caracteris 1). 

Legiuitorul nostru neștiind cum să traducă cuvântul 
grosse, a întrebuințat expresiunea improprie de copie leşa- 
lisată. Redactorii Codului civil sau mai isbit o dată de 
această dificultate, în art. 1188, unde earăși textul cores- 
pundător francez (art. 1335) vorbeşte de grosse, dieând că: 
„les grosses ou premitres expeditions font la meme foi que 
Por iginal“, cuvinte care nu s'au mai reprodus în art. 1188. 

Dificultatea era însă uşoară de înlăturat, căci, în art. 
1138, trebuea. dis că: „restituirea voluntară a actului au- 
tentic, adecă a originalului care se găsește în mâna cre- 
ditovului, învestit cu formula executorie, lasă a se presu- 
pune remiterea datoriei, sau plata pănă la proba contrară“ 
Este în adevăr, de observat că, pe când, în legislaţia 
franceză, originalul actului autentic se păstrează în ar- 
chiva notarului și părţei în drept nu i se dă de câto co- 
pie (la grosse), în legislaţia noastră, actul autentic are 
două originale, acel care remâne în archiva tribunalului 
sau a judecătorului de ocol (art. 12 L. din 1 Sept. 1836), 
şi acel care se dă la mâna creditorului, şi care, la caz de 
neplată, se învesteşte cu formula executorie (art. 20 L. 
pentru autentif. actelor din 1 Sept. 1886). 

Așa dar, remâne bine stabilit că, cu tot textul art. 
1138, $ 2, nu restituirea copiei legalisate a actului au- 
tentic, lasă a se presupune liberarea debitorului, ci resti- 
tuivea a însuș actului original, scris pe timbru de 5 lei, 
care, conform art. 12 din L. de la 1 Sept. 1886, se re- 

1) Cpr. Maread6, IV, p. 623, nota 1. Berriat St. Prix, Notes 
îlement. sur le C. 0 II, 3356 şi 9103.
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mite părţei în drept. Eată un caz în care interpretul sau 
judecătorul este silit a îndrepta eroarea legiuitorului 1), căci 
ori câte copii legalisate creditorul ar restitui debitorului 
său, el remănând cu originalul în mână și putând să'și do- 
vedească creanţa sa, ar putea în tot-deauna să'l urmărească. 

Este un singur caz în care textul, așa cum este re- 
dactat, poate să'și primească aplicare, şi anume, acel în 
care creditorul a dobândit în contra debitorului o hotărire 
definitivă. In asemenea caz, restituirea copiei legalisate a 
acelei hotăriri, învestită cu formula executorie, adecă a 
expediției executorii, după cum se exprimă art. 135 Pr. 
civ., constitue o presumţie de liberare în folosul debitoru- 
lui, pentru că, în asemenea caz, creditorul s'a desezisat de 
actul care "i servea de dovadă, şi aceasta nu se poate ex- 
plica de cât sau prin împrejurarea că debitorul a făcut 
plata, sau că creditorul a înţăles a'i remite datoria ?). 

Așa dar, în resumat, restituirea actului autentic ce 
se găsește în mâna creditorului, sau a expediției executo- 
rii (art. 135. Pr. civ.), adecăa hotărîrei definitive, înves- 
tite cu formula executorie, făcută de bună voe de creditor 
debitorului, constitue în folosul acestui din urmă o pre- 
sumție de liberare. 

713 

Această presumție nu mai e însă de astă dată juris Deosebire 

ei de jure, ca acea care resultă din restituirea. titlului o- Între presum- 
ţia prevedută 

riginal sub semnătură privată (art. 1138, $ 1), ci e nu-de art.113%, 
mai juris tantum. Aceasta resuliă din ultimele cuvinte ale $ 1 şi acea 

prev &dută de 
art. 1135, Ş 2: până la dovada contrară. Creditorul vaart. 113,5 2. 
putea deci, cu toate că a restituit de bună voe debitoru- 
lui actul autentic care forma dovada creanţei sale, sau co- 

:) Cpr. Laurent, Supplement IL. No. 10. Vedi şi supră, p. 29%, 
nota 3. 

2 Restituirea copiei de pe hotărire, neinvestită cu formula 
executorie, n'ar constitui însă o presumţie de liberare, pen- 
tru că exeditorul w'ar.avea de cât să scoată o altă copie 
şi So învestească cu formula executorie. Cpr. Laurent, 
XVIII, 342. Demolombe, XXVIII, 443. Pand. fr., |, 5596. 
—Dacăcreditorul a restituit debitorului titlul original, păs- 
trând însă expediţia executorie, nici o presumţie de libe- 
rare nu va exista în specie, pentru că creditorul are cu ce 
urmări pe debitor. Cel nult aceasta ar putea constitui o 
presumție de fapt, pe care judecătorii ar aprecia-o, după 
împrejurări. Cpr. Demolombe, XXVIII, 428. Lar ombiere, 
III, art. 1283, No. 8. Pană. fe, I, 5525,
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pia legalisată de pe hotărirea ce câștigase, investită cu 
formula executorie, să stabilească, conform dreptului co- 
mun 1), că el n'a înțeles să'i remită datoria sau că na pri- 
mit plata, pentru că, în casul de față, el nu s'a desezisat 
de însuș titlul care era în posesiunea lui, ca în casul art. 
1138, Ş 1, ci poate în tot-deauna să scoată o altă copie 
de pe hotărirea ce câștigase (art. 134 Pr. civ.), sau de 
pe actul autentic, a cărui duplu original se păstrează în 
archiva judecătorului care a instrumentat (art. 12 Î.. din 
1 Sept. 1886). Eată motivul pentru care presumţia care 
vesultă din art. 1138, $ 2 este mai puțin puternică de 
cât acea care resultă din $ 1 a aceluiaș text?). 

Atară însă de această deosebire, condiţiile pe care le 
am expus mai sus în privinţa presumției care resultă din 
Ş 1 a art. 1138, sunt aplicabile și acelei care resultă din 
Ş 2 a aceluiaș text. 

Aceste sunt casurile în care debitorul se bucură, sub 
condiţiile mai sus expuse, de o presumţie legală de libe- 
rațiune. Alte presumţiuni de aceiaș-natură nu pot să existe - 
în favoarea lui. Aceasta resultă din definiţia presumției le- 
gale pe care o dă art. 1200. Aceasta nu însemnează însă, 
că liberarea debitorului nu se poate nici o dată dovedi 
prin presumțiuni; ea va putea fi dovedită, conform dreptu- 
lui comun, însă nu prin presumţiuni legale, ci prin pre- 
sumțiuni de fapt, conform art. 1203, presumţii care sunt 

') Creditorul nu va putea deci să dovedească prin marturi 
sau presumțiuni că el wa primit plata sau n'a înţeles a 
vemite datoria de cât. în casurile excepţionale în care a- 
ceste dovedi pot fi administrate. Nu se poate dice că, în 
specie, presumţiunele sau marturii sunt admisibili fără nici 
o restricţie, pentru că faptul ce creditorul voeşte să dove- 
dească nu este un fapt pur şi simplu, ci un fapt juridic, 
de vreme ce atrage o presumţie de liberare în folosul de- 
bitorului. Cpr. Laurent, XVIII, 367. Pand. fr., |, 5608. 
Aubry et. Rau, IV, $ 393, p. 210. — Contră. Maread, IV, 
194. | 

>) Cpr. 'Trib. Ilfov, Dreptul, No. 73 din 1883. Cas. rom. Bulet. 
S-a 1, anul 1881, p. 36. Baudry, IL, 1099. Thiry, II. 78. Vigie, 
II, 1508, 151. Mouzlon, II, 1495, Laurent, XVIII, 340, 
366. Demolombe, XXVII, 399, 426. Demante, V, 951 bis 
I şi 232 bis |. Larombitre, III, art. 1283, No. 1. Pand.tr,, 
I, 5516, 5607. Acollas, II, p. 904. 'T. Huc, VIII, 131, 192. 
Masti Vergă, III, $ 5609, p. 452, t. și n. 9. Vedi şi supră, 
p. TOT.



REMITEREA DATORIEI.—ART. 1139. 

lăsate la apreciarea judecătorilor și care nu sunt permise 
de cât în casurile când este permisă şi dovada testimo- 
nială î). 

O dovadă și mai bună că debitorul nu se bucură de 
alte presumțiuni legale de liberare de cât acele prevădute 
de ast. 1138, o gâsim în art. 1139, a cărui cuprindere 
este: 

Art. 1139.—Remiterea lucrului dat ca siguranţă nu este 
de ajuns ca să facă a se presupune remiterea datoriei. (Art. 
1067, 1685, 1697 urm. C. C. Art. 1263 C. fr).2. 

Restituirea făcută debitorului de creditor a lucrului 
mișcător ce el primise amanet (art. 1655 urm.), sau a i- 
mobilului ce primise în anticreză art. 1697 urm.), dove- 
deşte că el a înţeles a renunţa la siguranța ce stipulase 
din capul locului, nu însă și la însuș creanța sa, dacă 
nici 0 împrejurare nu dovedește contrariul ... nisi speciali- 
te» contrarium actum esse probetur 3). 

Aceiaş soluție este aplicabilă şi renunțărei ce credi- 
torul ar face la ipoteca sa, sau la ori ce altă siguranță 
accesorie a creanței sale 4), pentru că renunțarea la o ga- 

ranție accesorie nu atrage neaparat renunţarea la obli- 
gaţia principală. (Cpr. art. 1067). 

Art. 1139 opreşte pe judecători de a invoca renunţa- 
rea din partea creditorului la siguranța sa ca o presum- 

ție legală, din care să se poată trage liberarea debitoru- 
lui ; nimic nu'i împedică însă de a vedea în asemene re- 
nunțare o presumţie de fapt, lasată la lumina și aprecia- 
rea, lor (art. 1203), de natură a putea fi complectată și 

a conduce la convingerea câ creditorul a înțeles a remite 
debitorului însuş datoria sa ?). 

) Cpr. 'F. Hue, VIII, 132, în fine. Pand. fe., 1, 5544. Demo- 
lombe, XXVII, 440. Aubry et Rau, IV, 's 323, in fine, p. 
210. Arntz, III, 231. Mareade, IV, 198. 

>) Acest text, care este aproape 'de prisos, veproduce No. 610 
din tr. oblig. a lui Pothier. 

3) L. 3, Dig, 2, 14, De pactis. 
% Cpr. 'Demolombe, XXVII, 4492, Mareaaă, IV, 198. Pand. 

fr, I, D547. Baudry, TI, 1105. 'T. Buc, VIII, 139. Lavom- 
biăre, TII, art. 1286, No. 1. Cpr. şi Trib. Dâmboviţa, Drep- 
tul No. 64. din 1893. 

2 Cpr. Larombiere, LII, art. 1285, p. 610. Berriat St. Prix, 
II, 4852, şi toţi autorii. Vedi şi supră, text şi n. 1. 
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Etectele reiniterei datoriei. 

Remiterea datoriei este o causă de stângere a obli- 

gaţiilor. Ea stânge deci datoria cu. toate accesoriile sale, 
ca şi cum ar fi fost plătită. 

Presupunând însă că există mai mulţi codebitori so- 
lidari, sau unul singur principal și mai mulţi fidejusori, 
chestiunea este de a se ști dacă remiterea făcută unuia 
din ei stânge datoria într'un mod absolut, 7 rem genera- 
liter, aşa ca ea să poată fi invocată de toți debitorii sau 
„de toţi cofidejusorii, sau dacă ea nu stânge datoria de cât 
în mod relativ, în personam, așa ca ea să nu poată fi in- 
vocată de cât de acel care a dobândit-o. Cu alte cuvinte, 
remiterea datoriei făcută de creditor unuia din acei obli- 
gaţi, este ea reală sau personală, pentru a întrebuința ter- 
minologia lui Pothier (II, 616, 617)? 

Legea distinge, în această privinţă, între remiterea 
tacită și acea expresă. 

Remiterea tacită. . 

Art. 1140.—Remiterea titlului original sau a copiei lega- 
lisate a titlului, făcută unuia din debitori, are acelaş efect în 
privinţa codebitorilor. (Art. 1041, 1138 urm., 1141 C. C. Art, 
1984 c. fr). 

Remiterea tacită, adeca acea care resultă din faptele 
prevădute de art. 1138, este prin esența sa reală, și ea 
mar putea deveni personală de cât în virtutea unei reser- 

ve, adecă a manifestațiunei unei voințe exprese, care ar 
exclude ori ce remitere tacită 1). In adevăr, de căte ori 
creditorul restitue de bună voe unuia din debitori titlul 
fie autentic, fie privat, care constată obligațiunea sa, de a- 
tâtea ori el se pune în imposibilitate absolută de a mai 
urmări pe cineva, fiind că nu mai are nici o dovadă lite- 
rală a creanţei sale. 

De aceea, art. 1140, adoptând în totul teoria lui Po- 
thier (II, 6083), combătută, în această privință de unii au- 
tori 2), dispune că remiterea titlului făcută unuia din debi- 
tori, are acelaș efect în privinţa tuturor codebitorilor, so- 

1) Cpr. Baudry, II, 1101. Laurent, XVIII, 375. Demante, V, 
233 bis II. Pand. fr., 1, 5611. 

2 Vedi Brunemanu, asupra L. 2, Lib. 2, tit. 14, De pactis.
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luţiune care se aplică atât codebitorilor unei datorii in- 
divisibile 1), cât și codebitorilor unei obligaţiuni con- 
juncte 2). 

Restituirea titlului făcută debitorului principal libe- Restit, titlu- 
rează de asemenea pe fidejusori, pentru că fidejusorul nu iu 
mai are ce garanta de câte ori debitorul este liberat. Art. liberează pe 

fidejusori. 
1149, $ 1 admite această soluţie în privinţa remiterei ex- 
prese, însă acest text este a fortiori aplicabil remiterei 

tacite, căci creditorul care, prin restituirea titlului, s'a 
desarmat în privinţa debitorului principal, s'a desarmat și 
în privința fidejusorilor 5). 

Naşte însă întrebarea, dacă remiterea făcută fidejuso-Restit: făcută 
rului liberează pe debitorul principal? Art. 1142, $2 ad- libezează pe 
mite negativa în privința remiterei exprese, însă această debitorul 
soluție nu mai e aplicabilă de câte ori remiterea a fost PP” 
tacită. În adevăr, art. 1142 neîmpedicând remiterea făcută 
fidejusorului de a fi reală, dacă aceasta a fost voinţa cre- 
ditorului 4), această voință este neîndoelnică în caz de re- 
miterea titlului, fiind că creditorul sa pus de bună voe 
în imposibilitatea de a mai nrmări pe debitorul principal. 
Dacă intenţiunea sa ar fi fost de a libera numai pe fide- 
jusor, el ar fi făcut o descarcare expresă, ear nu o remi- 
tere tacită, care pune pe toţi cei obligaţi la adăpost de 
ori ce urmărire 5). 

Pentru aceleași motive, vom decide că restituirea ti- Ii fct 
tului făcută de creditor unuia din fidejusori, liberează pe nui fidejusor 
ceialalți cofidejusori, cu toată disposiția contrară a at. e ape 
1142, $ 3, care se aplică numai la remiterea expresă, dejusori. 
ear nu și la acea tacită €). 

:) Demolombe, XXVIII, 412. Larombiere, III, art. 1284, No. 
2. Pand. fr., |, 5617.77. Huc, VIII, 138. 

> Laurent, XVIII, 376. Demolombe, XXVIII, 413. Demante, 
V, 933 bis V. Aubry et Rau, IV, $ 393, p. "2077, t. şi n. 31, 
Pand.. fe. „IL, 5616. — Contră. Larombiăre, II, art. 1289, 
No. 10. Bufnoir, Proprittă et contrat (Paris, 1900), p. 152. 

3) Laurent, XVIII, 311. Demolombe, XXVIII, 414. Pand. fe, 
I, 5618. Demante, V, 233 bis III, Aubry et Rau, IV, $ 
393, p. 207. 

% Vedi înfră, p. 123. 
5) Laurent, vi, 311. Demolombe, XXVIII, 415. Pand. fe., 

I, 5619. Demante, V, 233 bis IV 
6 Demolombe, XXVIIL 416. Pand. fr., 1, 5620.
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emiterea expresă. 

Remiterea expresă, pe care legiuitorul francez o nu- 
mește impropriu convenfională, pentru că remiterea con- 
vențională nu este de cât un caz particular a remiterei 
exprese, nu produce efecte atât de absolute ca remiterea 
tacită. Legea distinge, în această privinţă, casul în care re- 
miterea a fost făcută unuia din codebitorii solidari (art. 
1141), de acela in care ea a fost făcută debitorului prin- 
cipal, fidejusorului sau unuia din fidejusori (Art. 1142). 

i* Remiterea facuta unuia din codebitorii solidari. 

Art. 1141.—Remiterea sau descarcarea expresă 1), făcută 
unuia, din codebitorii solidari, liberează pe toţi ceialalţi, afară 
numai dacă creditorul 'şi a reservat anume drepturile sale in 
contra acestor din urmă. 

In easul din urmă, creditovul nu poate cere plata datoriei 
de cât scădând partea aceluia căruia a făcut remiterea. (Art. 
1039 urm. 1047, 1056 C. C. Art. 1285 C. fe). 

Remiterea expresă a datoriei făcută de creditor, fără 
nici o reservă în privința unuia din coobligaţi 2), se consideră 
ca făcută tuturor debitorilor şi dă loc la o excepţie cc- 
und, care poate fi invocată de toţi (art. 1047) 5). Această 
soluție nu este de cât consecința mandatului care există 
între toți codebitorii solidari în privinţa actelor având de 

efect stângerea sau micșurarea obligațiunei (art. 1056). 
Ea este însă criticată de toţi autorii, chiar și de acei care 
admit idea mandatului 4), pentru că renunțările sunt de 

3) Art, 1985 şi 1981 din Codul fi. vorbesc de remiterea sau 
descarcarea convențională, prin oposiţie la acea facită, însă 
Mareade şi alţi autori critică cu drept cuvânt această ex- 
presiune, pentru că remiterea convenţională nn este de cât 
un caz particular a remiterei exprese, care se poate face 
şi prin testament. "Ţinând socoteală de această critică în- 
temeiată, legiuitorul nostru nu mai vorbeşte în art. 1141 
şi 1142 de remiterea conzențională, ci de remiterea expresă. 
Cpr. Mareade, IV, 801. Pand. fi., 1, 5610, în fine. Baudry, 
II, 1108. Thivy, III, 79. 

2) Codebitorul solidar nu este însă liberat prin remiterea fă- 
cută debitorului coobligatului seu. Cpr. Demolombe, XXV III, 
463. Pand. fr., 1, 5624. 

5) Vedi supră, p. "196. 
4) Cpr. 'P. Huc, VIII, 138. 'Phivy, III, 19. Baudey, II, 1109. 

In Francia, lipsa art. 1156 din Codul nostru a făcut ca teo- 
ria mandatului să fie controversată. Vedi supră, p. 189 urm.
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strictă interpretare (renunciatio non preesumitur) 4). De ace- 
ea, noul Codul german prevede, prin art. 423, că remi- 
terea datoriei făcută de creditor numai unuia din debito- 
rii solidari, nu folosește celorlalți debitori de cât atunci 
când părțile contractante an înţeles să stângă întreaga da- 
torie ?). 

Plecând de la ideea că art. 1141 este contrar prin- ast. 1141 nu 
cipiilor și, ca atare, de strictă interpretare, se decide în 65 aplică la 
genere că el nu este aplicabil la remiterea acordată u- terea făcută 
nuia din debitorii unei obligaţiuni indivisibile. Această guia din 
soluţie este cu atât mai admisibilă, cu cât mandatul care unei oblie- 
face ca codebitorii unei obligaţiuni solidare să fie consi- andivisibile: 
deraţi ca representându-se unii pe alţii, de câte ori este 
vorba de stângerea sau de micșurarea obligațiunei (art. 
1056), nu există între codebitorii unei obligaţiuni indivi- 
sibele 3). 

Așa dar, remiterea sau descarcarea expresă făcută 
unuia din debitorii solidari este în principii reală ; ea nu 
devine personală de cât în virtutea unei reserve exprese, 

Această reservă poate să resulte din termenii sau din 
conținutul actului. Dacă asemenea reservă a fost făcută, cre- 
ditorul nu poate cere plata datoriei de cât scădând par- 
tea aceluia căruia remiterea a fost făcută (art. 1141, $2). 

Astfel, dacă presupunem că A, B și C îmi datorese 
solidaricește 3000 de lei şi că am remis datoria lui A nu- 
mai, reservându'mi dreptul contra celorlalți, nu voi mai 
putea cere de la B și de la C de cât 2000 lei, deducând 
astfel partea lui A, căruia am făcut remiterea. In adevăr, 
dacă aș putea, şi în urma acestei remiteri, cere întreaga 
sumă de 3000 lei de la unul din codebitorii nedescarcaţi, 
acel care ar face plata ar exercita de bună samă acțiunea 
sa recursorie contra lui A (art. 1053, $ 1), și astfel debito- 
rul descarcat ar perde. beneficiul remiterei ce îi am făcut. 

1) Vedi asupra acestui principii, supră, p. 658, t. şi nota 2. 
:) Vedi supră, p. 196, text şi nota 4. Cpr. şi art. 1189, 1193 

din Codul Calimach, citate supră, p. 197. Aceasta era și 
teoria, lui Pothier (II, 215), care dice că remiterea dato- 
riei făcută de creditor numai unuia din debitorii solidari, 
nu liberează pe ceialalţi, de cât dacă aceasta pure a fi fost 
intenția creditorului. 

3) Cpr. Demolombe, XXVIII, 460. Pand. fe., 1, 5626.—Contră. 
Larombiere, III, art. 1985, No. 18.
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Dacă unul din debitorii nedescareaţi a devenit insol- 
vabil, partea de insolvabilitate, care ar fi fost în sarcina 

codebitorului descarcat, va privi pe creditor, care astfel 
va suferi consecințele remiterei ce a făcut |). 

20 Remiterea facută debitorului principal. “ 

Art. 1142, $ 1.—Remisiunea sau descarcarea expresă făcută 
debitorului principal, liberă cauţiunele. (Art. 1067, 1679 C. C. 
Art. 802 C. com. Art. 19287, $1C.fk.). 

Fidejusiunea fiind un contract accesoriu, nu poate să 
existe dacă nu există și un debitor principal.  Liberarea 
debitorului principal trebue deci să atragă, ca consecință, 
pe acea a fidejusorilor. In adevăr, liberarea debitorului 
principal n'ar fi de nici un folos, dacă ea n'ar atrage pe 
acea a fidejusorilor, pentru că dacă acești din urmă ar fi 
siliţi să plătească, ei ar avea recurs contra debitorului 
principal (art. 1669) *). 

Efectul remiterei acordate debitorului principal, în 
n ax putea să pivinţa fidejusorilor, este atât de absolut, în cât credito- descarce pe 
debitor, re- 
servându-și 
dreptul seu 
contra fide- 

! jusorului, 
Controversă. 

Art. 802 
C. com. 

vul n'ar putea să descarce pe debitorul principal, reservân- 
du'şi dreptul seu contra fidejusorului, pentru că asemenea 
reservă ar face sau ca fidejusorul care a plătit, să exer- 
cite recursul s&u contra debitorului principal, așa că re- 
miterea datoriei n'ar aduce acestuia nici un folos; sau ca 
fidejusorul să plătească, fără a exercita vre un recurs con- 
tra debitorului, ceea ce ar fi contrar art. 1652, care dis- 
pune că fidejusorul se liberează când nu poate să intre în 
drepturile, privilegiile şi ipotecele creditorului din causa a- 
cestui din urmă 5). | 

Principiile de mai sus nu se aplică remiterei pe care 
creditorii o fac falitului prin concordat. Art. 802 din noul 
Cod comercial dispune, în adevăr, că: „creditorii conservă 

1) Cpr. T. Huc VIII, 138. Baudry, II, 1109, în fine. 
2 Cpr. Pothier, II, 617. Laurent, XVIII, 310. Demolombe, 

XXVIII, 461. Baudey, IE, 1110. Pand. fr., 1, 5627. 
3) Cpr. Cas. fr, şi C. Caen, D. P. 69. 1. 512. Sirey, 609.1. 

343. D. P. 68. 2. 97. Sirey, 68. 2. 9251. Baudry et Wabl, 
Cautionnement, 1153. Demolombe, XXVIII, 462. P. Pont, 
Petits contrats, Ii, 407. Larombiere, III, art. 1287, No. 1. 
Aubry et Rau, IV, $ 393, p. 20, t. şin. 23. Pand. fe.], 
5628.—Contră. A. Bertauld, nota în. D. P. 68. 2. 91. Cpr. 
IL. 22, Dig., 2, 14, De pactis.
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acțiunea lor pentru totalitatea creanţelor contra coobliga- 
ților sau fidejusorilor falitului, chiar dacă acesta ar fi 
obținut un concordat la care ar fi consimţit de bună voe 
însuş acești creditori“. | 

Rațiunea acestei disposițiuni exeepţionale este că re- 
miterea făcută de creditori falitului prin concordat nu 
este voluntară; ei nu înţeleg să facă o liberalitate falitu- 
lui, ci să scape o parte din creanţa lor; de unde resultă 
că remiterea consimţită prin concordat, este prin esența sa 
personală falitului şi nu folosește codebitorilor sau fide- 
jusorilor sei 1). 

Art. 802 C. com. nu se aplică însă, după părerea gene- 
rală, la concordatul amiabil?) sau benevol, amichevole, după 

1) Cpr. Calamandrei, Del fallimento, I, 411. Cuzzeri, 11 Cod. di 
conmereio ital. commentato, VII, 510. Laurent, XVIII, 371. 
Demante, V, 237 bis 1. Bedarride, Faillites, LI, 884. Lyon- 
Caen et, Renault, Dr. comm., VII, 619. Demolombe, XXVIII, 
464. droplong Cautionnement, 504. P. Pont, Petits contrats, 
II, 406. 

*) Concordatul amiabil care, la noi, nu se mai poate dice ex- 
trajudiciar, fiind că, în urma legei din 20 Iunie 1895, tre- 
bue să fie omologat de tribunal, este acela care poate să 
aibă loc în ori ce stare a procedurei falimentului, cu ori 
ce cotă, fie ea cât de mică, însă numai cu consimțămân- 
tul zaturor creditorilor şi cu omologarea tribunalului (art. 
845 C. com.); ear concordatul judiciar, acela care. nu se 
poate face, tot cu omologarea, tribunalului (art. 852 C. com.), 
de cât cu primirea majorităţei tuturor creditorilor ale că- 
vor creanţe au fost verificate sau admise provisor, cu con- 
dițiune ca creditorii aderenţi să represinte cel puţin trei 
pătrimi din totalitatea creanţelor (art. 848) şi cota concor- 
datară să fie cel puţin de 400%, din capitalul creanţelor 
(art. 853 C. com.). i 

Art. 853 din. C. com., întrodus prin legea din 20 Iunie 
1895, prevedând între altele că concordatul judiciar nu 
poate avea loc când falitul a mai fost în stare de faliment, 
se controversează chestiunea de a se şti dacă această dis- 
posiţie se aplică şi la concordatul amiabil, precum şi:la co- 
mercianţii declaraţi în stare de faliment inaintea promul- 
gărei legei din 1895. Vedi în sens negativ conelusiunele puse 
inaintea Curţei din București de amicii noştri, 'T. Stelian 
şi M. Antonescu (Curierul judiciar, No. 43 din 1899), ear 
în sens afirmativ, Trib. Ilfov şi C. Bucureşti. Curierui ju- 
diciar, loco cit. Această din urmă decisie a fost, însă casată. 
Vedi Curierul judiciar din 6 April 1900, No. 28 şi Dreptul 
No. 32 din 1900. 
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cum se exprimă autorii itălieni, pentru că această dispoziţie 
fiind excepţională și privitoare numai la concordatul Ju- 
diciar (art. 846 urm. C. com.),nu poate fi întinsă la con: 
cordatul amical prevedut de art. 845 din C. com.; de 

unde resultă că, de câte ori concordatul amiabil sau 
benevol va conţinea o remitere de datorie, fidejusorii și 
coobligaţii debitorului principal vor fi liberaţi, conform 

art. 1142 C. C., în măsura în care şi debitorul este libe- 
rat, afară de casul în care creditorii, prin o disposiţie ex- 
presă, ar fi reservat drepturile lor contra fidejusorilor și 

coobligaţilor debitorului principal 1). 
Reserva fă- 

* cută de ere- 
Reserva este validă în privința codebitorilor solidari, 

ditor în pri- Chiar fără concursul și acceptarea lor (art. 1141) 2; pe 
vinta fideju-când,. în privinţa fidejusorilor, chestiunea este -controver- 

sorilor. 
sată, căci, pe când unii susțin că reserva, spre ași produ- 
ce efectele sale în privința lor, trebue să fie acceptată de 
dânșii 3), alții susțin din contra că consimț&mântul lor nu 

este neaparat 4). 

3 Remiterea facuta fidejusorului. 

Art. 1142, $ 2.—Remisiunea acordată cauţiunei nu liberă 
pe debitorul principal. (Art. 1067 C. C. Art. 1288 C. îr.) 

Remiterea datoriei făcută fidejusorului este în princi- 
piu personală şi nu produce nici un efect în privința de- 
bitorului principal, pentru că fidejusiunea este un acceso- 
riu al creanței şi pentru că creditorul a putut foarte bine 

să renunțe la fidejusiune, fără a renunţa la însuş creanța sa. 
(Cpr. şi art. 1067, partea finală). Creditorul care a remis 

') 

:) 
IV) 

%) 

Laurent, XVIII, 371. Lyon-Caen et Renault, Di. comun., 
VII, 657. Pand. fr., Pasllite, 1521. Baudry et Wabl, Cau- 
tionnement, 1155. Pardessus, Dr. comm., III, 1241. Alauzet, 
Dr. comm., V, 1850. Demolombe, XXVIII, 465. Aubry et 
Rau, LV, $ 323, p. 206, t. şi nota 26. Duranton, XII, 37. 
Cuzzeri, op. cit., VII, 511. Calamandrei, op. cit., L, 418 şi de- 
cisiile italieneşti citate de aceşti autori. Cas. fr. D. P.61. 
1. 219 şi 483. D. P. 69. 1. 5192. Sirey, 69.1. 344. C. Caen. 
D. P. 68. 2. 97.—Contră. Bertauld nota în D. P. 68.2.9. 
P. Pont, Petits contrats, II, 401. 
Lyon-Caen et Renault, op. şi loco supră cir. 
Pand. fie., 1, Failtite, 1521. Cpr. C. Caen. D. P. 68. 2. 97. 
Cas. fr. D. P. 69. 1. 512. 
Cpr. Lyon-Caen et Renault, op. şi loco supră cit.
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datoria fidejusorului, va păstra deci dreptul său contra de- 

723 

bitorului principal, în conformitate cu principiul care vo- 
eşte ca renunţările să fie de drept strict: Renunciatio non : 
presumitur. 

Remiterea fâcută fidejusorului poate însă fi reală, a- Remiterea 
decă poate fi invocată şi de debitor, dacă aceasta a fost făcută fide- 
voința creditorului, și s'ar putea foarte bine întâmpla ca 
creditorul să renunțe în mod absolut la creanţa sa, cu 
toate că convenţiunea a intervenit numai între dânsul şi 
fidejusor. In asemenea caz, însă, acceptarea debitorului 
este neaparată, remiterea convențională neputând să aibă 
loc de cât prin consimțământul părților 1). 

4" Remiterea facuta numai unuia din fidejusori. 

Art. 1142, $ 3 şi 4.—Remisiunea acordată uneia din cau- 

jusorului 
poate 

-fi reală. 

țiuni nu liberă în totul 2) pe celelalte. (Ast. 1287, $ ultim. C. fe... 
Acea acordată anei cauțiuni date în urmă prin act sepa- 

rat nu liberă în nimic pe celelalte2). 
De câte ori există mai mulţi fidejusori, remiterea ex- 

presă a datoriei făcută numai unuia din ei, este în prin- 
cipiu personală și nu liberează pe ceialalți, ceea ce îns&m- 
nează «că creditorul își păstrează dreptul de a urmări pe 
fidejusorii cărora n'a făcut remitere ; în adevăr, creditorul 
având, în specie, mai multe garanţii, poate să renunţe la - 
una fără a renunța la toate). 

) Cpr. Pothier, II, 617. Mourlon, II, 1435. Demolombe, 
XĂVIII, 466. Laurent, XVIII, 372. Pană. fr., I, 5631. 
Marcade, IV, 806. Veqi şi supră, p. 717. 

*) Textul fr. dice că remiterea acordată unuia din fidejusori: Deosebire 
nu liberează pe ceialalți, însă această expresiune fiind prea de la Codul 

Y, absolută, legiuitorul nostru a modificat textul francez, ţi- 
nEnd socoteală de critica făcută de autori (v. înfră, p. 194, 
nota 2) şi mai cu samă de acea a lui Marcade (IV, 808), 
care dice că remiterea acordată unuia din fidejusori nu li- 
berează în totul (complâtement) pe ceialalți. 

5) Ultimul paragraf al art. 1142 nu există în Codul fr. şi 
este adaos de legiuitorul nostru tot după Marcadă. Vedi 
înfră, p. 725 urm. 

*) Această regulă se aplică atât la fidejusorii solidari, cât şi 
la acei puri și simpli. Larombitre, III, art. 1287, No. 3. 
Laurent, XVIII, 373. Gauthier, Subrogation, 505. Pand. fe. 
I, 5632, în fine, Cpr. art. 817 Cod. portughez.—Contră. 'Poul- 
lier D., IV, partea I, 331.
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Remiterea 
poate fi 
reală. 

Deosebire 
de redacţie 
de. la Codul 

francez. 

C. C—O0ARTEA III.—TIT, ILL.—GAP. VIIL—S-a IN-a—ART. 1142, $ 3 şi 4. 

- Eleste însă liber de a renunța la fidejusiune întrun . 
mod absolut, și în asemenea caz, remiterea datoriei devi 
ne reală din personală cum era în principiu 1). 

'Tyrebue însă să observăm că textul corespundetor fran- 
cez este prea absolut când dice că remiterea acordată 
unuia din fidejusori pa Jiberează pe ceialalți. In adever, Sar 
părea, după această disposiţie, că cofidejusorii acelui "des- 
carcat sunt obligaţi. la plata întregei datorii, ceea ce, 
după părerea tuturor, este inadmisibil, pentru că dacă ei 
rămân obligaţi, creditorul nu- poate să'i urmărească de cât 
deducând partea fidejusorului descarcat. In adever, din 
două una: sau fidejusorii sunt solidari, ceea ce se va în- 
tâmpla de câte ori ei vor renunţa la beneficiul de divi- 
siune, și în asemenea caz, fidejusorii nedescareați de dato- 
rie pot să invoace prin analogie art. 1141, $ 2, după 
care creditorul care a descarcat personal pe “nul din de- 
bitorii solidari, nu poate să urmărească pe ceialalți de cât 
deducând partea ce debitorul descărcat ar fi trebuit să 
plătească din datorie; sau cofidejusorii nu s'au. obligat so- 
lidaricește și, în asemenea caz, .prin invocarea beneficiu- 
lui de divisiune, acei nedescarcaţi vor putea să se sustragă 
de la plata părţei fidejusorului descarcat... Această inter- 
pretare este nu se poate mai echitabilă, pentru că de câte 

ori. mai mulţi fidejusori an garantat obligaţia aceluiaș de- 
bitor, fie care din ei s'a obligat a plăti în vederea recur- 
sului s&u contra celorlalți fidejusori pentru partea ce pri- 

vește pe fie-care (art. 1674). Creditorul nu poate deci să 
modifice raporturile reciproce dintre difieriţii fidejusori, și 
prin descarcarea unuia din ei, să facă ca datoria să se 
plătească exclusiv de ceialalţi. De aceea, textul nostru este 
mult mai corect când dice că remiterea făcută unuia din 

fidejusori nu liberează în fotul pe ceialalţi 2). 

1) Cpr. Pothier, I[, 617. Larombiere, oco cit. Laurent, XVIII, 
313. Vigi6, II, 1515. Demolombe, XX VIII, 467. Cpr. L.. %, 
Dig., 2, 14, De pactis ; L. 15, S1, Dig. 46, i, De fidejus- 
soribus "at mandataribus.. .. 

2 Cpr. Pothier, II, 617 şi nota 5 alui Buget de la p. 328. 
Baudry, II, 1111. Pand. fr., 1, 5633. Laurent, XVIII, 313. 
Thiry, II, "19, p. 103. Vieiă, II, 1515. Mourlon, TI, 1435. 
Demolombe, XXVII, 467. Demante, V, 231 pis V. Mar- 
cadă, IV, 807, 808. Massâ- -Verge, III, $ 569, p. 453. Aubry 
et Rau, Tv, $ 323, p. 20, î. şi nota 93. Larombiăre, III,



EFECTELE REMITEREI DATORIEI. —ART. 1142, ş 4, 795 

Venim acum la paragraful 4 al art. 1142, care Art. 1142,$ 
nu există în Codul fr., și care este adaos după explicaţiile . 
date de Marcade. | e | 

Acest text prevede că remiterea acordată unei cau- 
țiuni date în urmă prin act separat, nu liberează în nimic 
pe celelalte cauţiuni. aa 

Fată cum se exprimă în această privință Marcadâ 
(IV, No. 809): „Există cu toate acestea un caz particu- 
lar în care ar trebui“să se aplice în sensul seu absolut 
și riguros regula că descarcarea unui fidejusor nu libe- 
rează pe ceialaţi fidejusori ; aceasta se va întâmpla când 
fidejusorul descarcat garantase prin un act posterior obliga- 
ia garantată mai înainte de alții, așa că acești din urmă 
muu pus nici un temei pe dânsul. 

„Astfel, dacă presupunem că Petru, care s'a obligat . 
a'mi plăti 12000 de lei, 'mi-a dat trei fidejusori, și apoi, 
mai tărdiu, prin act separat, un al patrule garantează această 
obligaţie, fără nici un concurs sau chiar fără știrea fide- 
jusorilor anteriori, se poate dice, precum s'a și dis în con- 
siliul de Stat, că cei diintăi trei fidejusori sunt străini de 
cel de al patrulea, și că obligaţia-lor n'are nici un raport 
cu obligaţia acestui din urmă; se mai poate încă dice că 
cei dintâi trei fidejusori n'au pus nici o bază pe cel de 
al patrulea, și că creditorul, descărcând pe acest din ur- 
mă spre ași păstra recursul primitiv în întregimea lui, 
contra fie-căruia din ceialalţi trei fidejusori, nu le aduce 
nici o pagubă, pentru că fie care din ei era obligat pen- 
tru datoria întreagă (art. 1666), înainte de a se fi obli- 
gat cel de al patrulea. Prin descarcarea acestui fidejusor, 
care permite creditorului de a urmări pe fie care din ceia- 
lalţi trei pentru întreaga datorie, nu se îngreuează posi- 
ţia ce ei își crease, căci ei sunt puși în situaţia pe care 
au primit-o, urmărirea contra fie-căruia din ei nefiind de 
cât executarea convențiunei lor. Acești fidejusori nu se pot 
deci plânge, și se poate dice, în asemenea caz, că descar- 
carea celui de al patrulea fidejusor nu va libera în nimic 
pe cei d'intăi trei fidejusori și nu va micșura în nimic în- 
tinderea garanţiei ce ei an dat (Cpr. Pothier, II, 617). 

art. 1287, No. 3. Acollas, II, p. 905. T. Huc, VIII, 140. 
Cpr. art. 1983 Cod. italian.
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„Lucrul va fi însă cu totul altfel, chiar faţă de al 
„patrulea fidejusor, dacă unul din cei trei Mintăi ar fi fost 
descarcat, căci dacă acești din urmă n'au pus nici o bază 
pe obligaţia fidejusorului de al patwulea, acest din urmă 

„a avut din contra în vedere obligaţia celorlalţi. 
„Sar putea, cu toate acestea, întâmpla ca creditorul 

să fi. cerut un al patrulea fidejusor și că acesta să se fi 
obligat, independent de obligaţia celorlalţi, în care caz este 
evident că descarcarea unuia din acești trei tidejusori, sau 
a tuturor, nu va avea nici o înriurire asupra posiției ce- 
lui de al patrulea. Această chestie se va decide după ter- 
menii și împrejurările actului de al doilea“ 1). 

Am transcris anume întreaga argumentare pe care 
Marcad6 o consacră textului adoptat de legiuitorul nostru, 
pentru că aceasta este cel mai bun comentar ce putem 

face acestui text. Cu toată iipsa unui asemenea text, so- 
“luţia formal admisă de $ ultim al art. 1142, este admisă 
de unii și în Francia ?). 

Casul în care creditorul descarcă pe fidejusor primind cea 
în schimb. 

Art. 1142, $ ultim.—Aceea ce creditorul a primit de lao 
cauţiune pentru a o descarca din chezăşia sa, trebue să se im- 
pute asupra datoriei, și să descarce pe debitorul principal şi pe 
celelalte cauţiuni. (Art. 1110 C. C. Art. 1288 C. îr.). 

Când legiuitorul dice că remiterea expresă a datoriei 
făcută fidejusorului nu liberează pe debitorul principal, el 
are în vedere o descarcare gratuită. 

Casul în care fidejusorul 'şi-a rescumparat obligația 
sa, primind ceva în schimb (aliguo dato), este prevedut de 
ultimul Ş al art. 1142, care în Codul fr. figurează întrun 
text a parte (art. 1288). 

- Acest, text, reprodus şi în Codul italian (art. 19284), 
„în acel Olandez (art. 1479), etc., este într'un glas criti- 
„cat de autori, pentru că nesocoteşte adevarata intenţie a 

) Marcadă, IV, 809, p. 635, 036. 
2 Cpr. Mareade, Zoco cit. Demolombe, XXVIII, 468. Larom- 
-biere, III, art. 1287, No. 3. Pand. fr.,.1, 5634. Troplong, 

Cautionnement, 420. Ponsot, Idem, 282. Mourlon, TI, 1435, 
în fine. Duranton, XII, 315, —Contră, Laurent, XVIII, 373, 
T. Huc, VIII, 140. Cpr. G. Giorgi, VII, 398.
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părților şi principiul esenţial al libertăţei convenţiunelor 
(art. 969). . | . 

Fată ipoteza ce el prevede: Am garantat, ca fideju- Ipoteza pre- 
sor, o datorie de 10000 lei și presimţind câ debitorul are să vEută de $ 
devie insolvabil, zergit ad inopiam, propun creditorului, 1142. 
care acceptă, de a'i da 1000 lei spre a fi descarcat de ga- 
ranţia ce am dat. Aceasta este un adevarat contract cu 
titlu oneros și aleator ; în adever, creditorul a primit 1000 
lei în schimbul riseuvilor ce el iea asupra'și, ear cu am 
dat această sumă pentru a fi liberat de riscurile la care 
eram expus. Logic vorbind, acest contract ar fi trebuit 
să remâe ceea ce el este în realitate, și creditorul ar fi 
trebuit, să păstreze întreaga sa creanță de 10000 lei, pen- 
tu că suma de 1000 lei ce el a primit de la mine nu 
este un acont asupra sumei ce el are de luat de la debi- 
tor, ci preţul riscurilor pe care el le a luat din sarcina 
mea spre a le pune în sarcina lui. Cu toate acestea, legiui- 
torul decide, contrar opiniunei lui Pothier (II, 618) și a 
lui Molineus (De usuris, Q. 34), că suma de 1000 lei ce 
în specie am plătit creditorului, se va imputa asupra su- 
mei de 10000 lei ce i se datorește, așa că creanţa sa este 
redusă la 9000 lei. Prin urmare, dacă el va urmări pe 
debitor, această sumă se va deduce din datorie; dacă el 
va urmări pe ceialalți cofidejusori, ea va fi de asemenea 
dedusă, fie că ei reclamă sau nu beneficiul de divisiune, 
imputânduse mai întăi asupra părţei virile a fidejusorului 
descareat 1). 

*) Opr. Larombiere, III, art. 1288, No. 5. Pand. fr. 1, 5642. 
Dacă datoria consistă în o sumă de bani, şi fidejusorul 

a plătit tot o sumă de bani spre descarcarea sa, imputaţia 
prescrisă de art. 1142, $ ultim nu sufere nici o dificultate. 

Dacă însă datoria consistă în o sumă de bani, şi fideju- 
sorul a plătit alt ceva creditorului, de ex., un corp cert şi 
determinat, debitorul principal şi ceialalţi cofidejusori vor 
cere ca valoarea acestui lucru să fie imputată asupra da- 
toriei. | 

Dacă datoria consistă într'un corp cert sau în o altă pres- 
taţiune de cât o sumă de bani, şi unul din fidejusori a 
plătit ereditorului o sumă de bani spre a dobândi libera- 
rea sa, debitorul principal și ceialalți cofidejusori vor fi în 
drept de a plăti creditorului întreaga prestaţiune care face 
obiectul datoriei, fără ca creditorul să'i poată sili a deduce 
suma ce el a primit de la unul din cofidejusori, căci ere-
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Critiea legei. 

C. C.—CARTEA III.—PIT.IIL.—CAP. VIII. —S-alil-a.—ART. 1142, $ ULTIM. 

Prin această disposiţie nechibzuită, legiuitorul nu nu- 

mai că nu aduce nici un folos creditorului, dar încă îi 
aduce pagubă, transformând un contract cu titlu oneros şi 
aleator întm'un contract cu titlu gratuit. Aceasta face că 
nici un creditor nu va consimţi a descarca în asemenea 
condițiuni pe fidejusor, pentru că el poate fi în pagubă, 
fără a avea nici o speranţă de câștig 1). 

Osebit de aceasta, disposiția legei va putea ușor fi 
înlăturată prin nedeclararea în act a sumei pe care fide- 
jusorul a plătit-o creditorului spre a fi descarcat de ga- 
ranţia sa, așa că actul va avea în aparenţă caracterul unei 
descărcări gratuite și $ ultim al art. 1142 nu va fi aplica- 
bil, dacă fidejusorul nu dovedește prin jurământ sau alte 
mijloace permise de lege că descarcarea sa nu este gra- 
tuită. Ori, o lege care poate fi calcată şi înlăturată cu a- 
tâta ușurință este o lege rea și care, prin urmare, trebu- 
ește modificată 2). 

Ori cum ar fi, textul este imperativ și nu admite do- 
vada unei intențiuni contrare, așa că creditorul nu va 
putea în principiu să dovedească. contra debitorului princi- 
pal și a celorlalţi fidejusori că suma primită de la unul 

ditorul n'a putut, prin o convenţie particulară, făcută cu 
unul din cofidejusori, să modifice situaţia debitorului prin- 
cipal şi a celorlalţi cofidejusori. Creditorul neputând însă 
să păstreze nimie peste ceea ce i se datoreşte, va trebui 
să, restituească fidejusorului ceea ce a primit de la el, şi 
acest din urmă va avea contra creditorului o acțiune în 
repetiţie: Fidejusorul nu va avea însă nici un recurs con- 
tra debitorului sau celorlalţi cofidejusori, fiind că el nu le 
a procurat nici o liberare, ci aceştia vor avea din contra 
un recurs contra lui, ceea ce dovedeşte o dată şi mai mult 
cât de stranie este disposiţia acestui text. Cpr. Demolombe, 
XXVIII, 414, 415. Larombiere, III, art. 1288, No. 6. Pană. 
tr., IL, 5643, 5044. 

5 Cpr. Baudry, II, 1112. Pand. fr., 1, 5636. Laurent, XVIII, 
314. 'Thiry, ITI, 19. Mourlon, II, 1431. Demolombe, XXV III, 
469. Larombiăre, III,art. 1988, No. 2. Demante, V, 238 bis. 
Acollas, II, p. 905, 906. 'T. Huc, VIII, 141. Bugnet asupra 
lui Pothier, II, p. 330 şi urm., nota 1. G. Giorgi, VII, 
329. Vigi6, II, 1516. 

2) Cpr. Mourlon, II, 1437, nota 1. Pand. fr. I, 5641. Bauduy, 
TI, 1112. Bugnet asupra lui Pothier, II, p. 332, 333, ad 
nota.



REMITEREA DATORIEI.—DREPT INTERNAȚIONAL. 

„din aceştia este prețul descărcărei sale și că, prin urmare, 
nu poate fi imputată asupra datoriei !). 

Regulele de drept internaţional aplicabile la remiterea 
datoriei. 

Capacitatea cerută de lege pentru a face o remitere 
«de datorie atârnă de legea naţională a creditorului, ear 
acea de a primi liberalitatea, de legea naţională a debi- 
torului 2). 

Cât pentru chestiunea de a se ști dacă restituirea 
titlului, fie autentic, fie privat, care constată obligaţia, fă- 
.cută de bună voe de creditor debitorului (art. 1138), im- 
plică san nu o remitere de datorie, aceasta se va decide 
după legea locului în care plata urmează a fi făcută, căci 
remiterea datoriei echivalând cu plata, trebue să fie câr- 
muită, ca şi aceasta, de legea locului execuțiunei (ex /oce 
executionis) 5). 

Astfel, restituirea titlului făcută unui debitor în Ro- 
mânia, n'ar constitui în Germania o remitere de datorie, 
pentru că, după noul Cod german (art. 397), remiterea 
datoriei nu se poate face de cât prin contract (durch Ver- 
trag) 4). 

Efectele remiterei voluntare față cu debitorul, cu co- 
«debitorii solidari și cu fidejusorii, atârnă de legea care 
„cârmuește obligația principală ?). 

1) Maread6, IV, 814. Larombitre, III, art. 1288, No. 3. Demo- 
lombe, XX VIII, 411. Demante, 'v, 238 bis. Pană. fr. „I.. 9639. 

2) Despagnet, Dr. international, ed. a 3-a (1899), p. 617, No. 
314. P. Fiore, Diritto internazionale, 304. 

3) Despagnet; op. şi Zoco supră cit. Vincent et Penaud, Dictioun. 
de dr. international, vo Oblig., 11. Brocher, Dr. internat. II, 
p. 119. PT. Huc, VIII, 461, în fine. P. Fiore, op. cit., 304. 
„Gli alti sufficienti a provare la rinuncia, o la vemissione v0- 
lontaria rispetto al debitore, dice acest din urmă- autor, de- 
vono valutarsi secondo la legge del Întog go în cui era destinato 
il pagamento“. 

2 Art. 104 din Codul federal al obligaţiilor prevede, din con- 
tra, că remiterea titlului făcută debitorului, face să se pre- 
sume stângerea datoriei. Conform : art. 1919 Cod. italian ; 
art. 1475 Cod. olandez, ete. | 

5) Vedi autorii citați supră, p. în nota 3. — Vedi însă Le- 
casble, Des guestions de dr. internat. privt en matitre d'o- 
dlig., ete. (theză p. doctorat, Paris, 1881, p. 310).
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Cesiunea de Cesiunea de bunuri, despre care am vorbit mai sus 
bunuri... (p. 655 urm.),este o specie de remitere a datoriei, prin 

care debitorul se sustrage de la urmărirea creditorilor, 
remânând ca el să le plătească mai în urmă ceeace el 
datorește, dacă dobândește alte bunuii (art. 1122—1127). 

Cesiunea vo- 
luntară. 

Cesiunea voluntară este un contract ordinar a cărui 

efecte sunt cârmuite de legea părţilor, sau, în lipsa unei 
clause exprese, de legea ce ele sunt presupuse a fi ac- 
ceptat. 

Cesiunea ju- Cesiunea judiciară ne constituind o liberare definitivă. 
diciară. a debitorului, ci o favoare specială în virtutea căreia, din 

causa bunei sale credințe şi a nenorocirei în care se află, 
el se sustrage de la constrângerea corporală (art. 1125, 
1127), acest beneficiu acordat de tribunalele unei ţări nu'şi 
va produce efectele sale pe teritorul unui Stat străin, un- 
de autoritatea acestor tribunale nu'și are ființă. Cu toate 
acestea, creditorii vor putea să urmărească bunurile ce de- 
bitorul lor are actualmente în o ţară străină, după ce mai 
întăi vor învesti cu formula executorie sentința care a ad- 
mis cesiunea bunurilor (art. 374 Pr. civ.)!). 

SECŢIUNEA. IV. 
Despre Compensaţiune.—Generalităţi şi definiţie. 

Se întâmplă adesea-ori ca dou& persoane își dato- 
vesc reciproce una alteia o sumă de bani sau lucruri de 
aceiaș specie; de câte ori aceasta se întâmplă, ambele da- 
torii sunt stânse de drept 2). Fie care din debitori refine 3), 

') 

i) 

% 

Cpr. Despagnet, op. şi loco supră cit. P. Fiore, op. cit., 308. 
Vincent et Pânaud, op. cit., Oblig. 78 şi Cession de biens, 7 
urm. Brocher, Dr. international, UI, p. 118. 
Cu rom., 21 Ianuar 1899. Curierul judiciar, No. 28 din 
1899, 
Compensaţia este deci un fel de retenţie, pentru că acel 
care compensează reţine ceea ce datoreşte. De aceea, câte 
o dată, textele romane întrebuinţează cuvintele seteatio şi 
compensatio unul în locul altuia (v. de ex. L. î, $5, Dig, 
24, 3, Soluto matrimonio;—L. 5, Dig., 33.4, De dote prale- 
gata ;—L. il, Cod., 4, 34, Depositi, zel contra, etc.). Nu se 
poate însă dice că acel care reţine compensează, pentru că 
între compensaţia şi dreptul de retenţie există mai multe 
deosebiri, asupra cărora vedi Molitor, Oblig. en dr. romain, 
III, 1008. T. Huc, VII, 169 şi VIII, 142.
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în asemenea caz, drept plată a lucrului datorit ceea ceel 
datorește celuilalt. Exemplu : Imi datorești 1000 de lei și 
eu îți datoresc o sumă egală; dacă aș fi obligat aţi plăti 
această sumă, aș putea, imediat după plată, s'o cer îna- 
poi, așa că ar trebui să'mi restituești cu o mână ceea ce 
ai primit cu alta. Este deci mult mai natural ca fie care 
din noi să reție drept plată suma datorită. Această plată 
fictivă se numește con pensație. 

După cele mai sus expuse, putem defini compensaţia : Definiţie. 

o disposiție a legei în virtutea căreia două persoane. care 
'Şi datoresc -una “alteia bani sau lucruri de aceiaș specie, 
rețin reciproc drept plată a lucrului datorit, ceea ce fie 
care datorește ; sau: o plată îndoită şi fictivă, care stânge 
de o dată dou& datorii ce există reciproc între două per- 
soane (art. 1143). A compensa, compensare, sau pur și sim- 
pu pensare (L. 7, $ 1 și L. 15, Dig., 16, 2), însâmnează 
deci a scădea ceea ce datoresc unei persoană din ceea ce- 

'mi datorește şi ea, aşa că numai diferența va mai remâ- 
nea datorită de mine î). 

Etimologia cuvântului compensajie aminteşte ideea unei 
cântăriri (pensare ... cum), la care se recurgea în reali- 
tate în timpurile primitive, înainte de a se inventa mo- 
neta, atunci când Romanii se serveau de drugi de metal 
pentru a se determina valoarea lucrurilor. Sumele dato- 
rite de o parte și de alta, puse într'o cumpănă se echili- 
brează şi ambele datorii coexistente se distrug una prin 
alta, se impută una asupra alteia și se plătesc reciproc ?): 
debiti et crediti inter se contributio, dice legea romană 3). 

1 

!) Molitor, Oblig., en di. rom., III, 989.—In art. 144 Pr. civ., cu- Ant, 144, 
vântul a compensa (noul proiect întrebuinţează expresiunea Pr. civ. 
(a răfui) îmsemnează a repartisa, cheltuelele între părțile 
respectiv osândite asupra unor puncte. Cpr. Pan. fr. ], 
3667. Boissonade, op. cit., II, p. 110, nota m. 

2) Cpr. Gaston May, Dr. romuin, No. 204, p. 39, nota 1. 
Pand. fi., ], 5648. Demolombe, XXVIII, 476. 'Poullier D., 
IV, partea. 1, No. 342, nota LG. Giorgi, VIII, 2. Bois- 
sonade, op. cit., II, 599, p. 678. 

5 L. i, Dig, De compensationibus, 16, 2. „Intâmplânduse re- Codul Cali- 
ciproce curate pretenţii de un fel şi tot; de aceiaş câtime, mach și Co- 
dice art. 1893 din Codul Calimach (1438 C. austriac), în cât dul Caragea. 
un lucru care'l cere cineva cu dreptul de la altul ca un 
creditor, să poată să'l lese aceluia ca un datornic, atunci
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Compensaţia nu este deci, la urma urmei, de câto 
îndoită “plată prescurtată și fictivă care - înlocuește dou 
plăţi reale. iai i 

Compensaţia se întemeiază pe interesul părţilor (af- 
compensaţiei.]jţațis causa) şi pe echitate; în adevâr, pe de o parte, ea 

Divisiunea 
materiei. 

Dreptul 
roman. 

economisește părților greutatea și cheltuelele unei plăţi 
îndoite, ear pe de alta, face ca situaţia lor să fie egală; 
căci, fără dânsa, debitorul care ar plăti datoria sa, n'ar 
mai putea de multe ori să'și încaseze creanța din causa 
insolvabilităţei aceluia care a primit plata. De aceea, s'a 
credut cu drept cuvânt că este mai bine a nu plăti deo 
cam dată de cât a cere mai în urmă înapoi ceea cea 
fost plătit: „Ideo compensatio necessaria est, guia interest 
nostra potius non solvere guam solutum repetere“ |). 

Așa dar compensaţia se justifică în de ajuns, și de 
aceea ea figurează în toate legislaţiile moderne ?). 

Ea este când ?fotală, când parțială, după cum ambele 
datorii existente sunt egale între ele, sau una este infe- 
vioară celeilalte (art. 1144). 

Astăzi, compensaţia este legală, facultativă, și judi- 
ciară sau reconvenţională. 

„se naşte deslegare a îndatoririlor reciproce a unuia cătră 
altul, în cât pretenţiile vor fi de o potrivă una cu alta, 
care aceasta se numește compensație (răfueală), şi care de 
sine sevârşeşte plata unuia cătră altul“. Cpr. art, 381 
Cod. german. Codul Caragea vorbeşte de compensație în- 
tun text foarte întunecos (art. 5, partea TI], cap. 8): 
„Veri ce lucruri răfueşte datoria sau împuţinează, sau îi 
face îndestulare, drept plată prinde loc“. Vedi asupra a- 
cestui text un studiu a lui Ar. Pascal, în Gazeta tribana- 
lelov, anul 1 (1861), No. 2. 

) L. 3, Dig., 16, 2, De compensationibus. Cpr. Pothier, II, 
623. Pand. fr., 1, 5649. Demolombe, XXVIII, 477. Laurent, 
XVIII, 380. Baudry, II, 1113. Mourlon, JI, 1439. Desja- 
dins, De la compensation et des demandes veconventionnelles, 
(1864), Introduction, p. 18. C. Craiova, Dreptul No. 24 din 
1893, consid. de la p. 190. 

2) În cât priveşte compensaţia în dreptul roman, vedi Pand. 
fr., 1, 5651 urm. Accarias, Pr. de dr. rom., II, 910. Maynz, 
Dr. rom., IL, $ 291, p. 555urm. Van Wetter, Dr. rom., II, 
$ 512, p. 231 urm. Derenburg, Geschichte und Theorie der 
Compensalion nach rămischen und neuerem Rechte (ed. a 2-a, 
Heidelberg, 1868). Brinz, Die Lehre von der Compensati- 

“on (Leipzig, 1849). Molitor, Oblig., en dr. vom., III, No.
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Compensaţia legală este aceea care, prin concursul u- Gorpensaţia 
no” anume condițiuni, se îndeplinește de drept, în puterea  IeEală. 
legei, de sineș, după cum se exprimă art. 1693, din Codul 
Calimach (1438 C. austriac), şi fără inter venţia, părților. 

Compensaţia facultativă este aceea care atârnă de vo-Compensaţia 

ința uneia din părţi, în interesul căreia compensaţia lega- facnltativă, 
lă nu este admisă. 

Compensaţia judiciară, judecătorească sau reconven- Compensaţia 
țională este aceea care are loc în virtutea unei hotăriri, în gaudiciară 
urma unei cereri reconvenţionale făcute de partea a cărei venţională. 
creanță nu îndeplineşte încă: oate condițiile cerute pentru 
compensaţia legală !). 

Practica dilnică a mai născocit încă o a patra specie Compensaţia . 

de compensație, și anume, acea.:convenfională, care, precum convenţio- 
numele -seu o. arătă, deriva din consimțământul părților. 
Nu este vorba în specie de o compensație propriu disă, în 
sensul adevarat al cuvântului, ci de o convenţie sus gene- 
ris, permisă în virtutea libertăţei - convențiunelor (art. 969), 
care nu e supusă la nici o regulă specială. Părţile pot, 
deci, să fixeze condiţiile şi efectele ei în limitele dreptu- 
lui comun 2). 

Parţile. pot să stabilească această compensație, fie in 
presens, pentru datorii anterioare, fie în futurum, pentru . 
datorii viitoare 5). 

Despre compensaţia legală. 

Compensaţia legală, singura despre care legiuitorul se 
ocupă în secția de faţă, este aceea câre are loc de drept, 
în virtutea disposiţiilor legei și chiar fără știrea debito- 
rilor î). 

989—1014. In privinţa textelor, vedi Dig., 16, 2, De com- 
pensationibus ; Cod., 4, 31, eod., ete. 

) Cpr. Pană. fr., ], 5659. Laurent, XVIII, 387. Baudry, II, 
1113. Demolombe, XXVIII, 480, 'Phiry, "III, 81. Duranton, 
XII, 380 urm. Aubry et Rau, IV, $ 325,p „995, Demante, 
vV, 240, 240 bis... T. Huc, VIII, 143, Acollas, II, a. 907. 
Cpr. Pand. fr., 1, 5660. Demolombe, XXVIII, '675. Demante, 
V, 240:bis. Desjardins, op. cit. p. 206. G. Giorgi, VIII, 
4, Sl urm. 

3) Demolombe, XĂVIII, 616. Pand. fr., I, 5661 urm. C. 
Amiens şi Cas. fr. D. P. 85. 2. 205. D. P. 87. 1. 40. 

3) Unii qic că această compensație ar fi fost mult mai bine 
numită necesară, pentru că legea, în specie, nu crează ni- 

ww
 
—
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Ce se înţe- 
lege prin luc- 
ruri fungi- 

bile. 

Art. 1895 
C. Calimach. 

Art. 1143 dă o idee foarte superficială despre dânsa, 

când dice: 

Art. 1143.—Când două persoane sunt datoare una alteia, 

se operează intre dânsele o compensaţiune care stânge amân- 

dou datoriile în felul şi în ceasurile exprese mai jos. (Art. 1144, 

1508 C. C. Art. 3926 Pr. eiv. Art. 3170, $ 2 C. com. Art. 1289 C. fr.). 

Condiţiile cerute pentru existența compensației legale. 

Art. 1145, $ 1.—Compensaţiunea n'are loc de cât între 

două datorii care de o potrivă au de obiect o sumă de bani, o 

cantitate oare-care de lucruri fungibile de aceiaş specie şi care 

sunt de o potrivă lichide şi exigibile. (Art. 1143, 1576 C.C. 

Art. 

tru 

1991 C. fr.). 

'Prei condițiuni sunt, după acest text, neaparate pen- 

ca compensaţia legală să poată avea loc: 10 ambele 

datorii ce urmează a fi compensate trebue să aibă de o- 

piect o sumă de bani sau o cantitate oare care de lucruri 

fungibile de aceiaș specie 1); 20 ambele datorii trebue să 

fie lichide; 30 ambele datorii trebue să fie exigibile 2. In 

fine 

oa 

„ la aceste condițiuni: relative la datorii, trebue adaos 

patra, relativă la persoane, care resultă din art. 1143 

şi 1148, $ 2 şi anume: creditorul fie-cărei obligaţiuni tre- 

bue să fie debitorul personal și principal al celeilalte. 

Prima conâiţie—Ambele datori! trebue sa aiba de obiect o 

dup 
executarea unei obligaţiuni, fi înlocuite prin lucruri de a- 

ceia 

) 

) 

suma Ge bani sau lucruri fungibile de aceiaş specie. 

Prin lucruri fungibile trebue să înțelegem acelea care, 

ă voinţa părților, exprimată sau subințeleasă, pot, în 

ş natură, calitate şi cantitate, guarum una alterius vice 

mic ; ea nu face de cât să constate nişte raporturi necesare. 

Cpr. Acollas, II, p. 901. In consecinţă, acest autor defineşte 

compensaţia legală : aceea care se îndeplinește prin însuş 

efectul existenţei a unor anume condițiuni. 

„Nu se pot răfui pretenţii a căror obiecturi sunt de feluri 

deosebite, san hotărite şi nehotărite“, dice art. 1895 din 

Codul Calimach (1440 C. austriac). Cpr. Pauli Sent., $ 3, 

2, 5, De pigqnoribus. 
Opr. Cas. rom. Bulet. S-a 1, anul 1889, p. 852 şi Bulet. 

S-a II, anul 1897, p. 1347. C. Iaşi. Dreptul No. 23 din 1888. 
C. Craiova. Dreptul No. 24 din 1893.
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fungitur, după expresia lui Vinnius, precum un sac de grâu, 
o balercă de vin, o sumă de bani, un cal în genere, ete. 1), 

Din cele mai sus expuse resultă că fungihilitatea nu Corpurile 
poate fi aplicată la lucrurile pe care părțile le au congi-“eAtesi deter- derat ca corpuri certe şi determinate în îpso îndividato, pot fi fun precum, de ex., în casul în care cineva datorește cutare 8 cal, cutare vas de vin, ete., pentru că, în specie, un alt 
cal sau un alt vas de vin nu poate să formeze echivalen- tul exact al obiectului datorit 2), | 

De aceea, comodatarul nu poate să reție lucrul împru- Art. 1570. mutat sub cuvânt de compensație pentru creanța ce el ar - avea contra comodantelui (art, 1570); caci cum sar putea 
„în adever, compensa o sumă de bani cu un corp cert şi 
determinat 3)? Compensaţia ar fi fost deci cu neputinţă, în 

  

) Un lucru este fungibil sau nefungibil după intenţia părţi-Deosebire în- lor; dacă ele au voit ca lucrul care face obiectul obliga-tte, fungibili- ției să poată fi inlocuit prin alt lucru de aceiaș specie, el sumtitilita. este fungibil, pe când în casul contrar, el este nefungibil. tea. Este de observat că .art. 1892 din C. fi. confandă fungi- bilitatea cu consumtibilitatea, confusie de care art. 1576 
din Codul nostru se fereşte cu drept cuvânt, reproducând art. 1819 din Codul italian. Aceiaş confusie regretabilă, Codul fr. o mai face încă în art. 1293, 2-0, confusiune de care earăş legiuitorul nostru s'a ferit, modificând acest text după Mareade (IV, 830). Vedi înfră, explic. art. 1147. 
Consumtibilitatea resultă din natura lucrurilor, pe când fungibilitatea resultă din voinţa părţilor. “Toate luerurile consumtibile sunt fungibile, pe când unele lucruri pe care părţile le au considerat ca fangibile nu sunt consumtibile, de pildă: petrele de construcţie, scândurile, ete. Vedi supră, p. 489, n. 2. Cpr. 'Thiry, INI, 82 şi IV, 162. Pana. fr, |, 5669. Berriat St. Prix, II, 4872. Acollas, II, p. 908, nota 1. Laurent, XVIII, 390. Demante, V, 242 bis III. 

*) Cpr. Pothier, II, 624. Baudry, II, 1116. Pand. fr., 1, 5669, Demolombe, XXVIII, 487. Larombiăre, III, art. 1291, No. 13. Marcad6, IV, 819, 830. Mourlon, II, 1440, 1447. - 2) Este adevarat că art. 1570 din C. C., astfel cum se gă- Eroare de sește publicat în ediţia oficială, se vede redactat în sens tipar în art, contrar, însă particula nu figurează atât în textul cores. — 1570. pundetor francez (art. 1885), cât şi în manuscrisul original, învestit cu semnătura lui Vodă Cuza, care se păstrează in archiva Ministerului justiţiei, şi omisiunea ei din text se datorește numai unei greşeli de tipar. Vedi, în această pri- vinţă, discursul ce am pronunțat, ca procuror general, în- aintea Curţei de apel din Iași, cu ocasia, deschiderei anun-
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asemenea materie, chiar în lipsă art. 1570, care, în unele 
legislațiuni, s'a și eliminat din această causă !). 

Lucrurile Pentru ca compensaţia să poată avea loc, trebue ca 

trebue să fi jucrurile să fie. fungibile între ele, unul prin raport cu 
fangibile 
între ele. celalalt; (cpr. art. 1287 C. italian). Textul cere, în ade- 

ver, ca lucrurile să fie fungibile şi de aceiaș specie. Astfel, 
dacă "mi datoreşti vin și eu îţi datoresc tot vin, dacă îmi 
datorești porumb și eu îţi datoresc tot porumb, dacă îmi 
datoreşti un cal în genere şi eu îţi datoresc tot un astfel 
de cal, etc., ambele datorii se vor compensa, pentru că ele 
au de obiect lucruri fungibile de aceeaș specie. Dacă însă 
îți datorese vin de Cotnari și D-ta îmi datorești vin de 
Odobeşti, dacă îţi datorese uv cal arabesc și D-ta îmi da- 
torești un cal de rasa engleză, etc., compensaţia nu va 

putea să aibă loc, pentru că de şi ambele datorii au de 

obiect una și alta lucruri fungibile, totuşi ele nu sunt de 

aceiaș specie, adecă nu sunt fungibile între ele”). 
Rațiunea acestei disposiţiuni este lesne de priceput. 

In adevăr, compensaţia fiind o plata reciprocă (fictivă) pe 
care 'şi o fac ambele părţi, un creditor nu poate să fie obli- 

) 

lui judecătoresc 1899—1900. Dreptul No. 52 din 2 Sept. 
1899, p. 424 şi Curierul judiciar, No. 3l din acelaş an, 
p. 255. 
Vedi de ex. Codul italian, Codul olandez, ete. — Cu toate 
acestea, Dl. C. Nacu, in opera suscitată (Comparaţia între 
C. C. rom. şi C. Napolton, nota asupra art. 1141), dice că co- 
modatul p'ar fi un obstacol la compensație, dacă art. 1570 
par avea fiinţă (2). Această aserţiune nu poate fi de cât o 
greşală a colegului nostru de la Bucureşti, pentru că co- 
modatul nu poate să aibă de obiect de cât un corp cert 
şi determinat, fiind că însuș lucrul împrumutat, ear nu altul, 
trebue să fie restituit (art. 1560, 1569), şi am vădut că cor- 
purile certe şi determinate nu pot, prin natura lucrurilor, 
să fie compensate cu alte lucruri. Cpr. Mareade, 1V, 830. 
Este deci de mirat cum Dl. Nacu a putut un singur mo- 
ment să creadă contrariul. In toată opera suscitată, D-sa 
s'a. învrednicit de a serie: numai câteva rânduri de comen- 
tarii, şi acele încă sunt greşite! 
Cpr. Pothier, II, 624. Laurent, XVIII, 391. Baudry, II, 
1116. Thiry, III, 82. Pand. fr., 1,5671. Demolombe, XXVIII, 
488. Maread6, IV, 817. Larombitre, III, art. 1291, No. 10. 

Demante, V, 242 bis II. Mourlon, ÎI, 1440. T. Huc, VIII, 
151. Aubry et Rau, IV, $ 326, p. 226, nota 1, și toţi au- 
torii.
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gat a primi în compensare un alt lucru de cât acel da- 
torit şi care mai nici o dată mar avea aceiaș valoare ; 
ori, aceasta sar întâmpla în toate casurile în care lueru- 
rile datorite pe de o parte şi pe de alta n'ar fi de aceiaş 
specie, adecă n'ar fi fungibile între ele. | 

Așa dar, remâne bine stabilit că compensaţia legală 
nu poate să aibă loc de cât atunci când obiectul fie căreia 
din datorii poate fi impus ca plată unul în locul altuia 1). 

Din cele mai sus expuse resultă că; în genere, o-da- Compensa- torie alternativă nu poate fi compensată cu o datorie pură tă, unei da- 
și simplă, pentru că, afară: de casul excepţional preveduttive cu o da- 
de Ş 2 al art. 1145, cele mai de multe ori numai unul din OT Piă 5 
lucrurile datorite sub alternativă, va putea fi înlocuit cu 
acel datorit pur și simplu. Prin urmare, compensaţia nu 
se va putea produce de cât atunci când alegerea ar apar- 
ținea debitorului și el ar fi ales obiectul fungibil. Şi încă 
şi în asemene caz, compensaţia va fi facultativă, ear nu 
legală ?). 

Aceeaş soluțiune este admisibilă în privința obligațiu- Ohliz. facul- 
nei facultative opusă unei. obligaţiuni pure și simple 3). (ăhvă- 

Obligaţia cu clausă penală poate însă . fi compensată Oblig. cu 
după dreptul comun, pentru că clausa penală nu -este de Claus pe- 
cât fixarea de mai înainte a daunelor ce urmează a se 
plăti la caz de inexecutare (art. 1066, 1069); obligaţia 
însă tot pură și simplă remâne 2. 

Unii autori cred că compensaţia legală poate să aibă Oblig. dea 
loc între două. obligaţii dea face, dacă, bine înţeles, Obiee- apte a, 

1) Oper. Pothier, 11,624. Baudry, 1, 1116. Demolombe, XX VIII, 
„486. Demante, V, 242 bis IV. Pana. fr., 1, 5673. 'Phiry, III, 

82. Duranton, XII, 385. Cas. fr. Pand. Period. 1900. 1. p. 149. 
| Art. 1287,$ 1 din Codul italian este formal în această privință, 
2) Cpr. Pothier, II, 629. Marcadă, IV, 818. Demolombe, 

XXVIII, 489. T. Huc, VIII, 151, în fine. G. Giorgi, VIII, 
21. Pand. fr., 1, 5614. Lair, De la compenșation «et -des de- 
mandes râconventionnelles (Paris, 1862), p. 209. Cpr. L. 2, 
Dig., 16, 2, De compensationibus. — Vegi insă Desjardins, 
op. cit., p. 209, nota 1. 

3) Cpr. Demolombe, XXVIII, 490. Pand. fr., 1, 9675. 'T. Hue, 
VIII, 151, in fine. G. Giorgi, VIII, 21.—Vedi însă Marcadâ 
(IV, 818, în fine), care dice că compensaţia va putea să 
aibă loc dacă debitorul'a lăsat să treacă termenul obliga- . 
ției, fără a qice nimic. IE 

4) Demolombe, XXVIII, 491. Pană. fr., 1, 5676. 
ap
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tul ambelor obligaţiuni este identic de aceiaș specie 1). 
„Da, aceasta însă se respunde că art.-1145 se referă nu- 

mai la obligaţiile de a da, ear nu și la acele de a face 
şi că identitatea perfectă a ambelor obligaţii nu există nici 

o dată în realitate 2). 
Am dis că, după art. 1145, $ $ 1, compensaţia legală 

nu poate să aibă loc de cât între două datorii de bani sau a- 
vând de obieet lucruri. fungibile între ele, adecă, care, după 
intenţia părţilor, pot fi înlocuite unele prin altele. 

Acest principiu sufere însă o excepţie îns&mnată, care 
se vede prevădută de Ş 2 al art. 1145. Eată, în adever, 
cum şe exprimă acest text: 

Art. 1145, $ 2. — Prestaţiunele în fructe 5) al căror preţ 
este regulat (adecă constatat) prin mercuriale, se compensă 4) cu 
sumele lichide şi exigibile. (Art. 1143, 1145, ş 1 C.C. Art. 139 

„Pr. civ. Art. 1991, $2 C. fr). 

Deosebire - 
de redacţie 
de la C. tr. 

După acest text, care necontestat este o excepţie, și 
ca atare, de strictă interpretare 2), prestațiunele de grâne: 
sau producte (acesta - fiind sensul cuvântului fructe între- 
buinţat de legiuitorul nostru) 6), constatate prin mercu- 
riale î), sunt compensabile cu sumele lichide și exigibile. 

0 Duvanton, XII, 396. 
2 Demolombe, XXVIII, 492. Pand. fr., 1, 5677. Larombitre,.. 

TII, art. 1291, No. 14. Vei şi infră, p.. 746. 
3 'Textul fr. dice: prestațiunele în grâne sau producte (denvtes), 

necontestate, etc. 
4) 'Pextul fr. dice: se pot compensa (peuvent se compenstr), şi 

autorii observă că aceste. cuvinte nu conferă numai o fa-- 
cultate părţilor, ci îns&mnează că prestaţiunele de grâne sau 
producte sunt, prin excepţie, de drept compensabile cu datorii- 
le de bani. Cpr. Lanrent, XVIII, 395. Aubry et Rau, IV, $ 
326, p. 226, nota 3. Baudry, II, 1117. Marcad6, IV, 823. 
Demolombe, XXVIII, 509. Duranton, XII, 390. Larombitre, 
III, art. 19291, No. 11. Pand. fr, I, 5698. 'Textul nostru 
se exprimă deci, în această privință, mai corect de cât a- 
cel fi., însă trebuea dis: compensează în loc de compensă. 

5) Cpr. Pand. fe. „LI, 5680, 5686. Bandry, II, 1117. 
€ Dovadă că aceasta este sensul legei este că mercurialele nu 

constată prețul fvuctelor propriu qise, ci a productelor care 
se vend în bâlciuri. Prin producte se înțelege aici toate 
lucrurile care servesc de hrană omului sau animalelor, pre- 
cum grâul, porumbul, ovesul, orzul, etc. Cpr. Demolombe, 
XXVIII, 491. Demante, V „94 bis XIL. Pand. î., ], 5680. 
Prin fructe, legiuitorul nostru înţelege deci fructele pă- 
mântului. 

*) Prin mereuriale (de la Mercur, deul comerciului), se înţe-
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„Astfel, dacă îţi datoresc bani şi D-ta îmi datorești 
grâu, sau porumb, sau alte producte al căror preţ este con- 
statat prin mercuriale !), aceste producte representând bani, 
după preţul curent, compensaţia va avea loc, ca și cum 
ambele obligaţii ar fi consistat din capul locului î în sume. 
de bani. | 

Motivul acestei excepţiuni, pe care Pothier n'o ad- 
mitea (II, 626), şi pe care autorii în genere n'o aprobă 2), 
este că productele pot în tot-deauna â prefăcute în bani 
şi banii în producte, 

De câte ori însă va fi vorba de producte necotate în 
mercuriale sau de alte lucruri, de exemplu, de instrumente 
aratorii 3), motivul excepţiunei ne mai având ființă, se va 
aplica regula generală, adecă compensaţia nu va avea loc?), 

De asemenea, .compensația nu va avea loc în casul 
în care ambele datorii ar avea de obiect producte de o na- 
tură deosebită, cu toate că preţul lor curent ar fi con- 
statat prin mercuriale. Textul cuprindând o excepţie, este, 
după cum am vEdut, de strictă interpretare 5). 

lege aici registrele ţinute în unele comune, care constată 
prețul curent al unor producte, după operaţiile comerciale. 
Legiuitorul francez mai vorbeşte încă de mercuriale în art. 
129 Pr. civ., în privinţa hotărîrelor care condamnă la res- 
tituirea de fructe. Legiuitorul nostru, în textul corespun- 
dâtor (art. 139 Pr. eiv.), nu voeşte ca valoarea fructelor 
ce urmează a fi restituite să se prețeluească după mereuria- 
lele târgului celui mai apropiat, ci după o estimaţie făcută 
de experți. Textul din noul proiect a D-lui Ministru Dis- 
sescu înlocueşte aceste cuvinte prin următoarele : după pre- 
feluirea ce se va face. — Blanc bonnet, bonnet blanc ! 

5) Atât textul nostru cât şi acel francez întrebuinţează ex- 
presiunea improprie regulat prin mercuriale, însă cu bună 
samă trebuea dis constatat, pentru că mercurialele nu fizează 
cursul sau preţul productelor, aceasta fiind contrar prin- 
cipiului libertăţei comerciului, ci "] constată numai. Cpr. 
Demante, II, 242 bis XII. Laurent, XVIII, 392. Pand. fr., 
I, 5681. 'G. Giorgi, VIII, 11. 

2) Baudry, II, 117. Laurent, XVIII, 392. G. Giorgi, VIII, 
MI. Larombitre, III, art. 1991, No. 11. 

3) Cpr. Cas. rom. "Bulet. S-a 1, 1889, consid. de la p. 854. 
4) Opre. Laurent, XVIII, 393. Demolombe, XĂVIII, AR. Pand. 

I, 5081. 'Duranton, XII, 389. Larombiăre, III, art. 
150 No. Il. 

5) Baudry, II, 11197. '7. Huc, VIII, 151. 'Thiry, 111,82. Arntz, 
TII, 937. Pand. fe. 1, 5686. Demolombe, XVIII, 507, 508, 

739
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Prestaţiune 
periodică. 

COD. CIV.—CARTEA II1.—TIT. IIL.—CAP. VIII.—S-a IV-a— ART. 1145, 82. 

Legiuitorul fr. și acel italian (art. 1287, $ 2) mai 
cer încă, pentru că excepţia să'și primească aplicare, ca 
datoria de producte să fie necontestată, ceea ce în spiritul 
legei ins&mnează necontestabilă, pentru că n'ar fi de ajuns 

- ca adversarul să conteste datoria, dacă contestaţia sa este 
absolut lipsită de' temeiu 1). Acest cuvânt a fost eliminat 
din textul nostru, însă, cu toate acestea, soluţia trebue să 
fie și la noi aceeaș, pentru că, dacă legiuitorul dice că da- 
toria trebue să fie necontestată, el înțelege cu bună samă 
ca ea să fie lichidă și exigibilă; alttel compensaţia este cu 
neputinţă ?). 

Naște acum chestiunea de a se ști dacă, pentru ca excep- 
ţia prevădută de Ş 2 a art. 1145 să-și aibă loc, se mai cere 

încă ca datoria de producte să aibă caracterul unei pres- 
tațiuni periodice 2 Chestiunea este controversată în Francia. 

Unii argumentând din cuvântul prestaţiune, pe care îl 
întrebuințeză legiuitorul, admit afirmativa 3). Alţii aplică 
însă $ 2 al art. 1145 la ori ce datorie de producte, fie 
ea periodică sau nu, sub cuvânt că dreptul vechii nu făcea 
nici 0 distincţie în această privință şi că motivul pe care 

„se întemeiază excepţia prevedută de lege este aplicabilă și 
întrun caz și în altul 4). 

Se admite însă în genere că judecătorii pot, prin oa- 
preciare suverană a intenţiei părților, să înlăture compen- 
sația în privința unei datorii de producte neperiodice, a- 
tunci când partea căreia productele sunt datorite dovedeşte 
că are un interes legitim a dobândi predarea lor în na- 

Demante, V, 242 bis XV. Laurent, XVIII, 393. G. Giorgi, 
Me 11. Larombitre, III, art. 1291, No. 11. Aubry et Rau, 
V, $ 396, p. 226. Lair, op. cit., p. 206.—Contră. Marcad6, 

mp 819, 820. Desjardins, 0p. cita i 382, No..113. Mass6- 
Vergă, III, $ 571, p. 455, nota 5, 

) Demolombe, XXVII, 500, care citează în acest sens dis- 
cursul lui Jaubert. „Dacă judecătorul s'ar convinge că da- 
toria îşi are fiinţă, dice acest legislator, el va admite de 
bună samă compensaţia:: 

2) Cpr. Demolombe, XXVIII, 499. Laurent, XVIII, 392. De- 
mante, V, 242 bis XIII. Pand. fi, |, 5682. 

5 Cpr. Laurent, XVIII, 394. Larombitre, III, art. 1291, No. 
11. Aubry et "Rau, IV, $ 326, p. 226, n.5. Baudry, II, ÎI. 

4) Mareade, IV, 821, Demolombe, XXVII, 502. Desjardins, 
op cit No. 113, p. 382. Duranton, XII, 390. Pand. fr., |, 
5 ,



CONDIŢIILE COMPENSAȚIEI LEGALE.—ART. 1145,$2. . 741. 

tură, precum, de exemplu, în casul când ea ar fi declarat, 
în. momentul închierei contractului, că aceste producte sunt 
destinate la cultura pământului sau la o speculație co- 
mercială î). | 

__ Ce trebue să decidem în privința datoriilor care ar Datoriile. 

avea de obiect restituirea de fructe ? In Francia, chestiu-taie At de 9 
nea este controversată 2). La noi, însă, legiuitorul între-ireade fruete. 
buințând cuvântul fructe, credem că disposiția art. 1145, $ 
2 va fi aplicabilă la datoriile care ar avea de obiect res- 
tituirea de fructe, cu atât mai mult cu cât am v&dut că 
acest text se aplică prestațiunelor chiar neperiodice, și da- 
toria fructelor întră în categoria datoriilor neperiodice 3). 

In fine, pentru a termina cu comentariile acestui pa- Casul in ca- 
ragraf, vom observa că, după părerea unanimă a autori- qsană din 
lor; compensația nu va avea loc între o datorie de pro- causa 

: , , , A „celeilalte, 
ducte și datoria unei sume de bani, atunci când una din 
ele ar fi causa celeilalte, când ambele ar isvori din un 
contract sinalagmatic, de ex., din o vândare, pentru că, în 
asemenea împrejurări, compensarea ar viola intenția ma- 
nifestă a părţilor, ar desființa contractul, împedecând ori 
ce transacție serioasă asupra productelor, resultat care, în 
mod logic, nu poate fi atribuit legiuitorului 4). 

Astfel, dacă'țţi am vândut un vagon de grâu cu prej 
de 1000 lei, îţi datorese productele vândute și D-ta îmi 
datorești preţul. Compensaţia nu va avea loc între aceste 
dout datorii în baza art. 1145, $ Ş 2, de și prețul produc- 
telor vândute ar fi cotat în maria, pentru că aseme- 
nea compensare ar avea de scop anularea tuturor con- 
tractelor de asemenea natură, ceea ce ar fi absurd. 

5) Demolombe, ÎXXVIII, 505. Pand. fr., 1, 5684. Aubry et 
Rau, IV, $ 336, p. 997, Larombitre, III, "art. 1291, No. 11. 

2) Vei Pană, fr., I, 5085. 
3) Cpr. Demolombe,. XXV III, 503 urm. Mareade, IV, 821.— 

Vedi însă Larombiere, III, art. 1291, No. 12. Cpr. art. 
139 Pr. civ. 

5) Cpr. Baudry, II, 1117. Pand. fr., 1, 5687. Demolombe, 
XXVIII, 506. Laurent, XVIII, 396. Desjardins, op. cit, p. 
383. Demante, V, 242 bis XIV. Mareadă, IV, 822. Thiry, 
III, 82. Giorgio Giorg gi, VIII, îl. Mourlon, TI, 1441 bis, 
şi toţi autorii. -
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" A doua conâdiţie.—Ambele datorii trebue sa fie lichide. 

Indeplinirea compensaţiei legale cere, în al doilea loc, 
ca ambele datorii să fie /ichide, limpezite, după cum se ex- 
primă art. 1894 din Codul Calimach, sau vech/igen, după 
cum se exprimă textul corespundător din Codul austriac 
(1439). O datorie este lichidă 1), dice Pothier (IL, 628), 
când se constată că se datorește și cât anume: cum cer- 
tum est an et quantum debeatur. 

Pentru a fi lichidă, datoria trebue să fie deci certă în 
privința existenței sale, an, și determinată în privința 
cuantumului ei, guaatum. | 

Această, condiţie a fost împrumutată de legiuitorul 
modern de la vechiul drept francez, care o admisesă şi el 
după dreptul roman ?). 

Codul ger- Noul Cod german nu pune lichiditatea în numărul 
ma condiţiilor cerute pentru existența compensaţii, fiind de 

ajuns ca ambele prestațiuni să aibă de obiect lucruri de 
aceiaș natură şi să fie exigibile (art. 387)3). 

Acest sistem este aprobat de unii jurisconsulţi, pentru 
că. astăzi compensaţia nu mai este judiciară, ca în timpul 

lui Justinian, ci se îndeplineşte în virtutea legei și chiar 
fără știrea debitorilor 4); “însă la această obiecţiune se 
vespunde că compensarea fiind asimilată plăţei, legiuitorul 
n'a voit ca ea să poată avea loc atunci când plata n'ar 
putea fi cerută. Ori, plata unei datorii nelichide fiind cu 

') Cuvântul lichid vine de la Ziguet şi însămnează clar, trans- 
parent ca apa. Cpr. Boissonade, op. cit., p. 684 şi 693, No. 
606 şi 013, ab înitio. 

2) D. 14, $ 1, Cod., De compensationibus, 4, 31. Cpr. art. 206 
din Cutuma Parisului ; art. 37, Coutume du Bourbonnais, ete. 
Vedi Pand. fr., 1, 5689. 

Art. 387 %) „Dacă dou persoane își datoresc reciproc prestaţiuni a 
Cod. german. căror obiect este de aceiaş natură, dice art. 387 din Codul 

„german, fie care parte poate să compenseze creanţa sa cu 
cealaltă, îndată ce ea poate să ceară prestaţiunea ce i se 
datorește şi să execute pe acea care'i incumbă“. Conform 
art. 131 Cod. federal al obligaţiilor; art. 505 C. civ. ja- 
ponez, promulgat la 28 April 189. 

î) Vedi Frederic Duranton, Revue de droit fr. et îtranger, a- 
nul III (1846), p. 862. Cpr. Desjardins, op. cit., p. 2%. 
Pand. fr., 1, 3689. Saleilles, D'ane thtorie de Poblig. d'apres 
le projet du C. cie. allemand, No. 65. T. Huc, VIII, 152.
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neputinţă, nici compensarea nu poate avea loc, dacă una 
din datorii nu îndeplinește această codiţie 1). 

De aceea, lichiditatea este admisă atât în Codul aus- Codul aus- 

triac (art. 1439), cât și în Codul Calimach: :„Nu poate tao £i Oa 
cineva să răfuească o pretenţie nelimpezită cu alta limpe- 
zită“, dice art 1894 din acest din urmă Cod (1439 C. aus- 
triac) 2), 

Așa dar, bine a făcut legiuitorul de a prescris liehi- 
ditatea datoriilor, şi această condiţie cuprinde două ele- 
mehte: 10 Certitudinea existenţei datorii ; și 2 Determi- 
narea cuantumului ei. 

Cevtitudinea existenței datoriei.— Primul element al Li- Datorie liti- 
chidităţei este existența datoriei, an debeatur. O datorie  8i085%- 
litigioasă nu poate fi opusă în compensație, puţin importă 
dacă litigiul este relativ la un punct de drept sau la un 
punct de fapt, pentru că însuş existenţa sa fiind contestată, 
ea nu este lichidă 5). 

Remâne însă bine înţeles că ori ce contestaţie nu este „Contestaţia 
suficientă pentru a impedeca, compensaţia, căci altfel ea ar serioasă, 
atârna de voinţa fie căruia din debitori. Contestaţia, pen- 
tru a împedeca compensaţia, trebue deci să fie serioasă (L. 
14, $ 1, Cod., 4, 31, De compensationibus), ceea ce se va 
aprecia în mod suveran de judecătorii fondului. De câte 
ori judecătorii se vor convinge că datoria își are existență 
și că contestaţia n'a fost întrodusă de cât din spirit de 
şicană şi de vexaţiune, ei vor declara că compensaţia a 
avut loc. Legea cere, în adever, ca datoria să fie certă în 

- privinţa existenţei ei, ear nu ca ea să fie recunoscută de 
debitor 4). Așa dar, simpla denegare sau nerecunoașterea 

1) Cpr. Demolombe, XXVII 512. Demante, V, 242 bis VII. 
TPhiry, III, 82. Pană. fr., TI, 5690. Laurânt, XVIII, 397. G. 
Giorgi, VIII, 19. 
Confom : art. 1287 Cod. italian ; art. 1196 C. spaniol; art. 
165 C. portughez; art. 1463 C. olandez, etc. 

3) Cpr. Cas. fr., D. P. 51. 1. 199 şi 317. Sirey, 51. Î. 740 şi 
„ Sivey, 52. 1. 17. Pana. fr., 1, 5692 urm. 

+) Cpr. Baudry, II], 1118. Thivy, III, 82. Pand. fr., 1, 5105 
urm. Larombiăre, ŢII, art. 1291, No. 15. Demolombe, x3v II], 
516. Arntz, III, '939. R&pert. 'Dalloz Supplem., Odlig., 1121. 
Mourlon, II, 1442. G. Giorgi, VIII, 20. Demaute, V, 942 bis 
V. Aubry et Rau, IV, $ 320, p „997, t.şin. 8. Desjardins, 9p. 
cit, No. 116. Laurent, XVI, 398 urm. Cpr. Cas. fr. D. 
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semnăturei din un act sub semnătură privată; n'ar fi în 
genere suficientă pentru a face să se considere ca necertă 
obligația menită a fi dovedită prin acest act. 

Oblig. sub o. 
condiţie sus- 

pensivă, 

De asemenea, obligaţia contractată sub o condiţie sus- 
pensivă nu este lichidă pendente conditione, pentru că ea 
nu există încă și nici nu se știe dacă va exista când-va 1). 
Este, în adevăr, de principiu că de câte ori o creanţă poate 
fi înlăturată prin: o excepţie, de atâtea, ori compensația nu 
poate avea loc 2). 

Oblig. con- 
tractată sub 
o eondiţie 

Soluţia va fi însă cu totul alta în privinţa obligaţiei 
contractate sub o condiţie resolutorie, pentru că condiţia 

resolutorie. resolutorie nepunând în suspensie nici existența, nici exe- 

_cutarea obligaţiei (art. 1019), nu poate să împedice com- 
pensaţia de a avea loc. Compensaţia va fi, pe de o parte, 
desființată cu efect retroactiv, şi cu toate consecinţile ei, 
îndată ce condiţia se va îndeplini, ear pe de altă parte, 
ea nu va fi definitivă de cât atunci când va-fi evident 
că condiţia resolutorie nu se va îndeplini 5). 

Determinarea cuantumului datoriei.——Al doilea element 
al lichidităței datoriei este determinarea cuantumului ei, 
Quantum debeatur. De câte ori, deci, această determinare 
face obiectul unei instanţe pendente, de câte ori ea dă 
loc la contestațiuni serioase, care necesitează verificări sau 
preţeluiri indelungate, de câte ori ea atârnă de regularea 
unor socoteli, etc., de atâtea ori se va decide că datoria 
nu este lichidă 4). 

P. 72. 1. 413. D. P. 83. 1. 413.—Vedi însă T. Huc, VIII, 
152, care dice că distincţia între contestaţiile serioase şi 
cele neserioase este ov formulă menită a acoperi arbitrarul 
“tribunalelor. 
Cpr. Baudry II, 1118. Thiry, 111,82. Laurent, XVIII, 410. 

- Demolombe, XXVIII, 542. T. Huc, VIII, 152. Pand. fr., ], 

:) 

3) 

) 

5118 urm. Duranton, XII, 403. Mass6-Vergă, III, $ 51, 
p. 456, t. şi nota 9. T. Huc, VIII, 152. Molitor, op.rif, 
998. Aubry et Rau, IV, $ 326, p. 228. Mareadă, IV, S24. 
Demante, V, 242 bis IX. Cas. fr. D..P. 58. 1. 318. Sirey, 
58.1. 309, "40, | 
„Qucecungute pe? erceptionein per imi possunt, în conpensatio- 

nem non veniuni. L. 14, Dig., De compensationibus, 16, 2. 
Pand. fe., 5781 urm. Arntz, II, 238. Demolombe, Mareadă, 
loco supră cit. Duvranton, XII, 404. Laurent, XVIII, 416. 
Aubry et Rau, IV, $ 396, p. 229. Cas. fe. Sirey, 47. 1.563, 
Cpr. Pothier, II, 628. Baudry, II, 1118. Pană. "f, I, 5109
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In puterea acestor principii, s'a decis că mandantele 
nu poate pentru ceea ce i se datorește să opue mandata- 
rului în compensație suma c6 el ar avea de luat dela a- 
cest. din urmă în basa socotelelor care n'au fost încă pre- 

date î). 
Compensaţia legală nu va fi admisă dacă datoria nu Datorie 

este lichidă, chiar dacă ea -ar putea fi ușor lichidată, pen- lichidabilă- 
tru că compensaţia fiind o plată fictivă, nu se poate plăti 
o datorie a cărei câtime este necunoscută. Compensaţia, 
în asemene caz, va fi judiciară, adecă nu va exista de cât 
după ce judecătorii vor hotări cuantumul datoriei ?). 

Judecătorii fondului sunt, în această privință, suve- Apreciarea 
rani pentru a decide, după împrejurările fie cărei cause; Cl 
dacă o datorie presintă sau nu caracterele lichidităței ce- 
rute de lege pentru compensaţia legală 5). cc 

Curtea de casaţie își exercită însă controlul său în Casurile în 
casurile excepţionale în care decisia de fond ar curma în e Dea 

mod implicit sau explicit un punct de drept, precum, de îşi exercită 

exemplu, în casul în care ea at fi statuat asupra valoreiconbolu seu: 

unui titlu.stabilit în mod regulat şi recunoscut de autori- 
tatea competentă, sau asupra punctului de a se şti dacâo 
datorie twebue să se considere ca lichidată din diua datei 
titlului, sau de la pronunţarea decisiunei care a confirmat-o). 

Așa dar, în resumat, nu sunt lichide și nu pot fi o- 
puse în compensare: datoriile supuse unei condițiuni sus-. 

pensive ; creanţele litigioase ; pretinsele creanţe în daune 

urm. Demolombe, XXVII, 518 urm. T. Huc, VIII, 153. 
Laurent, XVIII, 403. Aubry et Rau, IV, $ 326, p. 227. La- 
vombitre, III, art. 1291, No. 3. Desjardins, op. eit., No. 117. 
C. Nancy. D. P. 88. 2.183. Cpr. şi Cas. rom. Bulet. S-a, 
anul 1885, p. 386. , 

1) C. Buuxelles, Repert. Dalloz, 0blig., 2644. Pand. fr. IL, 5710. 
:) Laurent, XVIII, 404. Miller, Encyeloptdie du droit, v” Com- 

pensation, 56. Desţardins, op. cit., No. 117, p.393. T. Huc, 
VIII, 154. Lair, op.cit., p. 214. Pand. fe., 1, 5121.—Contră. 
Demolombe, XXVIII, 523. Mass6-Verg, III, $ 571, p. 456, 
nota 1. Râpert. Dalloz, Supplem., Oblig., 1195. Cpr. Cas. fr. 

D. P. 19. 1. 432. Vegi şi art. 165 din Codul portughez, 
după care o datorie este lichidă când cuantumul ei este 
determinat, sau poate fi determinat în termen de nou€ dile. 

3) gas. fu. D. P. 119. 1. 432. Sirey, 80. 1. 12. Pand. fr], 
5122. 

3) Cpr. Pană. fr., 1, 5723. T. Hue, VIII, 154.
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sau în deșpăgubire, a căror principiu este numai alegat!); 
acele a căror existență atârnă de regularea unor soco- 
teli 2) ; acele în privința cărora creditorul nu este în mâ- 
sură de a aduce o dovadă imediată și a căror justificare 
ar necesita o procedură mai îndelungată 3) ; acele care sunt 
serios contestate, cu toate că resultă din un titlu, mai cu 
samă când acest titlu este un act sub semnătură privată 4); 
în fine, obligaţiile de a face, pentru că ele pot fi reduse 
la neant 5). - 

A treia condiţie.—Ambele datori! trebue sa fie exigibile, 

A treia condiție neaparată pentru ca compensaţia le- 
gală să poată avea loc, este ca ambele datorii să fie exi- 
gibile, adecă să poată fi urmărite în justiție: „Nu poate. 
cineva, dice art. 1894 din Codul Calimach (1439 C. aus- 
triac), să răfuească o pretenţie a cărui termen încă nu s'au 
implinit cu o pretenţie a cărui termen au sosit“, 

Această condiţie resultă, ca și fungibilitatea, din în- 
suș natura compensaţiei. 

Nu se poate pricepe, în adevăr, cum legea ar impu- 
ne părților o îndoită plată fictivă, atunci când nici una 
nici alta n'ar putea cere o plată reală €). 

De aceea, toate legislațiunele străine, chiar şi acele 
care nu admit lichiditatea datoriilor, admit că ele trebue 
să fie ezigibile, pentru ca compensaţia să poată avea loc %). 

  

1) Obligaţia care resultă din un deliet nu e lichidă, pentru 
„căori cât de grav ar fi acest delict, nu se ştie încă ce 

sumă judecătorii vor acorda cu titlu de daune. Cpr. Ber- 
riat St. Prix, op. cit., IL. 4873. Vedi şi înfră, p. 171, t. şi nota 3. 
Cpr. C. Naney. D. P. 14. 2. 41.— După art. 370, $ 2 din 
Codul de comereii, contractul de cont curent produce însă 
compensaţia reciprocă între părţi, până în concurenţa de- 

" Ditului şi a creditului respectiv, Ja încheerea socotelei, cu 
reserva plăţei diferenţei. Vedi asupra acestui text, E. Caluci, 
I! Codice di commerciv italiano commentato, IV, p. 39, No. 
8. G. Giorui, VIII, 82. 

% Cpr. Cas. fr. D. P. 71. 1. 100. 
*) Vedi supră, p. 138. 
*) Berriat St. Prix, loco supră cil. Larombitre, III, art. 1991, 

No. 14. G. Giorgi, VIII, 9. Veqi şi supra, p. 738. 
%) Cpr. Pothier, II, 627. Pand. fr., 1, 5763. Laurent, XVIII, 

401. 'Thiry, III, 82. Demolombe, XXVIII, 536. 
2) Cpr. art. 131 Cod. federal; art. 387 "Cod. german; art. 

505 Cod. civ. japonez, ete. | 

e 
—
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Compensaţia legală nu poate deci să aibă loc în pri- oblig. natu- 
vinţa obligaţiilor naturale, asemenea obligaţie nefiind exi- ae 
gibilă, de oare ce creditorul nu are acțiune pentru a cere 
executarea ei 1). 

Ea este de asemenea cu neputinţă în privința obliga- Oblig. con- 
ţiilor contractate sub o condiţie .suspensivă nerealisată atat o 
încă 2); în privinţa datoriilor prescrise, cel puţin dacă suspensivă. 
prescripţia a fost propusă de debitor înainte de nașterea AA Pe 
creanţei sale sau înainte ca ea să fi îndeplinit condiţiile 
prescrise de art. 1145 3); în privința datoriilor anulabile 
sau rescindabile, îndată ce anularea sau rescisiunea lor a 
fost admisă de justiție, căci pănă la anularea sau rescisiu- 
nea obligațiunei ea există și, prin urmare, poate fi stânsă 
prin compensație 4). 

O datorie anulabilă sau rescindabilă n'ar putea însă Oblig.anula- 
„Dilă sau res- 

fi opusă în compensație, dacă creditorul care o opune Şi cindabilă, 
ar fi veservat exercițiul acțiunei în anulare sau în restci- 

5) Cpr. Baudry, II, 1119. Pand. fr., 1, 5788. Râpert. Dalloz, 
Supplâm., Oblig., 1136. Molitor, op. cit., 994. Arntz, III, 159 
şi 236. 1. Huc, VIII, 155. Vegi şi autorii citați supră, p. 
20, nota 4. —Vedii însă Massol, Oblig. nabuvelles, p. 247 urm. 
Compensaţia convenţională poate însă să aibă loc şi în pri- 
vinţa pbligaiilor naturale cut consimțămentul debitorului. 
Cpr. Baudry, II, 1014 bis, în fine şi supră, p. 21, ad notam. 
La Romani, obligaţiile natur: ale erau supuse compensaţiei. 
Vedi Mollitor, 0p. cit., III, 991, 993. 

2) Vedi supră, p. 44. 
% Larombitre, III, art. 1991, No. 25. Demolombe, XXVII, 

544. Pand. te, I, 5184. Laurent, XVIII, 409. Cpr. art. 390 
C. german ; art. 508 C. civ. japonez din 1896.— Unii autori 
pun însă în principiu în mod absolut că o datorie prescri- 
să nu poate fi opusă în compensație. Vedi Arntz, III, 238. 
Baudry, II], 1119. Duranton, XII, 408. Mareade, IV, 826. 
Merlin, Râpert. vo Compensation, $ 2, No. 3 şi 9. Troplong, 
Prescription, LI, 54, 66. Desjardins, op. cit., No. 120. Aubry 
et Rau, IV, $ 326, p. 228. 

% Cpr. Pand, fr. 1, 5186. Demolombe, XXVIII, 345. Laurent, 
XVIII, 417, Atari et Rau, 1V,$ 326, p. 299. Lavombiăre, 
III, art. 1291, No. 24. —Unii autori susțin şi de astă dată 
în mod absolut că o datorie anulabilă sau rescindabilă nu 
poate fi propusă în compensație, pentru că debitorul putând 
să opue creditorului o excepţie peremtorie, datoria nu este 
exigibilă în sensul art. 1145, $ 1. „pr. Marcade, TV, 826, 
Merlin, loco supră cit. Arntz, III, 939.
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Rentă via- 
geră. 
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Procedura 
acordărei 
termenului 
de graţie. 
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siune, pentru că asemenea reservă ar face-o -necertă și, 
prin urmare, nelichidă 1). 

Compensaţia nu poate să aibă loc pentru capitalul 
unei rente viagere, pentru că el nu poate fi nici cerut de 
debitor, nici impus de creditor (art. 1647, 1648)?). 

Iu fine, o datorie. cu termen nu poate să servească 
de bază compensaţiei legale, pe cât timp termenul n'a a- 
juns la scadenţă ; altfel debitorul ar fi lipsit fără ştirea 
și în contra voinţei sale de beneficiul termenului (art. 
1023) 5). „Quod în diem debetur:, non compensabitur ante- 
quam dies veniat, quanguam dari 'oporteati 4). | 

Este însă de observat că aceasta nu este adevărat de 

cât în privința termenului de drept, căci termenul de gra- 
ţie nu împedică compensaţia 5): 

Art. 1146.— Termenul de graţie nn împedică compensaţiu- 
nea. (Art. 1101, 1582, 1831 C. C. Art. 1292 C. fr.). 

Motivul acestei disposiţiuni este lesne de priceput: 
Termenul de graţie este o favoare acordată debitorului, în 
contra convenţiunei părţilor, pentru motive de umanitate $) 
  3 

Pand. fe., I, 5181. Laurent, XVIII, 400, in fine. 
2 Cpr. Pand. fe. 1, 5790. Duranton, XII, 409. 
: 
%) 
” 

i) 

Cpr. Laurent, XVIII, 411. Demolombe, XXVIII, 521. Pand. 
fr., DP 5165. Duranton, XII, 400. 
L. 1, Pr. » Dig. 16, 2, De compensationibus. 
Vaal supră p. 108, nota 1 şi p. 5017, t. şi nota 2.—Clausa 
contractuală prin care debitorul este 'autorisat a plăti după 
un timp oare care, în urma unei înştiinţări prealabile, nu 
constitue un termen de grație. Cas. fr. Sirey, 9. 1. 481. 
7. Huc, VIII, 155. Pand. fr., 1, 5770. 
Curtea din Iaşi a decis, în majoritate (3 Ianuar 1900), că 
termenul de graţie poate fi acordat, în toate casurile, mai 
ales în momente de crisă, după cererea orală a debitoru- 
lui, chiar când el ar fi urmărit în basa unui titlu execu- 
tor, şi aceasta fără ca debitorul să aibă nevoe de a face 
o contestaţie la urmărire, conform art. 400 urm. şi 525 
Pr. civ. (Curierul judiciar, No. 9 din 1900). Nu împărtăşim 
acest mod de a vedea. In adevăr, trebue să distingem ca- 
sul în care termenul de graţie este cerut şi poate chiar fi 
acordat din oficiu în cursul unei judecăţi, de acela în care 
el este cerut cu ocasia unei urmăriri îndreptate contra de- 
bitorului, în baza unui titlu executor. In casul întăi, nu se 
cere absolut nici o formalitate, şi prin urmare, nici chiar 
o cerere scrisă ; în casul deal doilea însă, trebueşteo con- 
testaţie la urmărire. Aceasta resultă din art. 1101, care
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şi din causa împrejurărilor nenorocite care'l impedică de a 
plăti pentru moment; scopul său fiind de a da debitoru- 
lui timpul trebuitor spre a'şi procura banii necesari pen- 
tru facerea plăţei, el nu mai are nici o rațiune dea fişi 
trebue să înceteze de câte ori debitorul a devenit creditorul 
creditorului seu și se poate libera pe cale de compensație ; 
căci altfel, creditorul a cărui creanţă ajunsese mai înainte 
la scadenţă ar fi trebuit se plătească pe propriul seu de- 
bitor, remănând ca el să fie plătit, la rândul lui, după 
expirarea. termenului de graţie, atunci când, poate, debi- 
torul ar fi insolvabil. De aceea, această soluţie logică era 
admisă şi la Romani 1). - 
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Datoriile neajunse încă la scadenţă a unui debitor 4 Axt. 1025 C. 

falit devin exigibile prin simplul efect al declaraţiunei fa- 
limentului (art. 1025 C. C. şi 715 C. com.). Această exi- 
gibilitate, care are de scop mai cu samă de a înlesni li- 
chidarea falimentului, nu echivalează însă, din punctul de 
vedere al compensaţiei, cu acea care ar resulta din expi- 
rarea termenului și, prin urmare, nu face ca datoriile lui 

să fie compensabile cu acele pe care creditorii lui le ar 
avea în contra lui și care ar fi exigibile. In adever, dacă 
declararea de faliment atrage pentru debitor perderea be- 
neficiului termenului, ea ii rădică în acelaș timp de drept 
administraţia bunurilor sale (art. 713 Cod. com.) și prin 
urmare și facultatea de a putea plăti pe unii din credi- 
torii săi în detrimentul masei. Deci, dacă el nu poate să 
facă o plată reală, nu poate să facă nici plăţi fictive, fie 
că datoria sa ar fi ajuns la scadență în urma declărărei 
falimentului, fie că exigibilitatea ar fi efectul hotărirei de- 
clarative de faliment (art. 715 C. com.) ?). 

prevede că judecătorii pot să oprească execuțiunea urmăriri- 
lor îndreptate contra debitorului, lăsând lucrurile în statu 
quo. Ori, o urmărire, fie mobiliară, fie imobiliară, nu poate 
fi oprită în baza. unei cereri verbale, ci numai în baza u- 
nei contestaţiuni sau oposiţiuni scrise. Vedi în acest sens 
adnotaţia noastră care intovărăşeşte această decisie în 
Curierul judiciar, loco supră cit. şi minoritatea Curţei, com- 
pusă din DI. preşed. [. |. Vrănceanu. 

:) Vedi L. 16, $ 1, Dig., 16, 2, De compensationibus, citată 
"supră, D. 108, nota |. 
) Lyon-Caen et "Renault, Dr. comm., VII, 216, 261. Renouard 

- Des faillites, 1, p. 391, Bsnault, d, I, 171. Râpert. Dal: 

C. com,
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Această soluţie este criticată. de unii autori ca con- 
trară echităţei !), şi chiar respinsă de uiiele legislațiuni 
străine, de exemplu, de legea germană asupra falimentelor 
(Konkursordnung) din 10 fevruar 1877. (art. 48), pusă în 
aplicare la 1 Oct. 18792). 

Ori care ar fi temeinicia acestei critici, nici compen- 
sația legală, nici acea judiciară, nefiind admisă de legea 
noastră în asemenea materie, debitorul falitului va plăti 
datoria sa în mânele sindicului, remânând ca el să figu- 
reze în masă ca creditor al falitului și să'și primească di- 
videndul cuvenit. | 

Tnsolvabili- 
tatea unui 

debitor neco- 

Insolvabilitatea notorie san deconfitura unui necomer- 
ciant. atrage și ea, pentru debitorul devenit insolvabil, 

mereiant. perderea beneficiului termenului (art. 1025)5); debitorul 
insolvabil remănând însă stăpân asupra bunurilor sale și 

1) 

9) 

%) 

loz, Supplem., Faillite, 546. Bravard et Demangeat, Dr. comm., 
V, p. 160. Alauzet, Idem, VII, 9487. 'Thaller, Dr. comm., 
1649 urm. Marcade, IV, 827. Bedarride, Faillites, 1, 90. 
Boulay-Paty, Idem, 116. Laurent, XVIII, 413. Baudry, Il, 
1119. T. Huc, VIII, 156. Demolombe, XXV, 700 şi XXVIII, 
540. Liârombiere, III, art. 1291, No.27. Aubry et Rau, IV, 

$_ 326, p. 228, text și nota 15. Pand. fi., |, 1390, 1478, 
5Til. E. Cuzzeri, 1] Cod. di comm. ital. eommentato, VII, p. 
123, No. 165. Giorgio Giorgi, IV, 416. 'Tito Masi, Del fal- 
limento, |, p. 333 urm. Calamanărei, Del fallimento, L, 160. - 
H. Vidari, Coi'so di diritto commerciale, VIII, 759%. C. N. 
Toneanu, Falimentele, 155, p. 191. Cas. fr. D. P. 17. 121 
şi 128. Sirey, 17. 1. 241. D. P. 80. 1. 29. C. Orleans şi 
Paris. D. P. 83. 9. 199. D. P. 86. 2. 190. Pand. Pâiod. 
81. 1. 172; Vegi şi supră, p. 195, t.şin.1. | 
Cpr. T. Huc, VIII, 156. R. Saleilles, op. cit., 62, 63.— 
Vegi însă Lyon-Caen et Renault, op. şi loco supră cit. 
care dă motive puternice pentru justificarea acestei dispo- 
sițiuni, | : 
Se poate consulta cu folos asupra acestei legi, Kohler, 
Lehvbuch des Kohhkursrechtes ; Wilmowski, Deutsche Reichs- 

“Ronkuirsordnung ; Q. Fitting, Das Reichskonbursrecht und Kon- 
luvsterfahien ; Schrutka-Rechtenstamm, Kompensalioi im 
HKonhurse ; Pană. fr., ve Faillite, 10055 urm., ete. 
Această “soluţie este admisă şi în Francia, de şi textul 
francez (1188 C. C.) tace cu desevârşire în privinţa decon- 
fiturei. Vedi supră, p. 124, ad notum şi p. 126, 127. Cpr. 
Pand. fr., Oblig., 1, 5112 şi Faillite, 9155 urm. C. Bourges. 
D. P. 92. 2. 455 şi autorităţile arătate supră, loco cit.
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putând să facă o plată reală, nimic nu se opune la ope- 
rarea compenșaţiunei 1). 

In teoria generală, admisă în Francia, se decide însă 
_ în genere că compensaţia nu va avea loc de cât în urma: 
pronunțărei judecăţei care constată insolvabilitatea >), 

Aceiaş soluție este generalmente admisă şi în privința 
perderei beneficiului termenului prin' micşorarea de cătră 
debitor a siguranțalor ce el dăduse creditorului prin con- 
tract (art. 1025). 

In această teorie, datoria neajunsă încă la scadenţă 
n'ar deveni exigibilă și prin urmare compensabilă, de cât 
din diua în care micșorarea garanţiilor date ar fi fost con- 
statată judecătorește 3). 

Aceste sunt condiţiile ce trebue să îndeplinească am-- 
bele datorii pentru a putea fi compensate. Astfel, nici. o 
deosebire de causă a ambelor datorii (art. 1147, ab nitio), 
nici inegalitatea, datoriilor (art. 1144), nici împrejurarea | 
că datoriile n'ar fi platnice- în acelaș loc (art. 1150), nu 
împedică compensaţia. 

Este însă de observat că cele trei condițiuni ce am 
examinat pănă acum sunt relative la datoriile ce urmează 
a fi compensate, ear a patra condiţie, despre care avem 
să ne ocupăm, este relativă la persoanele între care com- 
pensația are loc. 

A patra condiţie.—Creditorul fie carei obligaţiuni trebue sa 
fie debitorul personal şi principal al celeilalte. 

Pentru ca compensaţia legală să poată avea loc, se 
mai cere încă ca creditorul fie cârei obligaţiuni să fie de-. 

  

-1) Cpr. Lyon-Caen et Renault, op. cit., VII,216, în fine. Demo- 
- lombe, XXĂVIII, 541. Laurent, XVIII, 414. Pand. fr., Oblig., 

I, 5713 şi Failite, 9138 urm. PT. Hue, VIII, 156. C. Col- 
mar, Metz, Lyon şi Paris. D. P. 64. 2. 230. D.P.69.2. 
206 şi 224. Journal des faillites,' anul 1882, p. 40. 

:) Cpr. Pand. fr., 1, 5714. Vegi și supră, p. 132, text şi nota - 
3.— Această teorie ar părea în contradicere cu acea pe care 
âm admis-o mai sus (p. 197), după care perderea beneficiu- 
lui termenului, în privința debitorului insolvabil, ar avea 
loc de drept, fără nici o cerere în judecată din partea cre- 
ditorului. | 

5 Cpr. Pand. fr., I, 51775, 5116. Laurent, XVIII, 415. Mar- 
cad6, IV, 827. Duranton, XII, 411. T.Huc, VIII, 156. De- 
molombe, XXVIII, 541. Vegi şi supră, p. 132. 
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bitorul personal și principal al celeilalte. Art. 1143 dice, 
în adever, că compensaţia are loc cînd două persoane. sunt 
datoave una cătră alta, ear ast. 1148, $ 2 complectează 
această idee lăsând a înţelege că ambele datorii trebue să 
fie datorii principale. | 

Compensaţia nu poate deci să aibă loc de cât între 
două persoane care sunt în acelaș timp în mod personal şi 
principal creditoare şi debitoare una cătră alta, căci nu 
se poate ca cineva să'și plătească datoria cu creanţa altuia 1), 
„Astfel, mandatarul, fie legal, fie convenţional, nu poate 

să compenseze propria sa datorie cu creanţa mandantelui 
seu. Presupunând deci că A 'mi-ar datori 1000 lei şi că 
el ar fi mandatarul lui B, căruia și eu la rândul meu “i- 
aș datori 1000 lei; A nu.poate să'mi opue compensaţia, 
după cum nici eu nu pot să'i o opun lui?). 

Debitorul u- Prin aplicarea acestui principiu, L. 23, Dig., De com- 

poate com pensationibus, 16, 2, dispune câ de câte ori un epitrop cere 
pensa cre- Ceea, ce se datorește minorului, debitorul nu poate com- 

„AA, belso” pensa această creanţă. personală a minorului cu o dato- 
xulmicu dato-rie personală a epitropului 3). 
i L epitro. Tutorul. poate însă să'și plătească sie însuș sumele ce 

pului. “i ar datori pupilul său şi care au fost declarate în cata- 
grafie (art. 395), ca și cum ar plăti pe alt creditoral mi- 
norului. Asemenea act fiind un act de administraţie, nu 
cere intervenţia nimărui (art. 390). Compensaţia, în ase- 
menea caz, se va stabili de drept, după regulele ordinare 
(art. 1144), între creanţele personale ale tutorului contra 

  

Art, 1897 C.. 1) „Datornicul, dice art. 1897 din Codul Calimach (1441 C. 
Calimach. austriac), nu poate.să pue în socoteala creditorului său ceea, 

ce creditorul este dator unei a treia persoane, şi acesta 
datorniculuie, 

*) Cpr. C. Bruxelles, Pasicrisie delge, anul 1876, 2, p. 9%. 
Thiry, III, 82. Bauâry, II, 1120. Arntz, III, 240. Mareadg, 
IV, 816. 'T. Huc, VIII, 144. Laurent, XVIII, 421. Demo- 
lombe, XĂVIII, 561. G. Giorgi, VIII, 32. Pand. fe., 1, 5810 
urm., Şi toţi autorii.— Art. 1148, $ 2 face aplicarea acestui 
principiu, asupra căruia vom reveni mai la vale, când dice 

„că compensaţia n'are loc în privinţa debitorului principal, 
pentru ceea ce creditorul datorește fidejusorului. 

*) „Id guod pupillorum nomine debetur, si tutor petat, non posse 
compensationem objici ejus pecunice, guam ipse tutor suo nomine 
adersario debet“. Cpr. C. Bucureşti. Dreptul No. 9 din 1888. 
G. Giorgi, VIII, 32.



  

| 
| 
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minorului și sumele pe care el le ar primi în socoteala a- 
cestui din urmă î). 

Comisionarul, de și lucrează în numele comitentului său 
(art. 405 C.:com.), fiind însa direct obligat, după art. 406 
din Codul de comerţ, cătră terțiul cu care a contractat, 
ca și cum afacerea ar fi fost a sa, proprie, și comitentul 
neavând, după acelaş text, nici o acţiune în contra per- 
soanelor cu carea contractat comisionarul, precum nici a- 
cestea în contra comitentului, se înţelege că, în legislaţia 
noastră, ca și în acea italiană, terţiul care ar fi cumpa- 
rat mărfuri de la un comisionar, va putea să reție prețul 
vândărei, dacă el ar avea o creanță personală contra a- 
cestui comisionar 2). 

Ce trebue să decidem în privinţa bărbatului adminis- 
trator al bunurilor femeei sale ? 

Art. 406 C. 
com. 

Nici o dificultate nu se presintă în casul în care so- Bărbatulaa- 
ţii sunt separați de bunuri, sau, dacă ei fiind căsătoriţi 
sub regimul dotal, soţul administrează averea, parafernală a 
femeei. In ambele casuri, bărbatul administrând, în ade- 
ver, averea femeei în virtutea unui mandat ordinar, câr- 
muit de dreptul comun, se înțelege că el este cu totul străin 
de creanţele sau de datoriile femeei faţă cu cei deal trei- 
lea ; prin urmare, nici o compensație nu va fi cu putinţă 
între aceste creanţe sau datorii cu acele ale lui personale 5). 

') C. Toulouse. Sirey, 32. 2. p. 494, Vedi şi t. II, p. 184.— 
In puterea acestor principii s'a decis. că, de câte ori o fe- 
mee este creditoarea fiului s&u moştenitor al primului său 
bărbat, din causa drepturilor sale matrimoniale, ear pe de 
alta, debitoarea, acestui fin din causa tutelei ce a exercitat 
asupra lui, compensaţia are loc de drept, dacă ambele da- 
torii sunt lichide şi exigibile, şi decisia care o constată 
scapă de controlul Casaţiei. Cas. fe. Pand. Period. 90. 1. 
234.—0 decisie ar fi însă casabilă, dacă s'ar mulţămi de 
a viza art. 1145, fără a arata anume-.care condițiuni lipsesc 
şi împedică compensaţia de a avea loc. Cas. rom. Bulet. 
S-a I, anul 1872, p. 140. 

*) Cpr. E. Caluci, 1! Codice di comm. italiano comentate, LV, 
p. 236, No. 176.—In Francia, această soluţie nu este, din 
contra, admisă de cât atunci când comisionarul a Iucrat cu 
cel de al treilea nomine proprio. Cp: Lyon-Caen et Renault, 
Dr. comm. III, 419. Pană. fr., 1, 5892. | 

*) Laurent, XVIII, 492. Demolombe, XXVIII, 563. 7. Huc, 
VIII, 145. Duranton, XII, 415. Pana. fr, 1, 5835. 
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Chestiunea este însă controversată întru cât priveşte cre- 
anţele dotale, adecă capitalul acestor creanţe, atunci când 
soții sunt câsătoriţi sub regimul dotal. 

S'a dis, în adever, că, sub regimul dotal, bărbatul fi- 
ind singur în drept de a urmări și de a libera pe debi- 
torii averei dotale (art. 1242), compensaţia va avea loc - 
de drept între creanțele dotale și acele pe care debitorii 
le ar avea faţă de bărbat, pentru că el nu exercită drep- 
tul ce'i conferă art. 1242, ca mandatar al femei, ci în 
virtutea unui titlu propriu, cu care el este direct învestit 
de lege și care'l constitue creditor personal al debitorilor 
averei dotale !). 

La aceasta, însă se respunde cu drept cuvânt că drep- 
tul de a exercita o acţiune, precum este în specie, nu a- 
trage neaparat proprietatea dreptului care serveşte de bază 
acestei acţiuni, și că dacă bărbatul este împuternicit de 
lege de a încasa creanțele dotale, aceasta nu dovedește încă 
că el este proprietarul acestor creanţe, întru cât el nu este 
de cât un administrator al averei dotale. Compensaţia le- 

gală n'ar putea fi admisă de cât dacă sar decide că băr- 

batul este un dominus al dotei, ceea ce n'a fost admis de 
redactorii Codului actual. 

Asemenea teorie trebueşte cu atât mai mai mult res- 
pinsă, cu cât ea ar sustrage o parte.din dotă de la des- 
tinația sa specială şi ar împedica-o de a fi întrebuințată 
la nevoile căsătoriei ?). 

Compensa- Dar dacă compensăâţia legală este cu neputinţă în 
țiain privinta privinţa capitalului creanţelor dotale, ea va avea loc din 
creanţelor contra, în privința dobândilor acestor creanţe, pentru că 

dotale. ele devin proprietatea bărbatului 3). 

1) Aceştia sunt chiar termenii unei decisiuni a Curţei din Caen. 
Sirey, 56. 2. 180. Tessier, De le dot, II, p. 133. Duranton, 
XII, 415. 'Proplong, Contrat de mariage, LV, 3235 urm. 
Vedi în acest sens, Pand. fr., I, 5940. 7. Huc, VIII, 14. 
Laurent, XVIII, 492. Demolombe, XXVIII, 564. Larom- 
biăre, III, art. 1291, No. 4. Rodiere et Pont, Contrat de 
mariage, Il, 1861. Aubry et Rau, V, $ 536, p. 556, text 
şi nota 7, Desjardins, op. cit., 108. Miller, FEncycloptdie du 
droit, vo Compensatiou, No. 12. Bidard, nota în Sirey, 55.2. 
180. Cpr. G. Giorgi, VIII, 31. 

% Aubry et Rau, /oco cit. t. şi nota 8. Demolombe, Larom- 
biăre, oco supră cit. Pand. tr., 1, 5843. T. Huc, VIII, 146. 

15
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Nimic n'ar împedeca de asemene pe bărbat, care ar fi Compensaţia 
urmărit de creditorii sei personali, de a le opune în com- facultativă, 
pensare o creanţă dotală, însă, în asemenea caz, compen- 
sația este facultativă, ear nu legală 1). 

Și să nu se creada că aici este numai o chestiune deDeosebire în- 
cuvinte, căci deosebirea este mare între compensăția legală sai Lea 
și acea "facultativă. In adevăr, dacă ar fi vor ba, în specie, şi acea fa- 
de o compensație legală, după cum am vedut că pe nedrept cultativă, 
susțin unii, terțiul debitor al femeei şi creditor al bărba- 
tului ar putea să opue și el compensaţia; creanţa femeei 
ar putea fi stânsă, şi ea -nu ar avea de cât un recurs în con- 
tra bărbatului seu, care va fi ilusoriu, dacă el este insol- 
vabil ; pe când, dacă compensaţia este facultativă, după 
cum şi este în realitate, numai bărbatul va putea s'o opue; 
terțiul debitor al femeei nu va puntea s'o invoace și va fi 
silit să plătească creanţa dotală. EL va avea necontestat 
vecrus în contra bărbatului, recurs care, la caz de insol- 
vabilitatea lui, va vemânea ilusoriu ?). 

Autorii mai discută încă o chestiune, asupra căreia 
nu vom insista, pentru că ea nu s'a presentat încă în 
practică, și anume, acea de a se ști dacă femeea poate să. 
compenseze datoriile sale anterioare sau posterioare căsă- 
toriei, și dacă cel de al treilea, debitor dotal şi creditor 
personal al femeei, poate sau nu să opue compensaţia 3), 

In materie de societate, regula poate fi formulată ÎNCompensaţia 
modul următur: Compensaţia legală nu poate să aibă loc în materie 

A , o. . de societate. 
între o creanță aparţinând unei societăți care constitue o 

C. Bastia. D. P. 59. 2. 304. Sirey, 55. 2. 907. —Terţii de- 
bitori ai creanţei “dotale şi creditori ai bărbatului ar putea 
de asemenea să opue compensaţia, în privinţa dobândilor 
dotale, dacă bărbatul n'a făcut să se constate judecătoreşte 
că ele sunt necesare la trebuinţele căsătoriei. 'T. Huc, loco cit. 

1) Aubry et Rau, loco cit. t. şi nota 9. Pand. fr. „ Oblig., 1, 5841 
şi Mariage, II, 9133. 7. Huc, VIII, 145 şi IX, 486. Guiltouară, 
Contrat “de mariage, LV, 1718. Demolombe, XAVIII, 564. 
Rodiere et Pont, Coutr at de mariage, loco cit. C. Limoges. 
D. P. 69. 9. 61. Sirey, 63. 2. 69, 
cpr. T. Huc, VIII, 145. Aubry et Rau, V, $ 536, p. 556. 
C. Nîmes, Sirey, 61. 2. 3. 

5 Vedi 'P. Huc, VIII, 146 şi distineţiunele făcute de acest 
autor. 

W.
- 

=
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persoană morală, și datoria ce unul din asociaţi ar avea 
cătră debitorul acestei creanţe, pentru că, în specie, lipseşte 
personalitatea datoriilor. 

Societăţi co- Această soluţie este evidentă în privința societăţilor 
merciale. . comerciale, care sunt proclamate presoane. morale prin 

art. 78, Ş ultim din Codul comercial 1) şi care erau con- 
„__ siderate ca atare încă de sub Codul Calimach (art. 379). 

Societăţi In cât privește societăţile civile, chestiunea este con- 
civile. troversată, pentru că și personalitatea lor este supusă dis- 

cuțiunei 2). 

1) 'P. Huc, VIII, 147. G. Giorgi, VIII, 29. Pand. fr., 1,5845. 
“Cpr. Cas. tr. D. P. 60. 1. 171. Cas. rom. Bulet. S-a II, 
anul 1873, consid. de la p. 288. 

2) Vedi asupra acestei controverse, T. Huc, VIII, 147. Baudry 
et Wahl, Sociztt, 365. Pand. fr., I, 5846. Giorgio Giorgi, 
VIII, 30. 

" Societăţile TPribun. de Putna (D. Tăzlăoanu preşed.) a decis cu drept 
„civile.nu con- cuvânt că societăţile civile nu sunt persoane morale. Drep- 

stituese o tul No. 39 din 1893.—Contră. Cas. fr. Pand. Ptriod. 92. 1. 
Puridică, 97. D. P. 91. 1. 337. D. P. 93. 1. 169. Sirey, 99. 1. 73. 

Controversă. Vedi şi nota în Sirey, 1900. 2. 95. Idem. Vidari, Corso di 
diritto commereiale, I, 133 (ed. a 4-a). Demolombe, XXVIII, 
566. Este de observat că acest autor se contradice de la 
un volum la altul, căci, pe când în t. IX, No. 415,el dice 
că societăţile civile nu constituesc o persoană, juridică, in- 
vocând chiar texte în sprijinirea acestui sistem, în t. XXVIII, 
No. 565, distinsul profesor susține părerea :contrară. Cât 
despre Laurent, nu mai vorbesc, căci el se contradice foarte 
des, după cum. au observat şialți autori. (Vedi de ex. Mar- 
cel Planiol, 7y. Element. de dr. cio., L, p. 49). DL. Al. De- 
gr6, colegul nostru de la Casaţie, căutând pete în soare, 
găseşte că comentariile noastre sunt ţesute de contradicții, 
semnalând câte una la fie care pagină. (Vedi Dreptul No. 
15 din 20 Fever. 1900). Vom respunde acestor imputări bine- 
voitoare la timpul și la locul cuvenit; de o cam dată ne 
am mărginit a arăta că şi alți titani ai Dreptului, cu eare 
nici nu intră un singur moment în mintea noastră de a ne 
compara, au picat în acest pacat, şi că numai distinsul 
nostru contradictor se crede la adăpost de erorile omeneşti. 
Heureuz mortel ! Vedi însă o contradicţie a D-sale, semna- 
lată in tratatul nostru în limba franceză, p. 497, nota 1. 

Aşa dar, pentru a reveni la chestiunea ce ne preocupă, 
jurisprudenţa franceză se pronunţă în genere, după cum am 
vedut, în sensul personalităței societăţilor civile cu oare 
care variaţiuni (vedi de ex. în contra personalităţei, D. 

„P. 81. 2. 169. D. P. 88. 3. 136. Sirey, 88. 2. 119, ete.), pe
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Partisanii personalităţei societăților. civile admit -că 
compensația nu poate să aibă loc între creanţele: sau da- . 
toriile societăței și acele personale ale asociaților, pentru 
că ambele datorii nu există între aceleași persoane D, 

In sistemul opus, compensaţia este însă generalmente 
admisă ?). 

Fa este de asemenea admisă în urma disoluţiei socie- 
tăței 3). - 

Trecem acum la succesiuni. De câte ori o moştenire Compensaţia 
este acceptată pur şi simplu (art, 685), de atâtea ori moș-iu materie de 
tenitorii devenind creditorii debitorilor defunctului, com- 
pensaţia legală va avea loc, dacă acești moștenitori sunt 
și ei, la rândul lor, debitori personali ai debitorilor moşte- 
nirei şi, în asemenea caz, compensaţia legală s'a operat a 
die mortis, de când acceptarea își produce efectele sale (art. 
688). Resultatul va fi aceleaș, dacă moştenitorii erau cre- 
ditori personali ai creditorilor defunctului. Cu toate aces- 
tea, dacă există mai muiţi moștenitori, 'creanţele şi dato- 

când doctrina se pronunță generalmente în sens contrar: 
Vedi asupra acestei controverse, care va fi studiată la lo- 
cul ei, Baudry et Wahl, Sociere, No. 11, p. 7 urm. Fuzier- 
Herman, IV, art. 1832, No. 66 urm. Lyon-Caen et Renault, 
Dr. comm. Il, 126 urm. Guillouard, Sociât6, 95. Baudry, 
III, 160. Windscheid, Lehrbuch des Pandehieniechts (ed. a 
2-a, Dusseldorft, 1867—1869), II, $ 407, nota 4.7. Huc, 
XI, 24. Arntz, IV, 1326. Marghieri, 17 Cod. di commereio 
italiano commentato, II, 861. Pacifici Mazzoni, Istituzioni 
di diritto civile italiano (ed. a 3-a), V, p. 115. Bianchi, 
Corso di diritto civile, IV, 12. Laurent, XXVI, 182. Aubry 
et Rau, IV, $ 377, p. 546, text şi nota 16. Marcads, II, 
319. P. Pont, VII, 196. 'Toţi aceşti autori se pronunță în 
contra personalităţei societăţilor civile. Art. 2 din [. bel- 
giună de la 18 Mai 1813 este formal în această privinţă. 

Curtea. din Bucureşti a decis că societățile civile consti- 
tuite sub o formă comercială sunt adevărate persoane morale 
(art. 236 C. com.). Vei Dreptul No. 60 din 1889, consid. 
de la p. 482, colona 2. Cpr. Gr. Maniu, Dr. com. I, No. 
225, text şi nota 2. Lyon-Caen et Renault, op. cit, II, 
133. Aubry et Rau, 1, $54, p. 278,t.şi nota 28 (ed. a 5-a), 

1) Demolombe, XXVIII, 566. 'T'roplong, Sociâtt, "19. Larom- 
biere, III, art. 1291, No. 6. Duvergier, Socittd, 141, 381 urm. 

2) Laurent, XXVI, 361.—Contră. Lyon-Caen et Renault, Dr. 
comm. II, 116. | 

3) Baudry et Wabl, op. cit., 366. P. Pont, Societe, 610. Guil- 
louard, Idem, 214.
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riile detunctului împărţinduse între ei (art. 117, 1060), se 
“înțelege. că compensaţia nu va avea loc, în privinţa fie- 
căruia din ei, de cât pănă la concurența părței ce i se 
cuvine din moştenire 1). 

Debitorul unei moșteniri va putea deci să opue în 
compensație unuia din moștenitori, pănă la concurența 
părței din creanța care se cuvine acestui moştenitor, cre- 
anţa pe care el o are personal în contra lui. 

Moștenitorul însă care ar datori o sumă de bani moş- 
tenirei, n'ar putea să compenseze partea din această sumă 

care s'ar cuveni comoştenitorului s&u, cu creanța personală 
ce el ar avea contra acestui din urmă. 

Aceasta se va întâmpla în casul când moștenitorul 
descendent, care ar fi obligat a raporta la succesiune o 
sumă de bani primită de la defanct cu titlu de dotă (art. 
151), ar fi ereditorul personal al comoștenitorului seu, de 
exemplu, în virtutea unui act de vândare. 

In adevtr, moștenitorul, debitor al moștenirei, nu este, 
în casul de faţă, creditorul ei, ci creditorul personal al 
comoştenitorului seu ; neexistând deci, în specie, două per- 
soane debitoare una câtră alta, compensaţia legală nu 
poate avea loc (art. 1143)? | 

Trebue să adăogăm că, în sistemul care admite re- 
troactivitatea împărțelei, chiar în privința creanţelor, 
sub reserva drepturilor anterioare dobândite de cei de al 
treilea 3), compensaţia nu mai e cu putință pentru nici o 
poițiune, de câte ori debitorul unei creanţe ereditare a 
devenit, în urma împărțelei, creditor al unui comoștenitor 
altul de cât acela în lotul căruia a fost pusă creanţa da- 
torită de dânsul 4). 

5 'T. Huc, VIII, 148. Pand. fe., 1, 5852. Laurent, XVIII, 432. 
Demolombe, XVII, 294. Duranton, XII, 421. G. Giorgi, 
VIII, 36. Aubry et Rau, VI, 8 635, p. 660. Cas. fr. D.P. 
64. Î. 411. D. P. 69. 1. 410. C. Limoges. D. P. 54.2. 16. 

:) Laurent, XVIII, 432. Pand. fe., 1, 5860. Demolombe, XVI, 
299. Aubry et Rau, VI, $ 629, p. 613, text şi nota 12. 7, 
Huc, VIII, 148. Desjardins, op. cit, p. '369. Lair, op. cit., p. 
201. Cas:. fr. D. P. 67. 1. 309. Sirey, 07. 1. 211.—Veqi în- 
să Cas. fr. D. P. 60. 1. 125. Sirey, 66. 1. 18. 

3) Vegi tom. III, p. 608, nota 1. 
4) . Huc, VIII, 149, în fine. Aubry et Rau, VL, $ 63%5,p. 

665. Pand. fr., 1, 5853. Larombitre, II, art. 1920, No. 9.
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Ce trebue :să decidem în eaz când moştenirea a fost 
acceptată sub beneficii de inventar ? Moștenitorul benefi- 
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Moștenire 
acceptată 

sub beneficii . 
ciar, care este în acelaș timp creditor și debitor al moş- de inventar. 
tenivei, poate el să compenseze creanţele cu datoriile sale ? 
O distincțiune se impune: 

De câte ori creanţa moștenitorulai a luat naştere în- 
aintea deschiderei moştenirei, și condițiile cerute pentru 
îndeplinirea compensaţiei au avut atunci fiinţă, compensaţia 
a avut loc, pentru că moștenitorul era în acelaș timp cre- 
ditor şi debitor al defunctului. 

De câte ori însă creanța moștenitorului a luat naştere 
în urma deschiderei moșştenirei, sau dacă condiţiile cerute 
în privința ambelor creanţe nu s'au îndeplinit de cât în 
urma deschiderei moștenirei, o nouă distincţie se impune, 
după cum există sau nu există creditori oponenți. 

In casul întăi, moștenitorul find obligat a distribui 
creditorilor chirografari, din care face şi el parte, ceea 
ce remâne din bunurile moștenirei, în una plaței eredi- 
torilor privilegiați sau ipotecari, ar putea să'şi plătească 
lui însuş, însă numai în această limită. 

În casul de al doile, dacă nu există nici o oposiţie, 
compensația va avea loc pentru tot, pentru că moștenito- 
rul beneficiar fiind obligat a plăti pe creditorii care se în- 
fățişează, va putea să'și plătească și lui prin compensație. 

Cât pentru terţiul creditor al moștenitorului benefi- 
ciar şi debitor al moștenirei, el nu va putea să opue com- 
pensaţia moștenitorului care] urmărește, pentru câ, dacă 
el este creditorul acestuia, el nu este însâ debitorul stu, 
fiind că, prin efectul acceptaţiunei beneficiare, patrimo- 

niul moștenitorului este deosebit de acel al moștenirei (art. 
713, 20)1). 

Dacă presupunem ipoteza în care un comerciant ar fi fostCasul în care 
un cOmMer- declarat în stare de faliment atât în România cât şi în stră-ciant ară fost 

inătate, lucru care se poate foarte bine întâmpla în sis-declarat falit 

Mareadă, III, 417 (art. 883).—Contră. Duranton, VII, 163, 
429 şi 519. Ducâurroy, Bonnier et Ronstain, Comment. th. 
et pratique du C. C, II, 189 (asupra art. 565), 

5) Cpr. 'P. Huc, VIII, "149, Aubry ev Rau, VI, $ 618, p. 446, 
lit. d. Pand. fe., 1, 5854 şi autorităţile citate acolo. Cas. 
fe. D.P. 78.1. 369. Vedi şi Laurent, XVIII, 433.—Contră. 
C. Caen. D. P.85.2.9. 

atât în ţară 
cât şi în stră- 

inătate.
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temul consacrat atât de doctrină cât și de jurisprudenţă, 
care admite pluralitatea falimentelor !), fie care faliment 

Pluralitatea 1) Vedi in acest sens, Pand. fe., 1, Odlig., [, 5862 şi Faillite, 
falimentelor, 10695 urm. Lyon-Caen et Renault, Dr. conim., VIII, 1939. 
Controversă. Thaller, Dr. comm., 1521 şi Faillite en di. compart, IL, 994 

- urm. 1. Stelian, La failite, ctude “de legisl. compare et de 
dr. international (thesă p. doctorat). Asser et Rivier, Dr. 
înternational, No. 122 urm., p. 230 urm. a trad. Schina. 
Ruben de Couder, Dictionn. de dr. comm., v* Faillite, '18, 
Vincent et -Pânaud, Dictionn. de dr. international, vo Faillite, 
242 urm. Râpert. Dalloz, Supplem., Faillite, 1518 urm, 
Mass6, Dr. comm., |, 687 bis. Cas. fr. D. P..33. 1. 65.D. 
P. 97. 1. 525. Pand. Period. 9%. 1. 176. Sirey, 9%. 1.: 16. 
(Nu mai cităm decisiile curţilor).—Cu toate acestea, thesa, 
unităţei şi a universalităţei falimentului îşi are şi ea pat- 
tisanii sti, care se întemeiază mai cu samă pe unitatea pa- 
trimoniului şi pe inconvenientele care ar resulta din plura- 
litatea falimentelor. Vedi în acest din urmă sens, Savigny, 
System des heiitigen vămischen Rechts, VIII, p. 919 urm. a 
traducerei Guenoux. Travers, De Punite de la faillite en dy. 
international (1894). Glasson, Journal de dr. internat. priv 
(Clumet), anul 1881. p. 126. Humblot, dem, anul 1883, p. 
462. Espersou, Idem, anul 1884, p. 376 urm. Despagnet, 
Pr._de dr. înternat. priv (ed. a 3-a, 1899), No. 492 urm,, 
p. 107 urm. Boistel, Pr. de dr. comm., 899 bis. P. Fiore, 
Del fallimento secondo il diritto privato internazionale „(Pisa, 
1873). Carle, La dottrina giuridica del fallimento nel diritto 
privato internazionale (1812), operă tradusă, în 18175, de 
Ernest Dubois. Ch. Beudant, nota în D. P. 68. 2. 113. A. 
Weiss, “7. Element. de dr. internat. prize (ed. a 9-a, 1890), 
p. 866, etc. In acest sens sa şi luat o resoluțiune de con- 
gresul juridic italian, întrunit, la 1880, în Turin, sub pre- 

„şed. lui Mancini. Vedi această resoluţiune în R&pert. lui 
Dalloz, Seipplem., Faillite, p. 603, nota 2. Acest sistem este 
consacrat în unele legislaţiuni străine : „Dacă un debitor, 
în privinţa patrimoniului căruia un faliment a fost declarat 
în străinătate, posedă bunuri în cuprinsul Imperiului, dice 
art. 207 din legea germană asupra falimentelor de la 10 
Fevr. 1817, despre care am mai vorbit supră, p. 150, exe- 
cutarea silită asupra acestor bunuri poate să aibă loc*; şi 
art. 208, 4” din aceiaş lege adaogă: „De câte ori un fa- 
liment va fi fost declarat în străinătate, nu este necesar 
de a se dovedi insolvabilitatea comerciantului pentru des- 
chiderea falimentului în Germania“. Vedi asupra acestor 
disposiţiuni, Fitting, Das Reichskonkursordnung und Konlurs- 
verfahren, $ 51. -Vedi şi decisia trib. suprem al Imperiului 
german, în Journal de dy. internat. (Clunet), anul 1888, p. 
110.—Jurisprudenţa anglo-americană şi- legea austriacă a-
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dând loc la formarea unei mase deosebite, având fie care 
activul și pasivul său, debitorul masei străine nu poate să 
opue sindicului acestei mase, care Var urmări în România, 
compensarea datoriei sale cu creanţa ce el ar avea contra 
masei din România, şi zice versa LD | 

Venim, în fine, la art. 1149.. Acest text face, în pri- 
vința cesiunei de creanţe, aplicarea, principiului. mai sus 
expus, în puterea căruia compensația nu poate să aibă loc 
de cât între două persoane care sunt creditoare și debi- 
toare una cătră alta. 

Eată cum se exprimă acest text: 
Art. 1149.-—Debitorul care a acceptat pur şi simplu ca un 

creditor să facă cesiunea drepturilor sale unei alte persoane, nu 
mai poate invoca în contra cesionarului compensațiunea care ar 
fi avut loc în privinţa cedentului, înaintea acceptaţiunei. 

Când cesiunea sa notificat debitorului, dar nu s'a acceptat 
de dânsul, nu se împedică de cât compensaţiunea posterioară a- 
cestei notificaţiuni. (Art. 1144, 1393 urm., 1833 C. C. Art. 19295 
C. fr). 

Eată care este ipoteza delicată prevedută de acest 
text, împrumutat, ca şi celelalte, de la Pothier (11, 632). 

Presupunând că A, care este creditorul meu pentru 
0 sumă oare-care, cedează creanța sa unui terțiu. și de- 
vine mai tărdiu debitorul meu, el nu va putea să'mi.o- 
pue compensația când îl voi urinări în baza creanţei mele, 
pentru că dacă el este debitorul meu, el a încetat de a fi 
creditorul meu, de vreme ce a transmis creanţa sa altuia. 
EL nu poate deci să'mi plătească în mod fictiv cu 0 va- 
loare care nui mai aparține. 

De asemenea, eu nn voi putea opune compensaţia ter- 
țiului cesionar, când el m& va urmări în baza creanţei 
cedate de A, pentru că eu sunt numai debitorul, ear nu 
și creditorul lui, ci creditorul lui A, cedentul. Calitatea 

supra falimentelor din 25 Dechem.. 1968 ($ 61) admit: de 
asemenea exteritorialitatea falimentului, însă numai în pri- 
vința valorilor mobiliare. Cpr. decisia Curţei supreme din 
Austria (11 Iunie 1884). Jozrnal Clunet, anul 1888, p. 196. 
Cpr. şi Râpert. Dalloz, Supplem., Foaillite, p. 603, nota 1. 
Se poate consulta -asupra legei austriace, Kaserer, Commen- 
ta zur dsterveichischen Konkursordnung ; Kissling, Die Uster- 
veichische Konhursordnung, etc. 

1) Cpre. C. Naney. D. P. 88. 2. 989. Pana: fr., Oblig., 1, 5962. 

761 
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de debitor şi de creditor, încetând, în adever,. prin. efectut 
cesiunei, de a exista asupra capului aceloraşi persoane, 
compensaţia este cu neputinţă î). 

Art, 1393, „ Pentra ca această soluţie să fie adevărată, se cere 

însă ca cesiunea să fi devenit perfectă, fie prin notificarea 

cesiunei făcută debitorului, în specie mie, fie prin acceptarea 
mea a cesiunei print'un "act autentic (art. 1393) 2). 

Art. 1149 stabileşte însă o deosebire. îns&mnată între 
casul în care cesiunea a fost acceptată de debitor și acel 
în eare ea "i a fost numai notificată. 

Casul în cae . Dacă cesiunea a fost acceptată de cedat (art. 1393, 
ea A $ 2) sau, cu alte cuvinte, dacă cedatul s'a recunoscut în- 
tă de cedat. Suș, faţă cu cesionarul, debitor al cedentului, el se con- 

sideră că a renunțat prin aceasta însuș a opune compen- 
sația cesionarului (art. 1149, $ 1) 5). 

Casul în Dacă însă cesiunea a fost numai notificată- cedatu- 
care cesiuneajui (art. 1393, $ 1), acesta va păstra neaparat dreptul 
cată ceda- de a invoca contra cesionarului compensaţia pe care 

tului. el putea s'o opue cedentului înainte de notificarea cesiu- 
nei 4); el nu va putea.însă să invoace causele de compen-: 
sație intervenite în urma notificărei cesiunei sau interve- 
nite chiar înainte, dacă condiţiile prescrise pentru com- 
pensaţie n'au fost îndeplinite de cât în urma acestei for- 
malități >). 

Art. 1898 1) Art. 1998 din Codul Calimach (art. 1442 C. austriac), pre- 
C. Calimach. vede din contra că: „dacă creditorul au cedat unei a treia 

persoane pretenţia sa ce are să iee de la datornicul său, 
datornicul poate să pue în socoteală pretenţiile sale ce are 
el, ori cătră unul dintre aceştia, sau cătră amândoi“. 

2) Opr. Cas. rom. Bulet. S-a I, anul 1883, p. 157. 
5 Această soluţie este adevărată atât în casul în care ceda- 

tul a acceptat cesiunea în necunoştinţa creanţei sale con- 

tra cedentelui, cât şi în casul în care el avea cunoştinţă 
despre ea. Laurent, XVIII, 4060. PT. Huc, VIII, 165. De- 
molombe, XX VIII, 517. Demante, V, 247 bis III. Marcade, 
IV, 842. Larombiăre, III, art. 1295, No. 6. Aubiyet 
Rau, IV, $ 329, p. 240, text; şi nota 9.—Contră. Mourlon, 
II, 1453, quater. 

4) Cpr. Cas. rom. 4 Martie 1898. Dreptul No. 31 din 1898 şi 
Bulet. S-a 1, anul 189, p. 364. Vedi şi Bulet. Cas. S-al, 
anul 1878, consid. de la p „861. 

5) Cpr. T. Huc, VIII, 165. Pană. fr., I, 9870. Aubry et Ran, 
IV, $ 326, p. 232, nota 33. Daranton, XII, 438. Cas. fr. 
D. 'p. 59. 1.10,
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Acceptarea cesiunei din partea debitorului are deci, 
în specie, o mai. mare însemnătate de cât simpla notifica- 
re, cu toate că unii autori .pun ambele formalităţi pe a- 
ceiaş linie 1); căci ea implică din partea lui o -adeverată 
renunțare la compensaţia îndeplinită. De aceea, ea împe- 
dică compensaţia tuturor creanţelor cedatului, chiar și a- 
celora care au precedat-o (art. 1149, $ 1) 2). 

Compensaţia își păstrează însă efectele sale în pri-Efectele com- 
. pens. în pr- 

vința terțiilor. vinţa terţii- 
Fidejusiunele, privilegiile, ipotecele, etc., care garan- lor. 

tau creanța cedentului, remân stânse, și debitorul cedat 
n'ar putea să facă ca ele să renască prin renunţarea sa. 

De asemenea, acest din urmă (debitorul cedat) nu 
poate, prin exercițiul creanţei sale personale contra ce- 
dentelui, să invoace aceste garanţii în prejudiciul terţiilor. 

Se admite însă, cu toate acestea, că cedatul îşi păs- 
trează plenitudinea drepturilor sale când el ar avea o justă 
causă de a ignora creanța pe care el n'a putut s'o opue 
în compensație (art. 1153)5). 

Se poate întâmpla ca însuș debitorul să fi devenit cre- 
ditorul. creditorului  s&u prin cumpărarea unei creanţe în 
contra lui. Această ipoteză nefiind prevădută de art. 1149, 
ambele datorii se vor stânge prin compensație 4). 

Chestiunea este însă de a se ști dacă compensaţia, îşi Momentul de 
va produce efectul s&u extinctiv din momentul cesiunei, pensaţia îşi 
sau de la data notificărei. "produce efee- 

A . , a „_„ tele sale. 
În privința celor de al treilea, nu mai încape nici 

o îndoială că compensaţia nuși va avea fiinţă de cât de 
la data notificărei. 

Aceeaș soluție este admisibilă şi în privința părţilor, 
pentru că debitorul devenit cesionar al creditorului seu, 
nu este sezisat în privinţa acestui din urmă, considerat 
ca debitor al creanței cedate, de cât prin notificarea sau 
acceptarea cesiunei. Pănă în acest moment neexistând con- 

1) Cpr. Laurent, XXIV, dl. 
2) Cpr. Pand. fr., 1, 5871. T. Huc, VIII, 165. 
5 Cpr. TF. Huc, "VIII, 165, în fine. Laurent, XVIII, 467. 

Demolombe, XXVII, 581. Aubry et Rau, 1v, Ş 329, p. 
240, text şi nota 10. 

4) Cpr. Cas. fr. D. P. 71. 1.51.
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cursul a două creanţe, nu poate să fie vorba de com- 
pensaţie 1). 

În fine, pentru a termina cu explicarea art. 1149, 
vom observa că acest. text, ca și art. 1393, nu se:aplică 

purtător, efectelor la purtător, care se transmit, chiar în privința cambiilor, 
ete. 

Art. 280 
- 0. com, 

Deoseb. de 
redacţie de 

la Codul 
francez. 

celor de al treilea, fără nici o notificare sau acceptare, 
prin simpla tradiţia lor ;: nici cambiilor: sau altor efecte 
de comerţ a căror proprietate se strămută prin gir (art. 
2717 urm. C. com.)?). 

In casurile însă în care girul nu transmite proprie- 
tatea cambiei, ci se consideră numai ca un mandat (art. 
280 C. com.), debitorul păstrează dreptul de a opune put- 
tătorului, simplu mandatar, compensaţia ce el ar fi pu- 
tut opune mandantelui, adecă girantului ?). 

“Regula că compensaţia presupune dout persoane care 
respectiv sunt debitoare una cătră alta este absolută. 

N'ar trebui deci se vedem o excepţie la acest prin- 
cipiu în art. 1148, $ 1, care dispune că: 

Art. 1148, $ 1.—Compensaţiunea se operă în privinţa cau- 
țiunei, pentru ceea ce creditorul datorește debitorulni princi- 
pal 4). (Art. 1679, 1681 C. C. Art. 1994, şi. fi.). | 

Acest text nu face, în adevăr, de cât să constate un 
efect al compensaţiei îndeplinite, și ca atare, este conform 
principiilor mai sus expuse. Ipoteza prevedută de dânsul 
este. următoarea : 

„ Presupunând că A a împrumutat o sumă de bani de 
la B, pe care am garantat-o ca fidejusor, și că Ba de- 
venit, la rândul lui, debitorul lui A, ambele datorii sunt 

1) Cpr. T. Huc, VIII, 166, în fine. Laurent, XXIV, 513.— 
Contră. Aubry et Rau, IV, $ 359 bis, p. 433, nota 32. 

2) Cpr. Pand. fr., I, 5813, 5814 şi autorităţile citate acolo. 
„Vei şi G. Giorgi, VIII, 35. 

5) Pand. fe., 1, 5874. Cas. fr. Sirey, 52. 1. 197. 
*) Textul fr. dice că fidejusorul poate să opue compensaţia în 

privinţa. sumei pe care creditorul o datoreşte debitorului 
principal, ceea ce nu însămnează că fidejusorul poate să 
facă ca compensaţia să se opere, ci numai s'0 invoace Şi să 
facă să se constate îndeplinirea ei de drept. Mareadă, IV, 
(834), criticând termenii întrebuinţaţi de legiuitorul fe., a- 
rată că ar fi trebuit să se dică că compensaţia ce loc în 
acest caz, și legiuitorul nostru ţinend samă de observaţiile 
acestui autor, îndreaptă viciul de redacţie al textului francez.
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stense prin compensație, dacă, bine înțeles, condiţiile ce- 
rute de lege sunt îndeplinite, şi această compensație își va 
produce efectele sale și în privința mea, fidejusorul; căci 
datoria principală fiind stânsă, ca și cum ar fi fost plă- 
tită, neaparat că va fi stânsă şi obligaţia mea, care era 
accesorie (art. 1681). | 

Fidejusorul,- fie chiar solidar î), va putea să facă să 
se constate compensaţia, și în casul când debitorul ar fi 
renunțat la dânsa, pentru că această excepţie nu este per- 
sonală debitorului, ci reală și inerentă însuş datoriei (art. . 
1681)2). | | 

Pentru ca compensaţia legală să poată avea loc seânt.1148,$2.. 
cere, după cum am v&dut (supră, p. 734și 751, 152), nu 
numai ca fie care din părți să fie debitoare una cătră alta 
în mod personal, ci și în mod principal. 

| Aceasta resultă din art. 1148 $ 2, a cărui cuprin- 
dere este: 

Art. 1148, $ 2.—Compensaţia nu are loc 3) în privința. de- 
bitorului principal, pentru ceea ce debitorul datorește cauţiunei. 
(Art. 1662 C. C. Art. 19294, ş2C.f). 

Acest text consacră o soluție evidentă. In adevăr, 
din împrejurarea că fidejusorul a devenit. creditorul cre- 
ditorului (ipoteza prevedută de $ 2 al art. 1148), nu re- 
sultă că debitorul principal poate să se pretindă liberat 
prin compensaţia operată între creditorul și fidejusorul stu, 
fiind câ nu fidejusorul, ci el însuș este debitorul acestui 
creditor. Obligaţia fidejusorului fiind accesorie, în ordinea 
naturală a lucrurilor, debitorul principal va trebui mai în- 
tăi să fie urmărit. 

1) Baudry, et Wabl, Cautionnement, 1158. Aubry et Rau, IV, 
$ 423, p. 675, t. şi nota 8. Demante, V, 246 bis IV. Guil- 
louard, Ceutionuement, 24. C. 'Poulouse, Râpert. Dalloz, 0- 
dig, „2686, nota 2.—Contră. Marcad, IV, 840. Lair, op. cit., 

2) Baudry et Wabhl, op. cit, 943 şi 1157. Laurent, XXVIII, 
300; Gnillouard, Cautionnement, 232. 

5) Textul fr. se exprimă earăşi în mod incorect când dice că Deoseb, de 
debitorul principal nu poate să opue compensaţia în privința redacţie 
sumei ce creditorul datorește fidejusorului. Marcadă (IV, de la Codul 
934) criticând acest viciu de redacţie, observă că ar fi si 
trebuit să se dică că compensaţia nu are loc în acest caz, 
ca şi în casul prevedut de $ 1 a ast. 1148, redacţiune care 
cu drept cuvânt s'a adoptat în textul nostru.
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Creditorul nu va putea să urmărească pe fidejusor 
de cât dacă debitorul principal nu plăteşte, și fidejusorul 
urmărit poate chiar să invoace beneficiul de discuţiune, dacă 
n'a renunțat la dânsul, sau nu s'a obligat solidar cu de- 
bitorul (art. 1662). 

Compensaţia Cu toate acestea, dacă creditorul urmărește direct pe 
facultativă. fgejusor, acesta va putea fără îndoială, să “i opue în 

compensație propria sa creanță. Compensaţia fiind în acest 
caz facultativă, nu'și va produce efectele sale de cât din 
diua în care a fost opusă. Debitorul principal se va pu- 
tea, ce e dreptul, folosi de această compensație, el fiind 
liberat printr'ânsa faţă de vechiul s€u creditor, însă ase- 
menea compensaţia facultativă nu'i va folosi de cât atunci 

când ea va avea loc prin voinţa fidejusorului i). 
Aceeaş soluție este aplicabilă şi în casul când mai 

multe persoane ar fi garantat pentru unul şi acelaș debi- 
tor și pentru una şi aceiaș datorie (art. 1674), atunci 
când unul din acești cofidejusori ar fi devenit creditorul 

creditorului comun. Acest din urmă singur va putea să o- 
pue compensaţia facultativă ; însă o dată opusă, ea va fo- 
losi şi celorlalţi cofidejusori ?). 

Casul unei obligaţiuni solidare.-— Dreptul fie-cărui debitor 
solidar de a se folosi de compensafie, atunci când cve- 

ditorul comun a devenit debitorul unuia din ei.— 
Deosebire însemnată de la Codul fruncez prin 
eliminarea $ 3 a ast. 1294 (1148 C. rom.) 

Această chestiune a mai fost o dată examinată supră, 
p. L9t urm. ; revenim în treacăt asupra ei numai din causa 
însemnătăţei materiei. 

Solidaritatea Art. 1294 din Codul fr. are un aliniat ($ ultim), 
pasivă eare prevede că: „debitorul solidar nu poate să opue com- 

1) Cpr. T. Huc, VIII, 163, sn fine. Pand. fr., 1, 5819. Laurent, 
XVIII, 425. Demolombe, XXVIII, 551. Acollas, II, p. 910. 
Demante, V, 246 bis II. Aubry et Rau, IV, $ 3926, p.230, 
i Si nota 23. Larombiăre, III, art. 1294, No. 2. Marcadă, 
IV, 835. Baudery, II, 1126. 

) Cpr. Pand. fe., [, 5880. Demolombe, XXVIII, 552. Duran- 
ton, XII, 427. Larombiere, III, foco supră cit. Maread, 
IV, $36, in fine.
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pensaţia în privința sumei pe care creditorul comun o da- 
toreşte codebitorului său“. 

Fată ipoteza pe. care o prevede acest text, eliminat 
cu:drept cuvânt de legiuitorul nostru : 

Să presupunem că Ppimus şi Secundus îmi datoresc 
solidaricește 1000 de lei și că eu, la rândul meu, am deve- 
nit debitorul lui Primas tot pentru 1000 de lei, ambele sume 
fiind lichide şi exigibile. Chestiunea este de a se şti dacă 
Secundus, care nu este creditorul, ci numai debitorul meu, 
va putea să'mi opue compensaţia. După textul fr. trebue 
să facem următoarea distincție: Sau eu am urmărit pe 
Primus, care este în acelaş timp și debitorul și creditorul 
meu pentru 1000 de lei, şi în asemene caz, el va putea să'mi 
opue compensația, această excepție putând fi invocată 
şi de Secundus, când îl voi urmări pe dânsul, pentru că 
creanța mea este stânsă prin compensație ; sau, în loc de 
a urmări pe Primus, creditorul și debitorul meu în ace- 
laș timp, am urmărit pe Secundus, care 'mi este numai 
debitor, și în asemenea caz, el nu va putea să'mi opue 
compensația pentru suma ce eu datoresc lui Primus, code- 
bitorul seu, textul francez fiind formal în această privinţă. 

Ce trebue să decidem în legislația noastră ? Paragra- 
ful 3 al art. 1294 fiind eliminat de legiviitorul nostru, nu 
mai încape îndoeală, la noi, că debitorul solidar, în specie 
Secundus, se va folosi de compensaţia legală îndeplinită între 
codebitorul s&u și creditor, în specie, între mine şi Pri- 
mus 1). Această soluţie, mult mai conformă principiilor, a 
fost admisă de legiuitorul nostru earăşi după observaţiile 
lui Marcade. Eată, în adevăr, cum se exprimă acest autor, 
pe care tinerii noștri magistrați nu trebue să lipsască de 
al consulta de câte ori vor găsi o modificare de la Co- 
dul francez : | 

„Am gis că această regulă (adecă acea admisă de Co- 
dul fr. prin Ş 3 al art. 1994) pare a nu fi tocmai con- 
formă cu principiile de drept. 

„În adever, principiul fundamental în această materie, 
este că compensaţia (legală) are loc de drept îndată ce 
ambele datorii sunt fungibile între ele, lichide şi actual- 

5) Cpr. C. Nacu, Comparaţie între Codul civil vomân şi Codul 
Napolton (Bucureşti, L. Alcalay), nota asupra art. 1148. 

167



- 168 CODUL CIV.—0ART. II.—TIT. JII.—CAP. VIII.—S-a IV.—ART. 1148. 

mente exigibile, creditorul uneia fiind debitorul celeilalte, 
Ori, în obligaţia solidară, calitatea de debitor principal 
existând în privința fie-căruia din coobligaţi, sar. părea 
că compensaţia ar fi trebuit să se îndeplinească prin sim- 
plul fapt că unul din coobligaţi, puţin importă care din 
ei, are de debitor pe creditor. Legea cu toate acestea dis- 
pune altfel, și reproducând aci regula pe care Pothier (II, 
214) o dădea, credând că se găsește în dreptul roman 1), 
declară că această împrejurare nu este suficientă pentru 
ca compensația să poata avea loc“ ?). 

Aşa dar, legiuitorul nostru luând și de astă dată de 
călăusă pe Marcad€, care, pentru unele părţi ale legiuirei 
noastre, este un adevărat Pothier, a modificat cu drept 
cuvânt Codul francez, dând o soluţie mult mai conformă 
cu principiile de drept, soluţie, de altmintrelea, consac- 
rată şi în alte legislații strâine 5). 

Solidaritatea In cât privește chestiunea de a se şti dacă creanţa so- 
activă. 

Controversă. 

Datorii in- 

lidară poate sau nu să se stângă prin compensaţia sumei 
ce unul din cocreditori ar datori debitorului (solidaritate 
activă), ea este, în lipsă de text, controversată :), 

Ce trebue să decidem în casul unor datorii indivisi- 
divisibile. pile, adecă în privința datoriilor unor sume de bani, din 

1) L. 10, Dig., De duobus reis, 45, 2, unde se dice: „Si duo 
rei promittendi socii non sint, non proderit alteri quod sti- 
pulator alieri reo pecuniam debet“. Acest text nu are însă 
sensul pe care "1 dă Pothier, şi dovadă la aceasta este că 
Domat, precum ne arată însuş Pothier (II, 274), decide în 
contra acestui text, că debitorul solidar poate să opue com- 
pensaţia pentru ceea ce creditorul datoreşte codebitorului, 
seu, însă numai până, la concurențu pârței acestui codebitor, 
soluție pe care Codul italian o admite în termeni expreși 
(art. 1290, $ 2). Cpr. şi Boissonade, op. cit., II, 609, p. 
687 urm. | 

*) Marcad6, IV, p. 654, No. 838 (ed. a 6-a, 1869). 
5) Vedi supră, p. 198, nota 3. 
4) Vedi supră, p. 112.— Proiectul Codului japonez, elaborat 

de Boissonade (art. 543, $ 3), curmă controversa în sensul 
că, în caz de a exista mai mulţi creditori solidari din care 
unul ar fi obligat cătră debitorul comun, acest debitor, da 
caz dea fi urmărit de creditorul debitor sau de altul, poate 
să opue acestuia compensaţia pentru toată creanţa, chiar 
peste partea creditorului urmăritor. Cpr. Boissonade, op. cit., 
II, 610, p. 688, 689.
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care una trebue. să fie executată în mod indivisibil din 
causa scopului ce 'şi a propus creditorul ? 1). 

Aceste sunt, condiţiile prescrise de lege pentru exis- 
tența- compensaţiei legale, și de-câte ori ele vor. fi. înde- 
plinite, compensația va avea loc, afară de excepţiile pe 
care le vom semnala mai la vale. 

Astfel, compeusaţia va avea loc chiar dacă persoa- Incapacita- 
nele care ar îi în acelaș timp creditoare şi debitoare una nu iipedică 
cătră alta, ar fi incapabile dea primi sau de a face plata, pompensaţia 
pentru că de şi compensaţia este o plată (compensatio est ca avea 06, 
instar Solutionis), totuşi ea este o plată impusă, care se în- 
deplinește în virtutea legei art. 1144) 2). | 

Nu se va considera, în asemenea materie, forma ex- Neconsidera- , . , , : . sex , rea, formei terioară a titlului. Astfel, o datorie stabilită prin un act exterioare a 
sub semnătură privată sau chiar numai prin marturi, în titlului. 
casurile în care această dovadă este admisă de lege, va 
putea. fi compensată cu o datorie constatată prin un act au- 
tentic 3). | 

Nu se va avea, în vedere, de asemenea, dacă una din Datorii ga- 
datorii este garantată prin o siguranță reală (privilegii, eee” 
ipoteci, etc.) sau personală (fidejusiune) şi cealaltă negaran- 
tată 4); dacă una resultă din o obligaţie personală şi di- 
vectă a debitorului, ear cealaltă numai din detenţiunea u- 
nui imobil ipotecat (ob rem), etc. 5). 

Tot astfel, inegalitatea datoriilor nu împedică com- Inegalitatea 
pensația dea avea loc. In asemenea caz, datoria cea mai gatoriiloz, 
mică este stânsă cu totul, iar cealaltă (cea mai mare), nu- în fine. 
mai pănă la concurenţa celei d'intăi (art. 1144, în fine 
și 370, $ 2 Cod.-com.). 

1) Vegi Boissonade, Projet de C. C. pour VEmpire du Japon, 
II, 611, p. 699 urm, 

*) Cpr. Phiry, LII, 82, în fine. Baudry, II, 1121, 1194. Pana. 
„fe. L, 5898. Demolombe, XXVIII, 585. Aubry et Rau, IV, 

$ 326, p. 231. 
3) Pand. fr., 1, 5897. Demolombe, XXVIII, 583. Laurent, 

XVIII, 439. Aubry et Rau, IV, $ 326, p. 231, t. și nota 
28. Desjardins, op.-cit., No. 124. Miller, op. cit., No. 40. 

„_*) Astfel s'a decis, cu drept, cuvânt, că compensaţia are loc 
între o creanță chirografară, şi o creanță ipotecară. C. 
Bourges. D. P. 12. 2. 171. Cpr. Laurent, XVIII, 439, 
Arntz, III, 237. Pand: fe., 1, 589%. 

3) 0. Bourges, decisia citată în nota precedentă. Cpr. Pand. 
fr., I, 8896. 
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Astfel, compensaţia având loc între două datorii din 
care una este de 1000 lei, ear cealaltă de 1500 lei, cea 
Wintăi va fi cu totul stânsă, ear cealaltă nu va subsista 
de cât pentru 300 lei. 

Este. adevarat că acest resultat este contrar art. 1101, 
$ 1, după care debitorul nu poate sili pe creditor a pri- 
mi' 0 parte din datorie numai, chiar dacă această datorie 
ar fi divisibilă, însă această derogare de la dreptul comun 
se explică și se justifică prin chiar motivele care au fă- 
cut să se admită compensaţia 1). De aceea, această solu- 
ţie era admisă atât în dreptul roman 9) cât şi în dreptul 
vechii francez 5). 

Imprejurarea că ambele datorii ar fi platnice în lo- 
curi deosebite nu împedică în principiu compensaţia legală 
de a avea loc, insă, în asemenea caz, partea care va su- 
feri din această causă o daună, va avea drept la despăgubiri, 
căci eată cum se exprimă art. 1150. 

“Art. 1150.—Când cele două. datorii nu sunt platnice îutr'a- 
celaş loc, nu se poate opera compensaţiunea î) de cât plătind 
cheltuelele remiterei 5). (Art. 1104, 1105 C.C. Art. 1296 C. fr.). 

Eată ipoteza pe care o prevede textul: 

Primus datorește lui Secunlus o sumă de bani plăti- 
„toare la Iași, ear Secundus. datorește lui Primus o sumă e- 

Deoseb. de 
vedacţie de 
la C odul fe. 

gală sau mai mică, ori mai mare, puţin impoartă (art. 
1144, în fine), plătitoare la București, ambii fiind domicili- 
aţi în acest din urmă oraș. Primus nu va putea să opue 
lui Secuadus compensaţia îndeplinită de drept, de cât plă- 

') Cpr. Baudry, II, 1121. Pand. fr., 1, 5S84. 
2) Cpr. Gaius, Instit., IV, $ 61 şi Instit., Iustinian, IV, 6, De 

actionibus, $ 30 şi "36. 
3 Cpr. Pothier, II, 631. Vedi și art. 1893 Cod Calimach, ci- 

tat supră, p. 731, nota 3. 
% Textul francez dice că compensaţia nu poate fi opusă (on 

men peut opposer la compensation), şi Marcade observând 
(UV, 844) că, în acest text ca şi în celelalte, această ex- 
presie însâmnează că compensaţia nu poate. să aibă loc, 
legiuitorul nostru a modificat redacţiunea textului nostru 
în acest sens. 
Prin vemitere (r emise), legiuitorul înţelege aici transportul 
banilor din un loc în altul, efectuat fie direct, fie indirect, 
prin mijlocul anei cambii sau unui alt efect. Cpr. Berriat 
St. Prix, II, 4908. 

au
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tindu'i cheltueala transportului. banilor de la București la, 
Iași (diferenţa de curs), guanti mea interfuit certo loco dari,. 
dicea Javolenus (L. 15, Dig., De compensationibus, 16, 9); 
pe când Secundus va putea să invoace compensaţia, fără 
a plăti nici o despăgubire lui Primus,  compensaţia fiind 
pentru acesta ca și o plată care s'ar face pe loc. 

Această disposiţie, foarte echitabilă, admisă atât în 
Codul german (art. 391) cât și în Codul japonez de la 1896 
(art. 507), îşi va primi mai cu samă aplicație atunci când 
va fi vorba de compensarea unor datorii de producte, a 
căror preţ variază adese ori după localitate. 

Ea constitue, ce e dreptul, o derogare de la princi- 
piul care prescrie facerea plăţei la locul convenit, sau la 
domiciliul debitorului (art. 1104), însă foloasele compen- 
sației sunt, în specie, mai mari de cât inconvenientele care 
ar resulta din omisiunea de a executa prestaţiunea la ]o- 
cul indicat, cu atât mai mult cu cât plata diferenţei de 
curs face să dispară ori ce posibilitate de daună ), 

In fine, diversitatea causei datoriilor nu este în ge- Diversitatea 
nene o pedică la îndeplinirea compensaţiei legale (art. 1147, cămsei tdato- 
$ 1) 2). Astfei, o datorie care deriva din un contract de- pedica com- 
terminat se va compensa cu o datorie care derivă din un Pit le- 
alt contract, sau din un quasi-contract, dinti”un quasi-de- 
lict și chiar dintr'nn delict 5). 

  

') Cpr. Berriat St. Prix, II, 4910, 4911. Pana. fr., 1, 5893. 
Demolombe, XXVIII, 530 urm. Laurent, XVIII, 440. De- 
mante, V, 248 bis. Duranton, XII, 386. 

*) „Compensutio debiti ex pari specie et causa dispari  admitti-, 
tu“. Pauli Sent., IL, 5, De pignoribus, $ 3. 

3) Cpr. Molitor, op. cit., III, 999.—Pentru ca datoria care re- 
sultă din un delict sau quasi-delict să poată fi opusă în 
compensație, trebue ca ea să fi fost lichidată de justiţie, 
căci, pănă la această lichidare, compensaţia este cu nepu- 
tinţă, de oare ce nu se ştie încă cât se datorește. Vegi su- 
pră, p. 146, t. şi nota 1.—O. datorie isvorită din un delict 
poate deci fi compensată cn o datorie născută din un alt 
delict, dacă ambele datorii sunt lichide şi exigibile. Deci, 
dacă dou& persoane s'au făcut reciproc culpabile una cătră 
alta de un delict de aceiaş natură, pretenţiile lor vor fi, 
în urma lichidărei, compensabile, însă nu întiun mod abso- 
lut, ci numai într'o proporţie oare care.. Astfel, dacă pre- 
supunem câ A, prin un delict, a causat lui Bo pagubă de 
200 lei, ear B a causat lui A o pagubă de 1000 lei, com-
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Așa dar, principiul este că compensaţia are loc ori 
care ar fi causa ambelor datorii 1). La acest principiu, art. 
1147 aduce însă trei excepţii, pe care le vom examina fie 
care în parte. 

Casurile excepţionale în care compensaţia legală nu are loc. 
Excepţiuni întemeiate pe causa datoriilor. 

Art. 1147.-—Compensaţiunea se operă, ori care ar fi cau- 
sele unei sau celeilalte datorii, afară de casurile:: 

19 Unei cereri pentru restituirea unui lucru ce pe nedrept 
s'a luat de la proprietar ; 

2% Unei cereri pentru vestituțiunea unui deposit neregulat 2) 
(art. 1591 urm. 1604, 1620 urm. C.C.); 

3% Unei datorii declarate nesezisabile : 3). (Art. 408—410 
Pr. civ. Art. 1993 C. fr), 

Excepţiunele prevădute de art. 1147, şi care sunt 
toate întemeiate pe causa datoriilor, sunt în număr de trei. 

Vom vedea mai: la vale, p. 180 urm... că există și 
alte excepţiuni, întemeiate pe drepturile celor de al treilea 

şi pe excepţiile care derivă din voința părţilor. 
De o cam dată vom vorbi numai de excepţiile înte- 

meiate pe causa datoriilor (art. 1147). Aceste excepţiuni 
sunt în număr de trei. Ele sunt relative: 1” La casul 
cererei de restituire a unui lucru de care proprietarul a 
fost pe nedrept despoeat; 20 la acel al cererei de restitu- 
ire a unui deposit neregulat ; 3% și în fine, la casul unei 
datorii declarate nesezisabile. 

pensaţia va. avea, loc numai pănă la, concurența sumei de 
200 lei, A având, “în specie, dreptul de a cere restul de 
800 lei de la B. Cpr. Molitor, op.şi loco supră cit. Bernard, 
Cours somm. de dr. civ., IL, 119.—Contră. Brug (Die Lehre 
con der Compensation, Leipzig, 1833, $ 53), după care A n'ar 
putea, în specie, să rădice nici o pretenţie contra lui B, 
ambele datorii fiind compensate întrun mod absolut. A- 
ceastă soluţie, contrară echităţei şi art. 1144, este inadmi- 
sibilă chiar în dreptul roman. Vedi Molitor, III, 992, p 
994 urm. 

1) Cpr. Pand. fr., 1, 5885. Demolombe, XXVIIT, 592. Bandry, 
II, 1191, în fine, 2; Datoria care are o causă ilicită nu poate 
însă “fi opusă in compensație, fiind că ea este inexistentă 
(art. 966). Cpr. Laurent, XVIII, 438. 
Textul fr. vorbeşte de "deposit în genere şi de comodat 
(prât d usage), asupra cărora vedi înfră, p. 114. 

3) “Textul fi. vorbeşte de o datorie care are de causă ali- 
mente declarate nesezisabile. Vegi in/ră, p. 118. 

s 
=
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Prima ezcepție.—-Casul în care proprietarul a fost pe ne- 
drept despoeat de lucrul seu. 

Un 'principiu elementar și' de ordine publică; voește 
că ori cine a fost pe nedrept, sine jure, şi «altfel de cât 
prin autoritatea legei, despoeat de lucrul stu, fie prin vio- 
lenţă, fie prin fraudă, să fie reintegrat în dreptul s&u: 
Spoliatus ante omnia vestiluendus. | 

Deci, dacă datorindu-ți o sumă de bani, prin sama- 
volnicie sau prin fraudă, 'ţi ai făcut justiţie însuș, luându'mi 
un lucru sau o sumă de bani ce'mi aparține, la acţiunea 
în restituire ce voi exercita în contra D-tale, nu vei pu- 
tea să'mi opui compensaţia, ci va trebui mai întăi să'mi 
restituești- ceea ce-mi ai luat și apoi să mă urmărești pe 
calea legală ; altfel compensaţia ar avea de resultat am- 
nistiarea unei fapte rale 1); „Indeobște, dice art. 1896 din 
Codul Calimach (1.440 C. austriac), nu se pot răfui lucru- 
rile cele apucate de cineva prin silnicie“ 2). Possesst- 
onem autem ulienam perperam ocupantibus, compensatio non 
datur* 3), 

1173 

S'a dis insă, şi nu fără oarecare rațiune, că nu era Critica legei. 
nevoe de o excepţie pentru aceasta, dreptul comun fiind 
suficient spre a face compensaţia cu neputinţă. In adevăr, 
spoliatorul fiind, în casul de față, obligat a restitui însuș 
obiectul de care proprietarul a fost despoeat, în specie, se 

  

1) Cpr. Pothier, I1, 625. Cas. fr. D. P. 9. 1. 471. Nimene, în 
adever, nu poate într'o societate bine organisată să'şi facă 
însuş dreptate. Cpr. L. 1, $ 2, Dig., Quod legatorum, 43, 3; 
art. 30 şi 31 Cod. Calimach (19 Cod. austriac). In acest sens, 
Cicerone dice foarte bine în tratatul său De legibus: „ Nihil est 
vitiosius civitatibus,. nihil tam contrarium juri et legibus quam, 
composita et constituta vepublica, quidquam agi per vime. Veqi 
însă art. 229 din noul od german, citat sipră, p. 104, ad 
notam, care, Sub numele de justiţie privată (die Selbsthiilfe), - 
permite într'o limită oare care de aşi face însuş dreptate. 
Fără a prejudeca chestiunea dacă asemenea măsură ar fi 
sau nu potrivită cu moravnrile ţărei noastre, să sperăm că, 
în Germania, bine. înțeleasă şi aplicată cu moderaţiune nu- 
mai acolo unde trebue, ea nn va conduce Ia nici un abuz. 

*) Cpr. art. 393 Cod german; art. 509 Coa. japonez; art. 1440 
C. austriac ; art. 1989, 1* C. italian ; art. 1617, 90 C. portu- 
ghez ; 132, 1v C. federal, ete. 

3) L. 14, $ 2, Cod., De compensationibus, 4, 31.
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găsește în situația debitorului unui corp cert, chiar dacă 
ar fi vorba de lucruri gue pondere, mensurace numeran- 
tur, aşa că datoria sa nu întrunește. una din condiţiile nece- 
sare pentru îndeplinirea compensaţiei, şi anume fungibi- 
litatea 1). 

Pentru ca art. 1147 să constitue o adevărată excep- 

ție, trebue să presupunem că lucrul răpit a perdut in- 
dividualitatea sa, fie că el a fost consumat, fie că a fost 
amestecat cu alte lucruri de aceeaș specie. Obiectul dato- 
riei spoliatorului devenind atunci o cantitate, care poate 
să fie de natura obiectului datoriei spoliatului, compensa- 
ţia ar fi putut să aibă loc după dreptul comun; însă ea 
devine cu neputinţă faţă cu textul art. 1147, $ 12). 

A doua excepţie.—Casul cererel în restituire aunui Geposit 
neregulat. 

A doua excepție admisă de lege, este relativă la ce- 
verea în restituire a unui deposit neregulat. Depositarul ac- 
ționat în restituire nu poate deci să invoace compensaţia, 

“sub cuvânt că ar fi și el, la rândul lui, creditorul depo- 
nentului, ci trebue să restituească lucrul depus (art. 1604) 
şi apoi să 'şi exercite dreptul sn pe calea legală. 

Deosebire de Este de observat că textul francez vorbeşte, ca și Co- 
vedacţie de 
la Codul fr, 

Avt, 1896 C. 
Calimach. 

dul Calimach 3), de cererea în restituire a unui deposit în 
genere ; însă Marcad observă cu drept cuvânt, ceea ce 
observase şi Pothier, că această excepţie nu se poate re- 
feri la depositul ordinar, în care trebue să se restitue în- 
suș lucrul depus (art. 1604), pentru că, în asemenea de- 

1) Vedi supră, p. 735. 
*) pr. Pand. îr., 1, 5905. Baudry, II, 1022. G. Giorgi, VIII, 

44. Demolombe, XXVIII, 590. Demante, V,244 bis I şi II. 
Laurent, XVIII, 445. 7. Huc, VIN, 159. Acest din urmă 
autor dice că redactorii Codului fr. au împrumutat, din 
nebăgare de samă, această disposiţie de la dreptul roman, 
unde cu adevarat ea constitnea in realitate o excepţie la 
principiul compensaţiunei. 

3) „In deobşte, dice art. 1896 din Codul Calimach (1440 C. 
austriac), nu se pot răfui lucrurile luate în deposit“. /n 
causa depositi, compensationi locus non est, dicea Paulus. Cpr. 
L. 11, Cod., 4. 34, Depositi cel contra; L. 14, Ş 1, în fine, 
Cod., £, 31, De compensationibus ; Instit., IV, 4, De uctioni- 
bus, $ 30, în fine.
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posit, fiind vorba de un corp cert şi determinat n îps0 în- 
dividuo, se înţelege de la sine că compensația nu poate 
să aibă loc, ea nefiind admisibilă, dupa art. 1145, de cât 
în privinţa lucrurilor fungibile 1). 

Deci, dice Marcade, de şi textul vorbeşte de deposit 
în genere, această excepție nu se poate referi de cât la 
depositul neregulat, ceea ce legiuitorul nostru a admis în 
termeni formali. 

este acel făcut cu împuternicire pentru depositar de a con- 
suma, de a întrebuința lucrul depus şi a restitui altul de 

Depositul neregulat, prin oposiţie la acel regulat 2),Ce se înţelege 
prin deposit 
neregulat, 

aceiaș specie, în locul lui 3). Astfel ar fi, de exemplu, de- 

  

') 

”) 

3) 

Dar dacă depositarul unui corp cert şi determinat nu poate, Axt. 1618, 
conform principiilor generale în materie de compensație, - 1619. 
să păstreze lucrul depus, spre a'și plăti el sieşi ceea ce i-ar 
datori deponentul, el poate, de câte ori a făcut cheltueli 
pentru conservarea lucrului depus (art. 1618), să'l reţie ca 
un fel de amanet, veluti guodam pignoris jure; pănă la pla- 
ta integrală a cheltuelelor făcute din causa depositului. A- 
cest drept de retenţie este formal consacrat prin art. 1619. 

Unii întind acest drept de retenţie şi la comodatar. Cpr. 
T. Huc, VIII, 160. Aubry et Rau, III, $ 256, p. 190, ed. 
a V-a. Baudry et Loynes, Priz. et. hypoth., TI, 935. Baudry 
et Wahl, Pret ă usage, 669, ete. — Acest, sistem este inad- 
misibil, pentru că, după părerea, noastră, dreptul de re- 
tenţie este o excepţie care, ca atare, trebneşte strict măr- 
ginită la casurile limitativ admise de lege. Vedi discursul |, 
ce am pronunţat înaintea Curţei din Iaşi, cu ocasiunea 
deschiderei anului judecătorese 1899-—1900. Dreptul din 
1899, No. 52 şi Curierul Judiciar, No. 31 din acelaş an. 
Depositul regulat este acel a, unui corp cert şi determinat, Ast. 1604. 
sau a unei sume de bani inchisă şi pecetluită întrun sac, 
pecunia în sacculo signato deposita (L. 1, $ 36, Dig., 16, 3, 
Depositi, vel contra). In acest deposit trebue să se restitue 
insuş lucrul depus (art. 1604). 
Art. 100 din noul Cod german, și art. 1295 din Codul Ca-Considerarea 
limach (959 C. austriac) consideră depositul neregulat: ca depositului 
imprumut, soluție pe care unii autori o admit și în Codul neregulat ca 
francez. Cpr. Duranton, XVIII, 44. Guilouard, Depâi, 20couio varsă. 
urm. C. Bordeaux, Sirey, 40. 2. 267. —Contră. Pothier, De 
pât, V, 83. Aubry et Rau, IV, $ 401, p. 619, text și nota 
4. Baudry et Wahl, Depât, 1094 urm. P. Pont, Petits con- 
trats, 1 (î. VIII a operei complecte), 445. Părţile ar pu- 
tea însă prin intenţia lor să facă ca un deposit neregulat 
să fie transformat în împrumut. Cpr. Baudry et Wabl, op. 
cit. 1096. Cas. fr. şi Trib. Chaumont. Sirey, 91, 1, 273, 
text şi nota a,
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positul unei sume de bani făcut la un bancher sau laalt 
cineva, pentru că arare ori banii se depun cu condiţiunea 
de a f restituiţi în natură. 

In ipoteza unui asemenea deposit (depositatn îri egular e), 
compensația ar fi avut loc, lucrul depositat fiind fungibil 
(art, 1145), dacă art. 1147 mar fi declarat- o inadmisibilă 
şi n'ar fi obligat pe depositar la restituirea lucrului de- 
pus, excepțiune care se întemeiează pe caracterul sacru al 
datoriei la care dă naștere depositul (art. 1604). Conform 
acestor principii, care, în legea noastră, nu dau loc la 
nici o discuţiune, textul fiind formal, autorii sunt mai toţi 
aproape de acord, în Francia, pentru a dice că excepţia 
prevedută de art. 1147, $ 2 se aplică numai la depositul 

neregulat, de și textul francez vorbeşte, după cum am vedut, 
de deposit în genere !). 

“Art, 1147 $2 Această excepție trebuește însă restrânsă numai la de- 
nu se aplică positul neregulat. Astfel, ea n,ar fi aplicabilă la însărci- "de câtla de- 
positul nere-nărea dată unei persoane, de pildă unui bancher, de a face 

gulat. ca banii încredințaţi să fructitice, nici la depunerele făcute 
la o casă de economie. Creanţele care ar resulta din ase- 
menea operaţiuni ar fi necontestabil compensabile ?). 

Art. 364 C. Aceiaș soluţie ar fi aplicabilă socotelelor care ar re- 
„9 sulta din cekuri (art. 364 urm. C. com.)?). 

1) Cpr. Pothier, II, 625. Marcade, IV, 830. Baudry, II, 1192. 
Mourlon, II, "1448. Laurent, XVIII, 446, 447, Demolombe, 
XXVII, 592, 593. Acollas, II, p. 909. Viei, TI, 1543. Au: 
MAI et Rau, 1, Ş 927, p. "933. nota 2. “Demante, V, 244 
bis VII. Paud. fr. I, 5907. — Vegi însă Trib, regional su- 
perior din Carlsruhe, care declară excepţia textului aplica 
bilă şi la depositul regulat sau ordinar. Pand. Period. 3. 
34.—Cu toate acestea, unii au dat şi o altă explicaţie rex 
tului fr. In acest sistem, inadmisibil la noi, excepţia pre- 
vedută de $ 2 al art. 1147 ar fi aplicabilă la casul în care 

 depositarul ar fi sustras lucrul depus san lar fi făcut să 
peară, datorind daune din această causă, în care caz aceste 
daune ar-fi compensabile cu ceea ce deponentul datoreşte 
depositarului. Cpr. Arntz, III, 245. 

2) "7. Huc, VIII, 160. Larombiăre, III, art. 1293, No. 3. Pană. 
fr. ], 5911. Desjardins, op. cit. p. 413, 

31. Fuc, loco supră cit. Pand. fît., 1, 5912. Trib. Paris, 25 
Junie 1887, decisie citată de autorii de mai Sus, pe care 
mam putut însă s'o controlez.
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In fine, art. 1147, $ 2 ar înceta de a fi aplicabil în- 
dată ce deponentul. ar fi consimţit la compensație 1). 

Textul francez mai exceptează încă de la principiul Altă deose- 
compensaţiunei, restituţia care resultă dintr'un împrumut. ţie de Ia Co- 

Această disposiție este criticată de toţi autorii cu dul francez. 
Marcad€ în frunte; de aceea, ea a fost cu drept cuvânt 
eliminată din textul nostru. Eată, în adevăr, cum se ex- 
primă acest autor: 

„Textul este vicios când declară câ exceptează de 
la principiul compensaţiunei, restituirea care resultă din- 
trun comodat. In adever, comodatul nu poate să aibă de 
obiect de cât un corp cert şi determinat, fiind că însuş 
lucrul împrumutat "trebue să fie restituit, identic in îps0 
îndividuto (art. 1560, 1562), căci din momentul ce împru- 
mutătorul. ar putea se restituească un'alt lucru de aceiaş 
natură, n'ar mai fi vorba de un comodat, ci de un împru- 
mut de consumaţie, de un mutam (art. 1576, 1577). Ori, 
fiind că obiectul comodatului este neaparat un corp cert. 
și determinat în spso îndividuo, şi .că compensația nu poate . 
să aibă loc de cât în privinţa lucrurilor fungibile, princi- 
piul compensaţiei nu este aplicabil în specie, și deci, nici 
excepția. Cuvântul comodat (prât ă usage) nefiind de cât ve- 
sultatul confusiunei pe care redactorii Codului au făcut-o 
între lucrurile fungibile şi acele eonsumtibile, este un non- 
sens, și ca atare, trebuește considerat ca neexistent“ *). 

Am transcris anume aceste rânduri, pentru că ele a- 
rată foarte bine motivele pentru care legiuitorul nostru a 
modificat textul francez, 

  

1) T. Huc, VIII, 160. Pand fe., 1, 5913. Cas. fe. D. P. 9.1. 
296. Art. 1289, 4* din Codul italian este formal în: această 
privinţă ; încolo acest text reproduce disposiţia Codului fe. 
fără nici o schimbare de redacţie. Vedi G. Giorgi, VIII, 
44, în fine. 
Marcade, IV, 830. Tot în acest sens se exprimă şi alţi au- 
tori. Veqi Demolombe, XXVIII, 597. Baudry, II, 1192. 
Pand. fr., 1, 5920. Aubry et Rau, IV, $ 327, p. 934, nota 
3. Demante, V, 244 bis V şi VIIL. Mourlon, II, 1441.—Cu 
toate acestea, sunt autori care au dat și altă explicaţie a- 
cestui text, explicaţie care, la noi nu se potriveşte, textul 
nostru nevorbind de împrumut. Vedi aceste explicaţii în 
Pand. fr. I, 5917—5919. Veqi şi Mourlon, II, 1448-—1450. 

eo
 
—
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A trea excepţie.—Casul unei datorii declarate nesezisabile. 

Compensaţia fiind o plată, care -se poate îndeplini fără 
ştirea și chiar în contra voinţei debitorului, -nu mai 
este cu putinţă în casurile în care unul din debitori n'ar 
putea fi constrâns la o plată reală. Deci, de câte ori ba- 
nii ce'mi datorești nu pot fi urmăriţi în mânele D-tale de 
cătră creditorii mei, de atâte ori aceşti bani nu vor pu- 
tea fi compensaţi cu banii ce ţi-aș datori, pentru că dacă 
ar fi altfel, compensaţia ar produce în folosul D-tale și în 
contra mea resultatul unei urmăriri asupra unui lucru ne- 
sezisabil și m'ar sili să plătesc cu o sumă care nu poate 
fi urmărită 1). De aceea, art. 1147, $ 3 declară că com- 
pensaţia nu este admisibilă în privinţa datoriilor declarate 
nesezisabile. 

Și aici trebue să observăm că textul nostru, modificat 
tot după Marcad6 (II, 832), este mult mai bine redactat 
de cât acel francez, căci, pe când acest din urmă vorbeşte 
numai de datoriile care au de causă alimente declarate ne- 
sezisabile*), textul nostru, mult mai general, vorbeşte cu 
drept cuvânt de ovi ce datorii declarate nesezisabile. „O cre- 
anță nesezisabilă, dice art. 394 din noul Cod german, nu 
poate fi stânsă prin compensație“ 3). 

Art. 408, 409 Datoriile pe care legea le declară nesezisabile într”o Pr. civ. 
limită oare care sunt acele prevedute de art. 408 și 109 
din Pr. civilă. 

') Opr. Marcade, IV, 332.—Astfel, dacă îmi datoreşti cu titlu 
de alimente 1000 de lei şi eu iţi datoresc D-tale 1000 de lei, 
ca preţ din o vândare bună oară, D-ta nu vei putea să'mi 
opui compensaţia, pentru că aceste alimente sunt neaparate 
existenţei mele şi nesezisabile, după art. 408 Pr. civ.—Dacă 
însă îţi datorese o sumă de bani cu titlu de chirie, com- 
pensaţia va putea să aibă loc pănă la suma ce se va ho- 
tări de justiţie, pentru că pensiile alimentare pot fi urmă- 
tite într'o limită oare care pentru datorii de chirii san alte 
datorii privilegiate asupra mobilelor (art. 408 Pr. civ.). 

*) Autorii întind însă, în Francia, această disposiţie la ori ce 
datorii nesezisabile. Cpr. 'Thiry, III, 83, în fine. T. Huc, 
VIII, 161. Baudry, II, 1122, în fine. Mareade, IV, 832, 
Demolombe, XXVIII, 601. Laurent, XVIII, 448. 

3) „Soweit eine Pordevung der Pfândung nicht untericorfen ist, 
findet die Aufrechnung yegen die Wordevung nicht stati“. Con- 
form: art. 510 Cod japonez din 28 april 1896.
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A patra excepţie.—Datoril âs imposite catra Stat, Comuna 
sau Judeș,. 

Aceste sunt excepțiunele prevedute de art. 1147. 
La aceste excepţiuni autorii mai adaogă o a patra, şi 

anume, aceea că un contribuabil n'ar putea să se scutească 
de plata impositelor, opunând compensația Statului, sub cu- 
vânt că și el ar fi creditorul lui. | 

Această soluție este generalmente admisă, cu toată 
tăcerea, legei, pentru că ea se întemeiază pe interesul ob- 
ștesc, care cere ca Statul să'și poata fără nici o pedică 
încasa impositele, spre a putea face față serviciilor publi- 
ce 1). De aceea, ea era admisă şi în dreptul roman 2), ear 
unele legislațiuni străine o preved chiar anume 3), 

Atât doctrina cât şi jurisprudenţa admit însă, în ma- 
terie de percepere a taxelor de înregistrare, care se per- 
cep după lega timbrului 4), compensația între Stat și par- 
ticulari, dacă, bine înţeles, condiţiile cerute de dreptul co- 
mun sunt îndeplinite, atunci când Statul se găsește în ace- 
laș timp și creditor şi debitor al contribuabilului, precum 
ar fi de exemplu, în casul cână perceperea drepturilor 
fiscului pentru diferite acte ar da loe în privința: unnia 
la o restituire de taxe, ear în privinţa celuilalt, la un sup- 
lement de taxă 5). 

719 

Comunele, judeţele și stabilimentele publice sunt, în Comune, Ju- 
privința compensaţiei, supuse dreptului comun, afară de det; ete. 

1) Cpr. Baudey, II, 1199, în fine. G „Giorgi, VIII, 46. 'P. Huc, 
VIII, 162. Laurent, XVIII, 453. Pand. f., 1, 5929. Larom- 
biăre, III, art. 1293, No. 10. Thiry, III, 83, în fine 

*) Cpr. L. 1, $ 3, Coâ., De compensationibus, 4, 31; L. 46, $ 
5, Dig., De jure fisei, 49, 14. Vedi Molitor, op. eit., III. 1069. 

3) Cpr. art. 132, $ ultim, Cod. federal al obligaţiilor. —,Com-Art, 395 Cod. pensaţia nu este admisă în privinţa creanţelor Imperiului 
sau a unui Stat confederat, sau în privinţa creanţelor unei 
comuni ori a unei alte uniuni comunale, dice art. 395 din 
Codul german, de cât atunci când prestațiunea trebue să 
se facă de casa unde acel care opune compensaţia trebue 
să 'şi plătească datoria“. Vedi şi art. 767, 5“ Cod portughez. 

*) Ultima lege a timbrului este acea promulgată la 24 fevr. 
1900 (Monitor of. No. 264) şi aplicabilă cu începere de la 
1 martie 1900. 

*) Cpr. Laurent, XVIII, 454. Larombiăre, III, art. 1291, No. 
28. Pand. fr, 1, 5933 urm. și antoritățile citate acolo. 

german.
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datoriile care se cuvin comunelor și judeţelor cu titlu de 
imposite !). | 

Am dis. mai. sus că, afară de.excepţiile -prevădute de 
art. 1147, mai sunt şi altele. -Aceste sunt acele care se 
întemeiază pe drepturile celor de al treilea și pe voinţa 
părților. | 

Excepţiuni întemeiate pe dreptul celor de al treilea. 

Art. 1152.—Compensaţiunea nu are loc în prejudiciul drep- 
turilor dobândite de alte persoane. 

Astfel, cel ce fiind debitor, a devenit creditor în urma se- 
chestrului ce i s'a făcut de o altă persoană 2), nu poate invoca 
compensaţiunea, în prejudiciul sechestrantului. (Art: 1099 C. C. 
Art. 455 urm. Pr. civ. Art. 907 urm. C. com. Art. 1298 C. fe). 

| Compensaţia fiind o plată pe care însuș legea o înde- 
plinește pentru ambii debitori, nu poate avea loc în casurile 
în care nici plata. nu s'ar putea face. Astfel, după cum 
debitorul nu mai poate efectua plata îndată ce s'a făcuto 
poprire în mânele lui (art. 1099), tot astfel, asemenea po- 
prirea împedică datoria de a se compensa cu creanţa pe 
care acest debitor ar putea să dobândească mai în urmă. 
Art. 1152 nu este deci de cât o consecință a principiului 
înseris în art. 1099. 

Pentru a face textul mai lămurit, legiuitorul are în- 
grijirea de a cita un exemplu, ceea ce el nu prea este o- 
bicinuit de a face; însă exemplul pe care îl dă textul are, 
la rândul lui, nevoe de lămuriri şi de alte exemple pen- . 
tru a fi înțeles. Astfel, dacă presupunem că 'ți datoresc 
1000 de lei şi că un creditor al D-tale, pe care nu'l plătești, 
a poprit această sumă în mânele mele; chestiunea este de 
a se şti dacă, devenind, la rândul ineu, creditorul D-tale, 
voi putea să opun compensaţia datoriilor noastre credito- 
rului D-tale, adecă terțiului popritor. 

O distincţie se impune: 10 Sau eu eram creditorul 
D-tale în momentul facerei poprirei, şi atunci voi putea săi 
opun compensaţia, pe care-aş fi putut s'o opun şi D-tale, 

1) Cpr. Merlin, Repert., v” Compensation, $ 3, No. 3. Duranton, 
XII, 420. Pand. fr., IL, 5945, 5946. Giorgio Giorgi, VIII, 46. 

2) Prin sechestru, legiuitorul înţelege în art. 1152, ca şi în 
art. 1099, poprirea făcută de cei de al treile (vedi supră, 
p. 419), la saisie-avvât, după cum se exprimă textul cores- 
pundetor francez (art. 1998).
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pentru că poprirea nu poate sâ'mi rădice beneficiul pe care 
mi-ildă legea. Poprirea terţiului, în adevăr, a venit prea tăr- 
diu ; ea nu'şi mai produce efectele sale, pentru că, în mo- 
mentul: când: a. fost făcută, compensația se indeplinise între 
datoriile noastre, care erau lichide şi exigibile, şi eu nu 
mai eram debitorul D-tale; 2 Sau eu am devenit credi- 
torul D-tale în urma primirei ordonanței de poprire, şi în 
„asemenea caz, nu voi. putea șă invoc, în prejudiciul terţiu- 
lui popritor, compensaţia pe care aș fi putut s'o invoce în 
contra D-tale, după cum nu voi putea să invoc nici plata 
ceți-aş fi făcut în urma poprirei (art. 1099). Poprirea 
a făcut, în specie, pe terțiul popritor să dobândească un 
drept asupra creanței poprite, drept tare nu mai poate fi 
atins nici prin o plată reală, nici prin o plată fictivă ID), 

Și soluţia va fi aceeaș, fie că eu am. devenit creditorul 
D-tale în urma, facerei poprirei, fie că creanța mea, care 
era anterioară, a întrunit numai în urma poprirei condi- 
țiile cerute de lege pentru îndeplinirea compensaţiei, moti- 
vele fiind aceleași și într'un caz şi în altul >), 

Ce trebue să decidem în caz când poprirea a fost fă-Casul în care 
cută pentru o sumă inferioară acelei datorite? Com- Lo făcută 
pensația poate ea să se producă pentru restul sumei p.. 0 sumă 
nepoprite? De exemplu: îţi datorese 1000 lei și un inferioară a- 
creditor al D-tale poprește în mânele mele numai 500 lei; rite. 
în urma acestei popriri am devenit creditorul D-tale pen- 
tru 1000 de lei; în cât priveşte suma de 500 lei poprită 
de creditorul D-tale, nu mai încape îndoială că compensa- 
ţia dintre noi nu va produce nici un efect în privința 
terţiului popritor (art. 1152). 

Chestiunea este însă de a se şti dacă compensaţia legală 
își va produce efectele sale pentru suma de 500 lei nepo- 
prită. Această chestiune, fiind dată corelația strânsă care 
exsistă între compensație și plată, revine la acea de a se şti 
dacă terţiul poprit, în caz când suma datorită de dânsul 
ar fi mai mare de cât acea pentru care sa făcut popri- 

') Vedi supră, p. 43], text și nota 1.—Rădicarea poprirei ar 
face însă ca compensaţia să fie existentă îucă din momen- 
tul în care ea s'a produs. Cpr. Pand. fe., I, 5956. Desja-, 
dins, op. cit., p. 419. 

*) T. Huc, VIIL, 168. Pand. fe., 1, 5953. Duranton, XII, 442. 
Desjardins, op. cif., p. 416. Cas. fr. D. P. $3. 1. 305.
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rea, poate să plătească creditorului excedentul, fără aşi 
angaja responsabilitatea sa faţă de popritor, pentru casul 
când acest din urmă. ar fi supus unei perderi parțiale prin 
survenirea altor popriri.- Am v&dut, supră, p. 451, că, cu 
toată controversa ce există în această privinţă, poprirea 
lovește de indisponibilitate, în interesul terţiului popritor, 
nu numai o sumă egală cu acea pentru care ea a fost făcută, 
ci întreaga sumă datorită. In adever, poprirea neconfe- 
rind nici o precădere primului popritor. el va trebui să 
împartă suma poprită cu ceialalţi creditori, dacă ar în- 
terveni și alte popriri mai în urmă; şi fiind că terţiul po- 
prit na poate şti dacă, din causa concursului posibil al mai 
multor popriri, suma întreagă va fi suficientă pentru des- 
interesarea primului popritor, el trebue să se abţie de la 
ori ce plată parțială !). 

Prin urmare, compensaţia ca şi plata, nu poate fi o- 
pusă terțiului popritor nici chiar pro parte; pentru suma 
care întrece propria sa creanţă. 

Cel de al treile poprit poate însă, în ori ce caz, să 
depue sumele sau efectele poprite la casa de consemnare, 
de oare ce asemenea, depunere constitue eminamente un act 
de conservare ?). 

Creditorul Dar dacă persoana în mânele căreia s'a făcut popri- 
poate să vea nu poate, în ipoteza de mai sus, să invoace compen- 

xire în mâne-saţia, contra terţiilor popritori, ea ar putea, după părerea ge- 
le sa e pro- nerală, pentru ca condiţia sa să nu fie mai rea de cât acea 
Controversă.a celorlalți creditori, să facă o poprire în mânele -sale pro- 

1) Vedi în acest sens autorităţile citate supra, p. 481, nota 
2. Cpr. şi Pand. fr., 1, 5954. Laurent, XVIII, 429. Deino- 
lombe, XXVIII, 631. Demante, V, 250 bis 11. T. Hu, 
VIII, 168.—Cu toate acestea, Curtea de casaţie din Fran- 
cia a decis de curând că proprirea nu loveşte creanța po- 
prită de cât de o indisponibilitate relativă, în privinţa ter- 
țiului popritor. Vedi D. P. 99. 1. 136 şi Sirey, 99. 1. 403. 
D. P. 1900. 1. 45. 

2) Cas. rom., 6 Iannar 1900. Curierul judiciar No. 19 din 5 
Martie 1900. Bulet. Cas. S-a 1, anul 189%, p. 204 şi 1103. 
Vedi şi supră, p. 480, nota 4. Aceste decisii pun în prin- 
cipiu că poprirea este un act de conservare ; am vedut in- 
să supră, p. 53, n. 2; p. 483, n. 2, in fine şi p. 508, că 
chestiunea, în această privință, este controversată. Curtea 
din București a considerat de curând poprirea ca o măsură 
de executare. Dreptul No. 23 din 1900.



  

CASUBILE IN CARE COMPENSAȚIA LEGALĂ NU ARE LOC.—ART. 1152. 

prii și astfel să participe cu ceialalți creditori popritori la 
distribuirea banilor ce ea deţine !). | | 

Această soluţie pare a fi foarte echitabilă, însă ne în- 
trebâm cum un creditor ar putea să practice o poprire 
în mânele sale proprii, atunci când textele de la poprire 
presupun toate că ori ce poprire se face numai în mâna 
celor de. al treilea, şi chiar rubrica sub care se găsesc art. 
455 şi urm. din Pr. civ. este intitulată: Despre urmărirea 
și poprirea obiectelor mobile ale debitorului, care sunt în 
mâna celor de al treilea. Apoi, vom observa că aseme- 
nea procedură este periculoasă, pentru că ea ar permite 
debitorilor de rea credinţă de a nimici, sub cuvântul unei 
creanţe închipuite, drepturile adevaraţilor creditori. Eată 
pentru ce, cu drept cuvânt, ea nu este admisă de toţi 
autorii 2). 

Regula prevedută de art. 1152, după care compensa- Regula pre- 
ţia nu are loc în privinţa drepturilor dobândite de cei de 

vedută de 
art. 1152 fi- al treile fiind generală, nu trebueşte restrânsă la, casul po- înd generală, prirei, pe care legiuitorul o citează ezempli gratia. Se pot 

da și alte exemple: Astfel, cumpărătorul unui imobil ipo- 
tecat neputând să plătească preţul vândă&torului, ci trebu- 
ind să'l păstreze pentru creditorii ipotecari, n'ar putea să 
pretindă, în dauna acestor creditori, că preţul datorit de 
dânsul s'a compensat cu .creanţele ce el a putut să aibă 
contra vendetorului ). De asemenea, debitorul unei creanţe 
n'ar putea să opue în compensație cesionarului acestei cre- 

  

1) Cpr. Laurent, XVIII, 429. Pand. fr. 1, 5955. 'T. Huc, VIII, 168. Demolombe, XXVIII, 633, 693. Garsonnet, Pr. cio., III, $ 596, p. 704 urm. Duranton, XII, 433. Demante, V, 250 bis III şi 251 bis IX şi X. Pigeau, Pr. cie., II, p. 75. 
Chauveau sur Carr6, Pr. cir. IV, Q. 1995, p. 547 urm. Trib. Lyon, 12 Martie 1823 (considerentele acestei sentinţe con- Armate de Curte sunt reproduse de Demolombe, XXVIII, 
693). | 

2) Cpr. Carr6-Chauveau, /oco cit., p. 48, nota 1. Boitard et Colmet-d'Aage, Pr. ci. II, 817,_ în fine. Rodiăre, Tr. de compil. et de proctd. civ. (ed. a 5-a din 1878), 11, p. 198. 'Thomines-Desmazures, Pr. eso. (1832), II, 615. C. Bordeaux şi Paris. Sirey, 35. 2. 136. Sirey, 36. 2. 930. 
3) Cpr. Maread, IV, 846. Acollas, II, p. 912. Demolombe, XVIII, 635. Demante,. V, 250 bis IV. Larombiăre, III, art. 1298, No. 4. Aubry et Rau, IV, $ 326, p. 239, t. şi nota 31.—Vedi însă Laurent, XVIII, 442. 

nu e aplica- 
Dilă numai 
la poprire.
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Cesiune de 
bunuri. 

Faliment. 

Moștenire 
beneficiară, 

CODUL CIV.—CARTEA IIL.—TIT. WII.—CAP. VIIL.-—S-a IV-a. —ART. 1152 

anțe creanţele care au luat naștere în folosul s&u contra 
cedentului în urma notificărei cesiunei (art. 1149, $ 2)!). 

Art, 1152 se aplică şi la cesiunea bunurilor. Astfel, 
creditorul care a acceptat. pur şi simplu abandonarea bu- 
nurilor sale făcută de debitor (art. 1122—1124), n'ar pu- 
tea mai în urmă să opue în compensație acestui debitor 
o datorie anterioară, pentru că asemenea compensație ar 
putea jigni drepturile dobândite de alte persoane 2). 

Faliinentul împedică de asemenea - compensaţia, întru 
cât ea ar jigni drepturile celor de al treilea. 

Compensaţia nu va avea deci loc în favoarea aceluia 
care, fiind creditor sau debitor al falitului, înaintea hotărirei 
de declarare, a devenit mai în urmă debitorul sau creditorul 
s6u. In adever, asemenea compensație ar avea de conse- 
cință crearea în folosul acestui din urmă a unei precăderi 

in dauna celorlalți creditori, care ar distruge egalitatea 
proporțională ce trebue să existe între toți creditorii %) 

Principiul stabilit de art. 1152 este aplicabil şi în 
materie de moștenire beneficiară, de câte ori datoriile n'au 
întrunit condiţiile cerute de lege pentru compensație de cât 
în “urma deschiderei acestei moşteniri. 

Deci, dacă există creditori oponenți, oposiţiile lor vor 
avea de resultat de a împedica ori ce compensație în fo- 
losul debitorului moştenirei $). 

De asemenea, dacă creditorii unei moșteniri benefi- 
ciare au oprit pe moștenitor de a face ori ce plată afară de 
presenţa lor, moștenitorul neputând, în asemenea caz, să 
plătească pe creditori de cât după ordinea și modul regu- 
lat de judecător (art. 719, $ 1), nici o compensație nu 
poate să aibă loc între moștenitorul beneficiar și unul din 
creditorii moștenirei *). 

1) Baudry, II, 1196, in fine. „Demnolombe, XXVII, 634. Pand. 
în, 1, 5957. Vegi şi supră, p. 162. 

:) Huc, VIII, 168, care citează în acest sens o decisiea 
uiţi. din Litge, cu data din 9 April 1979. 

3) Cpr. Demolombe, XXVIII, 636. Pand. fi, [, 5959 urm. 
Larombiere, Il, art. 1995, No. 6. Aubry. et Rau, IV, $ 
396, p. 939, t. şi n. 34. Bâdarride, Faillites, 1, 90 (ed. a 
5-a din 1874). Lyon-Caen et Renault, Dr. po VII, 216 
urm. Bravard et Demangeat, Dr. conm., V, 6. 

*) "'T. Huc, V, 245 şi VIII, 168. C. Rouen. 'D. ph 71.2. 90. 
2 Cpr. T. Huc, VIII, 168. Pand. fr., I, 5971. Demolombe, 

XXVIII, 637. Laurent, X, 160.
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CASURILE ÎN CARE COMPENSAȚIA LEGALĂ NU ARE LOC.—ART, 1152, 

În caz când nu există creditori oponenți, se decide 
însă în genere că compensaţia legală are loc după drep- 
tul comun, pentru că nicio causă bine cuvântată nu auto- 
risă, în această ipoteză, o derogare dela dreptul comun :). 
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Controversa la care a dat loc aplicarea art. 1159 Moștenire va- 
la casul unei moșteniri acceptate sub beneficiu de inven- 
tar, sa ivit aproape în aceiași termeni în ceasul de moşte- 
nire vacantă ?). . 

Exeepţiuni care derivă din voinţa părţilor. 

Compensaţia legală, fiind întemeiată pe interpretarea 
voinţei comune a părţilor, n'ar fi nici drept, nici raţional 
ca ea să aibă loc de câte ori părţile interesate au mani- 
festat o intenţie contrară. Această intenţie poate să resulte 
fie din o renunțare anticipată la facultatea de a o opune 
ca mod de stângere a obligaţiei 3), fie din afectarea în mod 
valid a obiectului uneia din datorii, chiar numai prin Yvo- 
inţa creditorului singur, la o destinaţie specială incompa- 
tibilă cu compensaţia. 

cantă 

Și mai înainte de toate, nu încape nici o îndoeală că Renunţarea 
compensaţia legală poate să fie înlăturată - prin v renun- 
țare anticipată, adecă manifestată înaintea îndeplinirei ei,în 

la compensa- 
ţia legală 
aintea înde- 

căci fie care este în principiu liber de a renunţa, fie de Phhirei €i 
mai înainte, fie mai pe urmă, a posteriori, la drepturile 
stabilite în favoarea sa: „Regula est juris antiqui, omnes 
licentiam habere, his, que pro se introducta sunt, renunciare 
(L. 29, Coa., 2, 3, De pactis)). 

1) Cpr. Pand. fe., 1, 5973. Demolombe, XXVIII, 639. Lau- 
rent, X, 166. Vedi şi t. III, p. 416, nota 2. — După un alt 
sistem, se susţine însă că numai compensaţia facultativă 
poate să aibă loe în această ipoteză, şi această compensa- 
ție nu 'și va produce efectele sale de cât din diua în care 
ea a fost propusă. Cpr. Pand. fr, 1, 5972. Aubry et Rau, 
IV, $ 326, p. 232, nota 35. Larombiăre, III, art. 1998, No. 7. 
Vedi asupra acestei controverse, Pand. fr. 1, 5977. 

5) „Debitorul poate să renunţe de mai înainte la compensa- 

[XI
 

—
 

Art, 139 
ție, dice art. 139 din Codul federal al obligaţiilor. EI este C. federal. 
presupus că a făcut asemenea renunțare de câte ori el ştiind 
că este însuș creditor, se obligă a plăti de îndată“. Cpr. 
şi art. 1289, 4 C. italian (asupra căruia vei G. Giorgi, 
VIII, 41); art. 548, 4 din proiectul Codului japonez şi art. 
dU5 din Codul japonez, promulgat la 1896. | 

3) Vedi supră, p. 9, nota 2; p. 615, nota 1 şit. I,p. 116. 
50
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Art. 102, 965, Este adevarat că nu se poate renunța la o moștenire 
$2, 1236 ?! viitoare nedeschisă încă (art. 702, 965, Ş2 și 1226))), 

nici la. o prescripţie neindeplinită încă (art. 1838); însă 
aceste disposițiuni se întemeiază pe motive de ordine publi- 
că și n'au ce căuta în specie, pentru că compensaţia nu 
este și nu putea fi supusă la o excepţie de asemenea na- 
tură, fiind că ea este de ordine pur privată șia fost înfiin- 
țată în interesul părţilor, propter veciprocam utiktatem *). 

Renunţarea Renunţarea anticipată la compensație poate fi expresă 
Contesa Sau tacită ; însă, în practica dilnică, ea este generalmente 

tacită şi se deduce mai cu samă din împrejurările causei, 
adecă din însuș scopul ce părţile 'și au propus prin con- 
venţia lor 3). 

Afectarea Această renunțare poate fi reciprocă sau numai uni- 
obiectului sală 

uneia din da-latel ală. 
torii la o Afară de venunţările de care am vorbit, compensa- 

destinaţie in-ţia mai poate încă fi înlăturată prin afectarea valid fă- 
cu compen- cută a obiectului uneia din datorii la o destinaţie specială 

sati. incompatibilă cu această compensație 4), 
Efectele re- De câte ori compensaţia legală se găseşte exclusă prin 
Mapa în voința părţilor, efectul acestei excluderi se produce chiar 

privința în privinţa celor deal treilea. Acei care au renunţat prin 
terţilor. anticipare la compensație, vor putea deci să se prevaleze 

1) Vedi-t. III, p.362 urm.— Asupra chestiunei de -a se şti da- 
că disposiţiile care opresc pactele succesorale se opun la 
aplicarea, în România, a unei legi străine care le ar admite, 
vedi Trib. regional superior din Colmar şi Cas. Florenţa. 
D. P. 98.2. 238. Sirey, 97, 4, 17. Vegi şi Curierul judiciar 
din 1900, No. 62. 

:) Cpr. Maread€, IV, 833. Pand. fe., 1, 5984. Demolombe, 
XXVIII, 604. Larombiere, III, art. 1295, No. 1. Demante, 
V, 241 bis III. Desjardins, op. cit., 131. Aubry et Rau, IV, 
$ 327, p. 235,t.şi nota 8. Mass6-Vergă, III, $ 574, p. 461, 
text şi nota Î. 'T. Huc, VIII, 169. Baudry, II, 1127 bis. 
Mourlon, II, No. 1453, p. 761, nota 2. Boissonade, op. cit., 
II, p. 101, No. 616. C. Bordeaux și Grenoble. Sirey, 31. 2. 
250. D. P. 92. 2. 222.—Contră. Laurent, XVIII, 456. 'Poul- 
lier, IV, partea: I, 393 (combătut în această privinţă de 
Duvergier, nota a). 

3) Cpr. C. Grenoble. D. D. P. 99. 2. 229. Pand. fr., 1, 5985 
urm. T..Huc, VIII, 169.--Simpla făgăduinţă din partea de- 
bitorului de a'și plăti datoria nu împlică o renunțare tacită. 
Mass6-Verge, loco supră cit. 

+) pr. Pand. fe., 1, 5991 urm. Laurent, XVIII, 451.7. Huc, 
VIII, 169.



  

  

RENUNȚAREA LA COMPENSAŢIA ÎNDEPLINITĂ .—ART. 1153. 

de ipotecele sau privilegiile care garantau creanţa ce ar 
fi trebuit să se stângă după dreptul comun, în contra cre- 
ditorilor ipotecari sau privilegiați cărora stângerea ar fi 
folosit; dacă ea ar fi avut loc ; căci acești din urmă n'au 
avut nici odată vre un drept câştigat în privința efecte- 
lor posibile a unei stângeri de datorie care n'a avut ființă 1). 

Despre renunţarea la compensaţia îndeplinită. 

După cum cineva poate să renunţe de mai înainte la 
foloasele compensaţiei legale, tot astfel se poate renunţa 
la compensaţia în urma îndeplinirei ei, și asemenea renun- 
țare poate fi expresă sau tacită ?). 

In asemenea caz, lucrurile se vor petrece ca și cum 
compensaţia n'ar fi avut loc; prin urmare, creanțele stânse 
vor renaşte, respectânduse însă de astă dată drepturile do- 
bendite de cei de al treilea (art. 1152). 

Aceasta resultă din art. 1149 și 1153. 
Art. 1149 a fost studiat supră, p. 761 urm.; ne vom 

ocupa acum despre art. 1153. Ambele texte cuprind, de 
altmintrelea, o renunțare tacită la compensaţia îndeplinită. 

Art. 1153.—Acel ce a plătit o datorie stânsă de drept 
prin compensaţiune, nu mai poate, repetind plata creanţei pentru 
care n'a invocat compensaţiunea, să pretindă, în prejudiciul al- 
tor persoane, privilegiile sau ipotecele acestei creanţe, afară nu- 

) Oper. 'T. Huc, VIII, 169. Demolombe, XXVIII, 605. Des- 
jardins, op. cit., p. 552. Pand. fe., 1, 5997. Aubiy et Rau, 
IV, $ 321, în fine, p. 236, text şi nota 10. 

:) Baudry, II, 1128. Mourlon, II, 1453. Pană. fr., 1, 6028.— 
Renunţarea expresă nu este supusă nici unei forme specia- 
le, chiar dacă ar avea de obiect renașterea ipotecelor care 
garantau datoriile stânse prin compensație. Pană. tr, 
loco cit. Demolombe, XXVIII, 607. Mourlon, II, 1453, în 
fine.—Renunţarea tacită resultă din ori ce act incompati- 
bil cu efectul extinctiv al compensaţiei. La caz de îndo- 
eală, ea nu se va presupune, pentru că renunțările nu se 
presupun nici o dată. Cpr. Pand. fr., 1, 6029.—Vedi asupra 
acestui principiu supră, p, 658, text şi nota 2.—Astfel, de- 
bitorul care face o plată parţială, nu perde dreptul de a 
opune compensaţia pentru restul datoriei. Pană. fi., 1, 6030. 
Demolombe, XXVIII, 608. Aubry et Rau, IV, $ 329, p.938. 
Cas. fr. Sirey, 35. 1. 141.—De asemenea, faptul din partea 
creditorului de a cere plata nu Var împedica, cât timp n'a 
fost plătit, de a invoca compensaţia. Demolombe, XXVIII, 
610. Pand. fe., 1, 6031. Larombitre, III, art. 1295, No. 2. 
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mai dacă este o causă evidentă 1) ce Va făcut să nu cunoască 
creanța care trebuea să compense datoria sa. (Art. 1144, 1152 
1800, 10. Art. 1299 C. fr.). 

Fată ipoteza pe care o prevede acest text: Sa pre- 
supunem că'ți datorese 1000 de lei și că am devenit uni- 
cul moștenitor a unei persoane căreia D-ta datoreşti o 
sumă egală ; sunt deci, în specie, creditorul D-tale pentru 
1000 de lei, ear D-ta eşti debitorul meu pentru o sumă egală. 
Prin urmare, dacă ambele datorii sunt lichide și exigibile, 
compensația a avut loc de dr ept și ambele datorii sunt 
stense. Cu toate acestea, D-ta îmi cei plata, creanţei D- tale, 
şi eu, în loc de a invoca compensaţia, după cum sunt în 
drept, ţi-o plătesc. Care va fi în viitor situația mea față 
de D-ta ? După rigoarea principiilor ar fi trebuit să se 
decidă că datoria fiind stensă prin compensație cu toate 
siguranțele care o garantau, privilegii, ipoteci, etc., şi eu 
plătind, în specie, ceea ce nu datoream, nw'mi mai remâne 
de cât să exercitez condiciio îndebiti pentru ceea ce am 
plătit fără să datoresc (art. 999 și 1092, $ 1). 

Cu toate acestea, art. 1153 decide că, de şi am plă- 
tit o datorie compensată, totuși păstrez Şi Dot să exercit 
creanța mea, în privința căreia n'am opus compensaţia, în- 
să textul face următoarea distincţiune : 

10 Sau am făcut plata în cunoştinţă de causă şi, în 
asemenea caz, am renunțat la dreptul de a mai invoca com- 
pensația, care stânsese datoria mea, după cum şi D- -ta, prin 
primirea plăţei, ai renunţat de a invoca compensaţia care 
stensese datoria D-tale. Vechea mea creanță renaşte deci 
și voi fi în drept a'ţi cere plata ei, cu această deosebire 
însă; că această renunțare la compensaţia îndeplinită nu 
va putea să jignească drepturile dobândite de cei de al 
treilea; garanţiile, privilegiile, ipotecele care asigurau plata 
creanţei mele, nu vor renaște însă în folosul meu ; ele re- 
mân stânse prin compensaţia îndeplinită și nu pot, prin 
faptul meu, să răpesc terţiilor beneficiul ce le a adus stân- 
gerea creanţei mele ; nu pot, deci, să exercit ipoteca care 
garanta vechea mea creanţă, în dauna unui creditor ipo- 
tecar posterior. 

Aşa dar, plata făcută și primită în cunoștință de causă 

= :) “Textul francez dice: o causa justă.



  

  

„RENUNŢAREA LA COMPENSAȚIA ÎNDEPLINITĂ.—ART. 1158; 

a unei ereanţe stânse. prin compensație, implică din partea 
ambelor părţi o renunțare reciprocă la beneficiul compen- 
saţiunei îndeplinite. Legea face deci să renască creanța. 
plătitorului, fără asigurărele care o garantau, pentru că 
exercițiul acestor garanţii, privilegii, ipoteci, etc. ar jigni 
drepturile dobândite de cei de al treilea (art. 1152). 

20 S'au plata creanţei prin compensație a fost făcută 
de mine din eroare, de exemplu : n'am știut că am deve- 
nit creditorul D-tale, fie că n'am cunoscut încetarea din 
viață a rudei mele, pe care am moștenit-o, fie că n'am 
știut că erai debitorul defunctului ; și în asemenea caz, 
legea face să renască nu numai vechea mea, creanță, pe 
care am plătit-o, dar şi siguranțele care o garantau, pri- 
vilegii, ipoteci, fidejusiune !), etc., însă numai atunci când 
0 causă evidentă m'a făcut să nu cunosc creanţa care tre- 
buea să compenseze datoria mea, ceea ce este o chestiune 
de fapt care se va decide în mod suveran de judecătorii 
fondului. | 

Independent. de acţiunea care resultă din vechea mea 
creanţă, eu voi putea, în specie, să exercit și codictio si- 
debit, pentru că am făcut plata din eroare (art. 993). 

Această : din urmă acţiune este pur personală, însă 
une-ori, ea va fi mai folositoare de cât acţiunea care re- 
sultă din vechea creanță, pentru că ea îmi va permite de 
a cere nu numai capitalul vechei mele creanţe, dar și do- 
bânda ei, în casul particular prevădut de art. 994, adecă 
de câte ori D-ta ai fost de rea credință ?). | 
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Art. 993. 

Care este motivul distincţiunei făcute de art. 1153Motivele dis- 
și pentru ce plătitorul care a avut o justă causă de a NU 
cunoaște creanţa ce trebuea să compenseze datoria sa, „poate 
el să exercite, în detrimentul celor de al treilea, garanţiile 
care asigurau vechea sa creanţă şi care, după rigoarea prin- 
cipiilor, ar fi trebuit să fie stânse pentru tot-deauna ? Legea 
dispunând că compensația are loc de drept, îpso jure (art. 

') Textul nu vorbeşte de cât de privilegii şi ipoteci, însă a- 
ceeaş soluție se admite şi în privinţa fidejusiunei. Cpr. 
Pand. fr., 1, 6047. Marcad6, IV, 848. Acollas, II, p. 913. 
Laurent, XVIII, 465. Demolombe, XXVIII, 615. Demante, 
V, 251 bis III, şi toţi autorii. Codul italian este formal în 
această privinţă (art. 1295). 

) Cpr. Baudry, II, 1199. 

tincţiunei 
ăcute de art. 

1153.
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Critica art. 
1153. 

COD. CIV.—CART. IU.—TIT. II.— CAP. VIII. — S-a IV-a.— ART. 1144, 1153. 

1144), a voit să pue pe părți la adăpost de pericolul in- 
solvabilităței lor respective. Ori, în specie, aplicarea rigu- 
roasă a principiilor ar fi făcut pe cel care a plătit din 
eroare să fie victima insolvabilităței debitorului seu, care 
este în acelaș timp și creditorul seu ; și legea n'a voit ca 
0 disposiţie creată în favoarea sa să poată fi întoarsă. în 
contra lui: Beneficium legis non debet esse captiosum 1). 

Ori care ar fi motivele ce sar da pentru a justi- 
fica soluţia admisă de art. 1153, el n'are nici o utilitate 
practică, și autorii observă că el n'ar fi aplicabil de cât în 
casul în care plătitorul ar fi titularul unei creanţe în ca- 
litate de moștenitor a unui neam depărtat (de pildă un 
unchii din America), sevârșit din viaţă în străinătate fără 
știrea lui 2). 

Acest text ar fi putut deci foarte bine să fie eliminat, 
după cum a și fost în unele legislaţiuni străine, de ex., în 
Jodul spaniol de la 1889, în Codul federal al obligaţiilor, 

etc., cu atât mai mult cu cât el sacrifică dreptul celor de 
al treilea sub cuvânt de echitate, făcând ca ipoteca să su- 

„pravețuească datoriei pe care ea, o.garantează 2). Cu toate 

Art. 1184. 

acestea, Laurent îl reproduce în Ante-proiectul de revisuire, 
cu oare care schimbări de redacţie (art. 1301), sub. cuvânt 
că plătitorul nu putea să renunţe Ja un drept pe care nu'l 
cunoştea 4). 

Cum se îndeplineşte compensaţia şi eare sunt efectele sale. 

Art. 1144.—Compensaţiunea se operă de drept în puterea 
legei, și chiar când debitorii n'ar şti nimic despre aceasta; 
cele două datorii se stâng în momentul când ele se găsesc exis- 
tând de o dată și până la concurenţa cotităţilor lor respective. 
(Art 1104, 1143, 1145 C. C. Art. 370, $2 C. com. Art. 1290 
C. fr.). 

1) Cpr. Pothier, II, 639. Berriat St. Prix, II, 498. 'Thiry, 
III, 8%. 

5 Cpr. T. Huc, VIII, 171. 
3) Art. 1134 prevede un alt caziîn care părţile pot, prin con- 

venţia lor expresă, să facă ca privilegiile şi ipotecele care 
garantau -o qreanţă actualmente 'stânsă, să garanteze o cre- 
anțţă nouă. Vedi supră, p. 683 urm. 

-4) Cpr. şi art. 1295 din Codul italian; art. 551 și 552 din 
Proiectul Codului japonez, etc.



    

INDEPLINIREA COMPENSAȚIEI LEGALE ȘI EFECTELE EI—ART, 1144. 791 

„„ --Compensaţia ţinând loc de plaţă 1), are loc de drept, 
ipso jure (DL. + și 14, Cod., De compensationibus, 4, 31)2), * 
în puterea legei, chia” fără ştirea debitorilor 3), îndată ce 
condiţiile la care ea este supusă sunt îndeplinite. 

') Compensatio est instar solutionis. 
”) Vedi şi L. 21, Dig., 16, 2,: De solutionibus, unde se dice : 

„Placuit id guod invicem debetur ipso jure compensari“. 
Noul Cod german nu admite însă compensaţia legală, Dreptul 

„pentru că plata nu se poate face contra voinţei şi fără şti- străin. 
vea acelui care plăteşte. In consecinţă, art. 388 din acest 
Cod: dispune că compensaţia are loc, prin o declaraţie uni- 
„laterală de voinţă adresată de una din părţi celeilalte, care. 
declaraţie nu poate fi nici condițională, nici cu termen. 
(Vedi asupra declaraţiunei unilaterale de voinţă în genere, 
art. 130 urm. din acelaş Cod, art. 93 urm. din Codul civil 
japonez). Această declaraţie de voinţă are efect retroactiv 
pănă în momentul când datoriile erau compensabile şi au 
fost opuse una alteia. Codul civil japonez, promulgat la 28 
April 1896, are o disposiţie identică. Vedi în acelaş sens 
şi art. 138 din Codul federal al obligaţiilor (Elveţia). Este 
însă de observat că, după proiectul Codului japonez, elabo- 
rat de profesorul Boissonade, compensaţia legală trebuea să 
se opere de drept (art. 542 al proiectului). Sistemul admis 
de Codul german şi de acel juponez este generalmente a- 
probat de autori. Veqi T. Huc, VIII, 142. R. Saleilles, op. 
cit., No, 55. 

3) Compensaţia legală are loc fără ştirea debitorilor şi chiar Revocarea 
în contra voinței lor, în acest sens că fie care din ei trebue compensaţiei 
să sufere consecinţele ei, de câte ori cealaltă parte înţe- legale. 
lege să se folosească de ea. Părțile pot însă de comun a- 
cord s'o revoace cu efect retroactiv şi să menţie datoriile 
şi creanţele care fusese stânse, pentru că compensaţia a- 
vend de obiect utilitatea reciprocă a părților, nimic nu le 
împedică de a renunţa la foloasele create în interesul lor 
privat (argument « contrerio din art. 5). Aşa dar, compen- 
saţia legală are loc de drept, chiar fără ştirea părților, 
nu însă şi în contra voinței lor, de câte ori ele au înţeles 
că să renunţe la ea. Compensaţia care.sar menținea în 
contra. voinţei: părților, şi prin urmare, în dauna lor, mar 
fi, dice cu drept cuvânt Mourlon (II, 1453), de cât o proas- 
tă şi detestabilă tiranie... R&mâne însă bine înţăles că vo- 
ința părţilor, care revoacă compensaţia, nu 'şi va : produce 
efectele sale în privinţa terţiilor, are au un drept câşti- 
gat, dacă şi ei n'au aderat la voinţa de a o desfiinţa (art. 
973 şi 1153). Cpr. Mourlon, II, 1453 şi Revue pratique de 
dr. fr. t. 18, anul 1864, p. 195 urm. Vegi şi supră, p. 785. 
— Vei însă Nfarcade (IV, 832, p.651), care dice că compen-
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Judecătorii Nu este deci nevoe ca ea să fie'cerută în justiţie. 
nu pronunță compensaţia Partea chemată în judecată pentru a se vedea condamnată 
legală, cinu-a plăti o datorie stânsă, va trebui, ce e dreptul, s'o in- 
aoai declară oace, aducând la cunoștința judecătorului faptele din care 

ea vesultă (art. 1169)!), însă, în asemenea caz, judecă- 
torii nu pronunță compensaţia ca altă dată 2), ci: numai 
constată și declară existența ei. Dacă însă debitorul nu 
opune acest mod de liberare, judecătorii n'ar putea, după 
unii, să respingă. acţiunea, declarând din oficiu existenţa 
compensaţiunei 3). 

O dată compensaţia constatată și declarată, ea. își pro- 
duce efectele sale nu numai din momentul când a fost -propu- 
să, ci din diua chiar de când ea s'a produs 4). 

Compensaţia legală poate fi propusă în ori ce stare a 
procesului, prin conclusiuni principale sau subsidiare 3), 
în prima instanță ca și în apel pentru prima oară (art. 
321 Pr. civ.), fără a se distinge dacă ea s'a indeplinit î îna- 
inte sau în urma pronunțărei hotărirei- primei instanţe €), 
și chiar în urma unei condamnaţiuni definitive, pentru că 
ea echivalează cu executarea hotărirei :). : 

Acest punct n'a suferit: nici o dată vre o îndoeală: 

saţia are loc în contra voinţei părţilor (contre le gre des 
debiteu”'s). 

1) Cpr. Pothier, 11, 635. 
») Vedi Mourlon, Rebue pratique, t. 18, anul 1864, p. 194. 
2 Aubry et Rau, IV, $ 328, p. 236. — Contră. Demolombe, 

XĂVIII, 643. Larombitre, 5 art. 1290, No. 2. Pand. fe, 
T; 6000. 'Desjardins, op. cit. "958. 

% Ca fr. D. P. 93. 1. 473. Bitey, 35. 1. 300. Pand. tr, 1, 
5998. 

5) Opr. Cas. fr. D. P. 61. 1. 425. Sirey, 67. 1. 954. Pand.fk. 
1, 6002. 

5) Pană. fr., Oblig., I, 6003 şi Appel civil, 5038 urm. Demo- 
lombe, XXVIII, 645. Chauvean sur Carrâ, Pr. cir, IV, Q. 
16114 ter, p. 175 urm. Boitard et Colmet- 'Daage, Pr. ciz., 
ÎI, p. 114, No. 701. C. Botez, Controversele legei” p. judecă- 
toriele de pace (Botoşani, 1899), p. 19. Talandier, Tr. de 
Pappel, p. 366. Crepon, Idem. II, 3384. Cas. fr. D. P. 51. 
1. 31. Cas. rom. Bulet. S-a, anul 1891, p. 1084 şi Dreptul 
No. 78 din 1897. 

*) Aubry et Rau, IV, $ 328, p. 236. Demolombe, XXVIII, 647. 
Larombitre, III, art. 1290, No. 2. Laurent XVIII, 386. 
Pand. fe., I, 6005, şi toţi autorii. Cpr. L. 3, 'Coa., De com- 
peusationibus, 4, 31.



  
  

INDEPLINIREA COMPENSAŢIEI LEGALE ŞI EFECTELE EI.—ART, 1144, 

Nemeni dubium est, dice Justinian, în L. 9, Cod., De com- 
pensationibus, 4, 31, 

Compensaţia. nu poate însă fi propusă pentru prima 
oară în casaţie (omisso medio) !). 

Compensaţia ținând loc de plată, stânge ambele datorii 
până la concurenţa cotităţilor lor respective (art. 1144, 
în fine şi 310, $ 2 C. com.), ufigue ad concurentes quunti- 
tates (L. 4, Cod., loco cit.); şi acest principiu fundamental 
este aplicabil nu numai compensaţiei legale, dar Și acelei 
facultative sau judiciare 2). 

Din principiul că compensaţia, legală are loc de ărept 

793 

Consecințele 
care resultă și ţine loc de plată, resultă următoarele consecinţe: din principiul 

1% Compensaţia având loc fără știrea părţilor șică compensa- 
fără vre o manifestare de voinţă din partea lor, puţin 
importă dacă părţile între care ea se îndeplinește sunt ca- 
pabile sau incapabile 3) ; 

20 Dătoriile fiind stense prin compensație, și acceso- 
viile lor dispar o dată cu dânsele. Astfel, privilegiile sau 
ipotecele care garantau datoria stânsă nu mai există (art. 
1153, ab initio) ; fidejusorii sunt liberaţi (art. 1148, 1679); 
obiectele constituite amanet trebue să fie vestituite :. de 
pion ibus agere potes (L. 12, Cod., De compensationilus 

4, 31)4), 
3% Din momentul indeplinirei compensaţii, dobenda 

încetează de a curge, fără a se distinge dacă ambele cre- 

anțe erau pr oductive de dobândă sau numai una din ele 5); 
4 Prescripţia care curgea înainte de compensare este 

intreruptă îpso facto prin operarea ei şi nu mai poate fi o- 

pusă, cu toate că termenul necesar la îndeplinirea acestei 
prescripții ar fi expirat înainte de a'se opune compensaţia 5), 

E Pană. fr. ve Oblig., 1, 6007 şi ve Cass. civile, 1267. Crepon, 
Pouriois en cussation, TI, 1965. Cas. fr. D. P. 64. 1.9222. 

2) Pand. fe., Oblig., |, 6011. 
3) Baudry, "TI, 131, "1194. Vedi şi supră, p. 169. 
4) Cpr. Pothier, IV, 636. Baudry, II, 1124. Laurent, XVIII, 

459. Demolombe, XXVIII, 649. Aubry et Rau, IV, Ş 398, 
p. 231. 'Phiry, TII, 84. “Pand. fr., 1, 6012. Duiranton, XII, 454, 

%) Demolonibe, XXVII, 650. Pană, fi, 1, 6018. Thiry, III, 
84, şi autorii citați î în nota precedentă. Cpr. L. 4 şi 5, Cod, 
De compensationibus, 4, 31; L. 11, Dig., De ccinpensatio- 
nibus, 16, 2. 

*) Pand. fr., IL, 6014. Demolombe, XXVII, 651. Baudey, II, | 

ţia se îndepli- 
nește de 
drept.
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5% Nici o -urmărire- nu mai e cu putință în privința 
datoriilor compensate !). 

Consecințele mai sus expuse nu se produce în mod ab- 
solut de cât atunci când ambele creanţe sunt egale și au 
fost cu desevârşire stânse prin compensație. In caz de ine- 
galitatea creanţelor însă, cea mai mare subsistând pentru 
cotitatea care întrece pe cealaltă (art. 1144, în fine şi 

370 C. com.), se înțălege că, în această măsură, ea vare- 
mânea astfel cum era din capul locului. 

Garanţiile care o asigurau în întregimea ei nu o vor 
mai garanta în viitor de cât pentru ceea ce a mai remas 
datorit (art. 1695, 1746); dobânda nu va mai curge de 

„cât pentru această sumă (L. 4, Cod., De compensalsonibus, 

Art, 1151. 

4, 31); în această limită ea, va fi prescriptibilă, va putea 
fi urmărită, etc. 2). | 

Se poate întâmpla ca acel care devine creditorul unei. 
persoane pentru o sumă lichidă şi .exigibilă să datoreas- 
că acelei persoane mai multe sume de bani de o potrivă 
lichide și exigibile, și în asemenea caz, naște întrebarea: 
care este datoria ce se va stânge prin compensație ? 

La această chestiune respunde art. 1151, astfel con- 
ceput: 

Art. 1151.—Când sunt mai multe datorii compensabile, da- 
torite de aceiaş persoană, se urmează pentru compensaţiune re- 
gulele stabilite pentru imputaţiune de art. 1113. (Art. 1113 C. 
C. Art. 1297 C. fe). 

Legea dispune că, in casul de față, se vor urma re- 
gulele relative la imputaţia plăţei, pentru că, după cum 

1124. Laurent, XVIII, 460. Aubry et Rau, Jococit., p. 337. 
Duranton, XII, 408. Cas. fr., 3 Fevr. 1819. Sirey, t. 6 (anii 

_.1819—1821), partea 1, p. 21 şi Râpert. Dalloz, 0blig., 2646, 
nota 4.—Astfel, prescripţia scurtă de un an, prevăqută de 
art. 1904, în privinţa acţiunei medicilor relativă la visitele 
lor, nu poate fi invocată contra unui medic, de câte ori 
creanţa sa pentru onorarii şi datoria a cărei plată îi este 
cerută au coexistat în cursul anului care a urmat visitele 
făcute de dânsul, cu toate că el n'ar fi făcut nici o recla- 
maţie în acest timp. Cas. fr., 3 Fevr. 1919, decisia supră cit. 
Cpr. Pand. fr., I, 6015. 

1) Cpr. Pand. fr., I, 6017, 6018. 
*) Cpr. Pothier II, 636. Pană. fi-., 1, 6019. Demolombe, XXVIII, 

652. Desjardins, op. cit., p. 498.



COMPENSAŢIA FACULTATIVĂ. 

am spus-o de nenumarate ori, compensaţia este o îndoită 
plată fictivă prescurtată 1). Compensatio est înstar solutionis. 
În privința imputaţiunei plăţei, vedi supră, p. 530 urm. 

Despre compensaţia facultativă şi efectele sale. 

Compensaţia facultativă este aceea pe care numai o 
parte poate s'o invoace (est în facultate unius ez debitoris), 
ear nu amândouă, ca compensaţia legală. 

Ea presupune că condiţiile compensaţiei nu există în 
privința uneia din părţi, care are însă facultatea de a în- 
depărta acest obstacol, pentru că el n'a fost stabilit de cât 
în favoarea sa ?). 

Astfel, dacă presupunem că A îmi datorește 1000 de 
lei plătitori de adi într'un an (obligaţie cu termen), și că 
el a devenit, la rândul lui, creditorul men cu aceiaș sumă, 
compensaţia legală nu va putea să aibă loc, creanța mea 
(datoria lui A) nefiind exigibilă ; fiind însă că termenul 
e presupus a fi stipulat în favoarea debitorului (art. 1024), 
el poate să renunțe la beneficiul lui, și, în asemenea caz, 

sația atâr nând, în specie, de debitorul cu termen, compen- 
sația se dice facultativă. 

Alt exemplu: Am depus în mânele D-tale o sumă oare 
care, împuternicindu-te a confunda acești bani cu banii 
D-tale, aşa că nw'mi mai datorești un corp cert și deter- 
minat, ci un lucru fungibil, o snmă de bani, pe careo 
voi putea cere când voi voi; presupunând că, la rândul 
meu, am devenit debitorul D-tale cu o sumă egală, ambele 
datorii fiind lichide și exigibile, compensaţia legală ar fi 
trebuit să aibă loc în baza art. 1145; ea fiind însă inad- 
misibilă după art. 1147, 2%, prin derogare de la drep- 
tul comun și prin 0 favoare creată în folosul deponentului, 
acest din urmă va putea să renunțe la beneficiul stabilit 
în favoarea lui, și de câte ori asemenea renunțare va a- 

5) Cpr. Thiry, III, 84. Pand. fr, ], 6020 urm. Demolombe, 
XXVIII, 653, 654. Aubry et Rau, 1V, $ 398,p. 237. Mar- 

„cade, IV, 84. 
2 Laurent, XVIII, 468. Pand. fr., 1, 6055. Demante, V, 251 

bis V. Larombiere, III, aut. 1993, No. 13. Demolombe, 
XĂVIII, 656. Baudry, II, 1131. Marcad&, IV, 851. Aubry 
et Rau, 1V, $ 325, p. 295, t. şi nota 4. T. Hu, VIII, 122. 

9
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vea. ființă, obstacolul care se: opunea la compensație va dis-: 
părea și compensaţia 'va avea: loc; ea fiind în acest sens fa- 
cultativă 1). 

Proprietarul care pe nedrept a fost despoeat de lucrul 
său (art. 1147, 10), va putea de astinenea să renunțe la 
excepția pe care legea o stabilește în favoarea sa şi să 
consimte la compensaţia facultativă ?). 

Aceeaş soluție este admisibilă în privinţa credito- 
rului unei datorii nesezisabile, (art. 1147, 30), căruia nu 
se poate refusa facultatea de a ceda dreptul seu, excep- 
tânduse însă pensiile de retragere, recompensele naţionale 
și lefile eclesiasticilor, militarilor și tuturor ' împiegaţilor 
plătiţi de Stat, district sau comună, care.nu pot fi cedate 
nici în totul nici în parte (art. 409 Pr. civ., modificat prin 
legea Grădișteanu din 1 Martie 1881, menţinută în totul 
prin noua reformă a Pr. cir.) 3). | 

Compensaţia facultativă va mai putea încă fi admisă 
în unele casuri în care compensaţia legală nu poate să âibă 
loc pentru că ambele datorii care se găsesc față în faţă 
nu sunt datorite de părți personal sau în aceiaș calitate 
şi în mod principal 4). 

 Baudery, II], 1131. T. Huc, VIII, 172. Pand. fr., 1, 6066. 
Aubry et Rau, IV, $ 320, p. 925, nota 3. Demolombe, 
XXVIII, 661. Cas. fr. D.B. 92. 1. 2%. 

2 Pand. fe, I, 6066. T. Huc, VIII, 112. Demolombe, /oco 
supră cit. . 

3) Pană. fr., I, 6066, 6061. Laurent, XVIII, 411. Vegi şi au- 
torii citați în notele precedente. . 

% Cpr. T. Huc, VIII, 179. — Astfel, fidejusorul ar putea să 
opue în compensație creditorului urmăritor datoria ce acest 
creditor ar avea. cătră dânsul; moștenitorul beneficiar ar 
putea să compenseze o datorie ce moştenirea ar avea că- 
tră o a treia persoană cu o creanţă ceelar avea personal 
contra acestei persoane ; bărbatul, epitropul, asociatul so- 
lidar şi ori ce mandatar în genere, ar putea să compenseze 
ceea ce dațoreşte femeea,;minorul, coasociatul sau mandan- 
tele lor cu ceea ce li se datoreşte personal lor, ete. Cpr. 
Pand. fi., 1, 6061. Vedi şi supra, p. 755, 166. 

“De asemenea, bărbatul, epitropul, şi după unii, ori ce 
mandatar în genere, ar putea să compenseze - datoriile lor 
personale cn ceea ce se datoreşte persoanelor pe care-ei 
le represintă şi pentru care sunt în drept a primi plata și 
a da chitanţă descărcătoare. Cpr. Demolombe, XXVIII, 
661. Larombiere, ITI, art. 1292, 1293, No. 11.
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Un terţiu n'ar putea însă, cu toată părerea contrară 
a lui Pothier,.să plătească datoria altuia, opunând în com- . 
pensaţie ceea ce "i datoreşte creditorul, după cum el poate 
s'o facă prin o plată reală (art. 1093, $ 2), sau, cu alte 
cuvinte, debitorul n'ar putea, cu consimțemântul unei ter- 
ţii persoane, să opue în compensație creditorului seu dato- 
ria ce acest. creditor ar avea cătră terţiu, soluţiune care 
era admisă și în dreptul roman 1), pentru că compensația 
presupune în tot-deauna dou& persoane respectiv creditoare 
și debitoare una cătră alta?) | 

In fine, trebue să observăm că, în toate casurile în 
care compensaţia facultativă este cu putință, ambele da- 
torii trebue să fie egale, pentru că debitorul nu poate să 
silească pe creditor a primi o plată parţială (art. 1101,$ 
1); art. 1144 deroagă, ce e dreptul, de la acest principiu, 
însă acest text nu este relativ de cât la compensaţia le- 
gală, care are loc de drept, şi ar fi prea puţin juridic 
de a întinde această disposiţie la compensaţia facultativă, 
care resultă din faptul personal al debitorului 3). 

Compensaţia facultativă produce aceleași efecte ca și Efectele com- 

compensaţia legală, însă numai din diua în care ea a fost prematiei 
opusă 4); și ea poate fi opusă, ca şi compensaţia legală, 
în ori ce stare a procesului, în piima instanță ca și în 
apel, şi chiar în urma pronunțărei unei hotăriri difinitive ?). 

Dar dacă acest sistem poate fi susținut în privinţa băr- 
batului, chiar sub regimul dotal, din cusa drepturilor ce el 
are asupra averei mobiliare a femeei, el este greu de ad- 
mis în privința epitropului şi a mandatarului în genere. 
Cpr. Pand. fr., 1, 6063. 

) DL. 18, 81, Dig, "16, 2, De compensationibus, 
2 TF. Huc, VIII, 172. Pana. fr., I, 6065. Laurent, XVIII, 

420. Duranton, XII, 17. —Vedi însă Pothier, II, 630. La- 
rombiere, III, art. 1993, No. 18. 

53) Cpr. 'T. Huc, VIII, 172. Pand. fr., 1, 6069. Demolombe, 
XĂVIII, 663. Desjardins, op. cit., p. 462, — Vedi însă La- 
vombiere, III, art. 129, No. 14 urm. 

4) Cpr. T. Huc, VIII, 172, în fine. Bauâry, II, 1131, în fine. 
- Phiry, III, 86. Laurent, XVIII, 469. Demnolombe, XXVIII, 
611. Pana. fr., 1, 6073. 'Demante, V, 251 bis VI. Aubry et 
Rau, a IV, Ş 328, p. 236, nota 3. Larombiere, III, art. 1293, 

5) Pod. fr., |, 6072. Desjardins, op. cit., p. 454.
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Despre compensaţia judiciară sau reconvenţională şi 
efectele sale. 

Compensaţia judiciară sau reconvenţională este a- 
ceea care are loc de câte ori una din părți, chemată în 

judecată, opune protivnicului s&u o creanță nelichidă încă, 
spre a îi lichidată, și pentru ca judecătorul să facă însuș 
compensaţia prin hotărîrea ce va da. Astfel, presupunând 
că m'ai chemat în judecată spre aţi plăti 1000 de lei 
ce'ţi datoresc, și că și D-ta, la rândul D-tale, îmi dato- 
rești o sumă de bani din o causă oare care !), însă neli- 
chida, așa că compensaţia legală nu poate să aibă loc, 
voi putea şi eu, la rândul meu, să te chem în judecată 
înaintea acelorași judecători, prin o acțiune reconvenţio- 
nală, dacă acești judecători sunt compentenţi 7atione ma- 
terie spre a judeca acțiunea mea 2), şi dacă cererea mea 
este întemeiată, judecătorii vor face lichidarea, admițând 
compensaţia. Dacă cererea mea este neîntemeiată, ei o vor 
respinge și compensaţia nu va avea loc. În ori ce caz, ju- 
decătorii n'ar putea să refuse de a se pronunța asupra 
compensaţiei, sub cuvânt că datoria debitorului ar fi cu 
mult superioară sumei cerute de dânsul 5). 

  

1) Nu este deci nevoe, pentru ca compensaţia judiciară să poată 
avea loc, ca acţiunea reconvenţională să derive ex eadem 
causa, ex eodem hegotio (arg. prin analogie din art. 1147 
după care şi compensaţia legală se operă în principiu ori 
care ar fi causele uneia sau celeilalte datorii). Cpr. Laurent, 
XVIII, 478. Pand. fr., 1, 6087. Boitard et Colmet- Daage, 
op. cit., L, 526. Garsonnet, Pr. ci. |, $ 141, p. 626 urm. 
Demolombe, XĂVIII, 682. 

Nu este de asemenea nevoe ca părţile să aibă acelaş do- 
miciliu, căci de câte ori ele nu aparțin resortului aceluiaș 
tribunal, se produce un fel de prorogaţie legală de juris- 
dicţie, care permite judecătorilor sezisați de cererea prin- 
cipală de a se pronunţa şi asupra celei intentate de părit. 
Cpr. Pand. fr., [, 6089. Garsonnet, op.cit., L, $ 146 şi 141, 
p. 623 şi 630. Demolombe, XXVIII, 685. Larombiăre, III, art. 
1293, No. 25. Bioche, Dictionn. de procâd., v Prorogutiou 
de jutridiction, No. 24 urm. 

27. Huc, VIII, 173. Pană. fr. , 1., 6090 urm. Duranton, XII, 
466. Garsonnet, Pr. cîe., |, $ 181, p. î4i. 

3) Cas. fr. Sirey, 93. 1. 15.—Se admite însă în genere că ju- 
decătorii ar putea, apreciind împrejurările, să statueze 
prin una şi aceiaş hotărire asupra întregului litigiu, sau 
numai de o cam dată asupra cererei principale, dacă cere-
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- Compensaţia judiciară este deci aceea care are loc în 
urma unei cereri reconvenționale 1), făcută de debitorul 

vea. reconvenţională este de natură a întărdiea pe cealaltă 
(art. 114, 327 Pr. civ.). Cas. fr. D. P. 86. 1. 248. Garson- 
net, op. cit., I, p. 630, 8 167. Boitard et Colmet-Daage, 
op. cit., Î, 521, în fine. Pand. fe., I, 6104, 6105. Demolombe, 
XXVIII, 690. Laurent, XVIII, 481. Larombiere, III, art. 
1293, No. 20. Demante, V, 251 bis VIII.—— Judecătorii var 
putea însă, luând act de cererea reconvenţională, s'o trimeată 
în cerceţarea altor judecători, căci aceasta ar constitui o 
adevarată denegare de dreptate (art. 3). Boitard et Col- 
met-Daage, op şi loco supră, cit. Cas. tr. Sirey, 86. 1. 426. 
Prin reconvențiune sau cerere reconvenţională (de la 7e-cerere recon- 
contenire, a ataca din nou), se înțelege lato seusu ori ce ce- venţională. 
rere făcută de pâriv contra reclamantului, care serveşte 
ca, mijloc de apărare la acțiunea principală (art. 327, Ş1 
Pr. civ.). Reconrentio est mutatu petitio ad petitionem. acto- 
vis redacta. Cpr. Garsonnet, Pr. civ., |, p. 692, $ 166. 

Codul de Procedură civilă nu regulează această materie. Am, 61, $2 
"Art. 61, $ 2 din Pr. civ., adaos prin legea din-10 martie L.ain 10 
1900, prevede însă că „cererea reconvenţională se va face Martie 1900. 
înaintea judecătorului cererei principale, când ea este ș 
în legătură cu această din urmă sau cu mijloacele de 
aparare ce i se opun“. Pentru a fi complect, textul ar mai 
fi trebuit incă să adaoge: şi când judecătorii sezisați de 
cererea principală sunt competenţi din causa materiei a ju- 
deca şi pe acea reconvențională. Vedi supră, p. 198. 

Legea, judecătoriilor de pace din 1896 are, în această pri- Art. 57 L. 
vință, o disposiţie asupra căreia vom dice câteva cuvinte. judec. de pa- 
Art. 57 din această lege dispune, în adever, că „judecăto- €e diu 1896. 
rii de ocol sunt competenţi a judeca, cererile reconvenţio- 
nale ce se fac cu ocasiunea unei acţiuni în aceleași limite 
de valoare și de întindere ca și acțiunea principală“. Care 
este sensul acestei disposiţiuni întunecoase ? Voit-au legiu- 
torul să dică, după cum ar părea să resulte din litera le- 
gei, că valoarea cererei reconvenţionale să nu depăşească, 
valoarea acţiunei- principale, de şi ea ar fi făcută în limi- 
tele competenţei judecătorului de ocol? Nu cred că aceasta 
să fi tost sensul legei, ci cred mai de grabă că legiuitorul, 
de şi s'a exprimat râu, a voit să oblige pe pârit a întroduce o 
acţiune reconvenţională în marginele competenţei judecă- 

- torului de ocol. Astfel, la o acţiune de 500 lei voi putea 
să respund prin alta de 1000 lei, dacă acţiunea mea are 
conexitate cu cea principală, şi dacă judecătorul este com- 
petent de a judeca şi această din urmă acţiune. Interpre- 
tată: altfel, legea, ar fi absurdă. Cpr. în acest sens: Corneliu 
Botez, Controversele legei p. judecătoriele de pace (Boto- 
şani, 1899), p. 78. Trib. Iași, Dreptul No. 53 din 1900. 
Curtea noastră supremă a decis că cererile reconvenţionale,
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chemat în: judecată prin acţiunea principală, la tribunalul 
sau judecătorul competent de a judeca acțiunea, principală 1). 

Această compensație reconvenţională atârnă numai de 
voinţa judecătorului, care poate, după apreciarea sa, să 
suspende cererea principală pănă când acţiunea reconven- 
țională va fi în stare de judecată, spre a se pronunţa de 
0 dată asupra ambelor acţiuni, sau să respingă cererea în 
compensare, sau numai s'o suspende de o cam dată, dacă 
lichidarea, creanţei opuse de pârit cere prea mult timp 2). 

Din cele mai sus expuse resultă că compensaţia judi- 
ciară sau reconvenţională nu poate fi opusă pe cale de 
excepție, după cum pot fi opuse cea legală și faculta- 
tivă ; ea nu poate să resulte de cât din o adevarată ce- 
rere în judecată având de' obiect constatarea și recunoaș- 
terea datoriei, care trebue să se judece după formele or- 
dinare 3). 

Din împrejurarea că compensaţia judiciară atârnă de 
compensăţiei voinţa judecătorului, resultă că ea nu are loc de drept, 

judiciare. 
Controversă.ca compensaţia legală, nici din giua. opunerei ei, ca com- 

* pensaţia facultativă, ci numai din diua în care a fost ad- 

misă de judecător 4). 

care sunt în legătură cu acţiunea principală şi tind ao 
nimici sau a/i micşora efectele, se pot, face pentru prima 
oară în apel: „Considerând, dice Înalta Curte, că art. 327 
din Pr. civ., prevede două excepţiuni la regula generală, 
după care nimene nu poate fi lipsit de beneficiul a două in- 
stanţe, şi anume: că se pot face în apel: 1” cereri de com- 
pensaţiune; şi 20 cereri care servesc ca mijloc de aparare 
la acţiunea principală ; că prin această din urmă specie de 
cereri, legiuitorul a înţeles cererile reconvenționale, care 
stând în legătură cu acţiunea principală, au de obiect de 
a o nimici sau de ai micgora efectele, etc...“. Dreptul, No. 
18 din 1897 şi Bulet. Cas. S-a ], anul 1891, p. 1084 Cpr. 
Garsonnet, op. cit., I, p. 626, $ 167.--Cererea reconvențio- 
nală trebue însă, în ori ce caz, făcută, înseris şi comunicată 
părței spre a putea fi discutată. Cas. rom.  Bulet. S-a 1, 
anul 1876, ultimul considerent, p. 492. 

) Cpr. 'Prib. Ilfov. Dreptul. No. 51 din 1898. Garsonnet, Pr. 
cio., I, p. 623, 8 106. 

=) Vedi supră, p. 198, nota 3. 
3) Cpr. T. Huc, VIII, 173. Pand. fr. „I, 6098. Laurent, XVIII, 

416, Demolombe, XXVII, 687. Cas. fr. Sirey, 51. 1. 740, 
D. P. 51. 1. 199. 

4) "D, Huc, loco cit. Laurent, XVIII, 416. Demante, V, 251 

  

| 
' 
| 
! 

i
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Regulele de drept internaţional aplicabile la compensație. 

Stângerea obligaţiei prin compensație provenind din 
un fapt posterior contractului, nu poate să atârne de legea 
cave cârmueşte însuș contractul. Compensaţia va fi cârmu- 
ită, după părerea comună, de legea țărei în care s'a în- 
deplinit faptul care i a dat naștere. 

Astfel, dacă presupunem că debitorul, care s'a obligat 
în străinătate, a devenit mai tărdiu, în România, credi- 
torul aceluia cătră care era obligat, și reclamă ceea ce i 
se datorește, se va aplica art. 1144, în virtutea căruia 
compensaţia are loc de drept, şi art. 1147, după care com- 
pensaţia nu poate fi invocată în unele casuri, de ex., când 
este vorba de o datorie provenită din un deposit nere- 
gulat, etc. 1). 

Această soluţie nu este însă aplicabilă de cât com- 
pensației legale, care se îndeplineşte îpso jure. În cât pri- 
vește compensaţia judiciară, pe care o pronunţă tribuna- 
jele, și acea care nu se îndeplinește. de cât prin propune- 
vea unei excepţiuni în justiţie, se va aplica lex fori. Cât 
pentru compensaţia convenţională, ea fiind resultatul nnui 
contract, se va aplica legea primită de părţi ?). 

  

bis VIII. Pand. fr., 1, 6098 şi 6106. Desjardins, op. cit. p. 
520. — Vedi însă Bauăry, II, 1132 in fine. Demolombe, 
XXĂVIII, 691. Larombitre, TII, art. 1293, No. 26. Aubry 
et Rau, 1vV, $ 398, p. 987. Lai, op. cit., p. 305. Aceşti din 
urmă autori susțin că compensaţia judiciară îşi produce e- 
fectele sale din diua cererei în judecată, din causa efectu- 
lui declarativ al hotărirelor judecătoreşti. (Vedi supră, p. 
663, 664). Insă la aceasta se respunde cu drept cuvânt că, 
în specie, judecătorul nu recunoaşte de preexistent dreptul 
părţei, ci ?] crează prin hotărirea ce pronunţă. Nu se poate 
deci, în specie, face, aplicarea principiului retroactivităţei 
hotărirelor judecătoreşti. 

1) Cpr. Despagnet, Dr. international, ed. a 3-a, p. 618, No. 316. 
Lecasble, (Juest. de droit internat. en matitre d'obligations, p. 
312. Vincent et Pânaud, Dictionn, de dr. înternat., vo Oblig., 
No. 74.—Vegi însă Brocher, Nouo. tr. de dr. international. 
II, No. 170, p. 120 şi 1. Buc, VIII, 461, p. 613, după care 
compensaţia' nu va putea să aibă loc de cât atunci când 
s'a satisfăcut fie-căria din legile care cârmuese ambele ob- 
ligaţii. 

2 Cpr. Despagnet, op. şi loco supră cit. 
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Art. 1900 
C. Calimaeh. 

COD. CIV.—CART. IIL.—TIT. IIL.—CAP. VIIL.—S-a V-a.—CONFUSIUNEA. 

SECȚIUNEA V 
Despre confusiune.—Definiţie şi easurile în care ea 

are loc. 

Dritul şi îndatorirea încetează, dice art. 1900 din 
Codul Calimach (1445 C. austriac), când ori cu ce chip 
se vor uni amândouă tot într'o persoană“. 

Confusiunea este deci un mod de stângere a obliga- 
țiilor prin întrunirea asupra aceleiaşi persoane a două ca- 
lităţi care nu pot să subiste împreună 1). 

Art. 557,638. Confusiunea poate să aibă locatât în materie de drep- 

Incetarea 
confusiunei 
cu efect re- 
troactiv. 

Incetarea, 
confusiunei 
p. viitor, 

turi personale cât și în materie de drepturi reale. Astfel, 
în ceea ce priveşte drepturile reale, art. 557 dispune că 

usufructul se stânge prin consolidare, sau întrunirea asu- 
pra aceleiași persoane a ambelor calități de proprietar și 
de usufructuar ?), ear art. 638, că ori ce servitute se stânge, 
când fondul cătră care ea este datorită şi acela ce o dato- 
reşte cad în aceiași mână. Aceste sunt adevarate ceasuri de 
confusiune. 

Tot astfel, în materie de ipotecă, întrunirea asupra a- 
celeiași persoane a calităților de creditor ipotecar și de pro- 
prietar a fondului ipotecat, face ca ipoteca să nn mai poată 
fi executată 3). 

D) Pothier (II, 641) defineşte confusiunea : concursul a dou& 
calităţi asupra aceluiași subiect, care se distrug, ear Labbe 
(Ehude sur quelques difjicultis relatives & la perte de la chose 
due et de la confusion en droit vomain), No. 130, dice, întrun 
mod mult mai precis, că „confusiunea este un efect pro- 
dus prin întrunirea, în aceiaşi persoană, a două calităţi ju- 
ridice care, pentru a fi valide şi eficace, trebue să aparţie 
la două persoane deosebite“. 

2) Cpr. art. 1063 din noul Cod german. 
3) Dacă confusiunea a încetat cu efect retroactiv, ipoteca nu 

va fi stânsă, pentru că confusia e presupusă, în asemenea 
caz, că n'a avut fiinţă. Aceasta se va întâmpla mâi cu sa- 
mă de câte ori moştenitorul, care a acceptat o moştenire, 
va reveni asupra acceptărei sale (art. 694). Cpr. Baudry, 
II, 1135. Mourlon, II, 1466. Laurent, XXXI, 367 şi auto- 
rii citați mai jos. Cpr. și înfră, p. Sil. Vedi şi art. 144, $ 
2 Cod. federal al obligaţiilor; 801 C. portughez, ete. 

Dacă confusiunea a încetat numai pentru viitor şi fără re- 
teoactivitate, ipoteca mar renaşte, după unii, în dauna drep- 
turilor dobândite de cei de al treilea. Aceasta se va îu-
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Intrunirea însă asupra aceleiași persoane a calităţei 
de debitor și de fidejusor neproducând o confusiei în sensul, 
art. 1154, nu aduce stângerea ipotecei 1).: 

In secțiunea de faţă, legiuitorul se ocupă de confu- 
siune numai în ce priveşte drepturile personale, pentru că, 
obicinuit, ea se îndeplinește prin întrunirea asupra aceleiași 
persoane a calităţilor de debitor şi de creditor a aceleiaşi 
datorii 2). 

Această confusiune are loc atunci: 10 când credito- 
rul moștenește cu titlu universal, fie ab intestat, fie prin 
testament, pe debitor, devenind, de exemplu, moștenitorul, 
donatarul sau legatarul seu universal, ori cu titlul uni- 
versal ; sau zice zersa, când debitorul moșteneşte cu titlu 
universal pe creditor?) ; 20 Când o terţie persoană moște- 
nește în aceleași condițiuni atât pe creditor cât și pe de- 
bitor 1). Este însă de observat că acest caz întră în cel 
precedent 5). 

In casurile de mai sus, obligaţia este stânsă, sau mai 
bine dis exerciţiul dreptului care resultă din ea devine cu 

neputinţă, pentru că nimene nu poate exercita o urmărire 
în contra sa €). 

„ tâmpla în casul în care moștenitorul ar fi cedat drepturile 
sale unei a treia persoană. Cp. Baudry et Loynes, Privil. 

„et hypoth III, 2253. Aubry et Rau, III, $ 292, p. 488 şi p. 
812 din ed. a 3-a. Martou, Privil. et lu potle., IV, 1336.—Contră. 
Laurent, XVIII, 501 şi XSRI, 3608. 
Baudry et Loy nes; Aubry et Rau, op. şi Joco supră cit. 
Prin aplicarea acestui principiu, art. 1617 prevede că ori 
ce îndatorire a depositarului se stenge, dacă se descopere 
şi se probează că el era proprietar ul Inerului depus, sau 
că a devenit proprietarul lui în urma depositului. Ximene, 
în adevăr, nu poate fi depositar nl lucrului său propriu. Cpr. 
L. 15, Dig, Depositi, ve? contra, 16, 3. 

3 Cpr. Cas. fi. -Sirey, 91. 1. 313, colona 1. Pothier, 11, 642. 
Pand. f., 1, 6120, 6129. Thiry, III, 85. 'F. Huc, VIII, 114, 
Baudry, UI, "1133. "Vigie, II, 1554. "Arntz, III, 852. Demo- 
loinbe, XXVII, 699. “Laurent, XVIII, 484, 494, 500. Marcel 
Planiol, Tr. îlement. de dr. civ. (Paris, 1900), II, 626. 

*) Cpr. Pothier, JI, 642. Laurent, XVIII, 500. Marcad, IV, 
855. 

*) Demolombe, XXVIII, 699. Fuzier-Herman, C. C. annote, 
TI], art. 1300, No. 11, Thiry, III, 88. 

5 Cpr. Trib. Dolj, Dreptul No. 11 din 1890. 

—
—
—
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Casurile în 
care confusi- 
unea are loc 
în privinţa 

” drepturilor 
personale. 

Art. 1617.
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Deoseb.; de 
vedacţie dela 
Codul fran- 

cez, 

CODUL CIV.—CART. III.—TIT, IIL—CAP. VIIL—S-a V-a.—ART. 1184. 

Acest principiu este formulat de ast. 1154, a cărui 
cuprindere este: | | 

“Art. 1154.—Când calităţi necompatibile se întâlnese pe ca- 
pul aceleiași persoane, se face o confusiune, care stânge amândoue 
drepturile, activ şi pasiv : (Art. 557, 565, 638, 1048, 1091, 1155, 
1617, 1680 C. C. Art. 1300 C. fr.). 

Trebue să observăm din capul locului că textul nostru 
este mai bine redactat de cât acel francez, căci, acest din urmă 
text prevede că „de câte ori calitățile de creditor şi de 
debitor se întrunesc asupra aceleași persoane, se face o con- 
fusiune de drept care stânge ambele creanţe (7es deuz cr6- 
ances)“ ; ori, aceasta este inexact, pentru că confusiunea 
nu stânge doue creanţe, ci numai o singură creanţă, sau 
0 creanță și o datorie, după cum se exprimă art. 1296 din 
Codul italian. De aceea, această definiție, care confundă 
contusiunea cu compensaţia, este într'un glas criticată de 
toți autorii 1), şi Marcade (IV, 854), observând cu drept 
cuvânt că legiuitorul a voit să dică că confusiunea stânge, 
în una şi aceiaș obligaţie, ambele drepturi, activ și pasiv, 
redactorii Codului nostru au adoptat şi de astă dată for- 
mula dată de acest autor?). 

Am gis că confusiunea are loc atunci când credito- 
ul moștenește cu titlu universal pe debitor, sau vice versa. 

Casul în care Aceasta presupune însă că moștenirea a fost acceptată 
moştenirea a 
fost accepta- pur și simplu, pentru că, în caz de acceptare beneficiară, 
tă sub bene- beneficiul de inventar având de efect dea nu amesteca 
ficiii de in- 

ventar. 

Dreptul 
străin. 

bunurile moștenitorului cu acele ale moștenirei, şi de a 
conserva în contra succesiunei dreptul de a cere plata cre- 
anțelor sale (art. 713, $ 2), nimic nu împedică pe moşte- 
nitor de a fi debitorul sau creditorul moștenirei 3). Obliga- 

1) Cpr. Pand. fr., I, 6121. M. Planiol, op. cit., II, 635. 
*) Acest viciu de redacţie a fost de asemenea îndreptat în 

art. 196 din Codul portugez,; în art. 1296 din Codul italian; 
în art. 144 din Codul federal a! obligaţiilor; în art. 14792 
din Codul olandez; în art. 520 din Codul civil japonez, pro- 
mulgat la 98 April 1896, ete. Modificarea adusă textului 
francez de redactorii Codului nostru este deci fericită, şi 
este de mirat cum colegul nostru de la facultatea din Bu- 
cureşti, Dl. C. Nacu, a putut s'o critice. Vedi Comparaţie 
între C. civ. vom. și C. Napolton, nota asupra art. 1154. 

3) Pothier, IL. 379 şi 642. 'Phiry, III, 88. Vigi6, 11, 1554. De- 
molombe, XXVIII, 706. Demante, V, 255 bis [. Aubry et
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țiunea este stânsă, dice-art. 1192 din Codul spaniol de la 
1889, îndată ce calităţile de debitor și de creditor s'au 
întrunit asupra aceleași persoane, cu excepfiune însă pen- 
tru casul în care moștenirea a fost primită sub beneficiu 
de inventar 1). 

Aceeași soluţie este adruisibilă în caz de separare deSeperarea de 
patrimonii. Confusiunea care s'a îndeplinit prin acceptarea Patrimonii- 
pură și simplă, va înceta deci de câte ori creditorii moş- 
tenirei sau legatarii vor cere separarea patrimoniului defun- 
ctului de acel al moștenitorului (art. 781, 1743) 2). 

In Francia, Statul care vine la o moştenire vacantă, Deosebire de 
și ori ce moștenitor neregulat în genere 3), sunt asimilați la Co 
moștenitorului beneficiar, pentru că acești moştenitori nere- moștenitori- 
presentând persoana defunctului, nu plătesc datoriile moş- 19 Nerest- 
tenirei de cât pănă.la concurenţa activului ereditar, și a- i 
ceasta chiar dacă ei n'au recurs la beneficiul de inventar *). 

La noi, însă, unde toți moștenitorii, fie ei regulaţi sau 
neregulați, plătesc datoriile și sarcinele moștenirei 474 
cires emolumenti, în proporţiune cu partea lor ereditară, 
dacă nau recurs la beneficiul de inventar (cpr. art. 897), 
se înţelege că această soluție este inadmisibilă şi că con- 
fusiunea va avea loc, dacă ei n'au acceptat moştenirea 
sub beneficiu de inventar (argument prin analogie din art. 
8917, care nu există în Codul francez) î). 

Am vedut că confusiunea are loc de câte ori creditorul Transmisiu- 
şuccedă debitorului, sau debitorul succedă creditorului, în vir- e cu titlu 
tutea unui titlu universal. Ea poate însă une-ori să resul- 
te, după unii, şi din o transmisiune cu titlu particular, dacă 

Rau, IV, $ 339, p.242. Pand. fr., 1, 6132. Baudry, 11, 1137. 
Larombiere, III, art. 1300, No. 6. Arntz, II, 252. 1. Huc, 
VIII, 1175. Mourlon, II, 1463. G. Giorgi, VIII, 100. Lau- 
rent, XVIII, 491. M. Planiol, op. cit., II, 627. Cpr. L. %, 
$.9, Cod., De jure deliberandi, 6, 30. 

1) Conform: art. 800 din Codul portughez de la 1 Iulie 1867. 
:) Demolombe, XXViII, 707. Laurent, XVIII, 492. G. Giorgi, 

VIII, 101. 'T. Huc, loco cit. Larombiăre, TIT, art. 1300, No. 
12. Pand. fr., 1, 0134. 

3) Cpr. Pothier, II, 319. Laurent, XVIII, 493. G. Giorgi, 
VIII, 102. Larombiere, III, art. 1300, No. 7. Pand. fi., |, 
6135. 

*) Vegi t. III a lucrărei noastre, p. 554. 
5) Vedi t. III, p. 554, 555.
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asemenea, transmisiune întrunește asupra aceleiași persoane 
calitățile de creditor și de debitor. 

Retraet liti- Astfel, în caz de retract litigios, când debitorul ex- 
sos, Art, propriază pe cesionarul creanţei în virtutea art. 1402, da- 

toria sa, se stânge nu pentru că ea ar fi plătită, el ne- 
făcând de cât să restitue cesionarului preţul real al 
cesiunei, ci pentru că, prin exercițiul acestui retract, el 
se substitue cesionarului, devenind creditor în locul lui şi 
întrunind astfel în persoana sa dout calități incompatibile, 
acea de creditor și de debitor 1). 

-Confusiune : Confusiunea poate fi totală sau parţială. Ea este to- 
Mia tală și aduce stângerea absolută a datoriei, de câte ori 

i drepturile și obligaţiile autorului trec în totul la moşteni- 
tor. Ea este parţială și nu stânge de câto parte din da- 
torie, dacă drepturile şi obligaţiile autoralui n'au fost 
transmise moștenitorului de cât po parte 2). 

Intrunirea calităţilor de creditor și de debitor asupra . 
aceleiași persoane, din care legea face să resulte confusiu- 
nea, lasă a se presupune neaparat că aceiaşi persoană a 
devenit pe deplin proprietară a creanței a cărei debitoare 
era, sau zice zevsa, că ea a devenit debitoare a creanţei 
care'i aparținea în plină proprietate. 

Deci, dacă ea w'a dobândit de cât nuda proprietate 
sau usufructul acelei: creanţe, confusiunea nu are loc şi nu 
produce stângerea datoriei 3), 

De câte ori însă calitățile de creditor şi de debitor 
sunt întrunite asupra aceleiași persoane, confusiunea are loc 
și şi produce efectele sale, fie că creanța este pură și sim- 
plă, sau supusă unui termen sau unei condițiuni, fie că ea 
are de causă un contract sau un quasi-contract, un delict 
Sau un quasi-delict ; fie că ea are de obiect un corp cert 
    

1) Cpr. Pand. fr., 1, 6136. Demolombe, XXVIII, 701. Larom- 
bi&re, III, art. 1300, No. 2. Aubry et Rau, IV, $ 330, p. 
241. Demante, V, 252 bis I11.—Contră. 'T. Hue, VIII, 175 
şi Zr, de la cession, IL, 663, 667 urm. 
Cpr. Pothier, II, 648. Pană. fe., I, 6139. Artz, III, 232. 
Demolombe, XXVIII, 702. Aubry et Rau, IV, $ 340, p. 
241. Duranton, XII, 469. Larombitre, III, art. 1300, No. 
10. Baudry, TI, 1137. . | | 

3) Cpr. Laurent, XVIII, 496. Demolombe, XXVIII, 710. Pana. 
în. ÎI, 6141. Aubry et Rau, IV, $ 330, p. 241. Larombitre, 
III, art. 1300, No. 11. Duranton, XII 469 bis. 

Să
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și determinat, sau cantități fungibile :ori nefungibile. A- 
ceste împrejurări, care împedică compensaţia (art. 1145), 
nu împedică confusiunea de a avea loc (art. 1154)1). 

Ori ce împrejurare care împedică pe o persoană dea 
“fi în acelaşi timp creditoare și debitoare, împedică prin 
aceasta, însuş confusiunea de a avea loc. Astfel, dacă pre- 
supunem că'ți am cesionat creanţa pe care o aveam con- 

tva, lui A, şi că acest debitor, în urma notificărei ce i s'a 
făcut sau a -acceptărei cesiunei întrun act autentic (art. 
1393), a devenit moștenitorul meu, confusinnea nu va a- 
vea loc, fiind că, în momentul deschiderei moștenirei me- 
le, eu nu mai eram creditor. Calitățile de creditor și de 
debitor nu mai pot fi deci întrunite în persoana lui A. 
Dacă însă D-ta, în calitate de creditor, n'ai notificat ce- 
siunea sau n'ai făcut ca ea să fie acceptată de A într'un 

"act autentic, înaintea deschiderei moștenirei mele, confusiu- 
nea s'a îndeplinit și ea va putea fi opusă de terţii, fiind 
că dreptul cesionarului nu este, după art. 11393, oposabil 
celor de al treilea de cât prin îndeplinirea uneia sau ce- 
leilalte din aceste formalităţi >). 

Dacă presupunem, în sens invers, că, în casul de mai 
sus, creditorul cedent a devenit moștenitorul debitorului 
cedat, confusiunea va avea loc, din contra, însă fiind că, 
în specie, creanța cedată se găseşte stânsă prin faptul ce- 
dentului, adecă prin acceptarea moștenirei debitorului, el 

„va trebui -să despăgubească pe cesionar de întreaga va- 
loare a creanţei cedate, pentru că, după cum foarte bine 
dice Pothier, ori ce debitor este obligat a plăti preţul sau 

valoarea lucrului datorit, când faptul lui a adus perirea a- 
cestui lucru 5). 

Efectele confusiunei. 

Art. 1155.—Confusiunea ce se operă prin conenisul calită- 
ților de creditor şi debitor principal, liberă cauţiunele. 

:) Demelombe, XXVII, 108. Pand, fe., 1, 6148. Larombiere, 
III, art. 1300, No. 3. - 

*) Vedi Pothier, II, 646. Pand. fr., 1, 6152. Demolombe, 
NĂVIII, 711. Laurent, XVIII, 495. Duranton, XII, 480. 
Larombiere, III, art. 1300, No. 8. T, Huc, VIII, 178. Cpr. 
şi C. Pau. Sirey, 12. 2. 200. 

3) Pothier, loco cit. Demolombe, XXVIII, 712. Pand. fe. ], 
6154. Duranton, Larombiere, loco supră cit. 

Casul cesiu- 
nei unei cre- 

anțe.
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COD, CIV.—CARTEA III.—TIT. IIL.—0AP. VIII.—S-a V-a— ART. 1135, 

Aceea ce se.operă prin concursul calităţilor de creditor sau 
debitor şi cauţiune, nu aduce stângerea obligaţiunei principale ; 
aceea, ce se operă prin concursul calităţilor de creditor şi. debi- 
tor, nu profită codebitorilor săi solidari, de cât pentru porţiunea 
datorită de densul. (Art. 713, 714, 711, 781, 1048, 1060, 1401, 
1680, 1798 C. C. Art. 1301 C. fr))). 

Art. 1091 pune confusiunea între modurile de stân- 
între contusi-gere ale obligaţiilor, iar art. 1154 dice că ea sânge a- une şi cele- 
lalte moduri 

2 

mândoue drepturile activ și pasiv; de unde ar părea să 
de stengere avesulte că confusiunea, este un mod de stângere a obliga- obligaţiilor. 

Deoseb. de 
redacţie de 

la Codul 
francez. 

țiilor, ca plata, novaţiunea și compensaţiunea. Există însă, 
cu toate acestea, o mare deosebire între confusiune și ce- 
lelalte moduri de stângere ale obligaţiilor. In adever, în 
caz de plată, datoria este definitiv stânsă prin îndeplinirea 
prestațiunei promise. La acelaş resultat se ajunge prin 
compensație, fiind că, după cum am v&dut, ea este o în- 
doită plată fictivă. De asemenea, în caz de novaţie, qa- 
toria primitivă este stânsă și înlocuită prin altă datorie, 
pe care creditorul a primit-o în locul acelei vechi. In caz 
de confusiune însă, creditorul nu primește nimic; debito- 
rul nu face nici o prestație și dreptul creditorului sub- 
sistă; însă creditorul se găseşte în imposibilitate de aşi 
mai exercita dreptul seu, pentru că el fiind în acelaș timp 
și creditor și debitor, nimene nu poate exercita o urmă- 
rire în contra sa ?). Creanţa nu este deci stânsă, ci. acţiu- 

1) Textul francez are următoarea cuprindere: „Confusiunea 
care se îndeplineşte în persoana debitorului principal, 
folosește cofidejusorilor sei; — Aceea care se îndepli- 
neşte în persoana fidejusorului, nu aduce stângerea o- 
bligaţiei principale;—Aceea care se îndeplineşte în persoana 
creditorului (trebuea dis în persoana codebitorului), nu to- 
loseşte codebitorilor săi solidari, de cât pentru porţiunea da- 
torită de dânsul“. Această formulă este însă criticată de 
Marcade (IV, 855), şi acest autor dicând că textul ar fi tre- 
buit să vorbească de confusiunea care se îndeplinește prin 
concursul calităților de creditor şi debitor principal, fâcendu- 
se abstracţiune de persoana care-este obiectul acestei con- 
fusiuni, textul nostru a adoptat în totul această redacțiune. 
Cpr. art. 1297 din Codul italian, care se apropie mai mult 
de textul nostru de cât de acel francez. 
Cpr. Pothier, II, 645. Pand. fi., 1, 6161. Baudey, [1], 1134. 
Vigi6, II, 1555. Laurent, XVIII, 487. Demolombe, XXVIII, 
119, 116. Mourlon, II, 1464. Aubry et Rau, IV, $ 330, p. 
241. Demante, V, 252 bis IV. Labbe, op. eit., No. 283. 

IN
 
—
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nea creditorului se găsește numai în imposibilitate de a 
putea fi exercitată. Această idee s'a formulat în adagiul 
următor: Confusio potius eximit personam ab obligatione, 
quam extinguit obligationen î). 

Din împrejurarea câ confusiunea nu produce o ade-Consecinţele 

verată stângere a obligaţiei, ci numai o imposibilitate în gre rel 
exerciţiul acţiunei creditorului, resultă următoarele conse- rarea căcon- 
cine :  fusiunea nu 

produce o a- 
1% Confusiunea, care se îndeplineşte prin faptul că devirată 

unul din debitorii conjuncți moștenește pe creditor, sau ee 
vice versa, are loc numai pentru partea acestui debitor și 
nu foloseşte celorlalți, de oare ce, în privința lor, nu există 
imposibilitate de a executa obligația ?) ; 

20 Cu toată confusiunea care a avut loc, creanța se 
consideră ca existentă în privinţa terţiilor, de câte ori in- 
teresul lor cere aceasta. 

Astfel, creanţa pe care legea o declară stânsă prin Art. 849. 
confusiune, va figura la masa asupra căreia urmează a se 
calcula partea disponibilă şi reserva (art. 849), căci nu 
este vorba, în specie, de ase urmări pe debitor, ci numai 
de a se socoti patrimoniul defunctului spre a se putea de- 
termina partea disponibilă și reserva ; ori, creanța pe care 
defunctul o avea în contra moștenitorului făcând fără nici 
o îndoeală parte din patrimoniul s&u, trebue să figureze în 
acest calcul fictiv. 5). 

Tot pentru aceleași motive, creanţa ce moștenitorul ar 
avea în contra defunctului, va intra în pasivul moștenirei?). 

Phiry, III, 89. “7. Huc, VIII, 176. F. Herman, III, art. 
1934, po: 3 şi art. 1300, No. 31. | 

) Ope. L. 71, Pr. Dig, De fidejussoribus, 46, 1. Vedi supră, 
p. 200, text şi n. 1. 

2 Cpr., Thivy, TII, 99. 
% Cpr.6Laurent, XII, 60 şi XVIII, 488. Baudry, II, 1134. 

Vigiâ, II, 1555. Pand. fe. OBlig., I, 6163 urm şi Don. et 
test. 9696. Thiry, II, 339. Demolombe, XIX, 266 şi SXVIII, 
118. Laiombiere, II, art. 1300, No. 3. Demante, V, 259 
bis IV. TV. Huc, VI, '167 şi VIII, 17î. Arntz, II, 1806. 
Mourlon, If, 631. Mareade, III, 591. M. Planiol, op. cit. 
II, 628. "Aubry et Rau, IV, & 330, p. 249, şi toţi autorii. 
Vegi şi t. IVa lucr. noastre, p. 319, t. şi nota Î. Această 
soluţie era admisă şi la Romani. Opre. L. 1, ȘI8 şi L. 87, 
$ 2, Dig., Ad legem Falcidiam, 35, 2. 

4) Demolombe, XXIII, 19. Aubry et Rau, IV, /oco supri cit.
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3% Confusiunea care se îndeplineşte în persoana unuia, 
din debitorii solidari, de ex., când el moștenește pe credi- 
tor, nu folosește celorlalți codebitori; datoria este însă 
micşovată cu partea debitorului în persoana căruia con- 
fusiunea a avut loc (art. 1048 şi 1155 partea finală); 
căci dacă codebitorul, devenit creditor, ar fi putut să ceară 
de la codebitorii sei datoria întreagă, el ar fi trebuit să 
le restitue imediat partea sa ; era deci mult mai simplu 
și mai rațional de â decide că el nu poate să le ceară aceas- 
tă parte. Astfel, dacă presupunem că A, B şi C datoresc 
solidaricește 3000 lei și că, murind creditorul, A îl moş- 
tenește, fără a accepta succesiunea sub beneficiă de inven- 
tar, confusiunea s'a produs numai pentru partea lui A, ade- 
că pentru 1000 de lei. A, devenit astfel creditor din codebitor 
ce era, nu va putea deci să ceară de la Bsau de la C, în 
calitate de moștenitor al creditorului, de cât 2000 lei, căci 
dacă el ar putea să ceară întreaga sumă de 3000 de lei 
de la unul din -codebitorii sti, acel care ar fi plătit-o ar 
fi avut imediat recurs în conira lui pentra 1000 lei!). 

Aceiași soluţie este aplicabilă, dacă creditorul a devenit 
moștenitorul unuia din codebitorii solidari. 

+ Oonfusiunea produsă prin întrunirea calităţilor de 
creditor și de fidejusor. nu folosește debitorului principal 
(art. 1155, $ 2), pentru că imposibilitatea de a executa 
obligațiunea nu există de cât în privinţa fidejusorului. Ast- 
fel, dacă presupunem că creditorul a devenit moștenitorul 
fidejusorului, sau vice-versa, fidejusiunea este stânsă, pentru 
că nimene nu poate fi fidejusorul su propriu. Această 
confusiune nu stânge însă obligaţia principală, care va 
continua să existe ca datorie negarantată san garantată 
de alţii, dacă erau mai mulţi fidejusori, pentru că debito- 
vul principal poate, în specie, fi silit a'şi executa obliga- 
ţia sa 2). | 

1) Vedi supră, p. 200, text şi nota 2, 
*) Dacă confusiunea a avut loc prin intrunirea calităților de 

fidejusor şi de debitor principal (de exemplu: debitorul a 
moștenit pe fidejusor, sau vice versa), fidejusiunea va fi fără 

“îndoială stânsă, pentru că nimene nu poate garanta dato- 
“via ca şi creanța sa proprie; celelalte asigurări, precum ar 

fi ipotecele, ete., care ar fi fost date fie de debitor, fie de
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Confusiunea produsă prin întrunirea calităţilor de-cre- 
ditor și de fidejusor principal, liberează însă pe fidejusori 
(art. 1155, $ 1), pentru că dacă creditorul, devenit debi- 
tor, ar putea cere plata de la fidejusor, el ar fi silit a'i 
o restituit mai în urmă (art. 1669). 

Fidejusiunea va renaşte însă de câte ori confusiunea 
va fi anulată 1). 

Casul în care confusia patrimoniilor produsă prin în- 
trunirea unor calități incompatibile asupra aceleiași per- 
soane încetează, este acel prevedut de art. 694, în care 
moștenitorul revine asupra acceptaţiunei moştenirei şi face 
ca ea să fie anulată. In asemenea caz, confusiunea fiind 
considerată ca neavenită lucrurile sunt puse în starea de 

mai înainte, chiar faţă cu cei de al treilea. (Vedi supra, 
p. 802, nota 3). 

" Confusiunea mai poate încă să inceteze prin o causă 
posterioară actului care a produs-o, de exemplu: când 
moștenitorul în persoana căruia ea s'a produs, cesionează 
moștenirea unei alte persoane. În asemenea caz, faţă cu 
cei de al] treilea, de exemplu: fidejusorii, detentorii imo- 
bilelor ipotecate, etc., confusiunea continuă a'și produce e- 
fectele sale, datoria remânând stânsă cu toate accesoriile 
ei; între părţi însă, adecă între cedente și cesionar, ea 
încetează. de a'şi produce efectele sale și cesionarul este 
ca și cum nu ar fi fost moştenitor ; el va trebui deci să plă- 
tească cedentului creanţa stânsă prin confusiune. Astfel, 
dacă presupunem că A, care îmi datorea 5000 de lei, a- 
vând de fidejusor pe B, s'a sevârșit din viață, lăsândumă 
pe mine moștenitor, creanța mea este stânsă prin confusiu- 

ne. Dacă, mai pe urmă însă, moştenirea pe care am 
  

fidejusor, vor continua însă a'şi avea fiinţă, şi creditorul va 
putea să le invoace cu toată confusiunea, intervenită (art. 
1680), pentru că nici: o imposibilitate de fapt nu se opune 
la menţinerea lor. Cpr. Mareade, IV, 856. Vigis, II, 1555. 

" Baudry et Wall, Casutionnemeut, 1161. Laurent, XVIII, 
a02 şi XXVIII, 2170. Guillouard, "Cautionnement, 290. Pana. 

1, 6180. Demolombe, XXVII, 136. 1. Huc, VIII, 177. 
Daminte, V, 954 bis II. Cpr. -şi C. Rouen. D. P. 75. 2, 
188..—Contră. L. 38, $:5, Dig, 46, 3, De solutionibus. Cpr. 
şi art. 1901 din Codul Calimach. 

3) Baudry et Wahl, Cautionnement, 1160. Guillouară, Idei, 
220. Troplong, Idem, 492. 

Incetarea 
confusiunei. 
Ast, 694, 

Cesiunea 
moştenirei 
unei alte 
persoane.
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CODUL CIV.—CARTEA III.—TI7. IIL.—CAP. VIII.—S-a VI-a.—ART. 1156, 

primit-o de la A, am vândut-o lui C, faţă.cu B, fideju- 
sotul, datoria este stânsă: faţă însă cu C, ea nu este 
stânsă, și el va trebui să 'mi plătească suma de 5000 de 
lei (art. 1401), după cum șieu voi trebui să'i plătesc su- 
ma ce aș fi datorit lui A!). | 
Regulele de drept. internaţional aplicabile la confusiune. 

Regulele pe care le am semnalat în privința compen- 
saţiei, sunt aplicabile şi confusiunei 2). 

SECȚIUNEA VI. 
Despre perderea Jucrului datorit şi despre diferitele ceasuri 

în care indeplinirea obligaţiei este imposibilă 2). 

Art. 1156.—Când obiectul obligaţiunei este un corp cert 
şi determinat, de pere, de se scoate din comerciu, sau se perde 
astfel în cât absolut să nu se ştie de existenţa lui, obligaţiunea 
este stensă, dacă Iuerul a perit sau s'a perdut fără greşala de- 

') Cpr. 'Thiry, III, 89, în fine. Mourlon, II, 1466. Pand. fe., I, 
6192. Demante, V, 255 bis III. Aubry et Rau, IV, $ 359 
ter, p. 448, t. şi nota 7.—Vedi însă Laurent, XVIII, 507. 
Mareade. IV, 861. 

”) Cpr. Despagnet, op. cit., 316, p. 618. Vegi și supră, p. 801. 
Rubrica Codului francez şi acelui italian este intitulată: 
Despre perderea lucrului datorit (De Ja perte de la chose 
due ; della perdita della cosa dovuta), însă Marcad6 (UV,661 şi 
862), găsind această rubrică incomplectă şi dicând, cu drept 

=
 

—
 

redacţie dela cuvânt, că legiuitorul ar fi trebuit să vorbească în termeni Codul fe. 
generali de ori ce eveniment care face cu nepulință executa- 
rea obligațiunei, legiuitorul nostru a admis în totul acest 
mod de a vedea şi a complectat rubrica de faţă după for- 
mula dată de acest autor. Cpr. şi Mourlon, II, 1480, în fine. 
Așa dar, legiuitorul nostru a copiat une ori pănă şi ru- 
bricele- formulate::de Maread€. Am avut deti dreptate 
când am dis că interpretul şi judecătorul nu trebue să ne- 
glige nici o dată de a consulta pe acest autor, care, în 
multe materii, dar mai cu samă în acea a obligaţiilor, a fost 
călăuzul obicinuit al redactorilor Codului nostru. Marcade, 
nam putea.s'o dicem prea- mult,. este deci -pentru Codul 
nostru ceea ce Pothier este pentrn Codul francez, Gliick, 
pentru Codul austriac şi Windscheid, pentru noul Cod ger- 
man. Vedi prefața în limba franceză ce am scris la Cartea 
amicului nostru C. N. Buzdugan: Du mariage des Roumaius 
ă Velanger et des ctrangers en Roumanie (Bucarest, 1900), 
p. 25 urm. Atât prefața noastră cât şi mai cu samă lucra- 
rea D-lui Buzdugan au fost aspru criticate de DL. A. N. 
Juvara. (Vedi Noua Revistă română din 1 şi 15 iulie 1900, 
No. 13 şi 14). Vom respunde acestui tânăr, care w'a produs 
încă absolut nimic şi care caută a descuraja pe acei care
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bitovului, şi înainte de a fi pus în întărdiere. (Art. 1032, 1044, 
$ 2, 1074, 1079, 1102, 1479, 1601 C.C.). 

Chiar “când debitorul este pus în întărdiere, dacă nu a luat 
asupră'şi casurile fortuite, obligaţiunea se stânge, în caz când 
lucrul ar fj perit şi la creditor, dacă i sar fi dat. (Art. 99%, 
1460 C. C.). 

Debitorul este ţinut, de a proba ceasurile fortuite ce aleagă 
(Art. 1169-0. C.). 

Ori în ce chip ar peri sau s'ar perde lucrul furat, perderea, 
sa nu liberă pe cel ce a, sustras de a face restituţiunea, preţu- 
lui. (Art. 1909 C. C. Art. 306 urm. C. pen.). 

Obligaţiunea se stânge tot-deauna când prin un eveniment 
oare care, ce nu se poate imputa debitorului, se face imposibilă 

„ îndeplinirea acestei obligaţiuni 1). (Art. 927, 998, 1018, 108, 
1091, 1311, 1435, 1475 C. C. Art. 18302 C. fe.). 

Pentru ca modul de stângere a obligaţiei prevădut dePerirea totală 
- , . i l lui 

art. 1156 să fie aplicabil, trebue neaparat ca lucrul da- A et 
tovit să fi perit în totul, de îstov, după cum se exprimă Art. 11%. 
art. 1902 din Codul Calimach (1447 C. austriac)?), fi- 
ind că numai atunci obiectul obligaţiei nu 'şi mai are fi- 
ință și executarea ei devine cu neputinţă: Ipossibilium 
nulla est obligatio 3). 

muncesc, că este mai lesne de a critica de cât de a pro- 
duce o lucrare, fie ea cât de mediocră.. La critigue est aiste 
et Last est dificile! 

1) Acest ultim paragraf nu'şi are ființă nici în Codul francez, Dreptul 
nici în acel italian. El este adaos de legiuitorul nostru 8trăin. 
după Marcad6. Vedi nota precedentă. Cpr. în acelaş sens, 
art. 275 Cod. german; 145, $1 Cod. federal al obligaţiilor; 
art. 1184 Cod. spaniol; art. 1447 C. austriac (corespundă- 
tor cu art. 1902 Cod. Calimach), ete. Cpr. şi L. 140, $ 2, ab 
initio, Dig., De verb. obligationibus, 45, 1 şi Instit., $ 2, III, 19. 

*) Este insă de observat că, după principiile Codului Calimach peoaebire 
şi acelui austriac, perirea lucralui nu aduce numai stânge- între Codul 
vea obligaţiei din partea debitorului, ci a contractului întreg, Calimach ŞI 
desleagă toată îndatorirea, forţa majoră făcând să dispară al 
atât obligaţia creditorului cât și acea a debitorului. Cu alte 
cuvinte, în caz de. perdere sau perire totală a lucrului da- 
torit, debitorul scapă de obligaţia de a restitui Incrul, ear 
creditovul de acea de a plăti preţul. Dacă crediţorul a apucat 
însă a presta echivalentul lucrului perit, el este în drept 
să'l ceară înapoi de la debitor; acest din urmă se consi- 
deră însă ca un stăpânitor de bună credință. Cpr. Alex. 
Degr6, Dreptul din 1886, No. 42. Vedit. Va lucr. noastre, 
p. 188, text şi notele 2 şi 3. Vedi şi înfră, p. 823.—In 
cât priveşte Codul german, vegi art. 275, 289, 287,292, 989. 

5) LD. 185, Dig., 50, 17, De regulis juris antigui. Unalt ada- 
giii dice: Debitor speciei sau rei certa, vei interitu liberatur.
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Perirea par- - De câte ori, deci, perirea a fost. numai parțială, nu țială a lucru- 
lui. Art. 

1102. 

se va mai aplica art. 1156, ci art. 1102, după care debi- 
torul unui corp cert și determinat este liberat prin tră- 
darea lui în starea în care se găseşte la predare, dacă 
deteriorările nu'i sunt imputabile 1). Judecătorii fondului 
vor aprecia în suveranitatea lor dacă perderea este totală 
sau parțială 2). 

Perirea parţială a lucrului nu aduce deci de cât o 
stângere parţială a obligaţiei, şi creditorul poate să ceară 
ceea ce a mai remas din lucrul perit numai în parte. Ast- 
fel, pentru a lua exemplul .pe care îl da Pothier (IT, 660, 
669), dacă sunt creditorul unei turme de oi sau a unui cârd 
de boi, şi n'a mai remas de cât un singur animal, celelalte 
fiind moarte prin caz fortuit; sau dacă sunt creditorul u- 
nui imobil care a fost distrus prin foc, datoria va subsista 
în privinţa animalului remas în viaţă sau în privinţa ma- 
terialelor imobilului și a locului pe care el era clădit. Este 
adevarat că jurisconsulţii romani, considerând moartea ca 
o stângepe totală a obligaţiei, voeau ca debitorul anima- 
lului perit să nu mai restitue pelea lui 3). însă Pothier 
observă cu drept cuvânt că această subtilitate nu mai con- 
vine dreptului modern și că, astăzi, creditorul animalului 
perit are drept la pelea lui în baza principiului : „Meu 
est, quod ex re mea superest, cujus vindicandi jus habeo“4). 

Imprejurări- Perderea fofală a Incrului poate să resulte din îm- Je care potsă 
aducă peri- 
sea totălă 
Inerului, 

prejurarea că acest lucru a încetat fisicamente sau legal- 
amente de a mai putea face obiectul unei obligaţiuni... si 
încidevit obligatio în eum asuma qhto îmcipere non potest 
(L. 140, $ 2, Dig., 45, 1, De cod. 0blig.). De aceea, art. 

1) Cpr. Laurent, XVIII, 513. Demolombe, XX VIII, 755. Pand. 
fe., L, 6205. 'P. Huc, VIII, 108. G. Giorgi, VIII, 126. Bois- 
sonade, op. cit, II, p. 733, No. 646. 

2) C. Limoges, 5 Ianuar 1887, decisie citată de T. Huc (loco 
cit.) şi în Pand. fr., 1, 6219. 

3) „Alortuo bore, gui legatus est, neque covium, neque caro de- 
betur“. Li. 49, Pr. Dig., 31, De legatis, IL. Vedi şi L. 9, 
Dig., 33, 8, De peculio legato. 

4) IL. 49, $ 1, Dig, 6, 1, De rei vindicatione. Cpr. Laurent, 
XVIII, 513. Demante, V, 260 bis IL. Demolombe, XXVIII, 
106. Maread6, IV, 867. Pană. fi., 1, 6207. M. Planiol, op. 
cit. II, 656. Art. 565 de Ante-proectul Codului japonez este 
formal în această privință,
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1156, $ 1 nu vorbește numai de perirea lucrului 1), dar 
încă de scoaterea lui din comerciu 2) și de perderea lui 
astfel în cât absolut să nu se mai știe de existenţa lui 3). 

Dacă lucrul consacrat usului public reintră earăși în co-Regăsirea lu- 
merciu prin o împrejurare oare care, sau dacă lucrul per-euluiperdut. 
dut se regăsește mai tărdiu, obligaţia va renaşte și debi- 
torul va trebui să'l restituească creditorului. In casul întăi 
însă, creditorul nu va avea drept la lucru, dacă ela pri: 
mit despăgubirea ce'i acordă legea de expropiare4). 

Dacă lucrul care făcea obiectul obligaţiei n'a perit,Amestecarea 
nici Sa perdut, ci a fost numai amestecat cu altele de căz torit eu alte 
tră debitor, sau de o a treia persoană, sau dacă el nu leruri. 
poate fi separat cu uşurinţă, sau a servit la facerea unei noi 
specii, atunci se vor aplica principiile de la adjuncţiune,; 
(art. 504— 507), specificaţiune (art.. 508, 510), sau ames- 
tecare ori confusiune (art. 511 urm) ?). ” 

După art. 1156, perirea sau perderea lucrului nu li-CCasul în care 
berează pe debitor de cât atunci când obligaţia are de o-0blig, ae de 
biect un corp cert și determinat, de ex.: cutare cal, cu-eru nedetex- 
tare casă, ete. De câte ori este vorba de un lucru nede- hat 
terminat în îpso îndividauo, nu poate să fie vorba de. stânge- 
vea obligaţiei prin perirea sau distrugerea acelui lucru, 
pentru că lucrurile nedeterminate nu pot să peară; de a- 
ceea, atât art. 1102 cât şi art. 1156 presupun că obliga- 
ţia are de obiect. un corp cert și determinat. Astfel, dacă 
obiectul obligaţiei este o sumă de bani sau o cantitate de 
producte, aceste lucruri determinânduse numai la predarea 
lor, când sunt numărate, cântărite sau măsurate, obligaţia 

1) Perirea lucvului; de ex: animalul datorit a murit. 
2) Scoaterea lucrului din comereiu ; de ex: lucrul datorit, a fost 

expropriat pentru causă de utilitate publică (vedi L. din 9 
Fevr. 1900, care modifică legea din 20 oct. 1864). Monit. 
of. No. 251 (1900). Cpr. M. Planiol, op. eit., II, 648. 

3) -Perderea lucrului ; de ex.: lucrul a fost răpit de la debitor 
prin violență de niște furi. Cpr. Pothier, II, 656. Mourlon, 
TI, 1461. 

:) 'Toullier D., IV, partea 1, 477. Pand. fe., 1, 6209.—La Ro- 
mani, chestiunea era controversată în caz de stângerea obli- 
gaţiei prin consacrarea lucrului unui uz public. Cpr. Vinnius, 
asupra $ 2, Instit., 3,19, De inutilibus stipulationibus, No. 10. 
Cpr. Daranton, XII, 507. Pand. fr., 1, 6210. Larombiăre, 
IV, art. 1302, No. 8, Veqi t. ÎI, a Iner. noastre, p.528 urm, 

x 
—
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nu se poate stenge prin perderea lucrului, pentru că genus 
aut quantitas non perit !), şi asemene lucruri pot fi înlocuite 
prin altele. Pentru ca o obligaţie având de obiect un lu- 
cru de gen (0bligatio in genere) să nu poată fi executată, 
trebue să presupunem dispariţia întregului gen, ceea ce se 
va întâmpla foarte rar; cum ar fi, de exemplu, când cutare 
lucruri au fost scoase din comerţ, în interesul siguranţei 
publice, sau lovite de un monopol 2). 

„ Casul în care Soluţia de mai sus se aplică însă numai la obligaţiile 
oblig. are de 
obiect un gen 

limitat, 

Oblig. de a 
tace sau de 
a nu face. 

care ar avea de obiect un gen nelimitat (genus illimitatum), 
nu însă şi la acele care ar avea de obiect un genus limi- 
tatum. Astfel, dacă m'am obligat a'ţi da unul din vasele 
de vin ce am în pivnița mea, sau unul din caii ce am în 
grajdiu ... uinum de certis, obligaţia mea va fi stânsă, dacă 
toate vașele sau toţi caii au perit prin caz fortuit (art. 
1032, 1033) 53). „Si certos numinos, pută qui în arca sint, 
stipulatus sim, et hi sine culpa promnissoris perierint, nihil 
nobis debeturt 4). 

Din împrejurarea că art. 1156 se referă la obliga- 
țiile care au de obiect un corp cert și determinat, n'ar 
trebui să credem, așa precum pe nedrept se susține de 
unii 3), că. el nu se aplică de cât la obligaţiile de a da, 

) Vegi t. V, p. 187. Cpr. Cas. rom. Bulet. 1876, p. 306, ul- 
timul considerent. 

2) Opr. Boissonade, op. cit., p. 124, No. 635. Baudry, II, 1139. 
Pand. fr., 1, 6214. Demolombe, XXVIII, 753. Mourlon, II, 
1480, nota 2. Bugnet asupra lui Pothier, II, p.359, nota]. 
M. Planiol, op. cit., II, 648. 

3) Cpr. Pothier, II, 659. Baudry, II, 1139. Laurent, XVIII, 
515. Arntz, III, 251. Pana. fr., 1, 6215. Demolombe, XXVIII, 
194. Demante, V, 256 bis Il. Larombire, III, art. 1309, 
No. 5. Aubry et Rau, IV, $ 331, in fine, p. 245. Masst- 
Vergâ, III, $ 576, p. 464, nota 1. — In casul de mai sus 
însă, obligaţia nu se va stânge, dacă arătarea lucrurilor pre- 
vâdute în obligaţie nu este limitativă, ci numai demonstra- 
tivă, ceea ce este o chestie de interpretare a termenilor 
convențiunei. Vedi autorii supră citați. 

4) L. 31, Dig, 45, 1, De verborum obligationibus. 
5) Demolombe, XX VIII, 741 arm.—Vedi însă, în sens contrar, 

Pand. fr., LI, 6201. Bauâry, II, 1138. Mourlon, II, 1480. 
Marcad6, IV, 869. Laurent, XVIII, 509. Demante, V, 256 . 
bis IL. Larombiere, IV, art. 1302, No. 16. Aubry et Rau, IV, 
$ 331, p. 243, t. şi n. 3. F. Herman, III, art, 1302, No.1. 
Giorgio Giorgi, VIII, 131. Boissonade, op. cit, II, p. 19, 
No. 636. Marcel Planiol, op. cit., II, 648, in. fine.
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ear nu şila acele de a face sau dea nu face 1), căci și în 
aceste din urmă obligaţiuni, debitorul poate fi pus în im- 
posibilitate de a'şi indeplini obligaţia sa prin un caz for- 
tuit ce nw'i este -imputabil; de ex.: m'am obligat a'ți face 
un tablou și întâmplarea a făcut că am devenit orb sau 
am perdut mânele ; se înțălege că, în asemenea caz, obli- 
gația mea este stânsă și că nu'ţi voi datori nici daune, 
nici voi fi obligat a faceca alt pictor să'ţi lucreze tabloul: 
Impossibilium nullă est obligatio. Obligaţia mea va fi de 
asemenea stânsă, în ipoteza de mai sus, dacă m'am sevâr- 
șit din viaţă, fiind că asemenea obligaţie nu este de na- 
tură a fi executată de moștenitorii mei ?). 

La noi, nici nu poate fi o discuțiune serioasă în a- 
ceastă privinţă, pentru că, în ultimul $ al art. 1156, care 
nu există în Codul francez, se prevede anume, fără nicio 
deosebire, că obligaţia este stânsă de câte ori indeplini- 
rea ei devine cu neputinţă din o causă ce nu poate fi im- 
putată debitorului. 

Principiul înscris în art. 1156 se aplică și la con- Contracte 3 aleatorii. tractele aleatorii 3). 
Pentru ca perirea sau perderea lucrului determinat,Lipsa de ul 

care face obiectul obligaţiei, să atragă liberarea debitoru-lae pian 
lui, trebue, după art. 1156, ca ea să fi avut loc fără cul- 

  

1) Ezemplu de o obligaţie în care cineva a fost, prin caz fortuit, 
silit a face ceea ce se obligase u nu face : A&vnd dreptul de 
a scoate apă de pe fondul D-tale (art. 623, lit. d C. Cali- 
mach, £77 C. austriac), mă oblig dea nu usa de acest drept 
un timp determinat, şi sunt pus în posiţie prin un incendiu 
de a'mi calea obligația ; alt exemplu : având dreptul de a trece pe fondul D-tale (dritul poticei, a cărărei sau a drumu- 
lui prin loc străin, după cum se exprimă art. 623, lit. a 
din C. Calimach), mă oblig a nu exercita acest drept un 
timp oare care, şi sunt silit de a trece pe fondul D-tale 
din causa unei inundaţii sau altei cause de forţă majoră, 
etc. In toate aceste casuri şi în altele de asemenea natură, 
principiul liberaţiunei debitorului prin imposibilitatea de a 
se abținea, se aplică deci nu numai la obligaţiile de a face, 
dar şi la acele de a nu face. De aceea, art. 561, $ 2 din 
Ante-proectul Codului japonez, este formal în această pri- 
vinţă. Opr. Boissonade, op. cif., II, p. 1725, 126, No. 637. :) Cpr. Delsol, plic. €lâment. du C. Napolton, II, p. 552. 

5) Opr. Pana. fr. 1, 6204. Giorgio Giorgi, Teoria delle obbliga- zioni,ete., VIII, 130, Larombiăre, IV, art. 1302, No. 18. 

52



818 CODUL CIV.—CARTEA III.— TIT. IIL.—0AP, VIIL—S-a VI-a. —ART. 1156. 

pa debitorului, adecă prin caz fortuit ?), şi chiar fără /ap- 
tul lui (art. 1082, 1102)2). 

Casul fortuit Mai mult încă, casul fortuit care a adus perirea lu- 
care a adus „., : -: . a i 3 : i perirea lu- CI ului datorit, nu trebue să fie consecinţa culpei sau negli 
cerului nu tre-genței debitorului, precum ar fi, de exemplu, în casul în 
bue să fie . ; . pp : a “torul ap consecinţa Cre lucrul datorit ar fi fost furat, pentru că debitorul ai 

culpei debi- fi neglijat de a'l pune în. loc sigur, căci, în asemenea caz, 
torului. debitorul va despăgubi pe creditor conform dreptului co- 

mun (art. 995, 999)5). 
Luarea casu- Debitorul va fi de asemenea responsabil și va despă- 
lui fortuit a-i editor 4 . „A -i “ni supra debi- SUbi pe creditor de câte ori el ar fi luat casurile fortuite 

torului,“ asupra lui, asemene convențiune fiind validă (art. 969, 
1156, $ 2, 1460)4). 

1) Vedi asupra casului fortuit sau forţei majore, supră, p. 347 
um. şi tabla analitică a vol. V, vo Caz fortuit. 

*) Cpr. Pothier, II, 661. Pand. fr., 1, 6217. Baudry, 11, 1140. 
„ Demolombe, XXVIII, 762. Laurent, XVIII, 519. Demante, 

V, 256 bis IIL. 'P. Huc, VIII, 180. Acollas, II, p. 916. 
Mareade, IV, 863. M. Planiol, op. cit., IL, 650. Vedi şi su- 
pră, p. 345, 346, 512, 513. Vedi şi t. V, p. 192, 9. 

*) Cpr. T. Huc, VIII, 180. Baudry, II, 884, 1140. Vedi t. V, 
p. 192, 330, 417, 418 şit. VI, p. 347, nota 5; p. 355, ete. 

*) Cpr. Demolombe, XXVIII, 776, 116 bis. Pand. fe., [, 6934, 
Baudry, II, 884, 1140. T. Huc, VIII, 180. 'Phiry, III, 90. 
Planiol, II, 654. Vedi şi supră, p. 356. Debitorul poate lua 
asupra'şi nu numai o specie de casuri fortuite (L. 13, $ 5, Dig., 
Locati conduceti, 19, 2), dar încă toate casurile fortuite în 
genere (L. 6, Cod., De pigneratitia actione, 4, 24), chiar şi 
acele extraordinare și neprevedute (art. 1461). Cpr. Cas. 
rom. Bulet. 1895, p. 876 şi Curierul judiciar No. 97 din 
1895. Baudry et Barde, Oblig., 1, 464.—In ori ce caz, ase- 
menea clausă constituind o derogare de la dreptul comun, 
trebue să resulte din convenția espresă a părţilor (art. 
1460), din o clausă particulară a contractului, după cum dice 
Pothier (II, 668). Cpr. Demolombe, XXVIII, 776 bis. Lau- 
rent, XVIII, 516. Pand. fr., 1, 6236. Veqi şi supră, p. 356, 
nota 2. Clausa prin care debitorul iea asupra'şi casurile 
fortuite are în genere un caracter comutatif, debitorul pri- 
mind mai tot-deauna ceva în schimbul viscurilor ce iea asu- 
pră'şi. Dacă însă debitorul nu trage absolut nici un folos 
din această clausă, precum ar fi, de exemplu, în casul în 
care depositarul ar fi luat asupraşi casurile fortuite făță 
de deponent, .0 asemene clausă ar constitui o convenţie cu 
titlu gratuit, căreia prin urmare se vor aplica toate regu- 
lele de fond privitoare la liberalități. Cpr. Pothier, TI, 668. 

“TD. Huc, VIII, 180. Laurent, XVIII, 516. Demolombe, 
XXVII, 119. Demante, V, 257 bis. Pand. fr., 1, 6935.
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Debitorul care se va pretinde liberat prin perderea At. 116,53. 
corpului cert și determinat ce făcea obiectul obligaţiunei, 
va trebui, ca, ori ce reclamant, să'și dovedească reclamațiu- 
nea sa (art. 1169), adecă să stabilească nu numai faptul 
material a perirei sau perderei lucrului, ci distrugerea lui 
prin caz fortuit sau forță majoră (art. 1082, 1169, 1434, 
$ 1, 1435, 1475 C. 0, 425 C. com.)!). 

Dacă creditorul pretinde că, cu tot casul fortuit, de- 
bitorul trebue să fie responsabil, pentru că a comis o culpă, 
el este acela care va trebui să dovedească culpa ce aleagă: 
Reus în excipiendo fit actor ?). | 

Intr'un caz și în altul, dovada va putea fi făcută a- 
tât prin marturi cât și prin presumțiuni, fiind vorba de 
o chestie de fapt 3). | 

Art. 1156 mai cere încă, pentru ca perderea lucrului Perderea lu- 
datorit să atragă liberarea debitorului, ca ea să se fi în-rului trebue 
tâmplat înaintea punerei sale în întărdiere, fiind că, după plat înaintea 
cum am spus-o de mai multe ori 1), faptul de a nu se con- punerei în 
forma punerei în întărdiere este o culpă din partea lui debitorului. 
(art. 1044, $ 2, 1074, $2, 1102, 1156, 1479, 1601,etc.). 
(ui în mora est culpa non cacat. Legea presupune, în a- 
dever, că dacă lucrul ar fi fost predat debitorului la tim- 
pul convenit, el n'ar fi perit la dânsul. 

Punerea în întărdiere implică, deci, că perderea lucrului 
se datorește culpei debitorului, ceea ce îl face responsabil 5, 

m toate acestea, chiar în asemenea caz, debitorul nu 
va suferi consecințele perderei lucrului prin caz fortuit; 

  

Mourlon, II, 1477, nota 1. Acest din urmă autor dice că 
asemenea clausă este supusă nu numai regulelor de fond, 
dar şi acelor de formă privitoare la liberalităţi. 

*) Cpr. Pothier, II, 656.'T. Huc, VIII, 183. Pand. fr., 1, 6218. 
Laurent, XVIII, 520. Cas. belg. Sirey, 92. 4. 31. Cpr. art. 
1730 C. Calimach (1298 C. austriac); art. 282 Cod. german. 

:) Cpr. Pothier, II, 656. Arntz, III, 62. Thiry, III, 90. Maread;, 
1V, 863. Laurent, XVIII, 520. Demante, V, 258 bis. M. 
Planiol, II, 651. 

% Cpr. Cas. rom. S-a II, Dreptul din. 1898, No. 44 şi Bulet. 
anul 1898, p. 814. Vedi și supvă, p. 356, text şi nota 5. 

+) Vedi supră, p. 150, t. şi nota 3; p. 183 şi 355, nota 4; p. 
492 şi 513. Veqi şi t. V, p. 193, nota 2. 

* Cpr. Pand. fe., 1, 6230. Laurent, XVIII, 522. Demolombe, 
XXVII, 712. Duranton, XII, 501. Larombiăre, IV, art. 
1302, No. 10. Baudry, II, 886, 1140. 'T. Huc, VIII, 182. 
Phiry, III, 90. Cpr. IL. 82, $ 1, Dig., Deerb. oblig. 45, ].
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de câte ori va putea dovedi că lucrul ar fi perit și la 
creditor, dacă i sar fi dat (art. 995, $ 1 şi 1156, $2). 
Această soluţie se întemeiază pe echitate 1). 

Chestiunea de a se şti dacă lucrul ar fi perit și la 
creditor este o chestie de fapt, carese va decide după îm- 
prejurări de judecătorii fondului. Ori ce dovadă şi chiar 
simplele presumţiuni sunt admisibile în această privinţă 2). 

Casul în care Art. 1156 presupune numai un singur debitor ; însă 
lucrul perit se poate întâmpla ca să fie mai mulți codebitori solidari era datorit ada + : de mai mulţi (art. 1039 urm.). In acest caz, perderea întâmplată prin 
debitori so- culpa sau în urma întărdierei unuia din ei, nu liberează 

lidari. pe ceialalţi (art. 1044). Culpa unuia din debitori solidari 
este deci oposabilă codebitorilor sei (art. 1044) 3). A/ferius 
factum altevi quoque nocet (L. 18, Dig., 45, 2, De duobus 
reis). 

Casul în care Dacă lucrul a perit prin culpa sau faptul unuia din 

uiiuă beritdebitorii nesolidari, ceialalți sunt liberaţi, fiind că faptul 
nuia din de-Sâu culpa unuia din ei este un caz fortuit în privinţa ce- 

bitori ne- lorlalţi 4). 
solidari. - . a a NR , Oblig. indivi- Această soluţie este admisibilă chiar în privinţa obli- 
sibile. — gațiilor indivisibile. Prin urmare, de câte ori lucrul care 

făcea obiectul acestei obligaţiuni a perit prin culpa unuia 
din debitori, obligaţia nu se perpetuă de cât în privinţa 
debitorului culpabil, ceialalţi fiind cu desevârşire liberaţi 5, 

Liberarea fi- Perderea fortuită a lucrului datorit liberează pe fi- 
dejusorului.dejusor, pentru că ea liberează pe debitorul principal €) ; 

perderea întâmplată din culpa debitorului principal nu li- 

1) Cpr. L. 14, $ 1, Dig., 16, 3, Deposit, vel contra; L. 12, $ 
4, Dig., Ad exhibendum, 10, 4; L. 41, $ 6, Dig., XXX, De 
legatis, |; L. 15, $ 3, Dig., De rei vindicatione, 6, 1. Vegi 

„Şi Pothier, II, 664, | 
:) Cpr. T. Huc, VIII, 182. Pand.tr. 1, 6232. Laurent, XVIII, 

922. Demolombe, XXVIII, 774. Larombiăre, IV, art. 1302, 
No. 11. M. Planiol, 11, 652. 

3) Cpr. Pothier, II, 667. Mourlon, II, 1473. Laurent, XVIII, 
521. 'T. Huc, VIII, 181. Pand. fr., I, 6226. Vegi şi supră, 
p. 183 şi 954, 4. 

1) Pothier, loco cit. 'T. Huc, VIII, 181. Pand. fr., 1, 6297. 
Laurent, XVIII, 521. Duranton, XII, 511. Cpr. L.48,$1, 
Dig., 30, De legatis, |. 

3) Mourlon, II, 1300 şi 1472. Pand. fr., 1, 641 şi 6228. Bau- 
dry, 1, 1002. 'Thiry, ITI, 34. 'T. Huc, VII, 365, p. 486. 

„Veţi şi supră, p. 254, 955. 
%) Baudry et Wahl, Cautionnement, 1163.
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berează însă pe fidejusor, pentru că acel care garantează 
pe debitorul unui corp cert şi determinat, garantează şi 
obligaţiile secundare care derivă din obligaţia principală 
ce incumbă debitorului, obligânduse a pastra lucrul pănă 
la tradiţia lui, sub pedeapsă de daune-interese (art. 1074, 
1657)!). 

De câte ori însă lucrul datorit a perit prin faptul fi- 
dejusorului, debitorul principal este cu desevârșire liberat, 
și creditorul nu are acţiune de cât în contra fidejusorului, 
căci dacă fidejusorul se obligă pentru debitor, debitorul nu 
se obligă pentru fidejusor, și în privinţa debitorului, fap- 
tul fidejusorului este faptul unui al treilea, adecă un caz 
fortuit 2). 

Aceeaşi soluţie este admisibilă de câte ori fidejuso- 
rul este solidar, afară de casul când un asemenea fideju- 
sor ar fi considerat ea un debitor solidar 2). 

1 

In fine, ultima condiţie cerută pentru ca perderea Art. 1156, Ş 
ultim. corpului cert și determinat să atragă liberarea debitorului, Disposiţie 

este ca acesta să nu fie debitor al lucrului în virtutea unui relativă la 
furt. Ultimul paragraf al art. 1156 prevede, în această bu 
privinţă, că ori în ce chip ar peri sau s'ar perde lucrul 
furat, perderea sa nu libereză pe cel ce l'a sustras de a 
restitui prețul. Motivul acestei disposițiuni riguroase, edic- 
tată odio furum, este că 'furul având o posesiune de rea 
credință, este tot-deauna în întărdiere: Semper fur moram 
facere videtur 3). Este deci de prisos de a'l mai pune în întăr- 
diere prin o somaţie sau alte acte equipolente, delictul co- 
mis de dânsul obligându'l a restitui imediat lucrul sustras. . 

Această disposiţie fiind excepţională, nu poate fi în- Inşălăciune, - 
abuz de în- tinsă la casurile de înșătăciune sau de abus de încredere 5). oredere. 

1) Pothier, II, 665. Baudry et Wabl, op. şioco cit. Pand. fe. 1, 
6229. 'T. Huc, VIII, 181. Mourlon, II, 1474. Laurent, XVIII, 
521. Cpr. L. 9%, $ 1, Dig., 46, 3, De solutionibus. 

:) Baudry et Wabl, op. cit., 1164. Pand. fv., I, 6229. Mourlon, 
N, 1415. T. Huc, VIII, 181. 

3) Cpr. Baudry et Wahl, op. cit., 1164. 
*) L. 8, Ş$ 1, în fine şi L. 20, Dig, 13, 1, De condictione fur- 

tica. Vedi şi supră, p. 355 t. şi nota 5. 
5) T. Huc, VIII, 184. Pand. fr. Oblig., L, 6244. Demolombe, 

XXVIII, 184 bis. Larombitre, IV, art. 1302, No. 14. G. 
Giorgi, VIII, 136.—Art. 562 din Ante-proiectul Cod. japonez 
prevede că acel care este obligat la restituirea lucrului al-



892 CODUL CIV.—CARTEA III.—TIT. III.—CAP. VIIL.—S-a VI-a—ART. 1136, 

Casul în care Furui, în mâna căruia lucrul furat ar fi perit prin 
farul poate fi ti "ap x x K | scutitide xes-CâZ fortuit, n'ar putea să se scutească de respundere dove- 

pundere. dind că lucrul ar fi perit și la proprietar, dacă n'ar fi 
Controversă țost, furat, căci prin comiterea furtului care'l face debitor, 

el s'a supus de bună voe condiţiei celei mai riguroase pe 
care poate s'o iee asupra lui acel care contractează obli- 
gația de a restitui un lucru, luând casurile fortuite asupra'și 
și renunțând la ori ce posibilitate dea putea fi descarcat 

"de respundere 1). 
Atât autorul furtului cât și moștenitorii lui 2) vor 

restitui deci, în ori ce caz, valoarea ce lucrul furat avea 
în momentul comiterei furtului, dacă el a perit la fur în 
urma, Viciului de care era atins, pe când se afia încă în 
mânele proprietarului. Dacă însă lucrul furat a dobândit 
o valoare mai mare în mânele aceluia care '] sustrăsese, 
furul fiind obligat a'1 restitui cu toate înbunătăţirele sale, 
de aici resultă că preţul ce se va restitui va fi acel ce 
lucrul avea în momentul perirei sale, pentru că altfel 
proprietarul ar primi mai puţin de cât valoarea lucru- 
lui seu 5). 

tuia în basa unui delict, este tot-deauna de drept pus în în- 
tărdiere. , 

) Pothier, II, 664, in fine. T. Huc, VIII, 184. Baudry, II, 
1143. Thiry, III, 90. Boissonade, op. cit., II, p. 729, No. 
642. F. Herman, III, art. 1302, No. 31. Laurent, XVIII, 

„523. Mourlon, II, 1478. Demante, V, 259 bis. Pand. fr., |, 
6240, 6241. Demolombe, XXVIII, 182. Larombitre, IV, art. 
1302, No. 14. Maread6, IV, 866. Acollas, II, p. 916. 'Toul- 
lier D., IV, partea I, 468. Masse-Verg€, III, $ 576, p. 465, 
text şi nota 9. G. Giorgi, VIII, 135. M. Planiol, Il, 653. 
Cpr. IL. 19, Dig., 43, 16, De vi et de vi armata ; L. 2, Coa., 
4, 8, De condictione furtiva.—Contră. Duranton, XII, 506. 
Aubry et Rau, IV, $ 331, p. 244, t. şi nota 6. 

*) Demolombe, XXVIII, 784. Larombiăre, IV, art. 1302, No. 
14. Pand. fr., L, 6244. Masse-Verg6, III, $ 576, p. 465, nota. 
9.—Contră. 'Toullier D. IV, partea I, 468. După acest din 
urmă autor, obligaţia restituirei n'ar fi aplicabilă de cât în- 
suș furului, nu însă şi moştenitorilor sei. Această din ur- 
mă părere este însă inadmisibilă, pentru că fiind vorba, 
în specie, de o respundere bănească şi civilă, asemenea obli- 
gaţie trece la moștenitorii defunctului, ca ori ce obligaţie 
în genere. 

3) Cpr. Pand. fr., 1, 6245. Duranton, XII, 506. Mass6-Vergs, 
„III, $ 576, p. 465, nota 9, în fine.
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Care este efectul perderei sau perirei totale a lucru-Efectele per- 
lui datorit ? derei luoru- lui datorit. De câte ori condiţiile mai sus expuse sunt îndeplinite,Contraet uni- 
obligațiunea este stânsă. Această regulă nu sufere nici op Ateral. 
dificultate de câte ori obligaţia debitorului derivă din un 
contract unilateral, cum ar fi un împrumut, un deposit, etc. 
Deci, dacă lucrul împrumutat sau depus a perit prin caz 
fortuit în mâna comodatarului sau: depositarului, obli- 
gaţia de restituire care le incumbă este stânsă, şi ei vor 
putea cere de la comodant sau deponent cheltuelele fă- 
cute pentru conservare pănă la perirea lui ID), 

Dacă obligaţia debitorului derivă din un contract Si setat 
nalematic, el este de asemenea liberat, însă cealaltă par- ” 
te trebue să'și îndeplinească obligaţia sa, pentru că per- 
derea lucrului datorit nu aduce desființarea contractu- 
lui, ca în Codul Calimach (art. 1902, corespundător cu art. 
1447 din Codul austriac 2), ci numai stengerea obligaţiu- 
nei debitorului. Această soluţie nu resultă numai din art. 
1156, dar încă din art. 971, partea finală şi 1074, Ş 2, 
după care riscurile sunt în sarcina creditorului: Res perit 
creditori 3). 

Această soluție se aplică numai la obligaţiile de a Oblig. dea 
da, nu însă și la acele de a face, căci în aceste din ee 
urmă, debitorul care se găseşte în imposibilitate de a'şi 
putea aduce obligaţia la îndeplinire, este numai liberat 
prin casul fortuit, fără însă a putea cere de la cealaltă 
parte ceea ce ea îi pyomisese ca echivalent a obligaţiunei 
sale. Motivul acestei deosebiri între ambele obligaţi- 
uni este următorul: În obligaţia de a da, debitorul şi-a 
îndeplinit obligaţia sa, dând lucrului îngrijirea unui bun 
părinte de familie (art. 1080); de aceea, el poate să ceară 
îndeplinirea obligaţiei creditorului, de şi acest din urmă 
nu primește nimic în schimb, din causa forţei majore, care 
a adus perirea lucrului 4); pe când acelaş lucru nu se poate 
dice în privinţa obligaţiilor de a face: debitorul, în ase- 

  

1) Cpr. Demolombe, XXVIII, 792. Pand. fr. 1, 6246, 
2) Vegi supră, p. 813, nota 2. a 
3) Cpr. Baurent, XVIII, 508. Pand. fr.; 1, 6247. Demante, V, 

260 bis IV. Larombiere, III, art. 1302, No. 15. Demolombe, 
XXVII, 793, 794. G. Giorgi, VIII, 138. Mareade, IV, 870. 

2) Vedi t. V,p. 191. :
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Eliminarea 
art. 1303 din 

COD. CIV.—CART. II1.—PIT. III.—CAPIT. VILI.—S-a VI-a—ART. 1156. 

menea caz, nefăcând ceea ce se obligase a face, nu și a 
îndeplinit obligaţia şi, deci, nu poate să oblige nici pe cre- 
ditor ași îndeplini pe a sa; contractul remâne deci neexe- 

„cutat pe de o parte și de alta 1). 
Art. 1303 din Codul fr. impune debitorului astfel li- 

Cod. francez,berat prin perderea lucrului datorit, obligaţiunea de a ce- 
da, creditorului acțiănele în despăgubire ce el at putea să 
aibă relativ la acest lucru. Acest text, care este o remi- 
niscență a dreptului vechiu, în care proprietatea nu se stră- 
muta de cât prin efectul tradiţiei, şi care este copiat din 
Pothier (II, 670), a fost cu drept cuvânt eliminat de le- 
giuitorul nostru, pentru că proprietatea lucrului perit sau 
perdut fiind astădi transferată creditorului prin efectul con- 
simțemântului (art. 971, 1295), acţiunele care pot să isro- 
rească din perderea, lucrului îi aparţin lui, ear nu debito- 
rului; prin urmare, acest din urmă n'are nevoe de a le 
ceda, şi nici n'ar putea chiar să-i le cedeze. 

Art, 1299 c: Tot inutilă, de şi mai corectă, este și disposiţia Co- 
italian. dului italian (art. 1299), care dice că drepturile și acţiu- 

nele relative la lucrul perit, scos din comerţ sau perdut 
fără culpa debitorului, trec la creditor, Passano al sto cre- 
ditore,. căci, încă o dată, aceste drepturi și acţiuni aparţin 
creditorului în virtutea contractului. Cu toate acestea, Dl. 
Degr€ regreta că Codul nostru n'a reprodus această dis- 
posiție a Codului italian 2). Este un singur caz în care 
textul de mai sus ar putea să aibă utilitate, și anume a- 
cela în care păxțile, prin derogare de la art, 971 şi 1295, 
ar fi convenit ca proprietatea să nu fie strămutată de 
îndată prin efectul consimțământului 3), ceea ce se poate 

') Cpr. Laurent, XVIII, 509. Pand. fr., 1, 6248. Demante, V, 
260 bis IV. Marcad6, IV, 870. Larombitre, IV, art. 1309, 
No. li. 
Vedi Dreptul din 1886, No. 42, p. 327. Vedi şi T. Huc, 
VIILI, 185, 186, care se încearcă a da o aplicare practică 
textului francez (art. 1303), eliminat de legiuitorul nostru, 
Marcad€ (IV, 367), dice însă că acest text este un non-sens 
şi că ela fost din inadvertenţă copiat din Pothier. Vedi şi 
Acollas, III, p. 917. Boissonade, op. cit., II, p. 734, No. 646. 
Marcel Planiol, op. cit., II, 655. , 

3) Vedi t. V a lucrărei noastre, p. 166, 167 şi p. 192. Cpr. 
C. Iaşi. Dreptul No. 13 din 1888, consid. de la p. 101. Ber- 
riat St. Prix, II, 4219, 40, 4956. | 

3 
—



PERDEREA LUCRULUI DATORIT.—DREPT INTERNAȚIONAL. 

și ceea ce Codul portughez din 1867 permite prin o a- 
nume disposiţie (art. 715)1), 

Regulele de drept internaţional aplicabile la perderea 
lucrului datorit. 

Această causă de stângere a obligaţiilor nu poate da 
loc la, conflicte de drept internaţional, ea fiind admisă pre- 
tutindene, de oare ce nimene nu poate fi silit a face ceea 
ce este cu neputinţă: A /'impossible -nul mest tenu; Impos- 
sibilium nulla est obligatio (L. 185, Dig, 50, 17, De di- 
versis regulis juvis antiqui). 

Cât pentru întinderea responsabilităței care incumbă 
debitorului din causa culpei ce a adus perderea lucrului 
datorit, sau din causa casurilor fortuite întâmplate în urma 
punerei sale în întărdiere, ea atârnă de legea care cârmu- 
eşte însuș contractul 2). 

  
  ont e.e 

1) Vedi t. V a lucrărei noastre, p. 166, 167 şi 192. Cpr. C. 
Iaşi. Dreptul No. 13 din 1888, consid. de la p. 101. Ber- 
riat St. Prix, II, 4219, 4e; 4956, 

:) Cpr. Despagnet, op. cit, p. 617, 618, No. 315. P. Fiore, 
Diritto internazionale privato, No. 312.
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Addenda et Corrigenda 
(VOLUMUL VI) 

La p. 17, finele notei 2, a se adăoga: Vegi înfră, p. 161. 
La p. 22, finele notei 2, a se adăoga: Vedi înfră, p. 107, 

nota 4, 
La p. 24, finele notei 1, a se adăoga: Vedi înfră, p. 106 

ad nota. 
La p. 25, mijlocul notei 2, după art. 1015 şi 1016 C. civ. 

a se adăoga: Vedi infră, p. 50, t. şi n. 2. 
La p. 32, finele notei 3, în loc de: Vedi și autorii citați 

> 

Ş în nota următoare, a se ceti: în nota 3, p. 33. 
La p. 33, nota 2,a seadăoga: Vedi însă Laurent, XVII, 66. 
La p. 40, nota 1, după Dreptul din 1889, No. 79, a se a- 

dăoga: Vegi şi C. judiciar din 1900, No. 12 p. 97, nota 1. 
La p. 40, nota 1,.după Pand. Period. 98, 5, 16, a se adă- 

oga: Sirey, 900, 1, 283 și Journal Chunet, anul 1898, p. 197. 
La p. 42, finele notei 1, a se adăoga: Vedi și G. Danie- 

lopol, Gazeta avocaţilor, anul 1897, No. 2. 
La p. 51, finele rândului 14, a se ceti: debitorului, în loe 

de debitroului, 
La p. 53, nota 2, la finele rândului 18,a se adăoga : Vedi 

Dreptul No. 23 din 1900. 
La p. 64, nota 3, rendul 6,aseadăoga: Vedi înfră, p. 347. 
La p. 65, finele notei de la p. precedentă, a se adăoga : p. 

341 urm. 
La p. 66, nota 2, a se adăoga: Vedi şi t. V, p. 193, q. 
La p. 80, nota 1, rândul 8, după Demante, V, 102 bis 1V, 

a se adăoga: şi t. VII, 11 bis X. 
La p. 89, ultimul rând alnotei 3, ase adăoga: Vedi p. 367. 
La p. 90, finele notei de la p. precedentă, a se adăoga 

după art. 1081: p. 367. 
La p. 91, finele notei 1, a se adăoga: şi p. 501, nota 2. 
La p. 91, nota 3, rândul 3, după D. P. 58. 1 451, a se 

adăoga : Cas. rom. Dreptul din 1890, No. 30. 
La aceiaş pag., finele notei 3, a se adăoga : Cpr. C. Bucu- 

vești (decisie casată). Deptul No. 30 din 1890. 
La p. 92, nota 2, a se ceti: de pactis, în loc de: de paetis. 
La finele acestei note, a se adăoga: Veţi şi infră, ast. 

1107, $ 1, in fine, p. 615, nota i.



La p. 92, finele notei 3, a se adăoga: Vedi infră, p. 301, 
nota 3. 

La p. 106, nota de la p. precedentă, la finele rendului li, 
a se adăoga: Cpr. art. 2177 Cod. german. 

La p. 107, finele notei 6, a se adăoga: și infră, p. 501, 
nota 2. 

La p. 108, la finele rendului 13, a se adăopa : Veqi înfră, p. 
503, nota 2. 

La p. 108, finele notei 1, a se adăoga: Vedi p.507, n. 1 şi 2. 
La p. 114, în ultima notă marginală, a se ceti: art. 1889 

C. civ. în loc de C. Calimach. 
La aceiaș pag., la finele notelor 3 şi 4, a se adăoga:: Vedi 

infră, p. 361. 
La p. 120, nota 1, rândul 7, după cuvintele: Pand. Period. 

98. 2. 571, a se adăoga: 'Trib. federal elveţian, Sirey, 91. 4. 1. 
La p. 124, finele notei de la p. precedentă, după cuvintele: 

Dr. comm., VII, 251, a se adăoga: Pana. fi, 1, 5772. | 
La p. 125, nota îi, rândul 4, după cuvintele: Pand. îv., | 

1399, 14178, a se adăoga: şi 5171. 
La p. 129, nota 3, rândul 2, a se ceti: imobilului, în loc 

de: imobiluiui. | 
La p. 131, rândul 3, a se adăoga: Vedi infră, p. 512. 
La p. 132, nota 3, inceputul rândului 3, după 1479, a se 

adăoga : şi 5514. 
La p. 150, nota 3, rândul 3, după p. 183,a se adăoga : 

şi p. 855, n. 4; 499, n. 4. 
La p. 157, finele rândului 13, a se adăoga: Veqi infră, p. 232. 
La p. 158, nota 1, rândul 11, după cuvântul comercial, a se 

adăoga : Cpr. Cas. rom. Dreptul No. 48 din 1899. 
La p. 111, notă 3, după Thiry, III, 21,a se adăoga: şi 75; 

după Demolombe, XXVI, 193, a se adăoga : şi XVIII, 263 ; după 
T. Huc, VII, 304, a se adaoga: şi VIII, 107. 

, La p. 116, finele rândului 13, a se adăoga: Vedi infră, 
p. 254. 

La p. 185, finele notei 1, a se adăoga: p. 282. 
La p. 189, nota 1, rândul 3, în loc de art. 1838, a se ceti: 

art. 1038. 
La p. 198, nota 3, rândul 19, în loc de: acelaşi soluţie, 

a se ceti: aceiaş soluţie. 
La. aceiaș pag. şi notă, patru rânduri mai la vale, în loc 

de sirkt, a se ceti mwirkt. - 
s La p. 200, la finele rândului 11, a se adăoga: Veţi infră, 

p. 810. | 
35 aceiaş pag., nota Î, in fine, a se adăoga: Vedi infră, 

p. € 9. 

La p. 205, nota 1, a se adăoga: Pand. fr., 1, 4319. 
La aceiaş pag., nota 3, după Lavombiăre, II, art. 1214, 

No. 1, a se adăoga: şi III, 1251, No. 48. 
La p. 219, nota de la p. precedentă, rândul +, după D.P. 

10. 2. 222, a se adăoga: 'Tribun. Genăve. Sirey, 84,4, 31. 

3 
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La p. 221, nota 7, după D. P.93. 2. 115, a se adăoga: 
Trib. Geneve. Sirey, 85, 4, 31. 

La p. 255, nota 1, a se adăoga după 183: şi 820 ; la finele 
notei 2, a se adăoga :-și 6228. Vedi și infră, p. 820; la nota 5, 
după Baudry, II, 1002, a se adăoga: şi 1472. 

La p. 251, n. 3, a se adăoga: C. București. Dreptul No. 
40 din 1894. 

La p. 261, nota de la p. precedentă, începutul rânâului 6, 
a se adăoga: Despagnet, Dr. intern. (1899), 962. 

La p. 263, nota de la p. precedentă, în loc de Laurent 
XXV, a se ceti XXIV. 

La p. 269, nota 3, finele rândului 6, a se adăoga: p. 384 
nota |. 

La p. 210, finele rândului 9, a se adăoga: Veqi p. 383. 
La p. 319, a treia notă marginală, în loc de: art. 251. 

german, a se ceti: art. 521. | 
La p. 326, nota 2, rândul '9, în loc de nogotiie gestis, 

a se ceti: de negotiis gestis. 
La p. 335, n, 3, rândul 7, după: D.P. 82.2. 81 urm. a 

se adăoga: Vedi înfră, p. 318, 314. 
La p. 344, finele notei 6, a se adăoga: Vedi infră, p. 814. 
La _p. 355, finele notei 5, a se adăoga: Vedi infră, p. 821, 

t. şin. 5. 
La p. 356, nota 5, după Dreptul din 1898, No. 44, a sea- 

dăoga: Bulet. Cas., anul 1898, p. 814. 
La p. 364, nota 3, după T. Huc, VII, 119, a se adăoga;: 

Vedi infră, p. Dl, ad nota. . 
La p. 361, finele notei 3, a se adăoga: Vedi şi infră, 

40%, t. şi n. 3. ” 
La p. 314, nota 2, a se adăoga: Cpr. 'Trib. Covurlui, Drep- 

, 

) 

tul No. 925 din 1899. 
La p. 39%, n. 1, r6ndul 7, după: D. P. 99. 1. S5, ase a- 

dăoga : şi 135; ear la rândul următor, după: Dreptul din 1819, 
No. 32, a se adăoga: Trib. Bacău. Dreptul din 1899, No. 50. 

La p. 414, finele notei 1, a se adăoga: Cpr. Acearias, 
Dr. rom., II, p. LOLI, nota. 

La p. 430, începutul rendului 6, după cuvântul contractată, 
a se adăoga: (art. 1904 C. Calimach). 

La p. 431, finele notei 2, a se adăoga: p. 485 urm. 
La p. 442, la finele notei 2, a se adăoga: şi înfră, p. 455, n.2 
La p. 461, la finele penultimului rând din text, a se adă- 

osa: Vedi înfră, p. 466. 
La p. fii, n. 4, finele rândului 3, a se adăoga: Cpr. Cas. 

fr. D. P. 900. 1. 33. 
La p. 480, nota 4, rândul 4, după p. 240 și 1103, a se adă- 

oga: C. judiciar din 1900, No. 19. 
La aceiaş pag., finele notei 5, a se adăoga: p. 565. 
La p. 481, rândul 22, în loc de: intreaga sumă poprită, a 

se ceti întreaga sumă datorită.



La _aceiaș pag., finele notei 1, a se adăoga : Laurent, XVIII, 
429. Vedi şi infră, p. 780 urm. 
| La p. 482, finele n. 1, a se adăoga: Vedi şi D. P. 1900. 
„45. 

La p. 483, nota 1,a se adăoga: Cpr. C. din Bucureşti. 
Dreptul din 1900, No. 93. 

La aceiaş pag., nota 2, ultimul rând, a se adăoga: Cas. 
„rom. C. judiciar din 1900, No. 19. 

La p. 488, finele n. 1, a se adăoga: Vegi infră, p. 514. 
La p. 489, nota 2, finele rendalui 12, în loc de Thiry, IV 

162, a se ceti: Thiry, III, 82 şi IV, 162. 
La p. 495, nota 2, ultimul rând, după: Sirey, 73. 1. 97, 

a se adăoga: Vedi şi infră, p. 6514. 
La p. 496, nota 3, rendul 2, după: D. P. 82. 1. 358,a se 

adăoga : Vedi şi Cas. rom. Bulet. Cas. anul 1895, p. 1246. 
La p. 498, rândul 10, în loc de: C. pen. belg. în 1867, a 

se ceti: din 1867. 
gura p. 499, nota 1, finele rândului 3, a se adăoga,: şi infră, 

p. 096. 
La p. 504, nota 1, rândul 9, în loc de Luarent, ase ceti: 

Laurent, 
La p. 505, la rândul 18 din text, în loc de: 502 Pr. pen. 

a se ceti: Pr. ciz. 
| La p. 508, finele notei 1, a se adăoga: Cpr. Cas. rom. C. 

judiciar din 1900, No. 19. 
La aceiaş pag., nota 2, a se adăoga: Vedi şi infră, explic. 

art. 1152, p. 780 urm. . 
La p. Dil, finele notei î,a se adăoga: C. N. 'Poneanu, 

Falimentele, partea I, 19, p. 14. V. şi C! judiciar din 1900, No. 9. 
La p. 921, nota 1, rândul 6, după Dreptul din 1882, No. 83, 

a se adăoga: Veţi și infră, p. 621, nota 1. 
La p. 533, n. 4, după: Dreptul din 1891, No. 49 şi 82, ase 

adăoga: Dreptul din 1900, No. 93. 
La p. 058, n. 2, finele vendului 8, a se adăoga: Vedi infră 

p. 797, n. 2. 
La p. 729, n. 5, în loc de supră, p. în nota 3,a se ceti: 

supră, în n. 3. 
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pe nedrept despoeat de lucrul seu. 

A doua excepţie.—Casul cererei în restituire 2 unui 
deposit neregulat , 

A treia excepție. —Casul unei datorii declarată ne- 
sezisabilă 

A patra excepţie. — Datorii "de împosite cătră Stat, 
Comună sau Judeţ 

Excepţiuni întemeiate pe drptul celot de al treilea 
(art. 1152) 

Excepţiuni care derivă din voinţa păriilor . 
Despre renunțarea la compensaţia legală (art. 1153) 
Cum se îndeplineşte compensaţia şi care sunt efec- 

tele sale (art. 1144, 1151) 
Despre compensația facultativă şi efectele sale 
Despre compensaţia judiciară sau reconvențională 

şi efectele sale 
Regulele de drept internațional aplicabile la com: 

pensaţie . . . . 

SECŢIUN EA V 

Despre confusiune.— Definiţie şi casurile în care ea 
are loc . , , 

. 180—'185 
185—"181 
181—'190 

.. 190—195 
. 795—191 

. 198—800 

„800 

„ 802—801 

S37
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Efectele confusiunei (art. 1155) A „S07—812 
Regulele. de drept internaţional aplicabile Ja: con- 

fuziune , „812 

| „SECŢIUNEA VI 

Despre perdeveu lucrului datorit şi despre diteri- 
tele casuri în care îndeplinirea obligaţiei este . impo- 
sibilă (art, 1156) , „812 

Regulele de drept internaţional aplicabile la perde- 
rea lucrului datorit RR . „825 

Addenda et corrigenda MI , , „ 826—830 
Tabla materiilor . „ 830—8393 

„'Pabla numerică a art. explicate î în vol. VI. 839 urm.



TABLA NUMERICA A ARTICOLELOR, 

dirt. 

48 
119 
343 
341 
3485 
390 
399) 
400 j 

4271) 
455) 
443 
454 
496 
504 urm. . 
551 
638 
643 
694 
102 
113 
114 
115 
125 
120 | 
127 | 

explicate in 

VOLUMUL AL VI-lea. 

Cosul Câsril. 

  

Pagina | drt, Pagina 

0 m. | 897 805 
, 465 925 44, 51 

154, n. 1; 465 oz 441, 677 
5 „1186 

„60tşin. 3 | 96 39, 83, n. 1; 85, 
312,321, 465, 152 n. 1; 671 

497 969 „484, 494, 548, 681, 
= 695, 100, 785, 818 

971 79; LA 1; 
+54, n, 1; 465 488 

e a6 1 OT „. 154, n! 14 465 975 j 122, nota 581 

, 500 950 410 nota 

15 | 983 268 
802 | 989 „895 
302 990 324, 325 

, „173 991 , „497 

302.3; Bu | 9% „34, 63, 189 
786 | 998 - 

239 999 | 0, S18 

165 1005 202 
2 . 22, 94 „823, %. şi n. 3; 465 1003) 94 ui 30 urnt. 40 

316,t. şin. 3; | - 10064 urm,,; 430, 435, n. 2; 
467. Sin. | 1007] 43%; 439 

as Ta 1008 
639, 650 1008 „34, 35 urm, 

„933 1 1010 .. 30 urm,, 113 
438, pp i OI 

73 1012 2-48 

315 nota 1014 | ” " - 
Tin. 1 1014 

309
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1015 49 urm., 51, 55 urm,., 13 
nota ; 95, 109, 672 

1016 109, 122 
1018 . 64 urm.; 69 urm, 

18 urm. 
1019 .. 71 urm ; 94,95, 144 
1020 :. ... = "89 urma. 
1021 , 10, 86 urm.; 97, 

108, 302 nota 
1022 . 49, 108 urm. ; 672 
1023 "108 urm. 148 
1024. 118 urm.; 486n.f;. 

412, 195 
10925 . 123 urm.; 512, 149; 

751 
1026 , , 137 urm. 
1027) . 142 urm.; 259,n.1; 
1028 | 315 nota 
1099 137 urm. 
1030 
1031 149 urm. ; 516 
1032 | 
1033 131 urm. ; 816 

1084. . 161 urm. 

a. „161, n. 3; 163 n. urm ; 
1056 € - 189. 1; 948, 690. 
1037 11 
1038 

1040) . Ti4urm.; 1S7n.2 

1041 , , „100 
1042 | 
1043 - : 

19 urm. 104 115 urm 

1045 ] 
1046 119, 403, 405 

10 ! 194 urm, 

1049] | 
1050 196 n.3; 209 urm. 
1051 

1052 

1053 | 201 urm. 638, 
1084 | 641. 650 

1055 

_109%2,$2.. 

  
Art. Pagina 

1056. . 166 n. 1; 188 uwm.; 
_ 194; 690 

1008) 292 urm. 

1059 , 253 um. 
1060 2.931 urm. ;. 233, 

„o? . : 453 n. 1 
1061 , 230, 234 urm. 

pi 
1062 ! 243 urm, 

1064 DR 241 urm. 
1065. .. -: 180 n. 4; 243 urm, 
1066 . 256 urm. 
100 
1068 251 urm. ; 345 
1069 ] | 
1070 „958, 210, 211, 383 
1011 , 216 urm. 230, 
102 , 218 nm. 
1013 301 urm. 
104, $1. . 303 urm, 
1074, 52. t. V, p. 185 urm. 

şi t. VI, 19, 452, 488 
1015 | 
1016 331 urm. 
107 . 
1018) „100,101, 118, 341 
1019 urm. ; 357 arin. ; 3695 
1080 "305 um. ; 317. 

395 321 
1081 | „84, n. 3; 914, 342 
1082 e „ 
1083 | urm. ; 351 urm. 

1084 311 urm. 

105) + 875,876 um; 880 
1081 258, 269, 345, 382 
1055 , 187, n. 2; 362, 

394 urm. 
1059 414 urm. ; 416 urm. 
1090 , "495 urm. 
1091 498 urm. 683, 690 

1. 432 urm. 6173, 153 1092, $ 
şi t. Y, p. 363 urm. * 

. 6 urm 
a ] 

00) 434 nem. 

1095 444 urui.



Art. 

1096 
1097 
1098 
1099 
1100 
1101. 
1102 

1103. 
1104 
1105 
1106 
110% 
1108 
1109 
1110 
Mil 
1112 
1113 
1114 
1115 
1116 
111 
1118 
1119 
1120 
1121 
1122 
1123 
1194 
1125 
1126 
1127 
1198 
1129 
1130 
1131 
1132 
1133 
1134 
1135 
1136 
1137 
1138 

Pagina 

„452 urm; 468 urm, 

418 urm. ; 565 
„484 urm. 

498 urm. 561, n.1; 170 
„51, 488, 512 '513; 

814, 315 
. 513 urm: 

| . 515 urm.; 588 

591 
. 597 urm. 
435, 618—645 

, , 646 urm; 
N 2530, B3L urm.: 
j 533, n. 2 

537 urm. 
542 urm. 

- DT urm. 
551 urm. 
561 urm. 
586 urm. 

, . 5Ti urm. 
; 

5683 urm. 

| 2 60TT, 84 
651 urm. 

| , , 660 urm. 

604 urm. 
, 675 num. 
GTi urm. ; 094 

, 665 wm.; 681 
„619, n. 1 ; 692 urm. 
, , 695 urm, 

. 683 urm., 790,n.3 

m
e
 

689 nrm. 
527,104, 106 urm; 

“Il urm 

| 

  

Art. 

1139 
1140 
1141 
1142 

1143 
1144 

1145 

1146 
1141 

1145 

1149 
1150 
1151 
1152 
1153 
1154 
1155 
1156 

1169 

1479 
1180 

1216 
1217 
192185 

1296 
1942 
1286 
1295 
1991 
1298 
1301 
1305 
1311 
1317 

- 1344 
1362 

„1364 
1365 
1366 
1361 

Pagina 

115 urm. 
, 1160 urm. 
„212, 118 urm. 

118; 120 nmih.; 
193, 1926 urm: 

, 500, 134, 152 
„500, 152, 169, 790 

urm. 901 
„195, 134 urm. 138 

urm. 115 
| 148 rm. 
171,112 urm. ; 19%, 

196, 801 
197, 198 1152, "164, 

165 urm. 
161 urm.; 131 
, 110 "rm. 

194, 195 
780 urm. 
181 urm. 
804 um. 
801 urm. 

355, 356, 441, 488, 
513, 849 urm. 

„903, n. 1; 344, 896, 

433, 443, 680, 192, 819 

i 13, 14 şi tr. fr. p. 395, 
jn. ; 399 t.şi notele 4-7 

| 164 urm.; 168, 169, 
| 199, n. d, 193, 194 

186 
154 

„465 
, 331, n.]. 

259, n. 1; 294'urm; 
396, n. 3; 

594, 

117, 
192, 

465, 

514 
n. l 
259 

, 594 
316, n. 1 
„D992 

566 
N ză nem. 

) 9, n. 2. 99, n.2; 971 
urm, 502 nota ; '509



LB
 

19
 

-l vi, 

1368. 
1310 
1379. 
1393 
1402 
1439 
1488 
104 
1506 

1533 
1536 
1538 . 
1540 
1542 
1550 

1360 
1564 
1565 
1566 
1570 
1576 
1579 
1583 
1584 
1585 
1586 
1588. 

1589 
1590 
1599 
1600 
1602 
1604 
1611 
1612 
1614 
1615 
1616 
1617 

1618) 
1619 
1625 
1636 
1638 

Pagina 

„95 
86 urm. 

"114 
162 
506 
s2 

638 
398 

„337 um. „540, t. şi 
n. 3; "54, 54 
„458 t.şin.3 

458 nota 
456 
320 

, 464 
. 426, + şi n. 2 443, 

n. | şi tom. V,p. 
333, t. şin.2; 340 

, 491! nota, 
„999 
353, n.3 

318, 399 
„1735, 6. şin. 3 
489, t. şin. 2 

'489, 493 
112 

„489 
489, 521 

, 401, n. 1 
. 6 urm., 10, tșin. 

1; 493,4. Sin 2; 404 
. , "390 
119 

31, 318, n. 1 
. „319 

, 119 
(15,n.2 

453, n. d 
„99 
524 

, 520 
1%, t. şi nota 
„.803,n. 2 

15, n. 

319, 350,n.'3 
6 urm., 9; 

6urm, „9, '433 

491 nota ; 

  

1670) 
1671 j 
1672 
1673 ! 
1614 
1681 
1682 
1683 
1684 
1686 
1708 
1113) 
1119 j 
1146 
1710 

1181 
1791 
1192 
1795 
1803 
1805 
1807 
1824 
1831 
1838 
1865 
1870 

„1872 

1885 
1889 
1890 
1895 
1907 
1909 

__ Pagina 

749 urm. 

„500 
9l5n.l 

508, 720 

  

68 urm. 640, 641 

118, 204, 444 

640, 650) 
194, n.1 
218, 120 
481, 682 

1183 
„521 
„958, 268 

511621 

204, 217, 

2TŢ 
56, 58, 63, 14, 

75, 9%, 415 
„559, %, şi n. 3 
16, 129, n, 3 

135 
14. 

415 
500 

586 
„414, 415 

, 505 
156 

186, 362 
362, 403 

179, 185, 186, 187, 249, 
250, 254 

192 

114, 361, n. 2 
95, 447 

, 96 
, 534, t. şi n.9 

95, 9%, 263 nota ; +41, 
409, 414, t. şi n. 2; 

” 68, n.



“Art, 

14 
7,7 

112 
126 
127 
128 
135 
140 
144 
327 
4081 
409 j 
455 urm. 

410 urm. 

Proecdura civilă 

Pagina 

558 

360 
180, 181 

„91, 501, n. 4 
, 501, 506 
131, 199, 510 

, 113 
344 

731, n. ] 
792, 300! nota 

118, t. și n.1ş 796 

468, 419, t. şi 
n. 1; 183 

| 

  

dt. 
463 
466 
502 

004 | 
605 
606 | 

605 ) 
648—-653 
129 
130 

Procedura penală 

Codul penal 

Codul coimereial 

13 î6) 
350 

3, $ 20 . 496, n.3 
4 , 497 
4 , 157, p. Î 
43 363, n. 4; 398 
44 , 108, 498, 5U9 
46 . 479,n. 1; 528, 603, 679 
55 . , - 469 
59 315, 516 
67 | | 87, 88, “nota 
18, $ ultim , 156 

192 „a 430, n. 1 
219 a -516 
211 . 104 
280 . - "164 
298 , 645 
307 „115, 116 
309 - po 160, 4TI 
310 515 

| 
i 

! 

| 
i ! 

  

312 
315 
316) 
517 
318 
320 
323 . 
325|. 
„326 
340 
364 
366. 
310... 
314 
394 
405 
4064 
193 

, 146, n. 2; 

_ Pagina 

483, n. 2 
184 nota 

505 

„549, 551, 5%,n. 2 

564 

661 
115 
116 

. 561 urm. 

dl 

„467 

433, n. 4 

108, 498, 509 
494, 496, 497 

110, 192, 461,468, 
sl, 551 

, 528 
. 565 

435, n. 2; 645 

„397, 398 

126 
116 
309 

169,793 
'32 
455 

636, n. 2; 753 
465 

843
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1874 (art. 114) 

Art. Pagina | Art. Pagina 

425 | | 959 MN . 128 arms 749 
496: - 2 720. 671, n. 9 
439 „258, 259, 268, 269, 163 . . 407, n. 4 

| n. 9: 271 198 urm. . 402, n. 9 
462 . 6117, n.1; 645 9%| 9 
A 645 | 800 ee 182 188 
465 . . . 310 802 . . 120, 121 
506 - „7 310, p.5 845 . 191, n. 2; 199 
601. . 388, nota 528 an. 2 
616 . . , 646 ra ; 
O] en 
680 046 891 A 522, n.3 
113 454, n. 1; 467, 623 90. . 419, n. 1 

Constituţie 

109 40$ 

  
Legi speciale 

Legea din 6 april 1873 p. 
înființarea Credit. funciar ro- . 
mân (art. 54) .510t.şin.1 

Legea din 3 aug. 18760 p. 
organ. casei de consemnaţie 

501 
“Regul. din 30 noemv. 1876 

pentru serviciul casei de depu- 
neri, etc. , , 451 - 

Regul. vămilor din 15 lunie 
„ 49%6,n. 3, 

Legea din 6 april 1877 p. 
organizarea şi administr. tea- 
trelor . . 352, nota 

Legea. din 2() fevr; 1879 a- 
supra elausei penale . 175 
n. 3; 185, 9281 urm.; 383,393, 
394, 396, 399, t. şin. 4, 413 

. (art. 3) . 4l4 urm. 
416 urm. 

Legea din 11 april 1880, 
modificată prin legea din 21 iu- 
nie 1890 şi 31 mai 1892 . 495 

Legea din 1 Martie 1881 
“(aşa disă Grădişteanu) . 196 

Legea din. 7 april 1881 a- 
supra străinilor 352 nota.   

Legea din 28 iunie 1981 a- 
supra magasiilor generale, mo- 
dificată prin L. din 6 iulie 
189% . „.4%,n.3 

Legea din 9 dechemb. 1882 
p. modificarsa art. 1589 C. 
civil 383, 365, n. 2; 390 

- Legea. din 20 ianuar 1883 
şi Repul. din 1893 p. oprirea 
lotăriilor 433, n. 4 

Legea din 21 ienuar 1983, 
p. titluri la purtător perdute, 
distruse, furate . 469, teit 

şi nota 2 

Legea p. autentificarea ac 
telor din 1886 (art. 8) 451, n. 

. (art. 12 şi 20). DĂ 
Legea din 17 martie 1890 

491, 494 

Leg ea asupra poliției v6na- 
tului “din 9 nov. 1891. 365,n.2 

Legea din 28 mai 1893 a- 
supra toemelelor de lucrări a- 
gricole (art. 2) - 115, t. şin. 

; 386, n. ] 
Legea din 15 dechem. 1894



At. Pagina 
asupra alienaţilor (art. 32, 35) 

465 
"Legea, diii 20 iunie 1895 p. 
modificarea Codului de co- 
me'ţ . , „461 

Legea judecător iilor de pace 
din 1896 (art. 33) . 499, 501 

„. (art. 5T) 199, m. 1 

Ant. Pagina 
Legea din 9 fevr. 1900, care 
modifică L. din 20 Oet. 1864 
asupra expropriărei, $15,n. 2 

Legea timbrului din 24. fe- 
vruar 1900 . 119, n. 4 
Legea din. 10 martie 1900 p. 
modific. procedurei civile (art. 

Legiuiri vechi 

Pravila lui M. Basarab 

Capit. 281 387, n. 1 
Sobornicescul hrisov din 

11765 (modif. la 1839 sub M. 
Sturza) 8 nota 

Ofisul domnesc din 18. oct. 
1840 451, t.şin. 1 

Codul Ipsilanti 

Capit. p. dobânţi (art. 3) 
390, n. 1; 416,n.1 

Codul Andr. Donici 

8, Capit, 8. 121, n.1 
14, — „503, n. 1 
15, — „503, n. d 

Codul 

5 . 2 410, nota 

30) , , 195, n. 

29. ă 160, n. 3 
311 . A 467, n. | 
319... . . 156 
451 , . 461, n. 4 
580 „15, n. 2; 450,n.2 
623 . . '995, n. | 
s67 , , , 25 
3609 , . „96,n.3 
S69—876. . 28, 29, 30 
371 a ) 9 

SI 38 

61, $ 2) 119, n. | 

16, Capit. 8 „di, n.3 
28, — 9. n 
2 — Ul. . 27 
3, — . . 290, 291 
9, — 13. . 316, n. Îl 
2, — 19, , 416, n. l 

12, — 24, „8, nota 

__ Codul Caragea 

4, Capit. 1, partea III. 3,   n. 1; 36, nota 
| 31, — 9, — , „991 

5, — 8, — 213, nota 
| 1, —10, — . 385, m.5 
9 —10, — 389, 390, n.92 

3, 4 —10, . 415, 416 
6, —10, — 401, n. 1 

Calimach 

979 35, n.1l 

| SL 35, n. 3 
89 , 52, n. 
392 , , 21, n.3 
893 , , 107, n. d 
895 , , 105, 106 
898 . . . 48 
900 , , 35,n.3 

1159 467, n. | 
1181 157, 239, n.9 

9 13) 220, 221 
1194 , . „159 
1185 , 180, 192 
1196 , , „182  
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119 „161 
1158 , . 171 
1139 18$, 197; 119, n.9 
1190 . , 165, n. 1 
1191 „902 
1192 „207, nota 
1193 191, 719, n.2 

194 | 36, nota 

1200 35, n.9 
1201 , 38 
1902 , 39 
1205 31.n. 1 
1210. 191, n. IL; 484, n, | 
1211 116, 117, n. 3 
1912 114, 361, n. 9 
1914 „113 
1915 112, t. şi n.4 
1218 - 142,1. 2; 145 
1990 , 289, 291 
1921 291, 99%, n. 9 
1222 , „991 
1923 | 280, 290, 292, 297, 
1924 | n. 3 
1925 84, n. 3; 291, 299 
1936 33, n. 2; S4, n. 3; 89 
1268 3, nota : 
1300 317, n. 1 
1323 489 
1328 4%, n.3 
1332 389 
1333 390 
1337 415 

IA 390, 393 n. 3 
1359 451, î. şi n. 4 
1353 O 451,n.9; 458, nota 
1373 "430, n. 4 
1393 326, n 92 
1591 '115,n.9; 450, n. 9 
1546 , 399, nota 
1552—1559 330 “nota; 

331, nota 
1380 816,n.2 
1623 11, nota 
1106 10, nota 
1108 453, n. 4 
TEA 622, n. 1 

  

| 

Art. __ Pagina 

1123 372 
1'794 306, n. 1; 345 
1125 306, n, 2; 345 
1'130 819, n. l 
11733 , 160, n.8 
1760 359, nota; 39%, 

| 397, n. 1 
1'162 , 415 
1163 283, n. 3; 383, 

n. 2; 39, 397, n.1: 
1764 | .258, n. 1;9269, n.3; 
1765 | "384 n.1 
1158 622, t. şin.1 
1814 662 ; 684,n.2 
1349 „2698 
1850 693 
1860 498 
1861 „482 
1862 121, n. 1: AS4 
1863 496, nota 
1864 499, n. 3 
1869 361, n. Î 
1872 450 

18173 | AR 9 1874 | 488, n. 2. 

1881 325,n.92; 528,n.2 
1892 . 521 
1553 523, 101 
1895 , 526, n. 2 
1988 , 13, n. 1; 15, n, IL: 

16, n. 92 
1889 109, n. 4; 110, 

n. | 
1591 , , 141 
1893 131,n. 3; 133 
1594 142, 143, 146 
1895 134, n.1 
1896 , . 113, 114 n.3 
189" , 199 nota; "759, n. ] 
1898 , 102, n.92 
1999 . 109, 103, t. şi n. 92 
190 --. „802 
190 „66, n. 1; 346,n.4; 

813, t. şi n] 
1938: AR n, 4 
1964 urm. 193, n. 1 
1911 499, n. 2 
1919 121, ni



iii 
115 
279 
„4 
449 
4i7 
1053 
1704 
110 
968 
388 
889 
990 
391 

892 
„893 

394 
895 
896 
991 
893 
902 

903 
904 
906 
908 
909 - 
910 
911 
919 
964 
983 
988 
994 
995 
998 
1008 

Legi străine 

Codul austriac. 

__Paginu 

410, nota 
103, n. 
260 ), n. 

260, n. 

467, n. 
, 467, n. 

n. 2; 450,n. 15, 
225 + n. 1. 817, n. 

59, n. 

  

D
D
R
 

D
a
d
 

106, nota 
43 

. 467, n. i 
157, 938, n.9 

200, 291, 
159, 15, n. 1; 

180, 182 
161 

, 171 
188, 191 
165, n. 

197, 20, 207 nota 

36, nota 

„116,117, n. 3; 121 
” 1. 484, n. ] 
114, „301, n. 2 
112, n. 4; 113 

149 n. 2; 145 
„989, 991 
290, 291, 292 

_ 289, 292, 907, n. 3 
291 

s.n. 2; 89, n.2 
17, n. | 

489 
49, n. 3 

„389, t. şin.l 
890 

415, 416, n. 4 
E 457, t. şi notele 2, 

3 ; 459 nota 

Art. 

1092 
1040 
1138 
1158 
1164 urm, 

Ii 
1191 
1213 
1220: 
1214 
1293 
1294 
1298 
1302 
1333 
1335 
1336 

1344] 
1345 |. 
1358 
1361 
1315 
1400 
1402 
1411 
1413 
1414 
1415 
1419 
1421 

1422 | 
1493 | 
1426 
1421 
1498 . 
1429 
1432 
1434 
1436 
1438 

Pagina 

430, n. 4 
A 396, n.2 
. 175, n. 9; 450,n.92 

, 329 nota 
330, nota; 331, 

nota 
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TABLA ALFABETICA ȘI ANALITICA 
A MATERIILOR CUPRINSE ÎN VOLUMUL DE FAȚA !). 

A Ă 
ABITAȚIE.—Acel care are un drept de abitaţie respunde de culpa levis în absivucto, 313. 
ABUS DE ÎNCREDERE.—Disp. excepționale relative la res- 

ponsab. farului (art. 1156, $ 3) nu se aplică abusului de incredere, 355,n. 5;821, î. șin.5. 
ACTE CONSERVA 'TORII.—Pot fi făcute de creditonul condi- 

țional, 52. V. Condiţie. 
— De creditorul cu termen, 122 nota. V. Gblig. cu termen. 
— De creditor în lăuntrul termenului de grație, 507, 508. 
V. Termen de graţie. 

ACTE SOLEMNE (a căror forme nau fost observate).—Exerei- tarea acţ. în repetiţie, 14. 
— Neadmiterea confirmărei, 195, n. 2; 615. V. Confirmare. — Subrog. consimţită de debitor este un act solemn, 609. ACTIO MANDATI DIRECTA ȘI CONTRARIA, 204, 442, 69. ACTIO NEGOT. GESTORUM (Recursul plătitorului contra de- bitorului), 205, 437, 449. | 
— Deosebire între această acțiune şi acţiunea mandat; 
contraria, 449. 

ACTIO DE IN REM VERSO (Recuvsul plătitorului contra de- bitorului), 438, 449, 443. V. asupra acţ. de în em revso, ti 
V, p. 350 urm. 

ACŢ. PAULIANĂ —Poate fi exercitată de subrogat, dacă ea a- 
parţinea creditorului primitiv, 648 nota. 
— Poate fi exercitată de creditor înaintea expirărei ter- menului, 122 nota şi . V, p. 941. 
—- Această acţ. este de competenţa judec. de ocoale în li- 
mitele competenţei lor, 648 nota. V. asupra acţ. pauliane, 
tabla analit. a vol. V, cod. 2. 
— Quid în privinţa creditorilor condiţionali ? 52, n. 92 și. 
V, p. 20. , , 

ACP. RESOLUTORIE P. NEPLATA PREȚULUI (Vândare).— 
Poate fi exercitată de subrogat, dacă ea aparținea vendă- 
torului contra cumpărătorului, 648 nota. 3 

ACȚ. ÎN SIMULAȚIE.— Poate fi exercitată de creditorul a că- 
    

  

1) Toate trimeterele indică, paginele volumului ; lit. t însemnează text, ear n, nota, Câte o dată s'a făcut trimeteri şi la vol. anterioare, şi mai cu sami la vol. V şi tratatul în limba franceză ce am tipărit la Paris (1898), Acest op, eare cuprinde în resumat tot dreptul nostru, este însămnat prin cuvintele: în. fi. . ,
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vui termen n'a ajuns încă la seadenţă, 192 nota şi t V, 
p. 273, n. 3. 

ACȚ. "SUBROGA'LORIE. —Nu poate fi exercitată de creditorul 
a cărui termen n'a ajuns încă la scadenţă (Controversă), 
122, nota şi t. V, p. 212, 
— Quid în privința credit. condiţionali, 52, t. şi n. 2. 

ADJECTUS SOLUTIONIS GRATIA, 162, n. 1; 461, 462, î. şi 
n. 2. Vegi şi t. V, p. 101. Cpr. 'Pothier, Oblig., TI, 516. 
— Nu poate face movaţie, 617. 
— Poate primi plata, 461, 462, 
— Deoseb. între mandat şi adjectio solutionis gratia, 462, 463, 

ADMINISTRATOR LEGAL.—Respunde de culpa levis în ab 
stracto, 313. 
— „Are capacitatea de a primi plata, 405. 

ADMINISTR. LEGALI SAU CONVENŢIONALI (Aplicar ea art, 
1506 de la societate), 542. 

ADMINISTRATOR PROVISOR (al bunurilor aparţinend per- 
soanelor internate într'un ospiciii de alienaţi).—Respunde 
de culpa levis în ubstracto, 313. 

ADOPȚIUNE.—Nu poate fi supusă unui termen sau unei con- 
dițiuni, 40. 
— Minovilor. V. Curierul judiciar din 1900, No. 11 (adnot. 
noastră prin care am criticat o decisie a Tnaltei Curți de 
Casaţie, în care am pus conclusii în sensul opus acelui al- 
mis de Curtea supremă). 

AGIO (Dacă credit. are drept la diferenţa intre hârtia monetă 
şi speciile metalice care constitue agio), 495, 496. 

ALEGERE DE DOMICILIU (Nu conferă persoanei la care 
Sa făcut alegerea, dreptul de a primi plata, 459, n. 1. 
— Nu se poate în genere face plata la domiciliul ales, 593. 
— Deoseb. între alegerea locului facerei plăţei şi alege ea 
de 'domiciliu, 592, 595. V. Plata în genere. 
— Efectele 'alegerei de domiciliu (atributivă de jurisdicție), 
529, 525, t. şin. 1. 
— Alegerea de domiciliu cu arătarea unei anume persoane 
care să represinte pe debitor (comunicarea citaţiilor, copi- 
ilor de pe hotăriri, ofertei reale, ete. la acel domiciliu), 
593, n. 1; 559 şi t I, partea TI, 280, n. 1. 

ALEGEREA DE DOMICILIU (n o “inscripţie ipotecară) (art. 
1781), 359. - 
— Lipsa, unei asemene alegeri de domiciliu nu viciază 
inscripţia (Controversă), 559, n. 3; 560 nota. 
— Oferta reală nu poate fi făcută Ja acest domiciliu, 559, 560, 

ALIENAȚI (Responsab. administr. provisor), 313. V. Adiminiis- 
trator provisor. 

ALIMENTE.——Oblig. alimentară este divisibilă (Controversă), 
921 î. şi n. 7;ea nu este solidară (Controversă), 218, n. 4. 

ALUVIUNE (Se cuvine eveditorului condiţional), 59. 
AMANET (Recunoașterea unei oblig. naturale prin constituirea 

unui amanet, 19.



— Pentiu ca creditorul amanetar să aibă preferință, actul 
trebue să fie înregistrat, adecă să aibă cel puțin dată certă, 
521, n. 1; 621. 
— Restituirea lucrului amanetat trebue, în lipsa unei a- 
nume convenţiuni, să se facă la locul unde se gâseşte lu- 
crul actualmente, ca şi în materie de deposit, 921. 
— Restit. lucrului amanetat din partea creditorului nu face 
a se presupune liberarea debitorului, 715. 

ANA TOCISM (Definiţie şi etimologie), 414. 
— Era oprit la Romani, 41. 
— Şi în dreptul nostru anterior, 415, 416,t. şi n.1. 
— Era din contra permis la, Greci, 414, n. 8. 
—- Dreptul străin, 416, n. 4; 417, nota. 
— Disposiţia care restrenge 'anatocismul în materie civilă 
are caracterul unei disp. de ordine publică, 422. 
— Consecințele care resultă din acest principiu, 422—425. 
— Este oprit în dreptul nostru actual (civil), 416—421. 
— Este permis în dreptul comercial, 421, t. şi n. 2; 492, 
— Veniturile şi dobândile care pot să producă dobândă 
(art. 1090), 4 499—497, 

ANTICRESĂ.—Oblig. de a constitui o anticresă este indivisibilă, 
226. — Restit. imob. constituit anticreză nu liberează pe 

debitor de oblig. principală, 715. 
— (Subrog. legală), 621. 

APEL.— Termenul de apel în materie de poprire. V. Poprire. 
— Apelul interjectat de unu! din debit. solidari, folosește 
celorlalţi, 192. 193. 
— Apelul interjectat de creditor contra unuia din debito- 
rii solidari, nu este oposabil celorlalți debitori, 193. 
— Renunţarea la apel din partea unuia din debitorii soli- 
dari nu împedică apelul acelor care nau renunţat, 192. V. 
Obiig. solidare, 
— Apel în materie de perimare, 584, nota. Vedi înfră, 
Perimare şi art. 251 Pr. nouă, 

AQUILIANĂ.— V. Culpă. 
ARENDAȘ. “Responsab. lui. V. Chiriaş. 
ARMATĂ STRĂINĂ.— Invasinnea unei armate străine este 

un caz de forță majoră, 351. V. Caz fortuit. 
ARTIST DRAMATIC.—Oblig. de a juca sau de a cânta pe o 

scenă se transformă în daune la caz de neexecutare, 334. 
V. Teatru. 
— Quid juris în caz când artistul s'a, obligat a nu juca pe 
scenă ? Poate el, la caz de contravenţie, să fie rădicat cu 
forţa de pe scenă ? 334, 335. 
— Validarea clausei prin care directorul unui teatru își re- 
servă dreptul de a congedia pe un artist ad nutum, 32 4. şi n. 
3. V. şiadnot. noastră în Curierul judiciar, No. 22 din 1900. 
— În ce consistă daunele datorite de un artist când el nu 

-şi-a executat oblig. ce luase față de un impressario, 372. 
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— Faptul unei artiste nemăritate de a nn putea juca ro- 
Jul ce se obligase a juca p. că este îngreunată, nu este un 
caz de forţă majoră, dacă starea în care ea se găseşte nu 
se datorește unui atentat la pudoare, 347, n. 5. 

ARVONA (Arsha), 281 urm. 
— Definiţie, 287. 288. 
— Etimologie, 281, n. 3. 
— Oblig. accesorie, 288. 
-- Ea poate consista nu numai în Dani, dar şi în un lucru 
mișcător, 288, t. şi n. 3; 29, n.3. 
— Casul în care ea are caracterul unei clause penale, 289. 
— Casul în care ea are caracterul unei degiceri (arrha DO 
nitentialis), 289. 
— In asemenea, caz, risco-pericolul a lucrului vendut este 
în Sarcina cumpărătorului, 289. 
— Când arvona este ea confirmativă şi când ea are caracte- 
rul unei dediceri (dreptul roman şi dreptul nostru anteri- 
or), 290—29%. 

„— Codul fr., 292, 293, 
— Dreptul nostru actual, 294 urm. 
— Părţile pot da arvonei, prin convenţia lor, caracterul 
unei dediceri, 297. 
— La caz de îndoeală, arvona nu are acest caracter, 297, 298. 

ASIGNAȚIE.— Deosebire intre asignaţia şi delegaţia, 693. V. 
Delegaţie, Novaţie. . - 

ASIGURARE (Subrog. asigaratorului), 645, 646. 
ASOCIAT.—Respunde de culpa lexis în abstracte, 316, t. şi n.2. 
AVAL.——Subrog. dătătoralui avalului care plăteşte cambia a- 
junsă la scadenţă, 645. 

B 

BAGAJE (perderea lor).—Responsab. cărăuşului, 334, 385. V. 
Transport şi tabla vol. V, v? Bagaje, Cărăus, ete. 

„__— Responsab. ospătătorilor şi hangiilor. V. înfră, Hangii. 
BARBAT (administrator al dotei femeei sale).—Respunde de 

culpa levis în abstracto, 315, t. şi n. 2. 
— Nu poate să remită datoria în numele femeei, 703, n. 1. 
— Are capacitatea de a primi plata în numele femeei, 465. 
— Dacă poate tace novaţie în calitate de administrator 
legal, 616. | 
— Dacă poate consimţi subrog. convenţională, 598, 6317 nota. 
— _(uid p. subrogaţia legală prevâdută de art. 1108, $ 3, 
631 nota. 
— Compensarea între creanțele femeei şi datoriile sale per- 
sonale, 753 urm. | 
— Compensarea în privinţa debângilor creanţelor dotale, 754



— Compensaţia facultativă, 755. 
BENEFICIUM INVITO NON DATUR, 438, 
BEŢIE.— Poate fi o causă de interdicţie în nonl Cod german, 

312, n. 5; 318 nota. V. şi nota lui Saleilles în Bullet. de 
legisl. comparte, anul 1900, p. 238 urm. 

BILETE DE BANCĂ..—N'au curs forţat p. particulari, ci numai 
p. casele Statului şi stabilimentele publice atârnate de 
Stat, 495, 556. 

BUNE MORAVURI (Definiţie), 35 n. 1. Veditabla vol. V, vo 
Bune moravuri şi iînfră. Ordine publică. . 

BURSĂ. - Jocuri de.bursă asupra. diferenţelor, 434 nota. 

C. 

CALENDAR gregorian (Admiterea lui p. serviciul poştelor şi 
telegraf. prin decretul din 20 Dechem. 1864), 111, n. 1. 

CALENDAR. (iulian) (acel oficial), 117... 
— Reforma calendarului, 117, n. 1. 

CAMBIE (Consemnarea sumei arătate în—), 551. 
"— Ofertă reală făcută înaintea expirărei termenului (Ne- 
validitatea ei), 551. V. Ofertă de plată, ete. 
— In materie de cambii nu se poate acorda termene de 
graţie, 509. 
2 'ermenul de plată e stipulat atât în fav oar aa debit. cât 
şi a ereditorului, 120, 196. 
— Plata cambiei, 598, 
— "Trebue să se facă în moneta arătată, 496. 
— Plata prin intervenţie, 436. 
— Plata făcută de bună credinţă cesionarului aparent (va- 
liditate), 411. 
— Plata făcută acelui carea devenit proprietarul cambiei 
prin un gir falş, 460. 
— Creditorul unei sume de bani nu poate fi silit a primi 
plata, în cambii, 496. 
—  Posesiunea "titlului fără achitarea scrisă nu face o 
dovadă de plată, 52%, u. 1. 
 — Excepţie de la dreptul comun în materie de daune mo- 

ratorii, 397, 398. V. Daune interese. 
— Avt. 1149 şi 1393 nu se aplică la cambii, 104. 
— Opunerea compensaţiei în casul în care girul nu trans- 
mite proprietatea cambiei, 764. 

CONTRA-CAMBIE, 39%, n. 1. 
CĂRĂUŞ (Responsab. lui). V. Transpost şi tabla vol. YV, yo 

Cărăuș. 

CĂRCIUMA (Datorii contractate la— );—Nu mai sunt astăzi oblig. 
“naţurale, ca altă dată, ci civile, 9, n. 3. 

CASA CONSEMNAȚŢIE.—V. Ofertă de plată, ete. 
— Ce dobândă plăteşte p. sumele depuse, 567. 

CASĂ DE TOLERANȚĂ (Datorii contractate p. desfrânări în- 
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tr'o casă de toleranță). —Causă ilicită, 9. 3.YV. tabla vol. 
V, v? Case de toleranță. -- 

CASARE.— Efectele casărei îi folosul unuia din debitorii soli- 
dari, 191. V. Oblig. solidave. V. şi tabla vol. V, ve Casare. 

CĂSĂTORIE.— Nu poate fi supusă unei condiţii. sau unui ter- 
men, 40. 
— Constângerea' of. stărei civile la celebr. căsătoriei, 336 
și t.], partea. II, p. 29. 

CAUSĂ ILICITĂ. Fie care debitor solidar poate opune credito- 
vului ilicitatea sau lipsa causei oblig., 196. 

CAZ FORTUIT. — Este sinonim cu forța majoră, 61 n. 3; 347; 
— Apreciarea suverană a jud. fondului, 347. 
— Definiţia casului fortuit, 64,n. 3; 341, 348 şi t. V,p. 186. 
— Casuri fortuite naturale, (de ex. "bruma, cutremurul, i- 
nundaţiile, boala sau moartea naturală a animalelor, nă- 
vălivea lăcustelor, căldurile peste măsură, o zapadă conside- 
rabilă şi neobicinuită, ete.) 345, 349 şi t. V,-p. 329 urm. 
— Filoxera este un caz fortuit, 349. 
— Furtuna, ploaea, ninsoarea, căldura, "creşterea şi vărsa- 
rea apelor, ete. „nu întră în categori ia casurilor fortuite, dacă 
nu sunt excesive şi neobicinuite, 349. - 
— Tmeendiul (provenirea lui din tr ăsnet),349, 350. V. Prăsnet. 
— Faptul omului poate constitui un caz fortuit, 350. 
— Abusul de putere, 350, 
— Furtul cu mâna înarmată, 350. 
-— Imvasiunea unei armate străine, 351. 
- Răsboiul, 351, t. şi n. 2. 
— Revoluţiile sau resvrătirile politice, 351. 
— Faptul princepelui (fe fait du prince), 351, n. 4, 352. 
—- Casuri fortuite bestiale, 353. 
— Condiţiile cerute p. ca 'casul fortuit să descarce pe de- 
bitor de respundere, 353. 
— Dovedirea, casului fortuit, 356, 819. 
— Dacă, în urma dovedirei 'casului fortuit, creditorul sus- 
ține că acest caz fortuit este consecinţia unei culpe din par- 
tea debit., lui incumbă proba alegaţiunei sale, 357, 819. 
— Culpa "contractuală este deci presupusă, pe când culpa 
extra-contractuală sau aquiliană trebue să fie dovedită de 
acel care o invoacă, 357, î. şi n. 1;t. V, p. 397, t. şi n. 
4; 404, t şin. 1; 504, 4. şi n. 3. 
— Efectele casului fortuit, 354. 
— Respunderea, comodatarului. chiar când perderea, lucru- 
lui se datorește unui caz fortuit, 353, n. 3; 354 nota; 356 
Şi £ V.p. 417. 
— Casurile în care debit. respunde de casul fortuit, 355, 
818. V. înfră, Perderea lucrului datorit şi tabl. mat. vol. V, 
vo Caz fortuit, 
—- Luarea casului fortuit asupra debitorulni, 356, (.şin.2; 
SI8, t. șin. 4.
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— Respunderea furului p. luerul furat, 355, 821. 
— Casul în care furul poate” fi scutit de vespundere (Con- 
troversă), 368, 822. 
— Respunderea aceluia carea pr imit de ept plată cenu'i era 
datorită, un imobil sau un mobil corporal, 356. Pentru mai 

 mulțe detalii „asupra casului fortuit, V. tabla vol. V, ve 
- Caz fortuit sau forță "majoră. . 
„_— In contractele sinalagmatice, neindeplinirea .oblig. uneia 

din părţi, fie chiar din. cauza unui caz fortuit, permite ce- 
lei-lalte părți. de a. cere desfiinţarea contractului, 94, n.3. 

CECURI, 496, 509,176. . 
CEREREA ÎN! JUDECATĂ. —Casurile in care ea nu constitue 

o punere în întărdiere, 362, 401, 402. 
— Este singura punere în "întargiere admisă de lege în 
privinţa oblig. sumelor de bani, 400, 401. 
— Condiţiile ce trebue să întrunească cererea în judecată, 
40lum. ., 
— Ea nu trebue să, fie nici “prea matură, nici adresată u- 
nei instanţe incompetente, 362, 401, 409, î. şi n. 2; 403. 
Veqi înfră, Daune interese; 
— Casurile excepționale în care cerer ea adresată unor in- 
stanţe incompetente face să curgă dobânda moratorie (ca- 
(surile în care o simplă somaţie este suficientă), 3602. 

i RECONVENȚIONALĂ. — Ce se „înţelege prin—, 
199, n. 1. 
— Cerere reconY. în apel, 800 nota. 
— Interpretarea art. 5 L. jud. de ocoale, 199, n. 1. 

CESIUNEA DE BUNURI.—Ra este un mijloc de a ajunge la 
plată, 055. 
— Origina ei, 655. 
— Debit. prin cesiunea bunurilor nu abandonează propri- 
etatea bunurilor, ci numai posesiunea lor, 657. 
—  Cesiunea voluntară, 651—660. 
— Cesiunea judiciară, "660— 662. 
— (Compensaţie), 784. 
— Regulele de drept internaţional aplicabile la cesiunea 
voluntară şi la acea judiciară, 730, 

CESIUNEA DE CRE ANȚĂ.—Deoseb. între ces. de creanţă 
şi delegaţia, 697, 698. 
— Intre cesiunea de creanţă şi subrogația, 592—591. 
— Intre ces de creanță şi novaţia prin schimbarea cre- 
ditorului, 069. | 
— Plata, poate fi făcută cesionarului, dacă acesta a notifi- 
cat debit. cesiunea șa, sau dacă debitorul a acceptat-o în- 
tun act autentice (art. 1393), 453, î. şin. 4. 
— Casul în care debit. ar fi luat cunoștință de cesiune 
prin alte mijloace, 454 nota. V. Plata în genere. , 

_— Imaplicarea art. 1393 la titlurile la purtător, cambii, 
ete., 704. V. Cambie.
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— Primirea plăței din partea cesion. a cărui titlu a fost 
mai în urmă desființat sau anulat, 470. 
— (uid juris când actul de cesiune a fost mai în urmă re- 
cunoscut falş ? 410, 411. 
— Dacă creditorul unie a cedat numai e parte din creanța 
sa, ea se împarte între cendente şi cesionar, şi fie-care nu 
poate cere de la debitor de cât partea care i se cuvine, 232. 
— Compensaţia, în materie de ces. de creanţă, 761 urm., 807. 
— Casul în care ces. a fost acceptată de debit. cedat, 762. 
— Casul în care ea a fost notificată cedatului, 762, 163. 
„— Momentul de când compensaţia îşi produce efectele sale, 
163. V. în privinţa cesiunei de creanţă, tabla vol. V, vw 
Proprietate (strămutarea ei). 

CHELTUELELE (plăţei).—Sunt în sarcina debitorului, 524, 588, 
— In materie de deposit, 524. 
— In materie de vendare, 524, n. 1. 
— (de judecată), în sarcina părţei care a perdut procesul, 344. 
— Ofevtei de plată şi consemnare (privesc pe creditor), 
356—588. 

CHELTUELI.—Restituirea lor de creditor, în urma îndeplinirei 
condiţiei, 60. 

CHELTUELI UTILE, 60. 
— De întreţinere, 61. 
— Voluptuare, 61. 

CHIRIAȘ sau ARENDAȘ.— Respunde de culpe levis iu ubstracto, 313. 
— Poate fi pus în posesiunea lucrului închiriat moara mi- 
litavi, fără participarea proprietarului, 332, n. 1. 

CHITANȚA.—V. Plata (dovedirea—) 
CLAUSA PENALĂ.—V. Oblig. en cl. penală. 
CODEBITORI SOLIDARI.—Etectul nov. în privința codebit. 

solidari, 689 urm. V. Oblig. solidară, Novaţie, ete. 
COMANDAMENT PREALABIL.—Dacă este un început de e- 

Xxecutare sau un act precursor al execuţiunei, 362, n. 1. 
COMERCIANT. — Farmacistul este comerciant (Controversă). 

V. Farmacist. 
— Dacă comerciantul în încetare de plăţi poate constitui 
subrog., 604, n. 3. 
— Restit. titlului de creanţă făcută unui comerciant (pre- 
sumţie de liberare), 707. V. Remiterea datoriei. 

COMERCIU SIMILAR. V. Iudustrie similară. 
COMISIONAR.— Comision. care cumpără mărfuri în socoteala 

comitentului şi le plăteşte cu banii sei, este subrogat vân- 
detorului, 636, n. 2. 
— Comision. care ar plăti cheltuelele şi avansurile făcute 
de alt comisionar poate să invoace subrog. legală, 620, n. 3. 

„__— Compensaţia între comis. şi comitent, 733. V. Compensaţie. 
COMOARA.—Dreptul credit. condiţional la—, 59, t. şi n. 2. 
COMODA P.—Comodatarul respunde de culpa levis in abstracto, 822. 

—- Agravarea resp. comodatarului, 322, t. şi n. 2; 323, 356.



--  Responsab. comodatarului, chiar când lucrul pere prin 
caz tortuit, 353, n. 3; 354 nota. 
— Quid juris când sar dovedi ca lucrul imprumutat, ar fi 
perit chiar dacă n'ar fi fost distras de la usul seu legitim, 

-sau mar fi fost întrebuințat peste timpul stipulat? (Con- 
troversă), 354 nota 
— Comodatarul nu poate să reţie lucrul. împrumutat sub 
cuvânt de compensație p. creanța ce el are contra comodan- 
telui, 135, t. şi n. 3; 186. V. Compeusaţie. 
— Comodatul unor monete considerate in individualitatea” 
lor, 491 notă. 

COMPENSAȚIE (stâng. oblig.), 730 urm. 
— Definiţie şi etimologie, 1731. 
— Ea este o plată fictivă, 481, 731, 791. 
— "'Perţiul poprit n'ar putea deci, în urma, comunicărei or- 
donanţei de poprire, să opue creditorului seu compensaţia, 
în detrimentul popritorului, presupunând că el ar fi deve- 
mit, la rândul s6u, creditorul lui, 481, 780. 
— Casul în care poprirea a fost făcută p. o sumă inferi- 
oară acelei datorite (admiterea compensaţiei p. restul sumei 
nepoprite), 181, 182. V. Poprire. 
— Utilitatea, compensaţiei, 132. 
— Diversele specii de compensație (legală, facultativă, ju- 
diciară sau reconvenţională), 732, 733. 
— Compensaţia facultativă şi efectele ei, 733, 155, 166, 
195—"191. 
— Compens. judiciară sau reconvenţională, 733, 798. 
— Compens. convențională, 21 nota; 733. 
— Compens. legală, 733 urm. 
— Deoseb. între compeus. legală și acea facultativă, 1155. 
— "Condiţiile cerute p. exist. compens. legale (ambele da- 
torii trebue să aibă de obiect sume de bani sau lucruri 
fungibile de aceiaş specie; ambele datorii trebue să fie 
lichide şi exigibile), 734 urm. 
— Bani sau lucruri fungibile de aceiaş specie, 134 urm. 
— Ce se înţălege prin lucruri fangibile, 734, 735. 
— Deosebire între fungibilitatea şi consumtibilitatea, 489, 
n. 2; 135,n.1. 
— Corpurile certe şi determinate nu pot fi fungibile, 735, 736. 
— Aplicarea acestui principiu la comodat (art. 1510), 135, 
t. şi n. 3; 136. V. Comoda. 
—. Imerurile trebue să fie fungibile între ele, 736, 737. 
— Compens. unei oblig. alternative cu o oblig. pură şi 

“sinplă, 37. 
— Unei oblig. facultative cu o oblig. pură şi simplă, 737. 
— Unei oblig. cu clausă penală, 737. 
— Imtre două oblig. de a face (Controversă), 737, 738. 
— Prestaţiunele de grâne sau producte constatate prin 
mercuriale sunt compensabile cu sumele exigibile şi lichide, 
738, 139.
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—- Această disposiţie este excepțională şi, ca atars, de strictă 
interpretare, 739. 
— Productele necotate în mercuriale nu sunt compensa- 
bile, '739. 
— Dacă datoria de producte trebue sau nu să aibă ca- 
racterul unei prestaţiuni periodice, 740, 741. 
— Datoriile care au de obiect restituirea de fructe, 74]. 
— Casul în care una din datorii este causa celeilalte, 741. 
— Lichiditatea ambelor datorii, 742. 
— Această condiţie nu se mai cere în Codul german; ea 
este prescrisă în Codul austriac şi Codul Calimach, 749, 143. 
— Lichiditatea cuprinde certitudinea existenţei datoriei și 
determinarea cuantumului ei, 743. 
— Datoriile litigioase nu sunt compensabile, 743. 
— Contestaţia trebue însă să fie serioasă, 743, 744. 
— Oblig. contractate sub o condiţie suspensivă nefiind li- 
chide nu sunt compensabile, 744, 747. 
— Quid juris p. oblig. contractate sub o cond. resolutorie (s0- 
luție contrară) ? 744. 
— Determinarea cuantumului datoriei, 744. 
— Datorii lichidabile (apreciarea judec. de fond), 745. 
— Casurile în care Curtea de Cas. își exercită controlul seu 
în această privinţă 745. - 
— Ambele datorii trebue să fie exigibile, 1746. 
— Oblig. naturale nefiind exigibile nu sunt compensabile, 
20, 141: | 
— Admiterea compens. convenţionale, 21 nota. 
— Oblig. preserise (necompensabile), 747. 
— Quid juris p. oblig. anulabile sau rescindabile ? 747. 
— Quid în privința capitalului unei rente viagere ? 748. 
— Datoriile cu termen nu sunt compensabile, 108, n.1; 
5OT, t. şi n. 2; 748. 
— Termenul de graţie nu iîmpedică compensaţia, 108, n. 1; 
507, 148, 749. 
— Exigibilitatea care resultă din declararea falimentului nu 
echivalează, din punctul de vedere al compensaţiei, cu acea 
care resultă din expirarea termenului, 124, 125; 749, 750. 
— Quid juris în privinţa insolvabilităţei (deconfiturei) u- 
nui necomerciant ? (Soluţie contrară), 132, 150, 151. 
— Creditorul fie-cărei oblig. trebue să fie debitorul perso- 
nal şi principal al celeilalte, 734, 751, 752, 165. 
— Debitorul unui minor nu poate compensa creanţa per- 
sonală a minorului cu datoria. personală a epitropului, 1732. 
— Debitorul nu poate să opue unuia din creditori s0- 
lidari compensanţia sumei datorite lui de ceilalți eredi- 
tori, 172, 
— Comisionar şi comitent, 753. | 
— Casul în care creanţele femeei nu sunt compensabile cu 
datoriile personale ale bărbatului, 753, 754.



  

 — Compens. în privința veniturilor” creanţelor dotale, 754. 
— Compens. facultativă opusă de bărbat, 155. 
— Deoseb. între compensaţia legală şi acea facultativă, 155. 
— Compens. în materie de societate, 755—757. 
— Societate comercială, 756. 
— Societăţi civile, 756, t. şi n. 2. 
— Compens. în materie de oblig. solidare, 172, 191, 19, 
166—'168. 
— Compens. în materie de succesiune sau moştenire, 757, 158. 
— Moşt. acceptată sub beneficiu de inventar, 759. 
— Compens. în materie de “faliment, în casul când un co- 
merciant ar fi fost declarat falit atât în ţară cât şi în stră- 
inătate (Pluralitatea falimentelor), 759—161. V. Faliment. 
— Compens. in materie. de cesiune de creanţă, 161 urm. Y. 
Cesiune de creanță. 
— Imeapacitatea părţilor nu împedică compensația legală de 
a avea loc, 169. 
— Nu se consideră de asemenea forma exterioară a titlu- 
lui, "169, 
_— "Nici dacă una din datorii este garantată şi cealaltă ne- 
garantată, 169. 
— Nici dacă datoriile sunt inegale, 109. 
— Im asemenea caz, datoria cea mai mare este stânsă pă- 
nă la concurenţa celei mai mici, 500. 
— Diversitatea causei datoriilor nu împedică de asemenea 
compensaţia legală, 771. 
— Când cele donă datorii nu sunt platnice întrun loc, 
compens. nu se poate îndeplini de cât plătindu-se cheltu- 
elele remiterei (adecă a transportului banilor dintrun loe 
în altul), 710, TI. 
— Casurile excepţionale i in care compensaţia legală nu are loc 
(Excepţiune intemeiată pe causa datoriilor), 12. 
— Casul în care proprietarul a fost pe nedrept despoiat de 
lucrul seu, 173, 74. 
— Casul cererei de restituire a unui deposit neregulat, 
714 um. 
— Ce se înțelege prin deposit neregulat, 175, 716. 
— Prin deposit regulat, 1175, n. 2. 
— Părţile pot, prin convenţia lor, să considere depositul ne- 
regulat ca un imprumut, Tî5, n. 3. 

— Art, 1141, Ş2 nu se aplică de cât la depositul nere- 
gulat, 176. 
2 Casul unei datorii declarată nesezisabilă, 118. 
— Datoriile nesezisabile, 778. 
— Datoriile de impsite cătră Stat, comune sau judeţe (Ne- 
admiterea compens.), 119, "180. 
— Casurile excepţionale în care compens. este admisă (L. 
timbrului), î19, 

Admiterea aceliaş soluţii în privința comunelor şi ju- 
deţelor, 7 119, "180. 
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— Excepţiuni intemeiate pe dreptul celor de al tveilea, 
180 urm. 
— Compensaţia în privinţa sumelor poprite, 481, 780 urm. 
— In materie de faliment, 784. 
— In materie de moştenire beneficiară, 84. 
— De moştenire vacantă, 785. 
— Excepţinni care derivă din voinţa părţilor. 785 urm. 
-— Renunţarea la, compens. legală înaintea îndeplinirei ei, 185. 
— Renunţarea tacită (Controversă), 786 
-— Afectarea cbiectului unei din datorii la o destinaţie in- 
compatibilă cu compensaţia, 786. 
— Efectele renunțărei anticipate în privința terţiilor, 
156, 187, 
— Renunţarea la compensația îndeplinită, 787 urm. 
— Cum se îndeplinește compensaţia şi care sunt efectele ei, 
790 urm. 
— Revocarea compensaţiei legale, 791, n..3. 
— Judecătorii nu pronunţă compensaţia legală, ci numai de- 
clară existenţa ei, 792. 
— Odată compensaţia constatată, ea îşi produce efectele 
sale din qiua de când sa produs, 792. 
— Compens. legală poate fi propusă în vri ce starea pro- 
cesului, şi chiar în apel p. prima oară, 192, 193. 
-— Ea nu poate fi propusă p. prima oară în casaţie, 193. 
— Consecințele care resultă din principiul că compensaţia 
se îndeplineşte de drept, 793 urm. 
— Regulele de drept internaţional aplicabile la compen- 
saţie, BOL. 

COMPROMIS.—Stipularea unei clause penale contra acelui care 
nu șe va ţine de el, 269. 

COMUNĂ.— Compensaţia între particulari şi comună, 779, 780, 
V. sapră, Compensaţie. 

CONCORDAT (Oblig. naturală), 11. 
Constitue o remitere silită a datoriei, 11, 168, 1.2; 

529, 701. V. Remit. datoriei. 
— Concordat amiabil sau benevol, 721, t. şi n. 2. 
— Nu foloseşte codebitorilor sau fidejusorilor falitului (art. 
802 C. com.), 720, 721. | 
— Această disposiţie nu se aplică la concordatul amiabil 
sau benevol, 721. 
—- Nu operează novaţiunea, 666 nota. | 
— Toţi creditorii solidari trebuesc chemaţi la concordatul 
debitorului, 1608, n.2. - , 
— Concordatul făcut numai de unul din codebitorii solidari 
nu foloseşte celorlalţi codebitori, 200. o 

CONDIȚIE (Definiţie), 23. 
— Sensul enventnlui condiţie în niaterie de testamente (sar- 
cină, modus), 23. 
„— Evenimentul viitor poate să constitue un termen, 24. 
— Divevsele specii de condiţie, 24 urm. 

 



  

— Condiţia suspensivă (definiţie), 25, 6L—04, 
— Exemple de condiţii suspensive, %5. 
— Condiţia resolutorie (definiţie), 26, 71 um. 
— Deosebire între condiţia resolutorie şi termenul resolu- 
tor, 13 nota. 
— Oblig. sub o condiţie resolutorie este o oblig. pură şi 
simplă pe care îndeplinirea condiţiei o desfiinţează, 20. 
— Condiţia afinnativă, 21. 
— Condiţia negativă, 27. 
— Condiţia expresă, Sau tacită, 27. 
— Condiţia posibilă, 21. 
— Condiţia imposibilă, 27, 98. 
— Condiţia ilicită, 29. 
— Condiţia preposteră, 29. 
— Condiţia casuală, 29. 
— Condiţia mixtă, 29, 
— Condiţia care atârnă şi de voinţa. uneia din părți şi de 
întâmplare, 29, 30. 
— Condiţia potestativa, 30 urm. 
— Condiţia pur potestativă, 30. 
— Condiţia simplu potestativă din partea creditor ului, sau 
din partea debitorului, 3i, 32. 
— Cond. pur potestativă 'cave atârnă de voinţa debit., 32. 
— Cond. pur potestativă 'cară atârnă de voința credit. 32. 
;— Cond. pur potestativă care âtârnă de voinţa unei a treia 
persoane (art. 1304), 33. 
— Coudiţia potestativă positivă san negativă, 44, 46. 
— Efectul condiţiilor imposibile, imorale şi ilicite în pri- 
vința convențiilor (Nulitatea, convenției), 34 urm. 
— Pentru ca condiția imposibilă să desființeze convenţia, 
ea trebue să fie absolută, 34, n. 2. 
— Momentul când trebue să „xiste imposibilitatea, 34, n. 2. 
— Cond. ilicită. Numai condiţia contrară legilor de ordine 
publică şi bunelor moravuri anulează convenţia, 34, n. 3. 
— Ce se înţelege prin bune moravuri, 35, n. 1. 
— Prin ordine publică, t. V, p. 134,n. 2 v. Şi, Capitant, 
Introduction ă Pâtude du droit civil (Paris, 1895), p. 25 urm. 
—— Condiţia suspensivă, imposibilă, îlicită, ete., 35. 
— Condiţia resolutorie imposibilă, 36, 37. 
— Condiţia suspensivă având de obiect un fapt ilicit sau 
imoral, 37. a Ă 
—- Condiţia resolutoiie având de obiect unu fapt ilicit sau 
imoral, 31. | 
— Condiţia negativă suspensivă, 38. 
— Condiţia negativă resolutorie, 38. 
— Condiţia de'a nu face ui lucru ilicit, 39. 
— Causă ilicită (Deoseb. între causa şi condiţia ilicită), 39. 
— Actele care nu pot fl supuse nici unei condiții, nici u- 
nui termen (adopţiunea, căsătoria, emanciparea, hotărirele 

judecătoreşti, ete.), 40.
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— Efectul. condiţiilor. imposibile, imorale sau ilicite în pri- 
vința dona. şi testamentelor (după. părerea noastră, anu- 
lează însuș disposiţia -(Controversă),: 40—42. - 
—-" Regule generale; aplic. la îndeplinirea condiţiilor, 49—43, 
— Efectul condiţiilor, 49 urm. 

„— Efectul căderei condiţiei, 49. 
— Efectul condiţiei. în. suspensie . (“Trecerea arepturilor care 
resultă din o oblig. condiţională la: moştenitorii, ereditorului, 
şi dreptul acestui de a face , pendente condițione acte conser- 
vatorii), 49 urm. 
— In materie de contracte, condiţia: se, poate. indeplini şi 
în urma morţei părților, pe când: în „materie de. legate, ea 
nu se poate realisa cu folos de cât în timpul vieţei lega- 
tarului, 51, 52. 
— Creditorii condiţionali pot, „pendențe conditione, face acte 
conservatorii, 52. V. Creditori condiționali. 
— Quid în privința poprirei ? 53.. .... 
— Acte de administraţie, 59, 173, 14, t. și n. 6; 96. 
-— Mesurile ce justiţia poate "ordona p. asigurarea dreptu- 
rilor creditorilor (depunerea, banilor la casa ude consem- 
nație), 54. 
— Debitorul are acţiunea în epetiţie: p. ceea ce. ar fi plătit 
din eroare înaintea îndeplin. condiţiei, 54. 
— Soarta ofertei reale făcută pendente, condițione, 55%. 
— In privinţa aețiunelor personale;..piescripţia nu curge 
în favoarea debit. şi în contra; credit; condițional, ci numai 
în privinţa acțiunelor reale (art. 1885), 54, 55, 64. 
— Efectul condiţiei îndeplinite (efect retroactiv), 35 urm. 
— Retroactivitățea condiţiei îndeplinite se aplică la toate 

„condiţiile, și chiar la :acele simplu potestative, 56—58. 
— Consecințele care resultă din principiul retroactivităței, 
58 urm. 
— Îndepliniria condiţiei validează oferta, reală pe care de- 

_bitorul, în necunoştința condiţiei, ar fi. făcut. pendente con- 
ditione, 558. 
— Cumparătorul condiţional, care ar A, întrebuințat preţul 
la plata creditorilor privilegiați sau ipotecari,. în imobilul 
cumpărat, este subrogat de drept în.locul acestor credi- 
tori, in baza art. 1108, $ 2, 630. | 
— Quid furis dacă cumpărătorul imobilului n'a devenit pro- 
prietar de cât sub o condiţie resolutorie, care s'a îndepli- 
nit în: urma plăţei creditorilor ? 630, 631. 
— Principiul retroactivităţei nu se aplică la actele de ad- 
ministrație făcute de bună credinţă, care remân valide, 59. 
— Cui aparţin frustele (Controversă),.59, 96. 
—  Crediţorul trebue, în urma îndeplinirei condițiunei să 
restituească debitorului. toate _cheltuelele necesare făcute 
de debitor p. conservarea lucrului, pendente conditione, 60. 
— Cheltueli utile, 60.



— Cheltueli :de întreţinere, 61. i 
— Cheltueli 'v6luptuare, 61. - pa 
-— Debitorut nu: poate însă meţine Tuevul până la plata chel- 
tmelelor cuvenite lui, p. că dreptul de retenție este un drept 
excepțional care. nu: "poate fi exercitate cât-în casurile a- 
nume 'determinate de lege, 61. V. Drept de; retenție. 
—  Risco-pericol în oblig. condiţionale (este, pendente con- 
ditione, pe sama debitorului), Res perit debitori, 65, 66. 
— Părţile sunt însă libere de a pune riscurile în' sarcina 
creditorului, 67. 
— Casul în care corpul cert datorit a perit prin culpa de- 
bitorului, 68. 

Casul în care acest corp s'a degradat numai sau dete- 
riorat pendente: conditione, 68. 
— Responsabilitatea, debitorului când Juerul a perit. sau s 
deteriorat prin culpăsa inaintea îndeplinirei condiţiei, 69 urm. 
— Dreptul creditorului în toate casurile la daune, 10. 
— Determinarea acestor daune, 70. - 
— Casul in care condiţia nu să îndeplinit, 10, 71. 
— Casul în care corpul:cert a'perit în totul: prin culpa 
debitorului, Tl. 
— Condiţia resolutoiie propriu disă sau expresă, Îl urm. 
— Definiţie, 71. 
— Oferta reală făcută pendente conditione, 551. V. Ofertă 
de plală, etc. 
— Cond. resolutorie în contractele care se perfectează, în 
momentul formărei lor (vândarea, donaţiunea, -etc.), 11, n. 4. 
— In „contractele succesive (inchiriere, anticresă, societate, 
ete.), îl, n.4. 
— Dos, între condiţie Şi termenul vesohutor, 13 nota. 
— Între condiţie şi termenul în genere, 108, 109, Il. 
— Indeplinirea condiţiei are efect retroactiv, oblig. consi- 
derăndu-se că n'a avut nici odată fiinţă, 72: 
— Casurile excepţionale în care desființar ea oblig. nu are 
efect retroactiv, 13 nota. 
— Exemple de "condiţii resolutorii (art. 825), 18. 
—  Creditorii au, pendente conditione, dreptul de a face acte 
de administraţie, 59, 73, 14, t. şi n: 6. - 
— Preseripţie (Curgerea ei pendente conditione), 14. 
— Soarta actelor de înstrăinare constituite de creditor. (Că- 
derea lor prin aplic. regulei: resotuto jure: dantis, etc.), 14. 
— Soarta actelor de înstrăinare constituite. de debitor. (Nu 
vor remânea în picioare de cât dacă condiţia se va înde- 
plini), 75. 
— Casul în care contractul a fost executat, 75. 
— In căre el n'a fost executat, 75: - 
— Aplicarea art. 993, 15. 
— Restituirea cheltuelelot necesare și utile, 16, 1. 
— Condiţia resolutorie expresă își produce efectele sale de 
drept, 76 urm, 87, 97.
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— Această regulă se aplică la toate condiţiile (casuale, 
mixte, potestative, afivmative sau negative, etc.), 77. 
— Dreptul celor de al treilea de a propune resoluţia, 77. 

Justiţia nu are facultatea de a menține contractul, 18. 
— Imposibilitatea părţilor de a renunţa la resoluţiune, 18. 
— Risco-pericolul în materie de cond. resolutorie, 73—S81. 
— Dacă cond. nu se îndeplineşte, riscul este al creditoru- 
lui (cumpărătorului), chiar dacă condiția s'a îndeplinit i în ur- 
ma perirei lucrului, 79, . 
— Casul în care lucrul a fost distrus în totul, 79, 80. 
— Casul în care lucrul a perit numai în parte, 80, IL, 

  

COND. RESOLUT. TACITĂ (PACT COMISORIU TACIT), TI, 
n. 35 81 urm. 
— Pact. comisor tacit (cond. resolut. tacită), 82 urm. 
— Noţiunea şi origina acestui pact, 82 urm. 
— Contactele supuse cond. resolutorie tacite, 82. 
— Condiţia resolutorie tacită este. tot-deauna "sub. inţeleasă 
în contractele sinalagmatice, 82—85. 
— Contracte sinalagmatice imperfecte, 84. 
— Contracte unilaterale (Controversă), 84. t. şi n. > şi 
i. V,p.12. 
— “Textele care fac aplicarea acestui principiu, 85, 56. 
— EI se aplică nu numai la vândările imobiliare, dar şi 
la acele mobiliare, 86. 
— Cond. resolut. tacită nu se subinţelege însă în impăr- 
țeală, 86. V. /mpărțeală. 
— Indeplinirea condiţiei resolutorie tacite, 8 urm. 
-— Resoluţia trebue în principiu cerută în justiţie, 97, 85, 97 
— Acordarea nnui termen părţei care nu este in culpă, 
54, n. 3. 
— Excepţie în privinţa vângărilor de producte şi altor mo- 
bile corporale în care s'a acordat un termen p. vâădicarea 
lucrarilor -vendute (art. 1310), 8T,n. 1. 
— Art, 1310 C. e. se aplică şi. la vândările comerciale, $7, 
1; 88 nota. 

— Motivul p. care resiliarea nu poate în . principiu să aibă 
_1loe de cât prin justiţie, 89. 
— Inutilitatea unei puneri în întărdiere extra-judiciare, 
99, 361. 
— Contractul subsistă pănă la dobândirea unei hotăriri de- 
finitive, 90. 
— Tustiţia poate să respingă resiliarea sau să acorde de- 
bitorului un. termen, 90, 91, 97. 
— Dreptul justiţiei de a acorda daune aceleia din părți 
faţă cu care oblig. n'a fost executată, 90, n. 3. 
— Desființarea care resultă din condiția resolutorie expresă 
nu poate, din contra, da loc la daune, 97. 
— Resiliarea contractului odată cu acordarea unui termen, 9].
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— Casul în. care. debitorul opune reclamantului anularea 
—convenţiunei, 91. 
— Partea care este în drept. a cere desființa ea contrae- 
tului, poate cere execntarea. lui şi. daune. dacă ea şa exe- 
cutat, oblig. ei corelativă, 9%, t. şi n. 5; 301, n. 3. 
— Părţile pot chiar „prevedea prin conv. lor că  resoluţia 
nu va avea loc, 9, n. 1. 
—- Creditorul poate er resiliarea contractului, după ce ce- 
ruse mai întăi executarea, şi zici-versa, 93. 
— Cererea resiliărei prin conelusii subsidiare, 93. 
— Raporturile dintre vângător. şi subînchiritorii cumpără- 
torului (Controversă), 93, 94. 
— Efectele îndeplinirei condiţii vesolutorie tacite, 94 ur. 
— Aplicarea art. 1015 şi 1710, 95. 
— Aplice. art. 1909 în privinţa mobilelor corporale, 95, 9%. 
— Preserierea acţiunei în resiliare (art. 1890), 95, 96. 
— Deoseb. între condiţia resolut. expresă şi acea tacită, 97. 

PACTUL COMISORIU EXPRES (Lez commissoria) (art. 1367 î), 
9T—104, 
— Definiţie, 995. 
— Foloasele pactului comisoriu expres atât în contractele 
sinalagmatice cât şi în contractele unilaterale, 98, t. şi n.3. 
— Efectele pactului comisor expres (efect retroactiv), 98, 99. 
— Formele sub care se stipulează pactul comisor ex pres, 99. 
— Casul în care pactul. comisor expres se confundă cun con- 
diţia, vesolutorie tacită, 99. 
— Casul în care părțile au înţeles să excludă intervenţia 
justiţiei, 100. 
— Punerea în întărdiere (Controversă), 100, 101. 
—  Resiliarea contractului de drept fără intervenţia justiției, 
101, 102. 
— În urma punerei în întărdiere, debitorul nu: mai poate 
executa contractul, 102. 
— Soluţia contrară în materie de condiţie resolutorie tacită, 
90, 91, 102. 
— Casul în care resoluţia are loc de drept în virtutea con- 
tractului, 102—104. 
— Justiţia nu poate acorda termene de grație în casurile 
unui pact comisor expres, 509. V. Zeren de graţie. 

CONFEIRMARE.—Oblig. naturale nu pot fi confirmate în mod 
expres, 'ci numai tacitamente prin plată, 18, 19. V. Oblig. 
naturale. 
— Nici acele morale, 19 nota. 
— Subrog. neregulată nu poate fi confirmată, 613. 
— Contractele solemne nule p. lipsuri de formă fiind ine- 
xistente, nu pot fi confirmate, 1%, n. 2 şi i. V, „p. 23, 35, 
116, 151, n. 3, ete. V. tabla vol. V, Ye Confirmare şi vol. VII. 

CONFUSIUNE (Stâng. oblig.), 802— 812. 
— Deosebire între contusie şi celelalte moduri de stengere 
4 oblig., 808.



— Confus. nu produce o adeverată stângere a oblig. Con- 
secinţele care resultă din acest principiu, 809 urm. 
— Definiţia contusiei, 82, t. şin. 1. 
— Ea poate să aibă loc atât în materie de drepturi reale 
(art. 557,638), cât şi în materie de drepturi personale, 802. 
— Tm materie de ipotecă, 802, 803. 
— In materie de deposit (art. 1617), 803, n. 2. 
— Casurile în care confusia are loc în privinţa drepturilor 
personale, 803. 
— Confus. are loc atunci când eredit. moşteneşte cu titlul 
universal pe „debitor, sau vice-versa, 503, 804. 
— Confus. n'are însă loc de câte ori moştenirea a fost ac- 
ceptată sub beneficiu de inventar, sau când există separare 
de patrimonii, 804, 805. 
— Ea nu are loc "atunci când debitorul ar fl devenit moş- 
tenitorul unuia din creditorii solidari, Şi zice-versu, 112. V. 
Obtig. sotidare. 
— Confus. care se produce când unul din debitorii solidari 
moşteneşte pe creditor, sau vice-versa, stânge datoria numai 
p. partea, acestui debitor, 200, 810. 
— Deosebire de la Codul fr. în privinţa moştenitorilor ne- 
regulați, 805. 

- — Confus, poate une-ori să resulte şi din o transmisiune 
cu titlu particular, 805, 806. 
— Casul unui retract litigios, 806. 
— Confus. în materie de cesiune de creanţă, 761 urm., 807. 
—  Confusia, poate fi totală sau, parţială, 806. 
— Efectele confusiunei, 807—812. 
— Incetarea confusiunei (art. 694), 8il. 
— Imcetarea contus. prin cedarea moștenirei unei alte per- 
soane, 811, 812. 
— Imcetarea confus. cu efect retroactiv, 802, n. 3. 
— Incet. confusiei p. viitor, 802, n. 
— Regulele de drept internațional aplicabile la confusi- 
une, 312. 

CONSEMNARE. V. Ofertă de plată și consemnare. 
CONSILIU DE FAMILIE (Membrii — ).—Respund de culpu lezis 

in abstracto, 312. 
CONSILIU JUDICIAR.—Respunderea lui (culpa levis in ab- 

str acto), 312 
— Are capacitatea de a, primi plata, 4605. 

CONSUMTIBILI TATE. —Deoseb. între consumtibilitate şi fun- 
gibilitate, 489, n. 2; 735, n.1. V. Lucruri consumtidile „Fun 
gibile, Com pensaţie, ete. 

CONSTRENGERE CORPORALĂ.—Nu exiștă în legea, noastră, 
511, n. 3; 656, 661 şi t. V, p. 136,n. 5; 488, 489 şi tr. fr. 
p. 51 şi STIA 
— Constr. corporală în legile noustre anterioare, 5ll, n. 3. 
— Desființarea constr. corporale este de ordine publică.



(Conflict cu legile străine care o admit;—drept internaţio- 
nal), 656. 

CONT-CURENT. (Admiterea anatocismului), 499, 
— Inaplicarea regulelor de la imputaţia plăței, 536, 537, 
V. Plata (imputație). 

CONTRACTE SINALAGMATICE (Sabinţelegerea: condiţiei re- 
solutorie tacite), 82 urm. V. Condiţie. 
— Pluralitatea exemplarelor (oblig. naturale), 13, 14. 
— Partea faţă cu care oblig. n'a fost executată poate, fără 
nici o punere în întârdiere, să ceară desființarea contractului 
şi daune, 59, 367. 
— Pentru aceasta trebue insă ca ea să'şi fi executat oblig. 
sa corelativă, 92, n. 5; 301, n. 3. V. sură, Coudiţie. 

CONTRA-CAMBIE, 39%, t. şi n. 1. : 
CONTRACTE UNILA TERALE.— Subinţelegerea condiţiei reso- 

lutorie tacite (Controversa), 84, t. şi n. 2; 6. V, p. 19, 
CONTUMACIA (debitorului).— -A duce perderea beneficiului ter- 

menului de graţie, 511, t. şi n. 2. 
COPIL NATURAL.—Oblig. tatălui de aii plăti o pensie alimen- 

tară (validitate), 11, n. 1. 
— Recunoaşterea copilului natural (admiterea ei în legea 
noastră), 40, n. 1. V. şi adnot. noastră din Cc! judiciar, No, 
12, p. 97, n.1 (anul 1900). 
— Nu poate fi supusă unui termen sau unei condiții, 40, 
— Lipsa de efecte juridice a acestei recunoașteri în drep- 
tul nostru şi în dreptul englez, 40, n 1. Cpr. Cas. fi. Sirey, 
900. 1. 283 şi Journal Cluner, 1895, p. 197. 

CORP CERT ȘI DETERMINAT. V. Plata în genere, Jisco-peri- 
col, Perderea lucrului -datorit, ete. 

CREANȚE CONDIȚIONALE (Pot face obiectul unei popriri), 
53, n. 2. 

CREDITOR AMANETAR.--Respunderea lui (Culpa leris in abs- 
tructo), 315, 316. V. Amanel. 

CREDITORI CONDIȚIONALI.— Pot cere declararea falimentu- 
lui debit., fără însă a putea primi dividendele din masă, 
52, 53. 
Nu pot insă. înaintea indeplinirei condiţiei, să proceadă 
la o executare silită, să ceară o condamnare in Futurum, Să . 
facă poprire, ete., 53, t. şi n. 2. 
— Măsurile ce poate ordona justiţia p. asigurarea dreptu- 
rilor lor. Depunerea banilor la casa de consemnaţie, 54. 
— Exercitarea actelor conservatorii (acţ. subrogatorie, acţ. 
panliană), ete. 55, î. şin. 2. 
— Acte de administraţie, 59, 13, 74, t. şin.6; 9%. vV. 
Condiție. 

CREDIT FUNCIAR —Nu se pot acorda termene de graţie p. 
anuităţile datorite creditului, 510. V. Termen de graţie. 
— Privilegiile de care se bucură creditele funciare după 
legea lor organică din 1873, 510, n. 1. 
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— Creanţele creditului şi ipotecele ce garantează aceste 
creanţe sunt indivisibile, 2593. 

CULPĂ.— Teoria culpelor contractuale, 305—321. 
— Definiţia culpei, 306. | 
— Deosebire între culpă şi dol, 806, 845, 346. 
— YVechia teorie a culpelor, 307, 
— Culpa lata, lexis şi lerissima, 301, 308 şi t. ILL, p. 402, 
n. 4; 403 nota. 
— Utilitatea practică a acestei împărțiri a culpelur, 3808. 
— Teoria actuală a eulpetor (dreptul roman), 308, 309. 
— Culpa lata şi levis în abstructo şi în conereto, 309, 310. 
— Dreptul actual (Controversă), 310, 311. 
— Dreptul german nou, 3ll, n. 2 şi 3. 
— Persoanele care respund de culpa: /ezis în abstrueto, 
319--317. 
— Responsabilitatea depositarului, 317—319. 
— El nu respunde nici o dată de culpa fecis în abstracte, 
318, n. 1. 
— Responsab. ospătătorilor şi hangiilor, 319, 320. 
— Responsab. mandatarului nesalariat, 320, 321. 
— In materie comercială (Controversă), 321. 
— Responsab. mandatarului salariat, 320, n. 4. 
—  Responsab. execntovnlui testamentar, 320, n. 4. 
— Responsab. comodatarului, 329, î. şi n. 2; 323, 396. 
— Responsab. moştenitorului beneficiar, 323, 324. 
— Responsab. gerantului de afaceri, 324, 325. 
— Casurile în care geranțul respunde de culpe /evis în ul- 

stracto, 325. 
— Deosebire între gest. de afaceri şi mandat, 325, 326 și 
4.V, p. 335, t.şin. 1 şi p. 390. 
— Casurile în care gerantul de afaceri respunde de casul 
tortuit, 826. 
— Oblig. la care se aplică art. 1080, 326. 
— Aplicarea acestui text în mâăterie de delicte şi quasi-de- 
licte (Controversă), 327 şi t. V, p. 39%, 391; 415, n. 3. 
— Culpa contractuală este presupusă pănă la dovada ca- 
sului fortuit, pe când culpa aquiliană sau extra-contractu- 
ală trebue să fie dovedită de acel care o invoacă, 351, t. 
şi n. lit. V,p. 397, t. şin. 4; p. 494, t.şin. 1; p. 
501, t. șin. 3. 
— Principiul art. 1088, după care interesele moratorii nu 
sunt datorite de cât în urma unei cereri în judecată, nu se 
aplică la culpa extra-contractuală sau aquiliană, 36, 406 
şi 6. V,p.484,t. şin.2. 
— In materie de culpă extra-contractuală sau aquiliană, 
daunele pot fi nu numai materiale, dar şi morale, 344, 314 
şi t. V, p. 141, 6. şi n. 2; 450 urm. Cpr. Trib. Covurlui, 
Dreptul No. 25 din 1899. V. Daaune-interese. 
— În materie de culpă contractuală, daunele nu pot fi 
morale, ci numai materiale, 374, 375. V. Damne-intevese.



CURSUL COMERCIAL a moneteloi), 497, n. 3. - 
— Cursul legal, 497, 

CURATOR.—Are a acitatea de a primi plata (mandatar le- 
gal), 465. 

CURATOR (moştenirei vacante). — Respunderea lui (culpu lecis 
în abstracto), 316, t. şi n. 3. 
—  Curatorul (moştenirei vacante), care a plătit datoriile 
moştenirei din banii sti, nu se foloseşte de subrog. legală, 642. 

CUSTODE ——(Responsabilitatea lui), 313. V. Seguest)- 1 “ judiciar. 

»D 

DĂRUITUR (care n'a predat încă lucrul dăruit).— Respunde de 
culpa levis în abstracto, 314, 315, t. şi n. 1. 

DATIO IN SOLUTUM (Dare în plată).— Există de câtevori cre- 
ditorul primeşte de bună voe alt lucru de cât acel dato- 
vit, 485, 480, 082. V. Plata. 
— Analogie între dativ în solutem. şi vândarea, 486. 
— Consecințele care resultă din analogia ce există între 
datio în solutum şi vendavea, 481. 
— Cesiunea bunurilor pe care o face un debitor ereditori- 
lor sei nu este o dazio in soletum, fiind că el nu abando- 
nează proprietatea, ci numai posesiunea bunurilor sale, 657. 
— Plata făcută în warante constitue 0 ratio în soluti, 
496. Y. H'avante. 

din partea creditoralui de a renunţa la creanța 
sa, minina ceva în schimb, constitue 0 dufio în solutum, 
          

701, 3, 
— Dalia in solul în materie de oblig. indivisibile, 
249, nota. | 
—— În materie de oblig. solidare, 107, l. 

DATORIE ALIMEN'DARA.—Nu este soliilară, 218, n. d. 
- 

—- Nici indivisibilă, 297, î. şi n. 7. 
DATORIE COMERCIALĂ.— Produce dobândă de drept, 303, 

4; 898. V. Dobendă. 
— Este solidară, dacă nu există convenţie contrară (art, 
42 C. com.), 158,. 

DAUNE- INTERESE lare vesultă din inexecutarea oblig., 339 
urm. ; 372. 
— Ce se înţelege prin daune sau desdaunăni, 339, 372. 
— Daunele pot fi causate prin nn delict sau quasi delict, 339. 
— Prin inexecutarea unei oblig. sau prin executarea ei 
tardivă, 339, 340. 
—- Daunele consistă în genere în o sumă. «le bani, 340. 
— Daunele sunt. compensatorii şi moratorii, 256, 951; 
340, 341. 
— Dacă este vorba 'de un. contract. sinalagmatic, numai 
partea care 'şi a îndeplinit oblig. sa corelativă poate cere 
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daune sau executarea oblig. de la cealaltă parte, 9%, n.5; 
301, n. 3. V. Condiţie, Contr. sinalagmatice, ete. 
— Daunele moratorii sunt datorite numai în urma unei pu- 
meri în întărdiere, pe când acele compensatorii se datoresc 
de drept prin simplul fapt al inexecutărei oblig., 341, 
360, 367. 
— Daunele compensatorii nu pot fi emmulate ca executarea 
oblig., pe când acele moratorii pot fi cumulate, 341, 
310, 311. 
— Desființarea care resultă din condiţia resolutorie expresă 
nu poate nici odată să dea loc la daune, pe când resoluţia 
care resultă din pactul comisor tacit permite părței faţă 
cu care oblig. n'a fost executată de a cere daune de la 
partea în culpă, fie că ea ar cere resiliarea sau executarea 
contractului, 92, 97. V. Condiţie, 
— Condiţiile cerute p. ca daunele să fie datorite, 341 urm. 
— Existenţa unei pagube din partea creditorului, 342. 
— Im privinţa inexecutărei oblig., daunele sunt numai ma- 
teriale, pe când, în materie de delicte şi quasi-delicte, ele 
pot fi şi morale (de ex. in caz de delict de presă, de di- 
vorţ, de duel, de seducţiune), ete. 344, 374, 375 V. supră, 
Culpă, Divorţ, Duel, ete. 
— Creditorului încumbă sarcina de a dovedi daunele pe 
care el îşi întemeiază acţiunea sa, 344, 
— Dacă daunele provenite din inexecutarea oblig. au fost 
hotărite de mai înainte prin stipularea unei clause penale, 
creditorul poate cere penalitatea, fără a fi ţinut de a justi- 
fica că a suferit vre-o daună, şi chiar dacă sar stabili că 
ma avut nici una, 271, 345, 384. V. Oblig. cu clausă penală. 
— Paguba, adusă creditorului trebue să fie imputabilă de- 
bitorului, adecă culpei, dolului sau macar faptului seu, 345. 
— Faptul debitorului, 346. 
— Buna credinţă a debitorului nu'l scuteşte de plata dau- 
nelor aduse credit. prin inexecutarea sau executarea tar- 
divă a. oblig. sale, 346. 
— Responsab. debitorului incetează când inexecutarea sau 
executarea tardivă a oblig. provine din o causă străină care 
nu poate fi imputată debitorului (Caz fortnit sau forță ma- 
joră), 346. V. Caz fortuit. 
— Daunele moratorii nu sunt datorite de debitor de cât 
în urma punerei sale în întărdiere, 357 urm., 369. 
— Aplicarea acestei regule atât la oblig. de a face cât şi 
la acele de ada, 351, î. şin. 3. 
— Evaluarea daunelor interese, 3170, 371. 
— Determinarea lor de justiţie. —Casurile în care oblig. 
nu are de obiect o sumă de bani, 371 urm. 
— Elementele de care justiţia trebue să ţie samă p. fixa- 
rea, daunelor suferite de creditor (damn emergens, Mer a 
cessaus), 372,



— In materie de promisiuni de căsatorie, judecătorii nu 
pot, în privința stabilirei daunelor, să ţie samă de câştigul 
ce părţile ar fi fost împedicate de a realisa, ci numai de 
perderea reală suferită de reclamant (dunanun emergens), 
312, n. 6 şi t. Vp. 141 și 460,t. şi n. 4, 
— Oreditorul care conchide la daune, trebue să stabilească 
atât perderea ce a suferit cât şi câştigul de care a fost 
lipsit, 313. 
— Dreptul tribun. de a acorda daune viitoare p. fie-care 
di de întărdiere, 335, n. 3; 336 nota; 373. 
—_Nu se poate însă prin condamnarea la daune constrânge 
indirect pe debitor la executarea obligaţiei, 335, 373, 374. 
V. Oblig. (Efectul lov:). 
— Restrieţiuni la principiul că daunele cuprind în genere 
perderea suferită de creditor şi câştigul de care el a fost 
lipsit, 315. : 
— Casul în care inexecutarea oblig. resultă numai din 
culpa sau negligența debitorului (daune prevedute la face- 
rea contractului), 316, î. şi n. 1. 
— Principiul daunelor care au putut fi prevedute nu se 
aplică la delicte sau quasi-delicte, 377, 392 şi î. V, p. 494, 
t. şin. 38. 
— Daune intrenseci (circa vem) şi extrenseci (extra ve), 
371, 318. 
-_ Casul în care părţile au prev&dut şi daunele extrenseci, 
319—380. 
— Casul în care inexecut. oblig. provine din frauda sau rea- 
ua credinţă a debitorului (daunele, în asemenea caz, cuprind 
ceea ce este o consecinţă directă şi necesară a inexecuță- 
rei oblig.), 380 urm. 
— Aplicarea acestui principiu la delicte şi quasi-delicte 
(Controversă), 382 şi t. V, p. 426, t. şin. 2; 49%5,t.şin.2. 
— Determinarea daunelor prin convenţia părților, 382 urm. 
— Judecătorii nu-pot reduce asemenea daune de cât în 
materie de împrumuturi băneşti şi de prestaţiuni în natură, 
383. V. Oblig. cu elausă penală. 
— Daunele interese.în oblig. care au de obiect o sumă, de 
bani (daune moratorii), 394, 395. | 
— Creditorul nu :are drept de cât la dobânda: legală, 
395, 396. 
— Soluţia contrară în dreptul german actual, 397, t. şin.2. 
— Excepţiuni la principiul de mai sus (în materie de cam- 
bii), 397, 398. V. Cambie. 
— Im materie de fidejusiune, 398. 
— Im materie de societate, 398, 399. 
— Părţile pot, prin convenţia lor, fixa daunele la o sumă 
mai mare de cât dobânda legală, 399. 
— Im materie de oblig. băneşti, creditorul are drept la 
dobânda legală, fără a justifica că a suferit vre-o daună, 
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pe când în caz de inexeentarea unei oblig. de a da sau de 

a face, el trebue să dovedească paguba ce i-a adus întăr- 

dievea debitorului. 399. V. infrii, Punerea în întâvdiere, etc. 
—— In privinţa oblig. care au deobiect sume de bani, prin 

derogare de la dreptul comun, o somaţie extra-judiciară nu 

mai constitue o punere în întărdiere, ci trebue o cerere în 
judecată, 400, 401. 
— Condiţiile ce trebue să întrunească cererea în judecată, 

401 urm. , 
— 0 acţiune prea matură nu face să curgă dobânda mora- 

torie, 402, n. 2. 
— Nici o cerere adresată unei instanțe incompetente, 403. 
— 0 asemenea, cerere mar face să curgă dobânda de cât 
în ceasurile excepţionale în care o simplă somaţie este su- 

ficientă, 362. 
— Qui juvis în privinţa cererei de a fi colocat întrun ta- 

blou de ordine ? 402, n. 2. . 

— Presentarea titlurilor creditorului unui falit spre veri- 
ficare, 409, n. 2. 
—— Reclamaţia formulată înaintea axbitrului sezisat de o- 

peraţiile împărțeli, 402, n. 2. | 
— Cererea în judecată face să curgă dobenda, chiar dacă 

cveditorul ma cerut procentele, ci numai capitalul (Con- 
troversă), 403, 404. 
— Cererea făcută contra unui codebitor solidar sau unui 

fidejusor, face să curgă dobenda în contra, tuturor debito- 

rilor, 187, 188, 405. V. Oblig. solidare, Punerea în întărgi- 
eve, etc. 

— Principiul că, în materie de oblig. bănești, dobânda nu 
curge de cât în urma unei cereri în judecată, nu se aplică 

la daunele compensatorii, ci numai la acele moratorii, 391, 
395, 405. 
— EI nu se aplică de asemenea în materie de vândare, 406. 
— Nici în materie de delicte sau quasi-delicte, 406, 407 şi 
4. V,p.48%4,t.şin. 2. 
— Casurile excepţionale în care dobânda moratorie este 
datorită fără nici o cerere în judecată, 407, 408. 
— Aceste excepţii sunt relative la casurile în care părţile 
au stipulat că dobânda va curge de drept, 407. 
— La casurile în care dobânda curge de drept după lege, 407. 
— La, easurile în care ea curge în virtutea unei puneri în 
întărdiere ordinare (simplă somaţie), 407. 
— îm privinţa sumelor datorite de Stat sau cătră Stat, 407. 
— In privinţa subvenţiilor, burselor, ete. datorite de 
Stat, 401, 408. 
— Casurile în care întărdierea plăţei se datorește culpei 
funcționarilor Statului, 406. 

— Casurile îm care Statul intervine ca persoană de drept 
privat (dreptul comun), 409, 409. Pentru mai multe detalii a-
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supra daunelor interese, v. tabla vol. V, v? Damne-iaterese. 
V. şi tufr, Punerea în întârgiere, 

DECUNFITURA.—Pevderea Deneficiului termenului, 123, n. |; 
126, 121. V. Iusoloabilitate, 
— Necesitatea unei hotăriri judecătoreşti, 127. 

DEDUUŢIA (plăţei), 530, V. Plata în genere. 
DELASAREA (unui imobil ipotecat).—Oblig. indivisivilă, 221, 
DELEGAȚIE, 668, 692 urm. 

— Definiţie, 692. 
— Persoanele care intervin în delegaţie, 692. 
— Deosebire între delegaţia şi expromixiunea, 005, 693. 
— Intre delegaţia si cesiunea de creanță, 691, 698. 
— Intre delegaţia și novaţia, 679, n. |. 
— Intre delegaţia şi asienaţia, 693. 

Pentru ca delegaţia să producă novaţie, consimțemântul 
ereditorului trebue să fie expres (derogare de la dreptul 
comun), 094. 
— Delegaţia perfectă şi imperfectă, 694, 695. 
— Efectele delegaţiei perfecte, 695 urm. 
— Acţiunea creditorului contra delegantului exte o acţiu- 
ne nouă personală, care resultă din dauna produsă prin 
delegaţie (Controversă), 697. 

Aplicarea art. 1393 la delegaţie (Controversă), 698, 699. 
— Delegaţia imperfectă, 699 urm. 

„—- Natura oblig. noului debitor, 100. 
DELIC "E (sau quasi-delicte), V. Culpă, Daune, ete, 
DELICTE DE PRESĂ (daune morale), 344, 314 şit. V, p. 41 

și 452. 
DEBITOR SOLIDAR.— Poate cousimţi o subrogaţie, 607. 
DEPOSIT (regulat), 765, n. 2. 

— Neregulat, 175, 776. 
— Consider area depositului neregulat ca nn împrumut, 775, 
nota 3. 
— Dreptul de retenţie în materie de deposit, 775, n. d. 
—— Respunderea depositarului, 317—319. 
— Nu tespunde nici odată de culpa levis in abstracto, 
318, n. 1. 
— a Pepositul unor monete considerate în individualitatea 

, 491 nota 
— "Restituivea depositului (se face acolo unde se găsește lu- 

crul actualmente , 520. 
— "Termenul p. vestituirea depositului e stipulat în intere- 
sul creditorului, 119, 120, 122. 
— Cheltuelele ce poate ocasiona transportarea lucrului de- 
positat sunt în sareina ereditorului (deponentului), 524, 525. 
— Stengerea depositului prin confusiune. „Shmene nu poate 
fi depozitar ul luerului seu propriu, 303, 
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DESDAUNĂRI. V. supră, Daune-interese. 
DESISTAREA (creditorului).— Face să înceteze efectul punerei 

în întărdiere, 370. 
DETENTOR, (a unui imobil ipotecat).— Poate face plata, 435, n. 1. 

V. îufră, Plata în qenere 
DIVORȚ.—Poate da loc la daune morale, 344, t. şi n. 1; 34. 

— Dacă este de ordine publică şi se aplică sau nu străi- 
nilor a căror statut personal nu permite divorţul, 260, n. 1 
V. şi adnot. noastră în C. judicize» din 1900, No. 5 şi 60. 
— Constringerea soțului în contra cărui sa pronunţat di- 
vorţul de a restitui copilul născut; din căsătorie, prin con- 
damnarea la daune interese, 335, n. 3; 336 nota. 

DIES INCERTUS IN TESTAMENTO CONDITIONEM FACIT, 
24, n. 1; 106 nota și t. IV, p. 580, t. şi n. 1. Cpr ant. 
2171 C. german V. Legate. 

DIES INTERPELLAT PRO HOMINE (Termenul interpelează în 
locul omului). —Admiterea acestei regule în dreptul nostru 
anterior, 358, 359 t. şi nota şi în. fr, p. 237, t. şi n. 6. 
Cpr. Cas. rom. (20 martie 1900). Dreptul din 1900, No. 43 
şi Curierul judiciar, No. 32 din 1900. 
— In dreptul străin, 359 nota. 
— Oblig. constituite sub legea veche şi exigibile sub le- 
„gea nouă, 359, 360 nota şi t. I, partea II, p. 62, 63. 

DOBENDA.— Definiţie, 385. 
— Dobânda în antichitate, 386. 
— In legea mosaică, 386. 
— In dreptul canonic, 386, 387, n. 1. 
— In legea musulmană, 386, n. 3. 
— Im dreptul nostru anterior, 337, t. şin. 1; 388—390. 
— Im dreptul roman, 38, n. 1. 
— In Codul austriac şi în alte legi străine, 389, n. 1. 
— Im dreptul nostru actual, 390 urm. 
— Discuţiile la care libertatea dobândei a dat loc, 391, 392. 
— Conflict între legile străine şi legea română (drept in- 
ternațional), 409—413. 
—  Casul în care părţile au determinat prin convenţia lor 
legea la care ele au înţeles a se referi, 409 urm. 
— Nedeterminarea legei la care părţile au înţăles a se 
supune, 409, n 2; 410 nota. 
— Casul în care părţile aparţin aceliaş naţionalităţi, 
410 nota. 
—- Casul în care ele nu aparţin aceliaş naţionalităţi, 410, 
nota, 411. - 
— Momentul de când curge dobânda moratorie (Contro- 
versă), 412. 
— Controversa ce s'a rădicat în Francia în privinţa legei 
din 1907, 412. 
— Dobânda ce plăteşte casa de depuneri şi consemnați, 567. 
-— Chitanţa dată p. capital, fără nici o reservă, este o 
presumţie de plata dobendilor, 527.



— Această presumţie poate fi combătută prin mărturisire 
şi jurământ, 527. 
— Datoriile comereiale lichide şi plătibile în bani, produe 
dobândă de drept din diua exigibilităţei lor, 363, n. 4; 
398. V. Materie comercială. 
— Dobânda se preserie prin cinci ani, 534. 
— Aceiaş prescripţie se aplică şi la cupoanele de rentă, 
534, n, 2. 
— Plata unor dobândi nestipulate sau mai mare de cât a- 
acele stipulate (oblig. naturală), 10 t. şi n. 1; 15. 
— Casurile în care o cerere iregulară face să curgă do- 
bânda, 362. 
— Cererea de dobândă făcută contra unuia din debitorii 
solidari face să curgă dobânda contra tuturor debitorilor, 
181. V. Oblig. solidare. 
— Dacă datoria este productivă de dobendă, imputaţia 
plăţei se face mai întâi asupra dobândei şi apoi asupra ca- 
pitalului, 533. 
— Părţile pot insă prin convenţia lor înlătura această 
regulă, 533, n. >. 
— Această regulă încetează de câte ori este vorba de do- 
bândi care nu sunt lichide şi exigibile. 533, n. 3. 
— Casual în care există mai multe datorii productive de 
dobândă, 534. 
— Intre doue datorii din care una produce dobândă şi cea- 
laltă nu produce, imputaţia se face asupra celei mai one- 
roase, adecă asupra acelei productive de dobândă, 545. 
— Regulele de la imputaţia plăţei nu se aplică la dobân- 
ile moratorii, ci numai la acele compensatorii, 336. 
— Cursul dobendei moratorie nu este întrerupt prin acor- 
darea unui termen de graţie, 507. 
— Dacă debitorul care a plătit înaintea termenului, în ne- 
cunoştinţa lui, are sau nu acţiunea in repetiţie în privința 
dobendei (Controyersă), 111, 132. V. oblig. cu termen. 

DOBENDĂ LA DOBENDĂ, 414 urm. V. Anatocism. 
Plata dobeudei dobândelor de cătră epitrop a sumelor 

întrebuințate, 421. V. Epitr 0p, 
DOL.—Deosebire între dol şi culpă, 306, 345, 346. 

— Ce se înțelege prin dol în 'casul art. "1036, 380, n. 1. 
— (Imputaţia plăţei), 538. V. Plată (imputațiune). 
— Nimene nu se poate sustrage de la responsabilitatea 
care resultă. diu dolul său, 306,:n. 3; 391 și t. V,p. 13, 
t. şi n. 3; 385, 501, 514, '538. Pentru mai multe detalii, v. 
tabla vol. V, ve Dol. 

DOMICILIU ALES. V. Alegerea de domiciliu. 
DONAȚIUNE (Acceptarea ei prin mandatar). Necesitatea unui 

mandat autentic, 457, n. 2; 612 n.2; t. 1, p. 120, n.3 
şi fr p. 9%, n. 2. 
— Revocarea donaţiunei prin neindeplinirea sarcinelor, 77, 
n. 1 şi t. LV, p. 139 
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— Donaţiunea nn putea, după (. Calimach, fi făcută de a- 
cej saraci şi neputernici celor bogați şi puter nici care nu 
li erau rude, 8 nota. 

DREPTATE. —Dreptul de a'și face dreptate singur, 103, n. 2 
şi 104 nota; 333, t.șin. 1. 

DREPTUL DE RETENŢIE (Comodat). V. Comodat. 
— (Deposit), 775, n. 1. 
— Dreptul de retenţie nu poate fi admis „le cât numai în 
casurile determinate de lege, 17, 61; î. p. 467, t. sin. 

; 484, t. şi n. 3; 309, 510, 615 nota; t, a ». 546, 547, t.V, 
i 340 urn., 381; tr, pi p. 212, Vedi asupra dreptului de re. 
tenţie, discursul ce am pronunţat la Curtea de apel din laşi 
cu ocasia deschiderei anului judecătoresc 1899--1900. Drep- 
tul din 1899, No. 52 şi C. judiciar din 1899, No. 31. 
— Acel care nu are de cât o creanță naturală, nu poate 
deci să ajungă indirect la plată prin exercitarea dreptu- 
Jui de retenţie, 17. 

DUEL —Daunele pot fi nu numai materiale, dar şi morale,:344, 
314. Vedi Daune interese şi tabla vol. V, v* Duel. 

E 

EFEOTE DE COMERŢ. V. Cambie, 
— Primirea unor efecte neguciabile p. o datorie anterioară, 
nu cuprinde o novaţie, ci un mod de plată (Contr oversă), 
618. V. Nozaţie. 

EFECTE LA PURTĂTOR.—Neaplicarea art. 1149 şi 1393, 764. 
V. Cuimbie, Ces. de creanță, etc. 

RFEUT DECLARATIV. V. Hotarivi judecătoreşti. 
BFECT RETROACTIV.—A condiţiei îndeplinite, 55—64. 

— (Consecințele care resultă din principiul retroactivităţei, 
53 urm. V. Condiţie. 
— Termenul suspensiv nu are efect retroactiv, lil. 
— Imcetarea confusiunei, 802, n. 3. 

ELECTA UNA VIA NON DATUR RECURSUS AD ALTERAM. 
(Nici o lege nu consacră astăzi acest adagiii), 267 nota. 

BMANCIPARE.—Nu poate fi supusă unei condiţii sau unui tev- 
meu, 40. 

EPITROP.—Are capacitatea. de a primi plata în numele mino- 
rului, 465. 

Are capacitatea, de a face o ofertă reală în numele mino- 
ului, 554. 
— Poate consimți subrog. în numele minorului creditor, 598. 
— Nu însă în numele minorului debitor, fără împuternicirea 
sfatului de familie întărită de tribunal, 604, n. 
— Quid în privinţa subrog. legale ptevâdută de art. 1105, 
$ 35 636, n. 2; 673 nota. 
— Nu poate să noveze er eanţa minorului, 615, 0676. 
— Nu poate să remită o datorie în numele minorului, a-



ceasta fiind un ăct de înstrăinare, 103, n. |. V. emiterea 
datoriei. 
— Plata dobendilov şi a dobendei dobendilor p. ori cesu- 
me neîntrebuinţate de ale minorilor, 427. 
— Responsab. epitropului (culpa levis in abstracto), 312, 321. 
— Compensaţia între minor şi epitrop, 752. 
— Intre debitorul minorului și epitrop (Compensaţia inad- 
misibilă), 752. 

EROAREA LEGIUIPORULUI.—Casurile în care judecătorii o 
pot îndrepta, 99, n. 2; 1713. 

BREDE APARENT. V. Moștenitor aparent. 
EXECUTOR TESTAMENTAR.— Responsabilitatea lui, 320, n. £. 
EXPROMISIUNE.—Când există, 667. 

— Deoseb. între expromisiunea şi fidejusiunea, 667, n. 4. 
— Intre expromisiunea şi delegaţia, 605, 693. 
— Casul în care creditorul ar face o novaţie cu un ex- 
promisor, 699. 

TF . 

FACTURA.—Remitereă facturei “făcute debitorului nu constitue 
o presumţie de liberare în favoarea lui, dacă nu poartă o 
mențiune liberatorie, 705, 1109. 

FALIMENT.—Aduce perderea beneficiului termenului p. toate 
datoriile falitului, chiar şi acelor garantate prin un amanet, 
privilegiii, ipotecă, ete., 124, 125. 

Numai datoriile falitului se consideră însă ca ajunse la 
scadenţă, nu şi acele ale fidejusorului, 125, 126. 

Necesitatea unei hotăriri judecătoreşti, 124. 
— O strimtorare sau jenă momentană nu constitue starea 
de încetare de plăţi, 311, n. |. 
— Dacă un comerciant poate fi declarat în stare de fali- 
ment atât în ţară cât şi în străinătate (Pluralitatea fali- 
mentelor) (Contreversă), 760, n. 1. 
— Opunerea compensaţiei în caz de existenţa mai multor 
falimente a aceluiaş comerciant, 159—161. 
— Perderea beneficiului termenului de grație, 51]. 

  

  

— Exigibilitatea anticipată care resultă din declararea fali- 
mentului nu echivalează însă, din punctul de vedere al 

compensației, cu acea, care resultă din expirarea termenului, 
124, 125. 749, 150, 784. 
— În urma deelarărei falimentului, falitul este incapabil 
de a primi plata, 454, n. 1; 467. - 
— Regulele de la imputaţia plăței nu se aplică la fali- 
ment, 936, 537. V. Plata (Imputaţie). 
— Falitul nu poate face novaţie, 677, n. 3; 69. 
— (Oferta de plată). Falimentul debitorului declarat înainte 
de acceptarea ofertei din partea creditorului, 5$2.
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FAPTUL PRINCIPELUI (le fait du prince).—Constitue un caz 
de forță majoră, 351, t. şi n. 4; 352. V. Caz fortuit. 

FARMACIST.—Este comerciant .(Controversă), 328, nota şi t, 
V, p. 536 n. 1. V. şi adnotaţia noastră din Dreptul, No. 
56 (anul 1899), p. 460, unde am vădut că şi fotograful este 
comerciant. 
— Oblig. luată de proprietarul eare'şi iuchiriază farmacia, 
sa altuia este o oblig. de a da, earnu dea face, 328 nota. 
V. Oblig.„ de a da și de-a faci. 

FEMEE MARITATĂ (neautorisată).—Nu poate în genere primi 
plata, 454, n. 1. V. Plata. 
— (comerciantă) Are capacitatea de a face o ofertă reală 
pentru tot ce priveşte comerciul seu, 554, 

FIDEJUSIUNE (Contract accesoriu), 5, n. 3; 720și t. V. p. 18. 
— Deosebire între fidejusiunea şi expromisiunea, 667, n. 4. 
— Garantarea prin fidejusinne a unei oblig. naturale (Con- 
troversă), 19, 20. 
— Falimentul debitorului principal nu atrage exigibilitatea 
datoriilor fidejusorului, 125, 196. 
— Cererea în judecată făcută contra fidejusorului face să 
curgă dobânda îu contra debitorului principal, 405. 
— Termenul de graţie acordat debitorului principal pro- 
fită fidejusorului, 508. V. Zermen de grație. 
— Fidejusorul care a plătit p. debitorul principal are re- 
gres contra acestui din urmă, 398. 
— Fidejusorul care a plătit datoria este subrogat în drep- 
turile creditorului în contra debitorului, 636, n. ?, 
— Aceiaş soluţie este admisibilă în privinţa fidejusorului 
fidejusorilor şi a cofidejusorilor care ar fi garantat pe a- 
celaş debitor p. aceiaş datorie, 636, n. 2. 
— Doctrina asimilează fidejusorului pe acela din ordinul 
căruia creditorul contractează cu împrumutător (mandetar 
pecunice credendu), 636, n. 2. 
— Opunerea beneficinlui de divisiune, 500. 
— (Subrogaţia legală). Cofidejusorul care a plătit întreaga 
datorie, are regres contra celorlalţi 'cofidejusori numai pen- 
tru partea ce priveşte pe “fie-care, 640. V. Plata prin subrog. 
— Recursul fidejusoralui contra codebitorilor solidari, 
640, 041. 
— Fidejusorul poate consimţi subrog. convenţională, 607. 
—- Remiterea titlului creanţei făcută debitorului principal 
liberează pe fidejusor, 717. V. Remiterea datoriei. 
— Creditorul' mar putea să descarce pe debitor, reser- 
— Vându-şi dreptul seu contra fidejusorului (Controversă), 
120, 121. 
— Soluţia contrară în materie de concordai (art. S02 C. 
com.) 120, 121. V. Concordat. 
— (uid în privinţa concordatului amiabil sau benevol? 
DI, t.şin. 2.



— Stengerea fidejusiunei prin novaţie, 633. 
— Efectul novaţiei în privinţa fidejusorilor, 689 urm. v. 
Nocaţie. 
— Casul în care ar exista mai mulţi fidejusori, 693. 
— Stengerea fidejusiunei prin perderea sau perirea fortuită 
a Tucnilui datorit, 520 urm. V. înfră, Perderea lucrului 
datorit. 
— Cum se impută plata când unele datorii sunt garantate 
prin fidejusiune, ear altele negarantate, 534, 385, 545. 
V. Plata (Imputațiune). 

FILOXERĂ.—Este un caz fortuit în materie de arendare de 
vii, 349. V. Caz fortuit. 

FORŢA! MAJORĂ. V. Caz fortuit. 
FRUCTE.—Se cuvin creditonilui condițional, 59, 60, 63. 
FUNGIBILITATE.—V. Compensație, Lucruri fungibile, ete. 

— me între fungibilitatea şi consumtibilitatea, 489, 
: și , 

PORT CU MÂNA ÎNARMATĂ (Caz fortuit), 320, 350, n. 5. 
V. Cuz fortuit, Hangiu, ete. 
— Furt pi escaladare, efracțiune, chei mincinoase, ete., 
320, 350, 
— Responsăb. “farului p. lucrul furat, 355, S21, 822. V. 
Caz fortuit, Perdereu lucrului datorii, Punerea în întărgi- 
ere, ete. 

—"Casul în care farul poate fi scutit de vespundere, 822 

G 

GARANȚIE.—lixcepţia “de garanţie opusă de debitorul solidar 
pentru a pune pe codebitorii sei în cansă, 180. 

GESTIUNE DE AFACERI (Gratuitatea ei), 325, n. 3; t. V, 
p. 335, t. şin. 1. V. înfră, Mandut: 
-_ Deosebire intre gestiunea de afaceri şi mandatul, 325, 
326 şi t. V,p. 335%, şi n. 1; p. 348 urm. 

Aplicarea art. 1550 de la mandat, 442, 443, t. şin. 1; 
426, n. 2 şi t. V,p. 333, t. şin.3; 345. | 
— Responsabilitatea gerantului, 32], 329. 
— Casurile în care gerantul de afaceri respunde de culpa 
levis în abstracte, 325. 
— De ceasul fortuit 326; t. V, p. 330. 
— Gerantul ereditonului are capacitatea de a primi pla- 
ta, 463. 
— Acţiunea în repetiţie contra gerantului, 463. Pentru mai 
multe detalii, v. tabla vol. V, vi Gest. de afaceri. 

GIR. V. Cambie. 
GIR FALȘ, 460. 
GREŞALĂ. V. Culpa. 
GREVĂ.—Poate constitui un caz de forţă majoră, 350. 
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Hi 

HANGII (sau ospătători).—Responsabilitatea lor, 3819, 820, 850, 
n. d. V. tabla vol. V, vo Ospătători și Hangii. 
— Incetarea responsab. hangiului când lucrarile călătoru- 
lui au fost sustrase prin un furt cu mâna înarmată, 350, 
n. d; şit. V, p. 416, 533, n. 3. 
-— Furtul cu efracţie sau escaladare, ori cu chei minci- 
noase, nu este asimilat furtului cu mâna înarmată, 350, n. 
5, 35l nota; t. V. p. 533.n.3. 

HOTĂRIRI JUDECĂTOREȘTI.—Nu pot fi eondiţionale, 40, t. 
şi n 9. 
— Nici sancţionate prin o clausă penală, 384, n. 2. Cpr. 
Laurent, Supplâm., IL, 94. 
— Efectul lor declarativ, 663, 1. şi n. 6; 664, 801 nota. 

Hotăriri pronunțate în contra sau în favoarea moşteni- 
torului_aparent (Dacă sunt oposabile adeveratului proprie- 
tar), 413, 414. V JMoși. aparent. 
— Creditorul care ma figurat în instanță poate el să in- 
voace hotărirele date în favoarea debitorului (teoria repre- 
sentaţiunei imperfecte), 63 nota. V. Lueru judecat. 

x 

IMPĂRȚEALĂ.— Poate fi condiţională, 40. 
— Condiţia resolutorie nu se subinţelege în împărţeală, însă 
părţile pot stipula resiliarea ei prin un pact comisoriii p. 
casul când una din ele nu'şi ar îndeplini oblig. sale, 86. 
— Stipularea unei clause penale, 268, 269. 
— Reclamaţia formulată înaintea arbitrului sezizat de o- 
peraţiile unei împărțeli are caracterul unei cereri în jude- 
cată şi face să curgă dobânda, 4%, n. 2. 

IMPOSSIBILIUM NULLA EST OBLIGATIO, 813, 817. 
IMPOSITE (datorite cătră Stat, comune, judeţe).— articulării 

nu se pot scuti de plata impositelor sub cuvânt că ar fi 
creditorii Statului, comunei sau judeţului, 779. 
— Casurile în care compensaţia ar putea să aibă loc, 779. 

IMPRUMUT.— Oprirea clausei penale, 185, t şi. n. 1; 269,210; 
282, 283. 
— De bani (unde trebue să se facă plata), 521. V. Pate 
în genere, 
— Stipularea termenului atât în interesul debitorului cât 
şi a creditorului, 120). 
— Monetele ce trebue să restituească împrumntatul, 490, 491. 
— Schimbarea cursului monetelor, 499, 493. 
— Imprumutul de lucruri fungibile. (Ce trebue să resti- 
taească împrumutatul), 489, 490. V. Laeruri fungibile. 
— Unde trebue să se facă plata (la locul unite împrumu- 
tul a fost contractat), 521, 522.



IMPUTAŢIUNEA (plăţei).—V. Plata. 
INCA PA BIL.—Angajamentele contractate de un incapabil con- 

stituesc o oblig. naturală, 11. 
INCENDIU.—Nu este un caz fortuit de cât dacă provine din 

trăsnet, 349, 350. 
. INCHIRIEREA (sau arendarea Incrului altuia). — Validitate, 

332, n. 1.2 
— Proprietarul este în drept, în lipsa unei clause proibi- 
tive, a închiriea acelaş imobil sau imobilele sale vecine la 
mai mulţi locatari exercitând industrii similare, 658, n. 9. 
V. Industrii similare. 
— Locatarul sau arendaşul poate fi pus în posesiunea lu- 
cerului închiriat, manu militari, fără participarea proprieta- 
ralui, 332, n. 1 
— Dacă sa închirieat, sau arendat un imobil la mai multe 
pevsoane, oblig. chiriaşilor. sau arendaşilor este ea indivi- 
sibilă în privinţa plăţei chiriei” (Chestie de intenţie a păr- 
ților), 157 nota; 228, 229. V. Oblig. dicisibile și indivisibile, 
— Aplicarea principiului punerei în întărdiere la contrac- 
tul de închiriere (Controversă), 366. 

INCHISOARE.— Punerea debitorului la închisoare aduce perde- 
rea beneficiului termenului, 511. 
„— De ce fel de inchisoare este vorba în specie (Controver- 
Să), DU, t. şi. 3. 

INDUSTRII SIMILARE (Inchirierea unui imobil la mai mulţi 
proprietari exercitând industrii similare), 659, n. 2%. 
supră, Inchiriere. 

INSCRIPȚIE IPOTECARĂ.— Lipsa alegerei de domiciliu din 
par tea creditorului nu viciează înseripția (Controversă), 
559, n. 3. V. Alegere de domiciliu. 

INSOLY ABILUTĂ CEA (debitorului), 123, n. 1; 499, n. 1; 69%. 
— Perderea beneficiului termenului :pso fucto, 121, 750. 
—  Perderea beneficiului termenului de graţie, 5il. 
—  Însolvabilitatea delegantului (novaţie), 696. 
— Insolvabilitate (compensație), 150, 151. 

INŞĂLĂCIUNE.— Disposiţia excepțională relativă la responsa- 
Dilitatea furului (art. 1156) nu se aplică la înşălăciune, 355 
n. 5; 82]. 
— Cartea noaştră supremă a decis, în unire cu conclusiile 
noastre, că, în delictul de înșălăciune prevedut de art. 332, 
folosul trebue să fie tot-deauna material sau bănesc, un. fo- 
los moral fiind insuficient. V Curierul judiciar din 21 aug. 
1900, No. 55. 

INT ĂRDIEREA (ereditorului).— Codul nostru nu ennoaşte ade- 
varata întărdiere a creditorului (nora accipientis), 549. 
—— Codul german în această privinţă, 518. 
— Intărdierea (debitorului). —V. Punerea în întărdiere, 

INTERDIS.- — Este incapabil de a primi plata, 454, n. 1. 
INTEROGA TOR. —Poate servi de dovada p. stabilirea Subrog. 

eonsimțită « de creditor, 603. 

987
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INTERPELAREA (debitorului).— V. Punere în întărdieve. 
IPOTECA.—Oblig. de a constitui o ipotecă este indivisibilă, 926. 

— Mandatul dat p. constituirea unei iporeci trebue să fie 
autentic, 611, n. i. 
— Recunoaşterea unei oblig. naturale prin conferirea unei 
poteci, 19. 
— Debitorul sub o condiție suspensivă poate, pendente con- 
ditione, să constitue o ipotecă, 63. 
— Soarta ipotecelor constituite de moștenitorul aparent, 

416, 417. V. Moșt. aparent. 
— Renunţarea creditorului la ipotecă nu face în genere ca 
debitorul să fie liberat de oblig. principală, 715. 
-— (Subrogaţia legală).—Casul în care mai multe imobile 
sunt afectate de o ipotecă generală şi de o ipotecă specială, 
624, 625. V.p. mai multe detalii, inră, ve Prioilegii şi ipoteci. 

INZESTRARE.—Oblig. părinţilor de a'şi înzestra copiii este o 
oblig. naturală, 10, t. şi n. 2; 15. 
—, Indatorirea luată de un părinte de a'și înzestra copiii 
prin un act sub semnătură privată este ea validă? (Con- 
trovevsă), 10, n. 2. 

«E 

JOC SAU PRINSOARE.—Oblig. naturală, 9. Cpr. C. Cas. Viena, ur- 
mată de adnotaţia noastră. Curierul judiciar din 1900, No. 67. 
— Ceea ce sa, plătit de bună voe nu poate fi cerut îna- 
poi, 433. 
— Tocuri de asard, 9, n. 4; 15. 
— Joe sau prinsoare în dreptul german, 433, n. 4. 
— Oblig. care resultă din joc sau prinsoare nu pot fi no- 
vate, 17, î. şi n. 4:68, t.şin. 4 

JOCURI DE BURSĂ.—434 nota. V. supră, Bursă. 
JUDECATOR DE PACE.—Actele pe care el le poate autenti- 

fica, 609,n. 2. 
— Are căderea de a judeca acţiunea pauliană în limitele 
competenţei sale, 648, nota. 
— Poate statua asupra cererei de validare a unei oferte 
reale, atunci când suma care face obiectul litigiului nu în- 
trece limitele competenţei sale, 563, î. şi n. 4. 

JUDEȚE.-— Particularii care datorese către judeţ nu pot opune 
compensaţia pentru sumele ce le ar datori judeţul, 780. V. 
Compensaţie. 

JUDICIIS QUASI CONTRAHIMUS, 583. 
JUREMENT.— Efectele jur&mântului prestat sau refuasat în ma- 

terie de oblig. solidare, 168, 169, 193, 194, 197. V. Obuig. 
solidare. 
— Poate servi de dovadă p. stabilirea subrog. consimţită 
de creditor, 603, 604. | 
— Pentru resturnarea presumţiei prevedută, de art. 1590, 527.



— Prestarea jurământului definitiv din partea debitorului 
nu constitue un mod de stângere a oblig., 431,n. 2. 

L 

LEGATE.—In materie de legate, termenul necert produce efec- 
tul unei condiţii, 24, n. 1; 106 nota. Vedi supră, Dies in- 

certus in testamento conditionem facil. 
— Legat verbal (oblig. naturală), 14, 15. V. Testament. 

LEGITIMARE.—Nu poate fi supusă - unei condiţii sau unui 
termen, 40. 

LOCAȚIUNE.— Aplicarea principiilor punerei în întărdiere, 366. 
V. pentru mai multe detalii, Juchiriere. 

LOTARIL.—Oprirea lor în dreptul nostru şi în dreptul străin, 
433, n. 4 

LUCRURI CONSUMTIBILE.— Deoseb. între consumtibilitatea şi 
fungibilitatea, 489, n. 2; 735, n. 1. , 

LUCRURILE INGIBILE.—Ce se înţelege prin lucruri fungibile, 
34, 135. 

— um se liberează acel care datoreste lucruri fungibile, 488. 
— Unde trebue să se facă plata lor, 521, 522. V. Plata 
în genere. 
— Ce trebue să restituească acel care a împrumutat lucruri 
fungibile, 489, 490. V. Imprumut, Plata în genere, etc. 

LUCRU JUDECAT.—Excepţia care resultă din lucru judecat 
(oblig. naturală), 12. 
— Etectele lucrului judecat în materie de oblig. solidare, 
169 urm. ; 190 urm. 
— In materie de oblig. iîndivsibile, 250 urm. 
— “Teoria representaţiunei imperfecte sau a mandatului 
restrâns. (Creditorul care n'a figurat in instanţă poate el 
să invoace hotăririle date în favoarea debitorului? (Contro- 
versă), 63 nota. | 
— Autoritatea lucrului judecat nu este un mod de-stân- 
gere a oblig., 431, n. 2. 

m 

MAMĂ NATURALĂ.—Oblig. bărbatului de ai plăti o pensie 
alimentară (oblig. de conştiinţă, validitate), 11, n. 1. 

MANDAT.—Devsebire între mandat şi gestiunea de afaceri, 395, 
326 şi t. V, p. 355, t. şi n. 1: 348 urm. V. Gest. de afaceri. 
—— Intre mandat şi adjectio solutionis gratia, 402, 463. 
— Mandatul care există între codebitorii solidari, 188 urm., 
119. V. Oblig. solidare. 
— Responsab. mandatarului nesalariat, 320, 321. 
— Responsab. mandatarului salariat, 320, n. +. 

51 
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— Responsab. mandatarului în materie comercială, 321. 
— Mandatarul poate în principiu fi incapabil, 456. 
— Casurile în care se cere un mandat autentic, 457, n. 2; 
611, t. şin. 1; 612,n.2. 
— Casurile în care C. Calimach prescrie un mandat spe- 
cial, 457, n. 4; 458 nota. V. Platu în genere. 
— Dreptul mandatarului de a substitui pe altul în locul 
lui, chiar dacă mandatul nu'i conferă această facultate (art. 
1542), 464, t. şin. 3. 
— Mandatul poate. fi nu numai expres dar şi tacit, 458, 
n. 3; 459 nota şi t. V,p. 318 t.şin.5. 
— Mandatul tacit nu poate, în lipsa unui început de probă, 
să fie stabilit prin marturi sau presumţiuni, 459 nota şi t. 
V, p. 319 nota. 
— Mandatar disimulat sau prete-nom (Ce este), 599, n. 3 
V. Plata prin subrogație. 
— Dacă poate consimţi subrogaţia, 599, 600. 
— Mahdatarul care plăteşte din banii sei datoriile aceluia 
a cărui bunuri administrează, nu este, în această calitate, 
subrogat de drept creditorulului, 636, n. 2. | 
— Mandatarul general poate consimţi subrogaţia, nu însă 
şi mandatarul însărcinat, numai cu primirea plăţei, 598, 599. 
— Mandatarul pecunie cvedende este, în privinţa subro- 
gaţiei, asimilat fidejusorului, 636, n. 2. 
— Mandatul dat de debitor pentru a consimţi la subroga- 
ţie trebue să fie autentic, 61], 612. 

Idem p. constituirea unei ipoteci, 61], n. 1. 
-— dem p. primirea unei donaţiuni, 619, n. 2. 
— Mandatarul general al creditorului poate el se tacă no- 
vaţie ? 676, 611. 
—— Nu poate să facă o remitere de datorie, ci numai să 
primească remiterea ce un creditor ar face mandatarului 
seu, 103, n. 1. 
— Mandatarii convenţionali, legali sau judecătoreşti cărora 
se poate face plata, 456—468. V.. Plata în genere. 

i 

MATERIE COMERCIALĂ.—Dovedirea oblig. şi liberaţinnelor 
prin marturi şi presumţiuni, independent de ori ce probă 
scrisă, după apreciarea judecătorilor, 528, 603, 679. v. 
Plata în genere. 
— Subrog. convenţională poate fi dovedită prin ori ce soiii 
de probe, 603. 
— Punerea în întărdiere a debitorului prin scrisori, tele- 
grame, etc. 363. 
— Datoriile comerciale liquide şi plătibile în bani produc 
dobândă de drept din diua exigibilităţei lor, 363, n. 4; 398. 
V. Dobânda. 
—- Unde se intentă acţiuuele personale şi mobiliare în ma- 
terie comercială (art. 897 C. com.), 522,n. 3. 
— Judecătorii nu pot acorda termene de graţie, 108, 509. 
V. Oblig. cu termen, Termen de grație, ete.
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— Diferitele specii de subrog. legale admise de Codul de 
"comerţ, 645, 646. 

MERCURIALE.—Ce se. înţelege prin mercuriale, 738, n. 7; 
139 nota. 

MINOR.—Nu poate primi plata în timpul minorităţei, 454, n. 1. 
— (Comerciant), Poate face ofertă reală p. tot ce priveşte 
comereiul sii, 554. 
— (Emancipat). — Poate primi veniturile, nu însă şi capitalul 
fără asistenţa curatorului, 454, n. |. 

MONETE.—Cursul lor legal, 497, n. 3. 
— Cursul lor comercial, 497, n. 3. 
— Monetele străine de argint, aramă, nikel n'au curs în 
țară, 494. 
— Plată tăcută în monete care nu ail curs legal sai co- 
mercial, 497. 
— Monetele de argint sau bronz ce poate fi silit a primi 
creditorul (pănă la ce sumă), 494. 
— Faptul de a refusa monete naționale nu se pedepseşte 
după legea noastră, 498. 
— Monetele cu care se restitue un împrumut de bani, 490 urm. 
— Im materie de cambii, 496. V. Cambie. 
— Schimbarea cursului monetelor, 492, 493. 
— Dacă creditorul are drept la agio, 495, 490. V. Agio. 
— asul în care monetele au tost considerate în individu- 
alitatea lor, 491 nota. 

MONOPOL.—('rearea unui monopol făcend să dispară lucrurile 
de gen care făcea obiectul unei oblig., aduce stângerea ei, 
816. v. infră, Perderea lucrului datorit. | 

MOŞIBNIRE.—(e. fel de mandat trebue p „renunțarea la o moş- 
tenire (un mandat legalisat ajunge, dacă este special), 451, 
n. 9 şi t. III, p. 340. 
— (ompensația în materie de moştenire, 151, 158. 

MOȘTENITOR APARENT.—Are capacitatea de a primi pla- 
ta, 410. 
— Soarta actelor de înstrăinare sau de administraţie fă- 
cute de moştenitorul aparent (Controversă), 4173, 414 şi t. 
III, p. 682 urm. ” 
— Hotărirele pronunţate sontra moștenitorului aparent, 
413, 414. 
— Înstrăinările imobiliare cu titlu oneros consimţite de 
moştenitorul aparent (Controversă), 475, 476. 
— Soarta transacţiunelor consimţite de” dânsul, 414, n. 1. 
V. Pransacţie. 
— Soarta ipotecelor constituite de moștenitorul aparent, 
4160, 411. V. Ipotecă. 
-- Îmstrăinarea drepturilor întregei moşteniri de cătră 
moşt. aparent, 478. 
— Moştenit. aparent este subrogat în dreptul creditorilor 
moștenirei: pe care el îi a plătit din banii sei, 643.
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MOȘTENIRE BENEFICIARĂ. — Responsabilitatea moştenit. be- 
neficiar, 323, 824. 
— Moşt. beneficiar care plătește din banii sei datoria, moş- 
tenirei este subrogat în drepturile creditorilor desinteresaţi 
(art. 1108, $ 4), 641. V. Plata prin subrogație. 
— Compensaţia i în materie de moştenire beneficiară, 759, 784. 
— Confusie, 804. 
— Fuptul moștenitorului debitorului de a primi moştenirea 
sub beneficii de inventar nefiind o probă de insolvabilitate 
a moştenirei, nu aduce exigibilitatea creanţelor neajunse 
încă la scadenţă, 197. 

MOȘTENIRE VACANTĂ. — Puterile curatorului rânduit unei: 
moşteniri vacante, 467, n. 2. 
— Dacă are calitatea "ae a ataca prin acţiunea pauliană 
actele făcute de defunct în frauda creditorilor săi, 467, n. 
2 șit. V, p.240,n.1. 
— Dacă se bucură de subrog. legală prevădută de art. 
1105, $ 4 (Controversă), 649, t. şi n. 3 
-— Compensaţia în materie de moşt. vacanţă, 185. 

MUNCI AGRICOLE —Nu se poate stipula solidaritatea, 175; 
286 n. 1. V. Oblig. solidare, Prestaţiuni în natură, ete. 
— Nici clause penale, 175, n. 3; 269, 982—984, 286, n.1. 
V. Oblig. cu clausă penală, "Prestaţii în natură, ete, 

N 

NACU ((.).--Comparaţie intre C. civ.rom. şi C. Napol6on (Observa- 
ţii asupra acestei cărţi), 289,n.1; 136, n. 1; 804,n. 2,etc. 

NEMO CONTRA SE SUBROGASSE CENSETUR, 651. 
NEMO POTEST PRECISE COGI AD PACTUN, 334. 
NEMO PLUS JURIS AD ALIUM TRANSFERRE POTEST 

QUAM IPSE HABET, 475. V.infră, Resoluto jure dantis, ete. 
NIMENE NU'ȘI POATE FACE DREPTATE SINGUR, 303, 

„2; 833, t. şin.1. 
— Soluţia contrară este admisă în noul (od german, 
104, nota. 

NOVAȚIE. — Definiţie, 662. 
— Ba nu presupune numai modificarea, ci transformarea | 
oblig. primitive, 663, 665, n. 2. 
— Ea este un act cu titlu oneros, 603. 
— Ea implică un act de disposiţie, 948. 
— Novaţia, nu este nici odată opera legei, ci resultatul unei 
convenţiuni, 663. 
— Novaţia judiciară de la Romani nu mai există, astădi, 663. 
„— Novaţia în noul Cod german, 604. 
— Deoseb. între nov. şi subrogaţia, 590. 
— Diversele specii de novaţie, 664 urm. 
— Novaţia prin schimbarea obiectului datorit (obiectivă), 
665 urm.
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— Acordarea unui termen sau scurtarea ori prelungirea 
termenului nu constitue o novaţie, 666 nota, 678. 
— Concordatul nu coustitue o novaţie, 666 nota. 
— Schimbarea naturei oblig. poate se constitue o novaţie, 666. 
— Novaţia prin schimbarea debitorului (subiectivă), 667 urm. 
— Expromisiune, 667. 
— Deoseb. între expromisiunea şi fidejusiunea, 667, n. 4. 
— Intre expromisiunea şi delegația, 668. 
— Deoseb. între novaţia prin schimbarea debitorului şi 
subrogaţia, 667, n. 2 şi 590. 
— Intre novaţia şi delegația, 679. 
— Nov. prin schimbarea creditorului (subiectivă), 668, 669. 
— Deoseb. între nov.. prin schimbarea creditorului şi ce- 
siunea de creanţă, 669. 
— Nov. prin schimbarea causei oblig. (nuutata causa), 665, 
669, 610. , 
—- Speciile de nov. mai sus arătate nu se exlud unele prin 
altele, ci pot fi întrunite şi combinate împreună, 670. 
— Sensul cuvântului novaţie în art. 782, 670. 
— Condiţiile generale cerute pentru ori ce novaţie, 671. 
—- Existenţa a două oblig. valide, 671. 
— Existenţa unei prime oblig. 671. 
— Casul în care lucrul ce face obiectul primei oblig. a pe- 
rit prin caz fortuit, 672. 
— Nov. unei oblig. condiţionale. 672. 
— Unei oblig. solidare, 196. 
— Unei creanţe solidare, 171, 675. V. Oblig. solidară. 
— Unei oblig. cu termen, 612. 
— Unei oblig. indivisibile, 249 nota; 615. 
— Nov. oblig. naturale (Controversă), 17, 18, î. şi n.2; 
612, 613. 
— Oblig. morale nu pot fi novate, 18, 673. 
— Aceiaş soluţie este admisă în privinţa oblig. care re- 
sultă din joc sau prinsoare, 17, n. 4; 673, t. şi n. 4. 
— Creaţiunea unei oblig. noi, 673 nrm. 
— Casul în care oblig. nouă este inexistentă, 673, 614. 
— Casul în care ea este numai anulabilă (Controversă), 674. 
— Casul când oblig. nouă este condiţională, 674. 
— Capacitatea părţilor contractante, 615. 
— Atât creditorul cât şi debitorul trebue să fie capabili, 671. 
— Ineapacitatea nu poate fi propusă de cât de partea iîn- 
capabilă, 671. 
— Creditorul solidar nu poate să noveze creanţa în cât 
priveşte partea 2) celorlalţi cocreditori, 675. a 
— Aceiaşi soluţie este. aplicabilă şi în privinţa unuia din 
debitorii unei oblig. indivisibile, 675. 

1) Im text, rândul 22, din eroare de tipar sa dis plata în loc de 
partea, eroare care se îndreptează aici, nefiind trecută în errata.
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— Epitropul poate el să facă novaţie? (Cofitroversă), 
615, 676. 
— Quid juris în privinţa bărbatului în calitate de adminis- 
trator legal al zestrei ? 676. 
— Quid în privința usufructuarului unei creanţe sau unei 

rente ?, 676. 
— Din partea unui mandatar general (omnium bonorum) ? 
676, GT. | 
— Din partea, unui adjectus solutionis gratia ? Gui. 

Debitorul urmărit nu poate, în urma ordon. de poprire, 
neveze sau să cesioneze creanţa poprită, 480. V. Poprire. 
Voința de a nova (animnus novandi), 6T1. 

— Această voinţă poate fi tacită, 678. 
— Primirea unor efecte negociabile p. o datorie anteri- 
oară, nu cuprinde o novaţie ci un mod de plată (Contro- 
versă), 618. 
— Dovedirea intenţiei de a nova se face conform drep- 
tului comun, 679. 
— Im materie comercială, marturii și presumțiile sunt ad- 
mise independent de ovi-ce probă scrisă, 679. 
— Faptele şi presumțiile din care resultă nov. trebue insă 
să dovedească în mod neindoelnie intenţia părţilor de a 
nova, 680. 
— Aceasta e o chestie de fapt de suverana apreciare a ju- 
decătorilot fondulului, 680. 
— Curtea de Casaţie cercetează însă şi controlează în drept 
dacă faptele, aşa cum sunt stabilite, “întrunesc sait nu ca- 
racterele legale ale novaţiei, 680, ţ. şi n. 4. 
— Efectele novaţiei (Principii generale), 6S1 urm 
— Stengerea, privilegiilor şi ipotecelor care garantau ve- 
chea, creanţă, 682, 683, 
— Părţile pot însă prin derogare de la dreptul comun să 
convie că privilegiile și ipotecile care garantan vechia cre- 
anţă să garanteze şi pe acea nouă, 683 urm. 
— Această excepţie nu se aplică la fidejusiune, 685. 

Această convenţie trebue să fie expresă şi să se facă 
prin însuş actul de novaţie, 683, 681. 
— Ea necesitează consimţimântul debitorului primitiv (Con- 
troversă), 686—688, 
— Necesitatea consimțimântului fidejusorului, 688. 
— Reserva ipotecei vechi nu are nevoe de a fi consimţită 
prin act autentic, 689. 
— Dacă nov. are loc prin schimbarea debitorului, credito- 
rul nu poate nici prin o reservă expresă să facă să treacă 
privilegiile şi ipotecele primitive asupra bunurilor noului 
debitor, 685, 686. 
— Efectele novaţiei în privinţa codebitorilor solidari şi a 
fdejusorilor, 689 urm 
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— Casul în care ar exista mai malţi fidejusori, 691, 092. 
— Delegaţie, 692—1701. Veqi acest cuvânt. 
— Regulele de drept internaţional aplicabile la: novaţie, 
100, 701. 

9 

OBLIGAȚIE (definiţie), t. V, p. 0. 
—  Divisiunea obligaţiilor, t. VI, 3. 
—- Diferilele modalităţi sub care oblig. pot fi contractate, 21. 

OBLIG. ALTERNATIVE, 137—155. 
— Definiţia oblig. alternative, 138. 
— Deoseb. între oblig. alternativă şi termenul alternativ, 
138, 139. 
— Intre oblig. alternativă şi acea conjuntivă., 134. 
— Intre oblig. altermativă şi acea cu clausă penală, 265, 
6. şi n. 2. 
—  Imtre oblig. alternativă şi acea facultativă, 135—137. 
— 0 oblig. alternativâ poate deveni facultativă, 137. 
— Ea poate deveni pură şi simplă, 139. 
— Oblig. alternativă poate fi compensată cu o oblig. pură 
şi simplă, 737. 
-— Oblig. de a face sau dea nu face nu este alternativă, 
ci pură şi simplă, 331, 338. 
— In oblig. alternativă ambele lucruri sunt datorite; prin 
remiterea însă numai a unuia din lucruri, debitorul este li- 
berat (Duo sunt in obligatione, ana vero in solutione), 138. 
— Consecințele care resultă din împrejurarea că ambele 
lucrari sunt datorite, 140. 
— 1 Natura oblig. atârnă de natura obiectului asupra că- 
vuia poartă alegerea, 140. 
— 920 Pănă la alegerea lucrului, creditorul are numai un 
drept de creanţă şi proprietatea nu se transmite de cât la 
determinarea prin alegerea lucrului (Controversă), 140. 
— Consecințele care resultă din principiul că creditorul 
nu devine proprietar de cât la determinarea lucrului prin 
alegere, 141. 
— Risco şi pericolul lucrului datorit sub alternativă este 
pe sama creditorului (Controversă), 141, 142. 
— Efectele oblig. alternative în privinţa alegerei şi per- 
derei lucrului promis, 142 urm. 
— Alegerea lucrului datorit sub alternativă, 142--149. 
— Ea aparţine în principiu debitorului, dacă n'a fost a- 
cordată în termeni expreşi creditorului, 142, 143. 
-— Expresiunele din care poate să resulte dreptul de opţi- 
une p. creditor, 143. 
— Oferta de plată și consemnarea lucrului datorit sub al- 
tevnătivă, 145, il:
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— Casul în care moştenitorii debit. sau creditorii ori moş- 
tenitorii lor nu se înţeleg asupra alegerei, 143. 
— Modul cum se manifestă alegerea, 144. 
— Indivisibilitatea plăţei, 144. 
— Predarea sau cererea unei părţi a lucrului datorit, 145, 
— Jrevocabilitatea alegerei făcută în cennoştinţă de ca- 
usă, 145. 
— Casurile în care regula irevocabilităţei nu este aplica- 
bilă, 145. 
— Casul în care debit. sub alternativă a plătit un lucru 
din eroare (acţiune în repetiţie), 146. 
— Casul în care creditorul a plătit. alt lucru de cât acel 
datorit (restituirea lucrului primit şi cererea celuilalt), 146. 
— Casul în care lucrul ales de creditor „este afectat de 
viciuri ascunse (Controversă), 146. 
— Casul în care debitorul a plătit din eroare toate lu- 
crurile datorite sub alternativă (Controversă) 147. 
— Alegerea odată făcută nu are efect retroactiv (Contro- 
versă), 147—149. 
— Perderea lucrului datorit sub alternativă, 149—155. 
— Casul în care perderea s'a întâmplat din "culpa debito- 
raului, 151 urm. 
— Casul în care perderea totală sau parţială se datoreşte 
faptului creditorului, 155. 

OBLIG. COMPUSĂ ŞI OBLIG. SIMPLA, 133. 
OBLIG. CONDIȚIONALE.—V. supră, Conditie. 
OBLIG. CONJUNCTĂ, 156, 299, 932, 631, TI1. 

— Oblig. conjunetă se "divide între debitori şi între credi- 
tori afară de casurile de solidaritate şi de indivisibilitate, 
156, 151. 
— Restituirea titlului original făcută debitorului de uu 
“creditor conjunet, 71]. 

OBLIG. CONJUNCTIVĂ.—Debitorul nu se poate libera de cât 
plătind toate obiecte datorite, 133, 194. 
— Deoseb. între oblig. conjunetivă” şi acea alternativă, 134. 

OBLIG. CU CLAUSĂ PENALĂ, 956—937; 
— Definiţia clausei penale (stipulatio puna), 956. 
— În ce poate să consiste clausa penală (întuun fapt, abs- 
tenţiune, şi chiar întrun lucru), 256, n. 2. 
— Ea poate să consiste şi în prestaţia unui lucru indi- 
visibi),. 211. 
— Prin stipularea unei clause penale, părţile hotărese 
de mai înainte daunele compensatorii sau moratorii, 256, 
251, 131. 
— Clausa penală poate fi stipulată nu numai într'o conven- 
ție, dar şi în un testament, 257, 384, n. 2. Cpr. C. Bucureşti. 
Dreptul No. 40 din 1994. 
— Întw'o împărţeală, întrun compromis, etc., 268, 269. 
— Hotărirele judecătoreşti nu pot insă fi sancţionate prin 
o clausă penală, 384, n. 2. V. Hotăriri.



— Clausa penale fiind o oblig. accesorie, nulitatea oblig. 
principale atrage nulitatea clausei penale, 258, 259, î. şi n. 1. 
-— Nulitatea clausei penale nu atrage însă pe acea a oblig. 
principale, 264, 265. 
— Clausa :penală nu poate. asigura executarea unei promi- 
siuni de căsătorie, 260 t. şi n. 1 şit. V,p. 49, t.şin. 
3. V. Promisiuni de căsătorie. 
— Nici acea a unei oblig. contrară ordinei publice și bu- 
uelor moravuri, 200, n. 1. 
— De ex. a convenției dintre soţi de a nu se despărţi, 
2600, n. 1. | 
—— Im toate aceste ceasuri, nulitatea conv. principale atrage 
pe acea a clausei penale, 200, t. şi n. 1. 
— Casuvile în care clausa penală poate fi validă, de și 
oblig. principală n'ar putea fi executată, 261—264. 
— Casul în care sa promis faptul altuia, 264. 
— Casul în care clansa penală validează oblig. menită a 
nn produce nici un efect, 264. 
— Deoseb. între oblig. cu clausă penală şi acea alterna- 
tivă, 265, v. 2. 
— Intre oblig. cu clausă penală şi acea facultativă. 136; 
265, n. 3. 
— Intre oblig. cu clausă penală şi acea sub condiţie po- 
testativă din partea debitorului, 265. 
— Debitorul nu are în principiu alegerea de a executa o- 
blig. principală sau de a plăti penalitatea 265, 266. 
— Casurile în care debitorul poate plăti penalitatea în 
locul oblig. principale, 266, n. 1. 
— La caz de oblig. divisibilă, penalitatea se va plăti nu- 
mai de debitorul care a contravenit oblig. şi numai pănă 
la conenrența plăţei ce el are în oblig. principală, afară 
de casul prevădut de art. 1072, $ 2, 233. 
— Creditorul are însă facultatea de a cere, după alegerea 
sa, îndeplinirea oblig. principale sau acea a penalităţei, 266. 
-- EI poate cere îndeplinirea oblig. principale, chiar după 
ce ceruse mai întăi penalitatea, 266, n. 4. 
— Creditorul nu poate în principiu cere şi penalitatea şi 
executarea oblig. principale, 267. 
— Casurile în eare el poate cere şi penalitatea şi executarea 
oblig. principale (Stipularea clausei penale p. simpla în- 
tărdiere a executărei oblig.), 267. 
— Cumulul penalităţei şi a execut. oblig. poate fi admis 
prin convenţia expresă sau tacită a părţilor, 268.. 
— La caz de îndoială, cumulul nu va avea loc (art. 983), 268. 
-- Im contractele de transport se poate tot-deauna cere şi 
clausa penală şi executarea transportului (art. 439 Cc. 
com.), 268. 
— Clausa penală nu poate în principiu fi modificată de ju- 
decători, dacă a fost stipulată în contractele în. care ea 
nu este oprită, 269. 
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— Casul excepțional prevedut de art. 439 C. com., 209,n.?. 
— Casurile excepţionale în care penalitatea poate fi modi- 
ficată de judecători (Imprumutuii bănești şi prestațiuni în 
natură), 269, 270. 
— Casul în care oblig. principală a fost executată în parte 
permite de asemenea judecătorilor de a micșora clausa pe- 
nală, chiar dacă ar fi vorba de o oblig. indivizibilă, 210, 211. 
— Penalitatea nu va fi micşorată de “cât ori executar ea par- 
țială nu aduce nici uu folos creditorului, 270. V. infră, 
Pictor. 
— Casurile şi modul după care clausa penală devine exi- 
gibilă, 271 urm. 
— Creditor ul poate cere clausa penală, fără să dovedească 
că a suferit vre-o pagubă, 271, 345, 384. 
— Debitorul trebue să fie pus în întărgiere, 911, 912. 
— Dacă oblig. consisă în a da sau în a face, debit. va îi 
pus în: întărdiere prin o somaţie extra- judiciară sau prin 
cererea în judecată, 272, 
— Dacă oblig. consistă în a+nu face, penalitatea va A da- 
torită prin simplul fapt al călcărei oblig., 272. 
— Aceiaş soluţie este aplicabilă de câte ori oblig. de a 
da sau de a face nu poate fi îndeplinită de debitor de cât 
întrun timp oare care, pe care, el l'a lăsat să treacă, 273. 
—- Im toate celelalte cazuri, debitorul nu datoreşte clausa 
penală de cât în urma punerei sale în întărdiere, 273. 
— Dacă oblig.: este cu termen, debit. nu poate fi pus în 
întărdiere de cât în urma expirărei termenului, 278, n. 4. 
— P. ca clausa penală să fie datorită se mai cere încă ca 
inexecutarea. oblig. să fie imputabilă debitorului, 274. 
— Rfectele clausei penale în privința moştenitorilor debi- 
torului, 274—976. 
— Casul în care clausa penală consistă în bani, 275. 
— Intr'un lucru indivisibil, 275. 
— Casul în care inexecut. oblig. se datoreşte faptului moş- 
tenitorilor, 275, 276. 
— Casul în care obligaţia principală este indivisibilă, 
216—981. 
— Casul în care oblig. principală este divizibilă, 218—980. 
— Casul în care oblig. cu clausă penală a fost stipulată 
în folosul mai multor creditori, sau în folosul unui credi- 
tor unic, care a lăsat mai mulți moştenitori, 280, 281. 
— Casul: în. care oblig. principală este divisibilă, 280. 
— -Casul în care ea, este indivisibilă, 291. 
— Modificările aduse clausei penale prin legea, din 20 fevr. 
1879, 281—287. 
— Ra este oprită numai în contractele de împrumut şi de 
prestaţiuni în natură, putând fi stipulată în toate celelalte 

- contracte, 185, t. şi nota 1; 282 urm., 399, n.4; V. Munci 
agricole, - Prestaţii în natură, etc.



— Dreptul judecătorilor de a anula clausa penală ascunsă, 
sau deghisată, 286, 383, 393. 
— Dreptul aceluia care ar fi plătit o clausă penală de a 
o cere înapoi, 287. 
— Clausa penală fiind de ordine publică, este aplicabilă şi 
străinilor, 413. 
— Oblig. cu clausă penală este supusă compensărei con- 
form dreptului comun, 137. 
—  Îmtre două oblig. din care una este garantată prim 0 
clausă penală, şi alta negarantată, imputaţia plăţei se va 
face asupra celei dintăi, 546. V. Plata (Iuputaţie). 

OBLIG. COMERCIALE.—V. Materie comercială. 
OBLIG. DE A DA.—V. Oblig. (Efectul lor). 
OBLIG. DE A FACE.—V. Oblig. (Efectul lor). 
OBLIG. DIVISIBILE ŞI INDIVISIBILE, 220—255. 

— Dificultatea materiei oblig. divisibile şi indivisibile, 220. 
— Critica exagerată a textelor care se ocupă de oblig. di- 
visibile şi îndivisibile. 220, t. şin. 3. 
— Codurile Calimach şi austriac în această privinţă, 220, 221. 
—- Noul Cod german, 221, n. ]. 
— Chestiunea divisibilităţei sau indivisibilităţei oblig. nu 
presintă nici un interes practic de câte ori nu'există de cât 
un debitor şi un creditur, 221, 229, 231, 232. 
— Caracterele distinctive ale oblig. divisibile şi indivisi- 
bile, 299-—931. 
— Când o oblig. este divisibilă sau indivisibilă, 223—225. 
— Oblig. de a face sau de a nu face sunt în genere in- 
divisibile, 928-—295. | 
— Constituirea unei servituţi (oblig. indivisibilă), 225, 226. 
— Oblig. alimentară nu este însă indivisibilă (Controversă), 
291, t. şin. 7. 
— Compensaţia oblig. indivisibile, 168, 769. 
— Novarea lor, 249 nota, 675.. 
— Remiterea titlului creanţei făcută unuia din debitorii 
unei oblig. indivisibile, 719. 
— Tndivisibilităţile admise de autori, după Dumoulin (Mo- 
lineus) şi Pothier (Indivisibilitate absolută, re aut natura; 
indivisib. de obligaţie, obligatione ; indivisib. de plată, solu- 
tione tantum), 225, 226. 
— Indivisibilitatea absolută (re aut natura), 296, 221. 
— De ex., oblig. dea constitui un drept de treceresau de 
vedere, o ipotecă un amanet, o anticresă, de a delasa un 
imobil ipotecat, de-a comunica un act, de a da socoteli, de 
a face sau a nu faceo călătorie, de a face apel, recurs, etc. 
296, 221. - 
— Îmdivisibil. care resultă din voinţa părţilor (obligatione), 
221—230. : DN ă 
— Exemple de oblig. indivisibile după voința părţilor (a- 
rendarea sau închirierea unui imobil făcută la mai multe 
persoane), 157 nota, 228 229. 
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Oblig. mai multor antreprenori de a clădi un imobil, 227, 298. 
— Oblig. luată de o persoană de a da altuia o bucată de 
loc p. facerea unei construcții (fundum tradi ad certum fi- 
nem), 229, 230. 
— Îndivisibilitatea solutione tantum, 230, 231. 
Exemple de oblig. indivisibile solutione tantui, 230. 

— Deosebire între oblig. indivisibilă solutione tantum, ŞI 
acea indivisibilă se aut natura şi obligatione, 230, 231. 
— Bfectele oblig. divisibile, 231.—9932. 
— Oblig. conjunetă, 232. 
— Cesiunea unei părţi de creanţă, 232. 
— Casul în care creditorul sau moştenitorul s'a sevârşit 
din viaţă lsând mai mulți moştenitori, 232, 233. 
— Consecințele care resultă din lipsa de legătură între 
creditorii sau debitorii unui lucru divisibil, 233. 
— In privinţa suspendărei sau întreruperei prescripţiei, 233. 
— Casul în care oblig. a fost contractată sub o clausă 
penală, 233. 
— Combinarea art. 1060 cu art. 786, 233 şi t. III, p. 
60, n. 1. 
— Excepţii la principiul divisibilităţei datoriilor între moș- 
tenitorii debitorului, şi casurile în care moştenitorii debi- 
torului sau unul din ei pot fi urmăriţi p. totalitatea unei 
datorii divisibile (art. 1061), 234—942. 
— Principiul relativ la divisiunea datoriilor remâne intact 
în privinţa moștenitorilor creditorului, 235, n. 1. 
— Efectele obligaţiei, 242, 243. 
— Efecte în privinţa debitorului, 243—241. 
— Efecte în privinţa ereditorului, 247—249. 
— Bfecte comune atât debitor ului cât şi creditorului, 
249—953. 
— Efectele lucrului judecat in materie de oblig. indivisi- 
bile (Controversă), 250— 952. 
—-Bfecte în privinţa prescripţiei, 249, 250. 
—- Efecte în privinţa peremţiunei, 252. 
— Deosebiri între indivisibilitatea şi solidaritatea, 175, 
176, 253—2955. 

OBLIG. FACULTATIVE, 135—137, 485, n. 1. 
— Definiţie, 135. 
— Oblig. facultative se găsesc foarte 'des în testamente, 
135, t.şin. 3. 
— Casul art. 1792, 185. 
— Deoseb. între obligaţia facultativă şi acea alternatvă, 
135—1317. 
— Imtre oblig. facultativă şi acea cu clausă penală, 136, 
265, t. şin. 2. 
— Compensarea oblig. facultative cu oblig. pure şi sim- 
ple, 37 
— Oblie. alternativă poate deveni facultativă, 131,
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OBLIG. MORALE (sau de conştiinţă). 
— Deosebire între obligaţiile morale şi acele naturale, t. 
Vp.Tşit. VI, Tşin. 4 
— Oblig. morale nu pot fi novate, 18, 673. V.Novaţie. 
— Nici confirmate, 19, nota. V. Confirmare. 

OBLIG. MULTIPLĂ, 155. 
— Oblig. multiplă conjunetă; 155, 174. 
— Oblig. multiplă disjunetă, 156 nota. 
— Oblig. multiplă solidară, 155, 177. 

OBLIG. NATURALE, 5-21. 
— Definiţia oblig. natarale, 67. 
— Bibliografie în materie. de oblig. naturale, 6 n. 1. 
— Causele oblig. naturale, 8—15. 
— Când există sau nu există oblig. naturală (chestie de 
apreciare), 9. 
— Exemple de oblig. naturale, 9 urm. 
— Datoriile care resultă din joc san prinsoare, cu excepţie 
însă p. jocurile care contribuesc la exerciţiul corpului, 
9, t. şin.3. 
— Plata unor dobândi nestipulate sau mai mari de cât a- 
“cele stipulate (art. 1988), 10, t. şin. 1. 
10 Oblig. părinţilor de a'şi înzestra şi căpătui pe copii lor, 
10, 1. 
— Datoria de a recunoaşte şi de a resplăti serviciile pres- 
tate, ll. 
— Oblig. la care remâne supus falitul concordator de a 
despăgubi integral pe creditorii care au consimţit la con- 

- cordat, Il. : 
— Angajamentele contractate de un incapabil (Controver- 
să), 11, 12. 
— Excepţia care resultă din lucrul judecat, din prescrip- 
ție, ete. (Controversă), 12, 13. 
— Convenţiile sinalagmatice făcute în violarea art. 1179, 
1180 (Controversă), 13, 14. 
— Actele solemne a căror forme n'au fost observate (Con- 
troversă), 14, 15. V. supră, Legate (verbale) şi infră, Testament. 
— Legate verbale (Controversă), 14, 15. 
— Datoriile contractate la cârciumă nu mai sunt astăzi 
naturale, după cum erau sub cutuma Parisului (art. 128), 
9 n.3. 
— Efectul obligaţiilor naturale.—Ceea ce a fost plătit de 
bună voe, adecă în cunoştinţă de causă, în basa unei oblig. 
naturale, nu mai poate fi cerut înapoi, 15—11, 433. 
— Acel care nu are de cât o creanţă naturala nu poate 
deci să ajungă indirect la plată prin exerciţiul dreptului 
de retenţie, 17. V. Drept de retenție. 
— Debitorul poate deci confirma tacitamente, plătind ceea 
ce datoreşte naturaliter, fără însă a putea confirma în mod 
expres, 18, 19.
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— Dacă debitorul poate să'şi recunoască o oblig. naturală, 
dând un amanet sau o ipotecă (Controversă), 19. 
Quid în privinţa fidejusiunei ? (Controversă), 19, 20. 
— Oblig. luată de.debitor sau de: moştenitorii sei de a 
plăti o oblig. naturală prin. o scrisoare (Controversă), 20. 
— Compensaţia legală nu este admisă în materie de oblig. 
natuvale, 20, 41. | 
-— Ci numai acea convenţională, : 21 nota. 
—  Oblig. naturale pot însă fi novate cu excepţie p. acele 
care resultă din joc sau pribsoare (Controversă), î7, t. şi 
n. 4; 18, 672, 673, t.şi nota. 
— Ele nu sunt supuse imputaţiunei legale, pentru că ele 
nu sunt unici odată exigibile, 545, D414. V. înfră, Pluta 

(Inputaţie). | 
OBLIG. PURĂ ŞI SIMPLĂ, 21 urm., 5%2,n. 3. 

— Oblig. de a face sau de a nu face este o oblig. pură şi 
simplă, ear nu alternativă, 337. 
— Oblig. pură şi simplă poate fi compensată cu o oblig. 
alternativă, 737. 
— Cu o obligaţie facultativă, 737. 
— In oblig. pure şi simple, termenul poate îi tacit şi se 
resulte din împrejurările apreciate de judecători, 22. 
— Ea poate fi transformată în o obligaţie cu termen de 
câte ori judecătorii vor acorda un termen de graţie dehbi- 
torului, 22. 

OBLIG. SOLIDARE, 155—220. 
— Oblig. este solidară când fie-care creditor are dreptul 
de a cere întreaga creanţă (Solidaritate activă), sau când 

- fie-care debitor este obligat a plăti datoria întreagă (Soli- 
daritate pasivă), 157. 
— Modurile de stabilire ale solidarităței active şi pasive 
(Stipularea ei în mod expres), 158. 
— In materie comercială, solidaritatea este presupusă pănă 
la dovada contrară (art. 42 C. com.), 158, n. 1. 
— Solidaritatea poate fi stipulată nu numai prin 0 con- 

venţie, dar şi prin un testament. 158 t. şin. 3. 
— Ea nu poate fi stipulată în materie de munci agricole 
(prestații în natură) 175; 286, n. 1. V. Munci agricole, 
Prestaţii în natură, ete. 
— Cuvintele obicinuite prin care se stipulează solidarita- 
tea, 159. 

Dacă există sau nu solidaritate (chestie de fapt), 159, n. 2. 
— Solidaritatea prin renunțarea la beneficiul de divisiune 
sau diseuţiune, 159. 
—- Solidaritatea pasivă, nu însă şi acea activă, resultă u- 
ne-ori din lege şi se dice, în asemenea caz, legală, 160, 115. 
— Enumerarea casurilor de solidaritate legală, 160. 
— Unii ar voi ca solidaritate legală să fie când perfectă, 
când imperfectă ; această teorie este însă inadmisibilă şi 
nu era cunoscută nici de Pothier, 161, 219 t. şin. 2.
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SOLIDARITATEA ACTIVĂ (între creditori), 161-174. 
— Când oblig. este solidară între creditori, 161, 
— Solidaritatea este compatibilă cu divisibilitatea şi di- 
visiunea creanţei, 16], n. 3. 
— Condiţiile cerute pentru ca să existe solidaritate acti- 
vă, 162. 
— Solidaritatea activă nu atrage neaparat pe acea pasi- 
vă, 162. 
— Efectele solidarităţei active, 163 urm. 
— Fie-eare creditor este în drept a cere plata integrală a 
creanţei, 165. 
165 Acest drept aparţine şi moștenitorilor creditorilor, 
165, n. 2. 
— Creditorii solidari sunt presupuşi astădi a fi, în cât pri- 
veşte raporturile dintre ei, în societate.sau în comunitate, 

165, 166. 
— Această presumţiune poate însă fi resturnată prin do- 
vada contrară, 166. 
— La, Romani, întreaga creanță aparținea creditorului ce- 
lui. mai diligent, 164, 165. 
-— Fie-care din creditori este în drept de a cere plata în- 
tegrală a creanţei şi plata făcută unuia din ei liberează 
pe debitor faţă de toţi, 166, 167. 
— Debitorul mai este încă liberat faţă de toţi creditorii 
prin perderea fortuită a lucrului datorit, 167 n. 1. 
— Din momentul însă ce unul din creditori a făcut în po- 
triva debitorului o cerere în judecată, acesta nu mai poate 
face plata de cât ereditorului reclamant, 167, 168. 
— Remiterea datoriei făcută de unul din creditorii soli- 
dari nu liberează pe debitor de cât pentru partea acestui 
creditor, 168. 
— Soluţia contrară era admisă la Romani, 164, 168. 
— Restituirea titlului original a creanţei făcută de unul 
din creditorii solidari este însă oposabilă tuturor credito- 
rilor, TÎl. 
— Juremântul dat debit. de unul din creditorii solidari 
şi prestat, nu liberează pe debitor de cât p. partea credit. 
care a deferit jurământul (art. 1216), 168, 1609. 
— Jurământul dat de debitor unuia din creditorii solidari 
şi refusat de acesta, liberează pe debitor numai pentru 
partea creditorului care a refusat de a jura (art. 1217), 169. 
— Jurământul dat de unul din creditorii solidari şi refusat 
de debitor, sau jurământul prestat de creditor după propu- 
nerea, debitorului, folosește din contra tuturor creditorilor 
solidari (art. 1218, $ 1) 169. 
— Efectele lucrului judecat față cu unul din creditorii so- 
lidari, 169, 170. 
— Casul în care hotărirea a fost dobândită în contra de- 
bitorului, 110, 171.
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— Unul din creditorii solidari „nu poate să noveze intreaga 
creanță solidară, ci numai partea sa, 171, 675. 
— Creditorii care n'au luat parte la novaţie n'o pot opune 
debitorului (Controversă), 171. 
— Debitorul nu poate să opue unuia din creditorii soli- 
tari compensaţia sumei datorite lui de ceialalţi creditori, 172. 
— Aceiaş solție este aplicabilă şi în privinţa confusi- 
unei, 172. 
— Ori ce act care întrerupe prescripţia în privinţa unuia 
din creditorii solidari foloseşte tuturor creditorilor (art. 
1036), 172, V. Prescripţie. 
= Renunţarea la prescripţia dobândită ce ar face debito- 
rul în folosul unuia din creditorii solidari foloseşte tuturor 
creditorilor, 173. 
— Suspendarea preseripţiei în privinţi unuia din creditori 
nu foloseşte insă celorlalți (Controvevsă), 173. 
— Casul în care soluţia ar fi alta (art. 043), 173. 
— Punerea în întărdiere făcută de unul din creditorii so- 
lidari foluseşte celor alţi, 173, 174. 
— Stipularea unei siguranțe reale din partea unuia din 
creditori foloseşte celorlalți, 174. 

SOLIDARITATE PASIVĂ (intre debitori), 174 urm. 
— Foloasele solidarităţei pasive, 175. 
— Solidaritatea pasivă poate fi legală, 160, 1175. 
— Definiţia solidaridăţei pasive, 175. 
— Deosebire între oblig. solidară şi acea indivisibilă, 175, 
116, 253 mm. 
— Condiţiile cerute p. ca s5 existe solidaritatea pasivă, 
116, 177. 
— Solidaritatea are loc chiar dacă oblig. ar fi supusă u- 
nei cluuse de anulare pentru viciuri de consimţământ sau 
incapacitate, 178. 
— Efectele solidarităţei pasive, 118 urm. 
-— Raporturile debit. solidar cu cveditorul, 178 urm. 
— Creditorul poate cere plata de la acela care va voi din 
debitori, 179 urm. 
— Creditorul nu poate însă să dividă datoria, 192. 
—— Culpa unuia din debitori este oposabilă celorlalți code- 
bitori, 183, 194. 
— Numai debitorul în culpă datoreşte însă daune, 184. 
— 'Temeiul acestei distincţiuni făcute după Dumonlin Şi 
Pothier, 184. 
— Casul în care convenția părților ar fi stipulat o clausă 
penală p. casul perderei lucrului imputabilă unui din debi- 
tori. (Daunele pot, în asemenea caz, fi cerute chiar de la co- 
debitori care n'ar fi în culpă, 185. 
-— Dacă lucrul a perit prin caz fortuit înaininte de pune- 
rea în întărdiere, toți debitorii vor fi liberaţi (art. 1156), 
ear dacă perderea: lui a provenit din culpa tuturor, sau în



urma punerei lor în întărdiere, toți vor fi de o potrivă 
responsabili, 185. 

" — Casul în care lucrul datorit a perit prin culpa sau fap- 
tul unuia din debitorii nesolidari, 820. V. Perderea lucru 
lui datorit. 
— Acţiunea sau urmărirea - îndreptată contra unuia din 
debitorii solidari întrerupe prescripţia contra tuturor, 186. 
— Recunoaşterea datoriei din partea unuia din debitori 
este oposabilă celorlalți, 186. 
— Actele intreruptive de prescripţie făcute contra unuia 
din moştenitorii unui debitor solidar nu întrerup preserip- 
ţia contra celorlalți comoştenitori, 186. 
— Cererea de dobândă făcută contra unuia din debitorii 
solidari, face să curgă dobânda erga omnes, 187, 188, 405. 
V. Punerea în întârliere 
— Mandatul care există între codebitorii solidari (art. 1056), 
188 urm. 
— Efectele lucrului judecat față cu unul din codebitorii 
solidari, 190, 191, 196. 
— Excepțiuni personale uniia din debitori, 191. 
— Efectele casărei admise în folosul unuia din debitorii 
solidari, 191. 
— Renunţarea la apel din partea unuia din debitorii so- 
lidari nu împedică apelul acelora care w'aii renunţat, 192. 
— Apelul inter Jectat de unul din debitorii solidari folo- 
seşte celorlalţi, 192, 193. 
— Apelul inte oct de creditor contra unuia din debitorii 
solidari nu este oposabil celorlalți debitori, 193. 
— Jurământul deferit de creditor unuia, din debitorii soli- 
davi asupra ființei datoriei, nu însă asupra faptului solida- 
rităţei, şi prestat de acest debitor, ca. şi jurământul refu- 
sat de creditor după propunerea debitoralui, foloseşte co- 
debitorilor săi (art. 1218), 193, 197. 
— Jurământul refusat de debitorul solidar după propune- 
rea creditorului. sau prestat de creditor după propunerea 
unuia din debitori, nu este din contra oposabil celerlalți 
debitori, 193, 194. 
— Diferitele” mijloace de apărare ce codebitorii solidari pot 
opune creditorului, 194, 195. 
— Mijloacele de apărare comune tuturor debit., 195 urm. 
— Lipsa de causă sau ilicitatea causei oblig, poate fi o-: 
pusă de fie-care debitor, 196. 
— Plata, novarea sau remiterea datoriei solidare, poate de 
asemenea fi invocată de toţi debitorii, 196. 
— Perirea prin caz fortuit a lucrului datorit solidariceşte, 
197, 820. V. infră, Perderea lucrului datorit. 
— Debitorul solidar poate să opue compensația pentru su- 
mele ce creditorul datoreşte codebitorului sâu, 197, 19, 
1766—'168. e 
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— 1 poate să consimtă subrogaţia, 607. V. Plata prin 
subrogație. 
— Mijloacele de apărare personale, 199 urm. 
— Descărearea unuia din debitorii solidari făcută de ere- 
ditor, 199. 
-- Confusiunea care se îndeplinește când unul din debito- 
vii solidari moşteneşte pe creditor, sau viceversa, stânge 
datoria numai pentru partea acestui codebitor, 210, 810. 
— Mijloacele de apărare pur sau curat personale, 200, 201. 
— Raporturile codebitorilor solidari între ei, 201 —208, 
— Împărţirea datoriei solidare de drept între toţi debi- 
torii, 202, 203. 
— Această împărţire se face în principiu în porţiuni egale, 
dacă nu s'a stabilit contrariul, 203. 
— Pentru ca un codebitor să aibă recurs în contra celor- 
lalţi, el trebue să fi plătit datoria comună în totul sau 
măcar în parte, 204. 
-— Casul în care recursul debitorului ce a făcut plata poate 
fi declarat. neintemeiat, 204. 

Exercitarea recursului debitorului prin acţiunea mandati, 
204, 205. 
— Prin acţiunea care aparţine creditorului, 205. 
— Prin acţiunea negotiorum gestorum, 205. 
— Dacă unul din codebitori este insolvabil, perderea cau- 
sată prin insolvabilitatea acestuia, se împarte cu analogie 
între ceialalţi codebitori solvabili şi între acel care a făcut 
plata (art. 1053, $ 2), 206, 207, 638. 
— Codebitorul tare a plătit datoria nu se va putea deci 
prevala de subrog. legală de cât pentru recursul seii divisat 
contra fie-căruia din codebitorii sei, 638, 639. 
— Remiterea solidarităţei făcută, de creditor unuia sau mai 
multor din debitori, nici nu foloseşte, nici nu strică celor- 
lalţi, 207. 
— Casul în care unul din debitori a fost; descărcat numai 
de solidaritate, 207, 208. 
— Casul în care unul din debitori a fost descărcat de în- 
suş datoria, 208. 
— Casurile care lăsând să subsiste datoria, pot să facă să 
inceteze solidaritatea sau să modifice efectele ei, 208 urm. 
— Moartea unuia din debitorii solidari care lasă mai mulți 
moştenitori, 208, 209. 
— Remiterea solidarităţei, 209, 210. 
— Remiterea expresă a solidarităţei, 210, 211. 
— Cuvintele obicinuite din care resultă această remiteve, 21]. 
— Imdoeala se interpretă în contra debitorului, pentru că 
solidaritatea odată dovedită, el trebue să stabilească re- 
miterea ei, 211. , 
— Remiterea solidarităţei făcută numai unuia din debitori, 
nu'i foloseşte de cât lui, 211. 

 



  

  

— emiterea datoriei făentă unuia din debitorii solidari 
liberează din contra pe ceialalţi codebitori, dacă creditorul 
nu'şi a făcut reservă în privinţa lor, 190, 212, 118. 
— Remiterea tacită a solidarităţei, 213—218. 
— Condiţiile cerute pentru ca să existe remiterea tacită a, 
solidarităţei, 216. 
— Art, 1692 de la fidejusiune uu se aplică la solidari- 
tate, 217. 
— Casurile în care acest text este aplicabil la solidari- 
tate, 218. 
— Îmexistenţa unei solidarităţi imperfecte născocită de 
doctrină, 161, 218—220. 

OBLIG. CU TERMEN, 104—133. 
— Pot fi novate, 672. 
—. Definiţia termenului, 105. 
— "'Permenul suspensiv şi extinetiv, 105, 106. 
— "Termenul extinetiv operează de drept, 107. 
— "Termenul suspensiv nu are nici odată efect retroactiv, 
107, 111. 
— “Pevmenul cert şi necert, 105, n. 1. 
— "Termenul tacit (oblig. de a face), 22. 
— "Termenul alternativ (Deoseb. între termenul alternativ 
şi oblig. alternativă), 138, 139. 
— Im contracte, nici o deosebire nu există între termenul 
cert şi necert, (dies incertus), pe când în materie de legate, 
termenul necert produce efectul unei condiţii, 24,n.1; “106 
nota şi î. IV, p. 580, t.şin. 1. 
— Casul în care termenul constitue o condiţie şi în mate- 
rie de contracte, 106 nota. 
— "Termenul resolutor (Deosebire între termenul resolutor 
şi condiţia resolutorie), 13 nota. 
— 'Permenul de drept, 107. 
— Renunţarea la termenul de drept prin imputaţia plă- 
ţei, 532. 
— "Termen convenţional (expres sau tacit), 107, t. şin. 4. 
— "Vermen de graţie, 22, 107, 108; 501— 519. 'V. Termen 
de grație. 
— Casurile în care judecătorii nu pot acorda termene de 
grație (materie comercială), 108, 509. 
— Pact comisor expres, 509. V. supră, Condiţie. 
— Desființarea termenului de graţie în Codul italian Şi 
în alte legiuiri străine, 108, 59%, n. 2. 

Deosebire între termenul de "drept şi acel de graţie, 
108, n. 1; 501, n. 1 şi 9; 148, 149. 
— Deoseb. între termen şi condiţie, 108, 109, 111. 
— Risco şi pericol în materie de oblig. cu termen, 109. 
— Debitorul care a plătit înainte de termen nu poate e- 
xercita acţiunea în repetiţie, 109, 110. 
— Casul în care debitorul a plătit prin anticipație în necu- 
noştinţa termenului (Controversă), 110. 
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— Acţiunea în repetiţie în privinţa procentelor sau a scon- 
tului capitalului (Controversă), 111. 
— Casurile în care debitorul care ar fi plătit prin antici- 
paţie şi din eroare are acțiunea în repetiţie. 1Îl. 
— Efectele termenului în urma expirărei lui, 113—118. 
— Momentul când ter menul se consideră ca ajuns la sca- 

- denţă, 114. 
— Actele de urmărire nu pot fi executate de cât a doua 
di după expirarea termenului, dies ad guem aparţinând toată 
debitorului, 114, 361. 
— Dies a guo nu face parte din termen, 114, 115. 
— Aplicarea acestui principiu la cambii, la dreptul de a 
face oposiţie, apel, recurs, etc., 115. 
— Casurile în care diua a gao este cuprinsă în termen, 115. 
— Termenul socotit pe oare.—Cum se socoteşte oara, 115. 

Termenul socotit pe ile. — Cum se socoteşte diua, 
115, 116. | 
— Cum se socotește termenul de 24 oare, 48 oare, ete., 116. 
— Termenul însemnat cu lunele, cu septămânele, 116. V. 
Calendar. 
— "Termenul însemnat cu anii.—Cum se socoteşte anul, 117. 
— Prorogarea termenului, 118. 
— Persoanele în favoarea cărora termenul este stipulat, 
118—192, 
ie, dag se presupune stipulat în favoarea debitorului, 
118, ti 
— Creditorul poate însă dărâma această presumţiune, 119. 
-— Casurile excepţionale în care termenul este stipulat în 
interesul creditorului, 119, 122. 
-- De câte ori el este stipulat în favoarea creditorului, a- 
cesta nn poate fi silit a primi plata înaintea expirărei lui, 
192, 436, n. 1. 
— Casurile în care termenul este stipulat în interesul de- 
bitorului şi a creditorului (imprumut cu dobindă, cambii 
etc.), 120, 122. 
— Debitorul nu poate fi obligat a plăti înainte de termen, 
190, 121. 
— Sensul adagiului Qui doit d terme ne doit rien, 121. 
— Creditorul poate înaintea termenului să facă acte con- 
servatorii, 122 nota. 
— EI poate să întrerupă prescripţia în privinţa acţiunelor 
reale (art. 1885, $ 2), 122 nota. 

însă 914 (acţiune 
subrogatorie), ci numai de acel al art. 975 (acţ. pauliană), 
122, nota şi t. V, p. 212 şi 241. 
— EI poate să exercite acțiunea în simulaţie, 122 nota şi 
t. V,p. 273,n. 3. 
— Perderea beneficiului termenului, 123—131. 
— Falimentul debitorului, 193, 124. 
— Necesitatea unei hotăriri judecătoreşti, 124. 

                                    



  

— Insolvabilitatea unui necomerciant (deconfitură), 193, n |; 
126, 499, n. 1; 696, 1750. 
— În asemenea caz, perderea beneficiului termenului are 
loc de drept (Controversă), 127, t. şi nota. 
— -Creditorul care ar fi debitorul falitului nu poate opune 
compensaţia, 124, 195. 
— Declararea în stare de faliment a debitorului comerei- 
ant produce exigibilitatea tuturor datoriilor sale, nu numai 
acelor chirografare, dar şi acelor garantate prin privilegii, 
ipoteci, fidejusiune, ete., 125. V. Faliment. 
— Numai datoriile falitului sunt însă considerate ca ajunse 
la seadenţă, nu şi acele ale fidejusorului, 195. 
— Faptul moștenitorului debitorului de a primi moştenirea 
sub beneficiit de inventar nu aduce exigibilitatea creanţe- 
lor neajunse la seadenţă, p. că nn dovedeşte insolvabilita- 
tea moştenirei, 197. 
— Mieşorarea din partea debitorului a asigurărilor ce el 
dăduse creditorului prin contract, aduce perderea benefi- 
ciului termenului, 127. 
— Condiţiile cerute pentru existenţa acestei cause de decă- 
dere, 121, 198. 
— Micşorarea garanţiei creditorului produsă prin caz for- 
tuit nu aduce pentru debitor perderea beneficiului terme- 
nului, 198, n. 1. 
— Perderea beneficiului termenului nu se aplică la sigu- 

„vanţele care resultă din autoritatea legei (ipotecă legală, 
privilegiul vâridătorului), ete., 128, n. 3. , 
— Instrăinarea imobilului ipotecat p. o creanţă anterioară 
constitue ea din partea proprietarului acestui imobil o mic- 
şurare a siguranței conferită credit. prin ipotecă ? 129. 
— Quid în privința schimbărilor aduse exploatărei imobi- 

lului ipotecat ? 130. | 
— In privința constituirei unui drept real asupra imobilu- 
lui ipotecat (servitute, a doua ipotecă, etc.), 130. 
— Perderea termenului de graţie, 131, 510 urm. V. Ter- 
men de grație. | 
— Rfectele perderei beneficiului termenului, 131—133. 
— Debitorul a cărui datorie a devenit exigibilă prin an- 
ticipaţie nu poate cere o reducere asupra capitalului, ci nu- 
mai asupra procentelor care ar fi fost cuprinse în capital, 
111, 182, | 
— Exigibilitatea ănticipată nu autorisă compensaţia, care 
mu va putea să aibă loc de cât de la data judecăţei ce 
constată insolvabilitatea sau celelalte împrejurări, sau din 
diua de când părţile au recunoscut existenţa acestor fapte, 
132, 150). , 

OBLIG. UNICĂ, 15. 
OBLIG. (EFECTUL LOR), 301 urm. 

a 

— Efectele comune ori cărei oblig. în genere. (Dreptul 
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creditorului de a constrânge pe debitor la prestarea lucru- 
lui datorit prin ajutorul puterei publice), 301, 302. 
— Dreptul ereditorului de a cere şi daune, 301. 
— Dacă contractul este sinalagmatic, numai partea care 
şi-a îndeplinit oblig. sa corelativă poate cere executarea o- 
blig. sau daune, 9%, n. 5; 301, n. 3. 
— Dacă oblig. consistă in non faciendo, şi debitorul a con- 
travenit oblig. sale, creditorul poate, pe lângă daune, să 
fie autorisat, de justiţie a distruge ceea ce debitorul a fă- 
cut în violarea, dreptului seu (art. 1076), 302, 332, t. şin. 2. 
— Dacă oblig, consistă în a face un lucru (în facieado), 
şi debitorul nu'l face de bună. voe, creditorul poate, de 
câte ori oblig. poate fi executată fără faptul personal al 
debitorului, să fie autorisat de justiţie a aduce el însuș o- 
blig. la îndeplinire cu cheltueala debitorului, 302, 322, t. 
şi n. Î. V. infră, Oblig. dea face sau de a nu face. 

OBLIG. DE A DA, 302, 303. 
— Oblig. proprietarului care'şi închiriează farmacia sa al- 
tuia este o oblig. de a da, ear nu de a face, 328 nota. 
— Efectele oblig. de a da, 303 urm. 
— Predarea lucrului, 303 urm., 304. 
— Păstrarea lucrului pănă la predare, 304, 305. 
— Păstrarea lucrului presupune că oblig. are de obiect un 
corp cert şi determinat, 305. 
— Pentru a păstra lucrul, debitorul trebue să facă ceea 
ce este neapărat p. a împedica stricarea totală sau parţială 
a lucrului şi să nu facă ceea ce ar putea să aducă per- 
derea lui totală sau parţială, 305. 
— Această oblig. se preface in daune la caz de inexecu- 
tare, dacă inexecutarea se datoreşte culpei debitorului, 305. 
— Diligenţa ce debitorul trebue să pue în îndeplinirea a- 
cestei obligaţiuni, 305 urm. V. supră, Culpă (teoria culpelo»). 
-— In oblig. de a da, ca şi în acele de a face, debitorul 
trebue să fie pus în întărdiere, 357 urm.; 365, n. 4 V. 
Punerea în întăriere. 
— In oblig. de a da, plata poate în genere fi făcută de o 
persoană neinteresată, în numele şi pentru achitarea, debi- 
torului, fără consimţământul sau chiar ştirea lui, şi credi- 
torul nu poate în principiu s'o refase, 436, 447. V. infră, 
Odlig. de a face. 
— In oblig. de a da, ca şi în acele de a face, creditorul 
nu are drept la daune de cât dacă justifică că a suferit 
vre o pagubă, pe când în oblig. băneşti, el are drept la 
dobânda legală fără justificarea vre-unei daune, 399. 
— Stângerea oblig. de a da prin perirea corpului cert 
care făcea obiectul oblig., 816, V. infră, Perderea lucru- 
ui datorit. 

OBLIG. DE A FACE SAU DE A NU FACE, 327 urm.



  

— Oblig. de a face sau de a nu face sunt în genere indi- 
visibile, 223 urm. V. Oblig. indivisibile. 
— Oblig. de a face sau de a nu face nu este o oblig. al- 
ternativă, ci o oblig. pură şi simplă, 338. 
— Oblig. de a face implică în genere un termen pentru 
aducerea ei la îndeplinire, 22. 
— In oblig. de a face, cei de al treilea nu pot să con- 
strângă pe creditor la primirea prestaţiunei datorite de cât 
atunci când nu s'a contractat în vederea persoanei debito- 
rului (intauitu persone), 431, 441. 
— În oblig. de a face, ca şi în acele de a da, debitorul 
îrebue să fie pus în întărdiere, 357 urm. V. supră, Oblig. 
de a da şi infră, Punerea în întărdiere. 
— Im oblig. de a nu face, debitorul este din contra de 
drept pus în întărdiere (art. 1078), 368. V. Punerea în în- 
tărgiere, 
— Im oblig. de a face, ca și în acele de a da, creditorul, 
p. a avea drept la daune trebue să justifice că a suferit o 
pagubă, pe când în oblig. băneşti, el are drept la dobânda 
legală fără a justifica nici o pagubă, 399. V. inf, Pune- 
rea în întărdiere şi supră, Daune interese. 
— Oferta de plată în materie de oblig. de a face sau de 
a nu face, 573. 
— Exemple de oblig. de a face, 327, n. 5. 
— Oblig. proprietarului care'şi inchiriează farmacia sa u- 
nei alte persoane, nu este o oblig. de a face, ci o oblig, 
de a da, 328 nota. V. Farmacist, Oblig. de a da, etc. 

(Juid juris în privința oblig. ce ar fi luat un pictor dea 
executa un portret? (Controversă), 328, 329 nota. 
— Contractul incheiat cu un tipograf pentru tipărirea u- 
unei cărţi, 330, 331 nota. 
— Disposiţiile Codului Calimach în această privință, 330, 
331, nota. 
— Efectele oblig. de a face sau de a nu face, 331-938. 
— Oblig. de a face sau de a nu face se preschimbă în 
genere în desdăunări, însă creditorul poate s'o aducă la în- 
deplinive prin alţii cu autorisarea justiţiei şi cheltueala de- 
bitorului, de câte ori participarea şi intervenţia pexsonală 
a acestui din urmă nu sunt neapărate, 302, 332, t. sin. 1. 
— EI poate de asemenea, tot cu autorisaţia justiţiei, să dis- 
îmugă ceea ce s'a făcut cu călcarea obligaţiunei, dacă ceea 
ce a fost făcnt poate fi desfăcut, 302, 332, t. şi n.2.V. 
infră. Oblig. (Ifectul lo;-). , 
— Punerea arendaşului sau chiriaşului în posesiunea imo- 
bilului arendat sau inchiriat, fără participarea  proprieta- 
rului, 332, nota 1. V. supră, Inchiriere. 
— Casurile în care autorisarea justiţiei poate fi dată mai 
în urmă, 333. 
— Judecătorii nau numai facultatea, ci sunt obligaţi a 
admite cererea, ereditorului (Controversă), 333. 
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— Casurile în care oblig. nu poate fi adusă la îndeplinire 
şi în care numai daunele sunt admisibile, 334. 
— Casul în care un pictor s'a obligat a face un portret, 334, 
— Oblig. luată de un artist de a cânta sau juca pe scena 
unui teatru, 334. 
— Oblig. de a nu juca pe scena unui anume teatru, 334 
335. V. Artist dramatic. 
— Condamnarea la daune nu poate să constrângă indirect 
pe debitor la îndeplinirea oblig. sale, 335, 313, 314. V. 
supră, Daune. 
— Casul în care soțul contra căruia s'a pronunțat divor- 
ţul a fost condamnat a restitui copilul născut din căsăto- 
rie. Soţul poate el, în asemenea cas, fi condamnat la dau- 
ne p. fie-care di de întărdiere? 335, n. 3 şi 336 nota. 
— Natura oblig. de a face sau de a nu face. (Ea este mo- 
biliară chiar dacă ar avea de obiect un imobil), 338. 
— Risco-pericolul în oblig. de a face sau de a nu face (Res 
perit debitori, ear nu creditor î, 839. 

OBLIG. (STENGEREA LOR), 421 urm. 
— Stângerea oblig. de a face sau de a nu face prin pu- 
nerea debitorului în imposibilitate de a'şi îndeplini oblig. 
sa (art. 1156), 816, 817. V. Perderea lucrului datorit. 
— Stângerea oblig. prin îndeplinirea prestaţiunei promise 
de debitor, 428, 
— Alte moduri de stengere a oblig., 428, 429. 
— Prescripţia este şi ea un mod de stângere a oblig.? 
499, n. 2. 
— Quid p. condiţia resolutorie ? 429, n. 1. 
— Modurile de stângere ale oblig. de care legea nu vorbeşte, 
430, 431. 
— Prestarea jur&mântului deferit debitorului nu constitue 
un» mod de stângere a oblig, 43], n. 2. 
— Nici autoritatea lucrului judecat, 431, n. 2. 
— Nici survenirea unei împrejurări tare ar fi împedicat 
părţile de a contracta, dacă ele ar fi putut să o prevadă, 
432 nota. 

V. în privinţa, modurilor obicinuite de stângere ale oblig. 
Compensaţie, Confusiune, Nocaţiune, Perdevea lucrului datori i 
Plata, Remiterea datoriei, etc. lu privinţa anulărei sau res- 
cisiunei, ea va fi studiată la începutul tom. al VII-lea. 

OFERTA DE PLATĂ ȘI CONSEMNARE, 548-—588. 
— Oferta se dice reală (res), p. că însuş lucrul datorit tre- 
bue să fie.oferit creditorulai, 548, t. şi n. 5. 
— În ce consistă oferta reală, 550, 551. 
— Dacă oferta este necesară pentru exerciţiul pactului de 
rescumpărare, 574, n. 5; 575, nota. V. înfră, Pact de res- 
cunpăr are, 

— Pentru a se putea recurge la procedura ofertei reale, 
debitorul trebue să fi oferit de bună voe plata -creditoru- 
vului şi acesta s'o fi refusat, 550. -



  

  

-— Condiţiile cerute p. validitatea ofeitei. (Casurile în care 
datoria are de obiect o sumă de bani), 551 urm. 
-— Persoana căreia trebue să se facă oferta reală, 552, 553. 
— Persoanele care pot face oferta reală, 553, 554. 
— Ce trebue să cuprindă oferta, 554, 555. 
— Dacă oferta excesivă, adecă care ar fi mai mare de cât 
suma datorită, este validă sau nu (Controversă), 555, 556. 
— Oferta trebue în principiu să fie pură şi simplă, debi- 
tovul neputând să adaoge nici o clausă de natură a atinge 
drepturile creditorului, 536. 
— Oferta trebue să fie reală, adecă să fie făcută în mo- 
netă sunătoare, 556. 
— Judecătorii fondului apreciază în mod suveran dacă o- 
terta făcută de debitor este suficientă, 557. 
— Oferta trebue să fie făcută în urma expirărei termenu- 
lui, dacă termenul a fost stipulat în favoarea creditoru- 
lui, 551. 
— Oferta poate fi făcută inainte de termen, ducă terme- 
nul a fost stipulat în favoarea debitorului, 557. 
— Excepţie la acest principiu in materie de cambii (art. 
316 C. com.), 551. V. Cambie. | 
— Dacă oblig. este condiţională, oferta reală nu poate fi 
făcută înaintea îndeplinirei condiţiei, 551. 
— Validarea ofertei prin efectul îndeplinirei condiţiei, 558. 
—  Quid în privinţa oblig. contractate sub o condiţie reso- 

lutorie ? 551, 558. 
— Locul unde trebue să se facă oferta, 558. 
— Aplicarea art. 174 Pr. civ. la înmânarea ofertei, 998. 
— Casul în care nu s'a determinat nici un loc p. facerea 
plăţei, 558, 559. 
— Oferta făcută la domiciliul ales, dacă s'a, determinat o 
persoană care să represinte pe creditor, 359. 
— În ori ce caz, oferta reală nu poate fi făcută, conform 
art. 1781, la domiciliul ales în o inscripţie ipotecară, ase- 
menea alegere de domiciliu nefiind privitoare la plată, 
559, 560. 
— Oferta reală nu poate fi nici întrun caz făcută la 
parchet, 560. 
— Niei la bara justiţiei, în cursul unui proces, 560, t. şi n. 4. 
— Oferta reală trebue să se facă prin un ofiţer public com- 
petent (portărel), 560. , , 
— Tmcheierea unui proces-verbal din partea acestui funcţi- 

onar, 561. 
— Consemnarea sumei oferite, 561 urm. 
__ Fa nu mai are loc dacă creditorul primeşte oferta, 562. 

— Ce se înţelege prin refus, 562. 
— Conseimnarea ware nevoe de a fi autorisată de justi- 
ție, 562. N , 
— “Dreptul debitorului de a cere ca justiţia să valideze 
oferta, 562, 563. 
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— "Tribunalul înaintea căruia trebue să se facă cererea de 
validare (Controversă), 563. 
— Competinţa judec. de pace, 563, t, şi n. 4. 
— Dreptul creditorului de a cere ca justiţia să anuleze 
oferta, 564. 
— Momentul când trebue să se tacă consemnarea, 561. 
— Casurile în care consemnarea poate să aibă "106 fără 
nici o ofertă, 565, 566. 
— Tocul unde trebue să se facă consemnarea, 566, 567. 
— Dobânda sumelor depuse ce plăteşte casa de con- 
semnaţie, 567. 
— Procesul verbal de depunere, 567. 
—  Notificarea acestui proces-verbal, 568. 
— Excepţii la dreptul comun. (Casurile în care datoria are 
de obiect un corp cert şi determinat), 508 urm. 
— Casul în care datoria are de obiect un imobil, 568,n. 5. 
— Casul în care ea are de obiect o oblig. alternativă, 
145, 51. 
— Casul în care datoria are de obiect un lucru determinat; 
numai în specia sa (genus), 5TI, 512. 
— Casul în care datoria are de obiect -un fapt sau o ab- 
stenţiune, 3172, 373. 
— Oblig. consistând in faciendo, 513. 
— În non faciendo, 513. 
— Efectele ofertei reale şi a consemnaţiunei, 573 urm. 
— Efecte independent de consemnare (în privinţa eredito- 
rului), 513. 
— Retractarea ofertei în privinţa debitorului, 574,—577. 
— Efectele ofertei în privința debitorului, 574—5177. 
— Efectele ofertei urmate de consemnare, 577 urm. 
— Risco-pericolul al lucrului consemnat, 579, 580. 
— Riscurile intervenite între ofertă şi consemnare (Con- 
troversă), 519, n. 4. 
— Casul în care portărelul ar fi luat banii oferiţi şi ar fi 

"fost prădat de tălhari, 579, n. 4; 580 nota. 
— Retragerea sumei consemnate, 580. 
— Pănă la ce moment această retragere poate să aibă 
loc, 580, 581. 
— Creditorii debitorului nu pot retrage suma depusă de 
dânsul în baza art. 974, 581, 582. 
— Poprirea practicată de creditorii debitorului asupra su- 
mei depuse (Controversă), 582, 
— Dreptul creditorilor creditorului de a popri suma de- 
pusă în socoteala lui, 582, 
— Falimentul debitorului declarat înainte de acceptarea 
creditorului, 582. 
— Dobândirea unei hotăriri definitive prin care oferta şi 
consemnarea s'au declarat bune şi valide împedică pe debi- 
tor de a retrage suma depusă chiar cn consimţământul cre- 
ditorului, 582, 583.



  

— Casul în care hotărirea care a declarat oferta validă, 
este însă supusă oposiţiei sau apelului, 584. 
— Casul îu care debitorul revine asupra consenmărei cu 
consimțământul creditorului şi'şi retrage suma depusă, 585. 
— Efectele acestei retrageri în privinţa creditorului. (EL 
nu mai poate executa privilegiile şi ipotecile care garan- 
tau plata creanţei sale), 585. 
— Cheltuelele ofertei reale şi a consemnărei (sunt în sai- 
cina ereditorului), 5806—588. 
— Regulele de dr ept internaţional aplicabile la . ofertele 
veale şi consemnare, 588. 

OFIȚER AL STĂREI CIVILE.—V. Căsătorie. 
OPOSIŢIE.—Este supusă perimărei, 584 nota. V. şi art. 257 

Pr. nouă. 
— Hotărirea prin care se perimă un apel, este supusă 0po- 
siţiei ?, 584 nota. V. art. 251 Pr. nouă. 
— Curtea noastră supremă a decis (24 mai 1900), în unire 
cu conelusiite noastre, că, apelul fiind devolutiv, Curtea a- 
supra apelului făcut de o parte contra sentinţei trib. prin 
care i s'a respins opsiţia ca nejustificată, trebue să judece 
apelul în fond, ear nu să se preocupe dacă trib. bine sau 
reu a respins oposiţia ca nejustificată. V. Curierul judiciar 
din 21 aug. 1900, No. 55. 

ORDINE PUBLICĂ. —.Ce se înţelege prin ordine publică, t. V, 
p. 134, n.2. 
— Controlul Curţei de Casaţie în materie de ordine pu- 
blică, V. C. G. Dissescu (Dreptul din 1897, No. 44). 

OSPETPĂTORI.—V. Hangii. 

P 

PAOTE.— Deosebirea, ce Romanii făceau intre paete şi contracte, 
t.V,p.5,n.1l şi 6 nota. 
—. Astăzi pactele se confund cu contractele, codem loco. 

PACT COMISORIU EXPRES, 917—104. V. supră, Condiţie, 
p. ST1 

pact COMISOR TACIT (CONDIȚIE RESOLUTORIE 'TA- 
CITĂ), 82—96. V. supră, Condiţie, p. 810. 

PACT DE RESCUMPAĂRARE.—Dacă simpla intenţie manifes- 
tată de vândetor, în termenul prevădut prin contract, este 
sau nu suficientă p. exerciţiul acestui pact, sau daca el 
tmebue să facă cumpărătorului o ofertă reală p. preţ şi ac- 
cesoriile prevădute de art. 1377 (Controversă), 514, n. 5; 
515 nota. 

PACTE SUCCESORALE (Excepţional permise) (art. 1061, $2), 
238, n. 2. V. asupra pactelor succesorale în genere, î. III, 
p. 362 urm. şi t. V, p. 414 urm. 
— Dacă textele care opresc pactele asupra unei succesi- 
uni viitoare se opun sau nu la aplicarea unei legi străine, 
care admite asemenea pacte (drept internaţional). Cpr. Tib, 
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region. superior din Colmar şi adnotaţia noastră; Curierul 
judiciai: din 1900, No. 62. 

PERDEREA LUCRULUI DATORIT (Stengerea oblig.), 812—89%5, 
— Pentru ca perderea sau perirea lucrului datorit să aducă 
stângerea oblig. din partea debitorului, ea trebue să fie 
totală, ear nu parţială, 813. 
— Dacă perderea sau perirea a fost numai parţială, debi- 
torul este liberat prin trădarea lucrului în starea în care 
el se găseşte la predare (art. 1102), 814. 
— Împrejurările care pot să aducă perirea totală a lucru- 
lui, 814, 815. 
— Renaşterea oblig. debitorului prin regăsirea lucrului, 315, 
— Casul în care lucrul datorit a fost amestecat cu alte. 
lucruri, 815. 
— Liberarea debitorului prin perderea lucrului presupune 
un corp cert și determinat în îpso individuo, 815. 
— Dacă oblig. are de obiect un lucru determinat numai 
în specia sa (genus), oblig. debitorului nu este stânsă, p. 
că lucrurile nedeterminate nu pot să peară (genera non je 
reunt), 815, 816 şi t. V, p. 181, 
— Pentru că o obligație având de obiect un lucru de gen 
să nu poată fi executată, trebue să presupunem dispariția 
întregului gen, ceea ce se va întămpla foarte rar, de ex. 
prin crearea unui monopol, 816. V. supră, Monopol. 
— Casul în care oblig. are de obiect un gen limitat (genus 
limitat), 816. 

Liberarea debitorului prin perderea totală a lucrului 
nu se aplică numai la oblig. de a da, ci şi la acele de a face 
sau de a nu face, 816, 817, t. şi p. 1. V. Oblig. de a de, 
de a face, ete. 
— Ea se aplică şi la contractele aleatorii, 817, 
— Pentru ea perirea sau perderea lucrului determinat, care 
face obiectul oblig., să atragă liberarea debitorului, trebue 
ca ea să fi avut loc fără culpa şi chiar fără faptul debi- 
torului, 817, 818. ! 
— Mai mult încă, casul fortuit, care a adus perirea lucru- 
lui, nu trebue să fie consecinţa culpei debitorului, 347, n 

; 855, 818. V. t. V, p. 192, 330, 417, 418. 
y— ” Debitorul va fi de asemenea responsabil şi va despăgubi 

- pe creditor de căte ori el a luat casurile fortuite asupra 
lui, 356, 818 t. şi n.4. 
— Dovedirea casului fortuit din partea debitorului, 356, 819. 
— Dacă creditorul pretinde că, cu ţot casul fortuit, debi- 
torul este în culpă, el trebue să'şi dovedească alegaţiunea 
sa (Reus în excipiendo fit actor), 351, 819. 
— Intrun caz şi în altul, ori ce dovadă este adniisibilă în 
această privinţă, 356, 818. Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a II, 
1898, p. 814 şi Dreptul din 1898, No. 44. 
— Pentru ca perderea corpului cert şi detenninat datorit



  

  

să aducă liberarea debitorului se mai cere încă ca ea să se 
fi întâmplat înaintea nepunerei sale în întărdiere, 819. 
-— La caz de a fi fost pus în întărdiere, debitorul nu va 
suferi consecinţele perderei lucrului, dacă el va dovedi că 
lucrul ar fi perit şi la creditor, presupunându-se că i-ar fi 
fost dat, 819, 820 
-— Casul în care lucrul perit era datorit de mai mulți de- 
bitori solidari, 183, 254, 255, 820. 
— Casul în care corpul cert şi determinat a perit prin 
culpa unuia din debitorii nesolidari, 920. 
— Casul unei oblig. indivisibile, 255, 820. 
— Perderea fortuită a lucrului datorit liberează pe  fide- 
jusor, ear perderea întâmplată din culpa debitorului prin- 
cipal nu liberează pe fidejusor, 820, 821. 
— Perderea sau perirea lucrului întâmplată prin faptul fi- 
dejusorului liberează pe debitorul principal, şi creditorul nu 
are acţiune de cât în contra fidejusorului, 821. 
— Casul unui fidejusor solidar ( aceiaş soluţie), 821. 
— Ultima condiţie cerută p. ca perderea corpului cert şi 
determinat să atragă liberarea debitorului este ca acesta 
să nu fie debitorul lucrului în virtutea unui furt, 821, 822. 
— Disposiţii relative la fur, 355, 821. 
— Dacă furul poate vre-o dată fi scutit de respundere 
(Controversă), 355, 832. V. infră, Punevea în întărgiere. 
— Efectele perirei sau perderei lucrului datorit în con- 
tvactele unilaterale, 893. 
— Tu contractele sinalagmatice, 823. 
— Im obligaţiile de a face, 923, 824. 
— In “Codul Calimach, perirea fortuită a lucrului nu aducea 
numai stângerea oblig. din partea debitorului ca astă-di, ci 
a contractului întreg, casul fortuit făcând să dispară atât 
oblig. creditorului cât şi acea a debitorului, 813, n. 2. 
— Regulele de drept internațional aplicabile la perderea 
lucrului datorit, 895. 
— Perderea Incrului datorit sub alternativă, 149—155. V. 
supră, Oblig. alternativă. 
— Efectul perderei lucrului în materie de oblig. solidare, 
161, n. 1. 

PERIMAREA INSTANȚEI.—Face să înceteze efectele punerei 
în întărdiere, 370. 
—-:Perimarea unui apel după cererea unuia din intimaţi 
foloseşte celorlalţi cointeresaţi de 'câte ori obiectul judecă- 
ţei este indivisibil, 252, t. n. 3. , 
— Hotărirea de perimare este ea supusă oposiţiei, apelului, 

ete. ? (Controversă în procedura veche), 584, nota. Vedi 

insă art. 257 Pr. nouă. V. supră, Apel, Oposiţie, etc. 

— Curtea noastră supremă a decis (3 mai 1900), în unire 

cu conelusiile noastre, că o simplă cerere de redeschidere 
neînsoţită de scoaterea citaţiilor, nu întrerupe perimarea. 
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V. Curierul judicia» din 27 ang. 1900, No. 55. Aceasta 
era şi jurisprudenţa anterioară. V. tr. nostru în limba 
franceză, p. 313,t. şi n. 4.—Contră. Trib. Olt. Dreptul No. 
58 din 1988. V. și răspunsul făcut D-lui C. C. Arion 
şi G. Cantili în cameră de Dl. Ministru C. G. Disses- 
cu cu ocasia discuţiunei art. 2571. Pr. civ. Monit. Of., No. 
281, p. 938 um. 

PERSOANE MORALE.—Societăţile comerciale sunt persoane 
morale (art. 78, $ ultim C. com. şi 379 C. Calimach), 756. 
— (uid în privința societăţilor civile ? (Controversă), 756, 
n. 2; 151 nota. 

PARCHET.—Oferta reală nu poate, la noi, fi făcută la parchet, 
560. V. Ofertă de plată. 

PIOTOR.—Oblig. de a face un portret se transformă în daune 
la caz de inexecntare, 394. 
— Dacă oblig. luată ge un pictor de a face un portret este 
o oblig. de a face sau o vândare, 328, 329 nota. 
— Dacă un pictor luându-și oblig. de a face un portret 
Pa făcut numai în parte, clauza penală care ar fi fost sti- 
pulată, nu va fi redusă, p. că executarea parţială din par- 
tea debitorului nu aduce nici un folos creditorului, 270. 
—— Casul în care oblig. luată de un pictor este stânsă, SIT. 

PLATA IN GENERE (Stângerea oblig.), 432 urm. 
— Plata consistă în indeplinirea prestaţiunei promise, 432. 
—— Ceea ce sa plătit fără a fi datorit este supus repeti- 
ției, 433. 
— Plata unei oblig. naturale făcută în cunoştinţă de causă 
nu dă loc la acţiunea în repetiţie, 15 urm., 433. V. Oblg. 
naturale. 
— Aplicarea acestui principiu la datoriile care resultă din 
joc sau prinsoare, 433, t. şi n. 4. 
-— Persoanele care pot face plata, 434—444. 
— Plata tăcută de debitor, 435. 
— De nn codebitor solidar sau indivisibil, ori de un fide- 
jusor, 435. 
— Plata făcută de o persoană neinteresată, fără ştirea de- 
bitorului, 435, 436, 439. 
— De detentorul imobilului ipotecat, 435, n. 1. 
— Plătitorul nu poate să constrângă pe creditor al sul- 
voga în drepturile sale, 437. 
— In lipsa subrog., terţiul va avea însă în contra debito- 
rului acţiunea negotiora gestorum, 431, 442. 
— Cel de al treilea nu poate să facă plata în contra voin- 
ţei debitorului, 437, 438. 
— Recursul plătitorului contra debitorului (acţiunea de în 
em verso), 438, 449, 443. | 
— Plata făcută de o persoană neînteresată care lucrează 
în numele seu propriu (nomine proprio), 439—441. 
— Recursul aceluia care a plătit p. altul în contra debi- 
torului, 441, 442.



  

  

— Acţiunea mandati contraria sau negotiorum gestoriun, 442, 
— Deosebire între aceste două acţiuni, 442. 
— Aplicarea art. 1670 de la fidejusiune celui de al treilea. 
care ar voi să plătească datoria altuia, 442. 
— Condiţiile ce trebue să întrunească plătitorul p. ca plata 
să fie validă: 10 E] trebue se fie proprietarul lucrului dat 
în plată şi să aibă capacitatea de a îustrăina, 444. 
— Casurile în care art. 1095 îşi primește aplicare, 444, 445. 
— Plătitoral trebue să fie proprietar (plata emanată de 
la un non dominus), 446 urm. 
— Creditorul poate, în asemenea caz, să ceară nulitatea 
plăței înainte chiar de a fi tulburat prin o acțiune în re- 
vendicare din partea adevăratului proprietar, 446. 
— Creditorul care invoacă nulitaţea plăţei va fi sentit de 
restituirea lucrului primit în plată, dacă acest lucru a perit 
prin caz fortuit şi fără culpa lui, 447, 
— Creditorul nu mai poate propune nulitatea plăței dacă 
el a consumat lucrul prin întrebuințare de bună credinţă, 
pentru că, în asemenea caz, nu mai are ce restitui, 447. 
— Debitorul poate de asemenea cere nulitatea plăţei, ofe- 
rindu-se a plăti un alt lucru, 448. 
— Acţiunea în. repetiţie a debitorului încetează de câte ori 
creditorul a consumat de bună credinţă lucrul primit drept 
plată, 449, 449. 
— Casul în care lucrul a fost consumat de creditor numai 
în parte, 449. 
— Faptul de a fi amestecat productele sau banii primiţi 
cu alte produete sau alţi bani, nu se consideră ca 0 con- 
sumaţie şi nu exclude în genere acţiunea în repetiţie, 
449 nota. 
— Dreptul proprietarului lucrului dat în plată de a re- 
vendica lucrul seu atât de la debitor cât şi dela credito- 
rul care'l deţine, 449. 
— Creditorul poate, în privinţa mobilelor, să opue proprie- 
tarului prescripția instantanee, ear în privinţa imobilelor, 
prescripţia de 10, 20 sau 30 de ani, 449. 
— Creditorul poate încă să mai opue proprietarului reven- 
dicant consumarea lucrului de bună credinţă, 449, 450. 
— 20 Plătitorul trebue să fie capabil de a înstrăina. (Plata 
făcută de un incapabil), 450—455. 
— Casurile în care incapabilul care a făcut plata poate cere 
anularea ei, 451, 452. 
— Riseo- pericolul al lucrului plătit este al creditorului 
(Res perit creditori, ear nu debitori), 452. 
— Cui se poate face plata, 452 urm. 
— Plata se poate face cveditorului sau moștenitorului lui 
cu titlu universal ori cu titlu particular, 453, 
— Plata făcută. cesionarului creanţei, 403, t. şi n. 4. 
— Pentru ca debitorul să poată plăti cesionarului, acesta. 
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trebue să'i fi notificat cesiuea, sau debitorul s'o fi accep- 
tat întrun act autentic, 453, 4, 
— Casurile în care debitorul a fi luat cunoştinţă despre 
cesiune prin alte mijloace, 454 nota. 
-- Creditorul trebue să fie capabil de a primi, 454. 
— Persoanele incapabile de a primi (minorul, interdisul, 
falitul, femeea măritată neantorisată, etc.), 454, n. ] 
— Quid în privinţa sordo-mutului ? 455 nota. V. Surdo-mut. 
— Plata făcută unui incapabil ar fi însă validă, dacă ea 
i-a folosit personal, sau dacă el a ratificat-o după cea deve- 
uit capabil, 455. 

Aplicarea acestei disposiții râsipitorului pus sub un con- 
siliu judiciar, 455. V. Râsipitor. 
— Casul în care creditorul capabil în momentul contrac- 
tului era incapabil în momentul facerei plăţei, 455. 
— Plata făcută, unei. persoane care are calitatea de a o 
primi în locul creditorului, 456 urm. 
— Mandatarul convenţional, 450. 
— Numai creditorul capabil poate da mandat, 456. 
— Mandatarul însă poate fi incapabil, 456. 
— Mandatul conferit p. primirea plăţei mare nevoe de a 
fi autentic, ci numai legalisat, 456, 457. 
— Casurile în care se cere un mandat autentic sunt în a- 
dever determinate de lege, 457, n. 2. 
— Mandatul poate fi special, adecă anume pentru primirea 
plăţei, sau general, 457, 458. 
— Casurile în care Codul Calimach prescrie un mandat 
special (înstrăinare, împrumuturi, primire de bani, porniti 
de judecată, primire a sau referierea de jurământ, transacţie, 
etc.), 457, n. 4; 458 nota. 
— Mandatul de a primi plata poate fi şi tacit, adecă să 

- resulte din termenii actului san din împrejurările faptului, 
459, î. şi n. 1. 
— Alegerea de domiciliu la o persoană nu conferă acestei 
persoane mandatul tacit de a primi plata, 459, n. 1. 
— Plata, făcută unui mandat. investit cu o pr ocură falşă, 460, 
— Excepţie în materie de cambie, 460. 
— Plata făcută unui mandatar a cărui mandat este revo- 
cat sau expirat, 4601, 466. 
— Plata făcută unui adjectus solittionis gratia, 461, 462. 
— Deosebire între mandat şi «dyectio solutionis gratia, 462, 
463. V. Mandat. 
— Plata făcută creditorului ereditorului, 462, n. 1. 
— Plata făcută gerantului de afaceri a creditorului, 463. 
— Plata făcută substituitului mandatarului, 464. 
— Plata se poate face nu numai unni mandatar convenţi- 
onal, dar şi unui mandatar legal, 465. 
— Mandatarii legali care pot primi plata, 465. 
— Plata poate fi făcută representantului mandatarului 
legal, 466.



  

  

— Plata făcută unui mandatar legal a cărui puteri au 
încetat, 466. 
— Plata poate fi făcută unui mandatar judiciar (de ex. 
curatorului acelui presupus absent sau condamnat prin contumacie, acelui rânduit persoanelor care se găsesc în 
stare de interdicţie legală ; curatorului unei moşteniri va- 
cante, sindiculni, sechestrului judiciar, ete.) 466, 467. 
— (uid juris în privinţa creditorului popritor? (Contro- 
versă), 4608. 
— Plata făcută posesorului creanței, 468 urm. 
— Ce însămnează a, avea posesiunea unei creanţe, 469, 4170. 
— Plata titlurilor la purtător făcută de bună credință în 
mânele debitorului titlului, 469. 
— Plata se poate face moștenitorului aparent, 410. 
— Sau cesionarului unei creanţe a cărui act a fost mai în 
urmă desființat, 470. 
— (ui juris în caz când actul de cesiune ar fi falș ? 
(Controversă), 470, 471. 
— Persoanele care se consideră ca posesorii creanţei, 471, 
— Pentru ca plata făcută posesorului creanței să fie va- 
lidă, se cere ca plătitorul să fi fost de bună credință, 471, 
— Casurile în care art. 1097 nu este aplicabil, 472. 
— Plata făcută în urma unei popriri sau unui sechestru, 
418—483. V. Poprire. 
— Ce lucru trebue să se plătească, 484-498. 
— Creditorul nu poate fi silit a primi alt lucru, chiar dacă 
acest lucru ar avea o valoare mai mare de cât acel 
datorit, 485. 
— Dacă creditorul primeşte de bună voe alt lucru în l0- 
cul acelui datorit, există datio in solutum, 485, 406, 682. 
V. Datio in solutum 
—— Casul în care se datorește un corp cert şi determinat, 
487, 488. | 
— Deteriorarea lucrului în urma punerei în întărdiere a, 
debitorului, 488. 
—- Datoria unui lucru determinat numai în specia sa, 488. 
— Datoria unor lucruri fungibile. (Ce trebue să restitu- 
ească împrumutatul) ? 489, 490. , 
— Imprumutul unei sume de bani. — Ce trebue să restitu- 
ească împrumutatul ? Monete de aur sau argint având curs 
legal în momentul facerei plăţei, 490, 491. 
— Schimbarea cursului monetelor, 492, 493. V. Înpriunut, 
Monete, etc. , 
— Monetele străine care nau curs legal în țară, 494. 
— Casul în care monetele au fost considerate în individu- 
alitatea lor (comodat, deposit), 491 nota. 
— Creditorul nu poate fi silit a primi bilete de bancă, ele 
neavând curs forţat de cât pentru casele Statului şi stabili- 
mentele publice dependente de Stat, 495. 

59 
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— Oreditorul are el drept la agio ? 495, 496. V. Agio. 

— Creditorul nu poate fi silit a primi plata în cambii, ce- 

kuri. ete., 496. 
— Plata in warante constitue o datio in solutum, 496. V. 

Warante. 
__ Cambiile trebue să fie plătite în monetele arătate în- 

tr'ânsele, 496. 
_— Plata făcută într”o monetă care nu are curs legal sau 

comercial, 497. 
— Cum trebue să se facă plata, 498—501. 

— Debitorul nu poate devisa prestaţiunea datoriei. (Indi- 

visibilitatea plăţei), 144, 499. 
— Casul în care debitorul are mai multe datorii, 499. 

__ Gasul în care debitorul poate face plăţi parţiale, 500, 501. 

— Purga are de efect devisarea plăţei, 500, 501. 

— Casul în care judecătorii au acordat debitorului un ter- 

men de graţie, 501 urm. V. Odlig. cu termen, Termen de 

grație, etc. 
— n ce stare lucrul trebue să fie plătit, 512. 

_— Casul în care datoria are de obiect un corp cert şi de- 

terminat, 512, 513,517, 518. 
— Casul în care datoria are de obiect un lucru nedeter- 

minat, 513—515, 519. 
—— Unde şi cu a. cui cheltueală trebue să se facă plata, 

515-—595. 
—- În genere convenţia părţilor determină locul plăţei, 516. 

— Acest loc poate fi domiciliul creditorului, 516, t. și n. 

3; di. 
—— Casul în care convenţia părţilor prevede două locuri 

deosebite, 517. 
— Casul în care convenţia părţilor nu determină locul unde 

trebue să se facă plata, 511—519. 

— Schimbarea de domiciliu din partea debitorului, 519. 

— Renuuţarea debitorului la favoarea de a face plata la 

domiciliul lui (renunțare expresă sau tacită), 520. 

— Faptul debitorului de a fi plătit vre-o câte-va aconturi 

la domiciliul creditorului nu constitue o renunțare din par- 

tea lui, 520. 
— Casurile excepţionale în care plata nu se face la domi- 

ciliul debitorului (deposit), 520. 
— Amanet (restituirea, lucrului la locul unde el se găseşte 

actualmente), 521. 
— Imprumutul de bani cu dobândă (domiciliul debitora- 

lui), 521. 
— Imprumut gratuit (plata se face la locul unde banii at 

fost împrumutaţi), 521. 
— Imprumutul unor lucruri fungibile (plata se face la lo- 

cul unde s'a contractat împrumutul), 521, 522. 

— Vândarea eu termen (plata se face la domiciliul debito- 

rului), 592.
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— PDeosebire între alegerea locului facerei plăţei şi alege- 
rea de domiciliu, 592, 523. 

Alegerea de domiciliu este atributivă de juridicţie, pe 
când indicarea unui loc pentru facerea plăţei nu are acest 
efect, 522, 593, t. şi n. 1. 
— Cheltuelele plăţei privesc pe debitor, 524. 
— Excepţie la principiul de mai sus în materie de depo- 
sit, 524. 
— Cheltuelele râdicărei lucrului privesc pe creditor, 524. 
— Cheltuelele ofertei reale și a consenmărei privesc pe 
creditor, 586—588. V. Ofertă de plată. 
— Cum trebue să se facă plata, 925. 
— Dovedirea plăţei, 525—5928. 
— Eliberarea unei chitanţe, 525. 
— Casul în care chitanţa nu arată causa oblig. sau suma 
plătită, 525, 826, 521. 
— Casul în care chitanţa are de obiect plata veniturilor 
unei rente, unor chirii, etc., 526. 
— Chitanţa dată p. capital fără nici o reservă în privinţa 
dobendilor este. o presumţie de plata lor, 527. 
— Această presumţie nu poate fi combătută prin dovada 
contrară, afară de mărturisire şi jurământ, 527. 
— In unele casuri, plata resultă din remiterea voluntară 
a titlului făcută de creditor debitorului, 528, 706 urm. V. 
Remiterea datoriei. 
— In principiu, în materie civilă, debitorul nu poate do- 
vedi liberarea sa prin marturi sau presumţiuni, 528. 
— Soluţia contrară este admisă în materie comercială (art, 
46 C. com.), 528, 603,619. 
— Şi chiar în materie civilă de câte ori chitanţa dată a 
tost perdută sau distrusă prin- caz fortuit, 528. 
— Etectele plăţei, 529. 
— Debitorul care a plătit poate în principiu să ceară ca 
creditorul să'i remită titlul creanţei, 529. 
— Casurile în care debitorul nu poate cere remiterea tit- 
Jului, 529. 
— Dacă debitorul care are mai multe datorii a făcut o 
plată parţială, această plată se impută asupra uneia din 
oblig. sale, 529. .. 

INPUTAȚIUNEA PLAȚŢEI, 530—548. 
—- Casurile în care există imputaţie, 530, 531. 
— Casuwile în care există deducție, 530. 
— Imputaţia făcută de debitor, 331 urm. 
— Debitorul nu poate prin împutaţie să atingă drepturile 
creditorului, 532. 
—- Consecințele care resultă din acest principiu, 932. 
— Casul în care din două datorii una este exigibilă şi alta 
cu termen. (Imputaţia se face asupra acelei exigibile), 532. 
-— Casul în care o datorie este condiţională şi alta pură 
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şi simplă. (Imputaţia se face asupra celei pure şi simple), 
532, n. 3. 
— Casul în care o datorie este mai mică şi alta mai mare. 
(Imputaţia se face asupra celei mai mici), 533. 
— Casul unei datorii productive de dobândi. (Imputaţia se 
face asupra dobândei, ear nu asupra capitalului, 533. Cpr. C. 
București. Dreptul din 1900, No. 23. 
— Această regulă încetează de câte ori dobândite nu sunt 
lichide şi exigile în momentul plăţei, 533, n. 3. 
— Părţile pot însă prin convenția lor expresă sau tacită 
să hotărească ca plata parţială să fie imputată mai întăi 
asupra capitalului şi apoi asupra dobândei, 533, n. 2. 
— Casul în care există mai multe datorii productive de 
dobânqi. (Imputaţia se va face mai întăi asupra dobândilor 
tuturor datoriilor), 534. 
— Regulele imputațiunei nu se aplică la dobândile mora- 
torii, ci numai la acele compensatorii (Controversă), 536 - 
— Ele nu se aplică de asemenea în materie de cont curen' 
și de faliment, 530, 537. 
-— Datorii din care unele sunt garantate, ear altele nega- 
rantate prin fidejusiune, 534, 535, 545. 
— Casul în care o datorie a fost garantată numai în par te 
prin fidejusiune, 535, 545. 
— Casul în care datoria a fost garantată numai în parte 
prin un privilegiu sau o ipotecă, 53%, t. şin 3. 
— Imputaţia făcută de creditor, 537 urm. 
— Imputaţia trebue să fie facută în momentul plăţei, 538. 
— Debitorul poate să atace imputația chiar făcută, când 
ea ar fi resultatul dolului sau unei surprinderi din "partea 
creditorului, 538. 
— Dolul sau surprinderea trebue să emane de la însuş 
creditorul, ear nu de la o terție persoană, 538,n. 3. 
— În ce consistă dolal san surprinderea ? 538, 539. 
— Dacă a existat dol sau surprindere, aceasta este o 
chestie de fapt, 539. 
— "Termenul în care debitorul poate să atace imputaţia 
făcută de creditor (Controversă), 539. 
— Imputaţia ereditorului nu mai are astăzi nevoe de a fi 
echitabilă 1), după cum voea Pothier, 539, 340. 
— Imputaţia plăţei în materie de societate, 540, t. şi n. 
3; d41, D482. 
— Aplicarea art. 1506 de la societate la administratorii 
legali sau convenţionali, 542, 
— Imputaţia legală, 542 urm. 
— Ea nu are loc de cât în urma imputaţiei părţilor, 543. 
— Oblig. naturale nu sunt supuse imputaţiei legale, nefiind 
exigibile, 543, 544. V. supră, Oblig. naturale. 

La p. 539, rândul 29, din eroare de tipar s'a dis echilibrată în loc de 
echitabilă, Această eroare se îndreaptă aici, nefiind trecută în errata.



— Casul în care ambele datorii sunt exigibile sau neexi- 
gibile, 544, î. şin. 2. 
— Datorii garantate prin fidejusiune şi altele negarantate. 
(Imputaţia se face asupra acelor garantate), 545, t. şi n. 1, 
— Datorii garantate prin fidejusiune numai în parte (Con- 
troversă), 545. 
— Datorii productive de dobândi, 545. 
— Datorii privilegiate, ipotecare, ete., 545. 
— Intre dou6 datorii din care una este personală şi alta 
solidară, imputaţia se face asupra celei personale, 546. 
— Intre dou& datorii din care una este necontestată şi 
alta contestată, imputaţia se face asupra celei necon- 
testate, 546. 
— Intre dou& datorii din care una este constatată prin un 
titlu executor şi alta prin un act sub semnătură privată, 
imputaţia se face asupra celei dintăi, 546. 
— Intre două datorii din care una este garantată prin o 
clausă penală şi alta negarantată, ete., imputaţia se face 
asupra celei dintăi, 546. 
-— Cu alte cuvinte, imputația se face tot-deauna asupra 
datoriei celei mai oneroase, 546. 
—— Casul în care toate datoriile sunt; exigibile sau neexigi- 
bile, 546, 547. 
— Casul în care toate datoriile au aceiaş natură sau a- 
ceiaş dată. (Imputaţia se face asupra tuturor), 541. 

_— Efectele imputaţiei, 547, 548. 
PLATA PRIN SUBROGAȚIE, 588-655. 

— Origina subrogaţiei (dreptul roman), 589. 
— Definiţia, subrogaţiei, 590. 
— Deosebire intre subrogaţia şi novaţia, 590. V. şi 661,n.2. 
—- Natura juridică a subrogaţiei (ficţiune), 590—592. 
— Deosebire între subrogaţia şi  cesiunea de creanță, 
592—597. - 
— Diferitele specii de subrogaţie (convențională şi le- 
gală), 599. 
— Subrogaţia judiciară de la Romani nu mai există as- 
tăzi, 591, î. şi n. 2. , 
— Subrog. convenţională poate fi consimţită de creditor 
(art. 1107, $ 1) sau de debitor (1107, $ 9), 597. 
SUBROGAȚIA CONSIMȚITĂ DE CREDITOR, 597—604. 
— Nu numai creditorul capabil de a primi plată poate 
consimți subrogaţia, dar şi mandatarul lui legal sau conven- 
țional, 598. 
— Mandatarul însărcinat numai cu primirea plăţei, de ex., 
un portărel, nu poate consimţi subrogaţia, 599, 599. 
— Subrogaţia poate fi stipulată nu numai de terţiul care 
plăteşte, dar şi de mandatarul său, 599. 
— Quid juris în privinţa mandatarului disimulat (prăâte-nom) ? 

600. 
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_— Necercetarea originei banilor cu care se face plata, 

600, t. şi n. 3; 622. 
— Condiţiile cerute pentru subrogaţia consimţită de creditor, 

600 urm. 
— Ea trebue să fie expresă, 601. | 

__ Ea trebue să fie făcută întrun timp cu plata, 601, 602. 

— Subrogaţia nu are nevoe de a fi constatată prin chitan- 

ță, 602. 
—— Banii pot fi vărsaţi înainte de a se da chitanţa subro- 

gatorie, 602. 
— Subrogaţia poate fi constatată prin un act sub semnătu- 

ră privată, 602, 603. 
— Şi chiar prin o declaraţie verbală (Controversă), 603, 

—— Dovedirea subrog. verbale în materie comercială (mar- 

turi, presumţiuni, corespondenţă, telegrame, etc.), 603. 

— Jur&mântul sau interogatorul părţilor. (Admisibilitatea 

acestei probe chiar în materie civilă), 603, 604. 
SUBROGAȚIA CONSIMȚITĂ DE DEBITOR, 604—616. 

— Debitorul trebue să fie capabil, 604, n. 3. 

— Epitropul unui minor sau unui interdis nu poate con- 

simţi subrog. fără împuternicirea sfatului de familie întă- 

vită de tribunal, 604,n. 3. 
— Quid juris în privinţa comerciantului în încetare de 

plăţi ? 604, n. 3; 605 nota. 
Critica şi justificarea subrog. consimțită de debitor, 

605. ” 
—  Origina ei, 606: 
— Această subrogaţie are loc în genere în urma unui Îi- 

prumut contractat de debitos, 606, 607. 
— Banii pot fi daţi debitorului cu alt titlu, de ex., cu titlu 

de dotă, ete. (Controversă), 607. 
— Subrogaţia consimţită de fidejusor, de un debitor Soli- 

dar, etc., 607, 608. 
— Debitorul unei datorii nesolidare care sa împrumutat 

p. întreaga datorie nu poate să subroage pe împrumutător 

de cât în drepturile sale şi pănă la concurența pârţei ce 

datoreşte din datorie, 607, n. 3. 
— Subrogaţia consimţită de un debitor care se împrumută 

spre a plăti pe un codebitor preferabil (Controversă), 608. 

— Subrogaţia consimtită de dobenditorul unui imobil ipote- 

cat (Controversă), 608. , 
—- Condiţiile cerute pentu ca subrogaţia consimţită de debi- 

tor să poată avea loc, 609 urm. 
— Actul trebue să fie autentic (act solemn), 609. 
— Scopul autentificărei actului, 609, n. 1. 
— Actul de imprumutare trebue să declare ca banii Sau 

luat p. a se face plata unei datorii determinate, 609,610. 

— Chitanţa trebue se declare că plata s'a făcut cu bani 

daţi pentru aceasta de noul creditor, 610. 

 



  
  
  

— Chitanţa trebue să fie autentică pentru a se împedica 
postdatarea ei, 609, t. şi n. 1. 
— Dacă debitorul nu se presintă în persoană la autenti- 
ficarea actului şi chitanţei, mandatul dat pentru aceasta va 
trebui să fie autentic, GIL, t. şin. 1. V. şip. 401%,n. 3, 
012, n. 2 
— Plata nu are însă nevoe de a fi făcută o dată cu împru- 
mutul, 613, 614. 
— Subrogaţia neregulată nu poate fi confirmată, ear su- 
wrogaţia regulat făcută nu poate fi distrusă, nici micșorată 
de creditor sau de debitor, 615. 
— Efectele subrog. consimţită de debitor, 615, 616. 

SUBROG. LEGALĂ, 616—645. 
— Deosebire între subrogaţie legală şi acea consimţită de 
debitor, 616. | 
-— Subvogaţia la o creanță privilegiată sau ipotecară nu 
este supusă transerierei (lacună), 617. 
— Subrogatul poate renunţa la beneficiul subrog., 617, n. 1. 
—- Aplicarea acestui principiu la subrogaţia prevedută de 
art. 462 C com. 6T1,n.1. 
— Casurile de subrog. legală sunt de strictă interpretare, 
611, 018. 
— Casurile de subrogaţie legală, 618 urm. 
— Ea are loc: 1* In folosul aceluia care fiind el însuş 
creditor ipotecar sau chirografar (lex non distinguit), plăteşte 
altui creditor ce are preferință, 618—621. 
— Origina acestei subrog. legale (dreptul roman), 621, 622. 
— Condiţiile cerute pentru existenţa acestei subrog., 622. 
— Comisionarul care ar plăti cheltuelele sau avansurile 
făcute de alt comisionar, poate să invoace subrogaţia le- 
gaiă, 620, n. 3. 
— Banii eu care se face plata trebue să aparţie creditoru- 
lui, însă pot să provie din un împrumut, 622. V. şi p. 600, 
t. şi n. 3 
— Plata făcută de sindic în numele masei cu banii fali- 
mentului, 093. 
— Plata trebue să fie făcută de creditorul posterior.—Com- 
baterea, chitanţei care constată facerea. plăţei, 623. 

— Plata trebue să fie integrală (Controversă), 693. 
— Casul în care creditorul care urmează a fi plătit este 

titularul mai multor creanţe, 624. 
— Casul în care mai multe imobile sunt afectate de o i- 

potecă generală şi de o ipotecă specială, 624, 625. 

— Subrog. legală are loc: 2” In folosul aceluia, care do- 

bendind un imobil, plăteşte creditorilor cărora acest imo- 

bil era, ipotecat, 625 urm. _ 
— Origina acestei subrog. (dreptul roman), 625, n. 3. 

— Casul în care preţul vândărei ajunge pentru plata tuturor 
creditorilor înscrişi în imobil, 626. 
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— Casul în care preţul nu ajunge pentru plata tuturor cre- 
ditorilor ipotecari, 626. 
— Paragraf. 2 al art. 1108 nu este de cât aplicarea $3 
a aceluiaş text, 626—625. 
— Dacă donatarul sau schimbătorul unui imobil ipotecat 
care a plătit pe creditor poate să invoace această subro- 
gaţie, 626, n. 2; 627 nota. 
— Dobânditorii care nu se folosesc de această subrogaţie 
628, 629. 
— Dobenditorul unui imobil, 628, n. 4; 629 nota. 
— Casul în care dreptul achisitorului ar fi cădut prin re- 
soluțiunea, rescisiunea sau anularea contractului, 629, 630. 
— Dobânditor sub o condiţie snpensivă, 630. 
— Sab o condiţie resolutorie, 630. 
— Casul în care dobânditorul imobilului este unul din cre- 
ditorii ipotecari, 631. 
— Condiţiile acestei subrogaţii, 631. 
— Plata, trebue să fie efectivă, 631. 
— ka poate îi făcută prin mandatari, 631—633. 
— Casul în care dobânditorul imobilului întrebuinţează la 
plată o sumă inferioară sau superioară preţului achisiţiu- 
nei, 633 urm. 
— Subrogaţia legală are loc: 3" In folosul aceluia, care 
fiind obligat cu alţii sau pentru alții la plata datoriei, are 
interes a o desface, 635 urm. 
— Fidejusorul care a plătit datoria este subrogat în drep- 
turile ce creditorul avea contra debitorului, 636, n. 2. 
— Aceiaş soluţie este admisă atât în privinţa fidejuso- 
rului fidejusorilor (art. 1655), cât şi în privinţa cofidejuso- 
rilor (art 1674), 636, n. 9. * 
— Doctrina asimilează fidejusorului pe acela din ordinul 
căruia creditorul contractează cu împrumntătorul (mandatar 
pecunie credende), 635, n. ?. 
— Comisionarul care cumpără mărfuri în socoteala comiten- 
tului său şi le plăteşte din banii sei este de drept su- 
brogat vândătorului, 636, n. ?. 
— Mandatarul care plăteşte din banii si datoriile aceluia 
a cărui bunuri administrează (de ex. bărbatul, epitropul, 
etc.), nu este însă, în această calitate, subrogat de drept 
creditorului, pentru că el nu este obligat nici pentru man- 
dante, nici cu dânsul, 636, n.2. 
—- Soluţia n'ar fi alta de cât atunci când mandatarul ar 
fi fost însărcinat a plăti cu banii sei datoria mandantelui, 
613 nota. 
— Casul unei oblig. conjuncte, 637. 
— Subrog. legală nu aparține aceluia din moştenitorii care 
a plătit o datorie a moştenirei peste partea sa contributo- 
rie (Controversă), 637. | 
—— Această snbrogaţie nu are loc de câte ori acel ce desin-



  

  

  

  

tevesează pe creditor, plăteşte o datorie exclusiv perso- 
nală, 638. 
— Fa nu are loc în folosul sub-antreprenorului unor lu- 
crări de construcţie care ar fi plătit pe lucratorii între- 
buinţaţi la această lucrare, în cât priveşte acţiunea pe 
care aceştia ar fi putut s”0 exercite contra antreprenorului 
principal pentru neplata salarului lor, 638. 
— Codebitorul solidar care ar fi plătit întreaga datorie nu 
se poate prevala de subrogația legală de cât pentru re- 
cursul seu divisat ce el are în contra fie-căruia din code- 
bitorii săi, 638, 639, 650. 
-— Quid juris dacă el ar fi fost subrogat prin convenţie în 
dr epturile creditorului, 639. 
— Quid în privinţa cofidejusorilor (art. 1674)? 640, 650. 
—- Recussul fidejusorului contra codebitorilor solidari (art. 
1610, 1611), 640, 641. 
— In fine, 4 Subrog. legală are loc în folosul moştenito- 
vului beneficiar care, “din banii săi, ear nu din banii moşte- 
nirei, a plătit datoriile moştenirei, 641. 
— Sensul cuvântului datorie, 643, 644. 
— Motivele acestei subrog., 641, 642. 
— Origina acestei subrog. (vechiul drept francez), 642. 
— Această subrog. nu există în folosul moştenitorului pur 
şi simplu, nici în folosul curatorului unei moşteniri va- 
cante, 642. 
— Quid în privinţa trimeşilor în posesiunea bunurilor unui | 
absent ? 642. 
— Quid îm privinţa moștenitorului aparent ? 643. 
— Efectele acestei subrogaţii legale, 644, 645. 

Alte specii de subrog. legale nepre evâdute de Codul ci- 
vil, ci de acel comercial, 645, 646. 
—" Efectele ori cărei subr ogaţie în genere, 646— _653. 
— Creanţa plătită trece la subrogat așa cum ea aparţinea 
cveditorului desinteresat, cu toate asigurările care 0 ga- 
rantau, privilegii, ipoteci, “amanet, fidejusiune, ete., 647 urm. 
-— Nu numai asigurările care garantau creanţa, trec la su- 
brogat, dar şi drepturile Şi acțiunele care aparţineau su- 
brogantului, de ex. acţ. pauliană, acţiunea resolutorie care 
aparţine vendatorului contra cumpărătorului p. neplata pre- 
țului, etc., 637, n. 2; 648 nota. 
— Regulele de” drept internaţional aplicabile la plata în 
genere şi la plata prin subrogaţie, 653—655. 

POLICITAȚIE, 104. V. tabla mat. vol. V, vo Policitaţie. 

POLIŢE DE ASIGU RARE. Determinarea locului unde: trebue 

să se facă plata, 516, n. 3. 

-— Clausa prin care asociatul renunță la punerea în în- 

tărdiere. — Neaplicarea acestei elause în toată rigoarea ei, 

364, t. şi n. 3; 517 nota. 
POPRIRE. Definiţie, 419. 
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— Dacă este o mesură de conservare sau un act de exe- 
cutare, 53, n. 2; 483,n. 2; 508, t. şi n. 2. Cpr. Cas. rom. 
şi C. București. "Curierul judiciar din 1900, No. 19. Dreptul 
din 1900, No. 9. 
— Poprirea snmei consemnate în urma unei oferte veale, 552. 
— Dreptul creditorului creditorilor de a primi suma de- 
pusă în socoteala lui, 582, 
—  Creditorii condiţionali nu pot, inaintea îndepiinirei con- 
diției, să proceadă la o poprire, 53, t. şin. 2. 
— Oreditorii a căror termen n'a ajuns încă la scadenţă 
53, n. 92; 121. 
— Qui în privinţa creditorilor a căror debitor a dobândit, 
un termen de graţie ? (Controversă), 508, t. şi 3. V. Termen 
de grație. 
— Creanţele care pot face obiectul unei popriri. (Creanţe 
condiționale, eventuale), 53, n. 2. Cpr. Trib. Ussel. D. P. 
1900. 2. 305 şi nota. 
— După procedura veche, nu se putea procede la o po- 
prire tără titlu, nici chiar în materie comercială, 479, n. 1. 
Vedi însă art. 495 al. b din proced. nouă. 
— Plata făcută în urma unei popriri sau unui sechestru, 
478 urm. 
— În urma cemunieărei ordonanţei de poprire, terţiul: po- 
prit nu mai poate plăti creditorului sâu; nici creditorului 
popritor cât timp hotârirea de validare n'a dobândit pute- 
rea lucrului judecat, 480. 
— EI trebue să deţie banii, sau să'i depue la casa de con- 
semnaţie, 480. Cpr. Cas. rom. C. judiciar din 1900, No. 19. 
— Consecințele care resultă din împrejurarea că terţiul 
poprit nu poate, în urma comunicărei ordonanţei de poprire, 
să plătească debitorului : 
—1* Debitorul urmărit nu poate să remită datoria terțiului 
poprit, nici să noveze sau să cesioneze creanța poprită; 
—2* 'Terţiul poprit nu poate, în detrimentul popritorului, să 
opue creditorului seu compensaţia, presupunând că el 
ar fi devenit, la vendul seu, creditorul lui, 490, 48], 
180 urm. 
— Când însă poprirea a fost făcută pentru o sumă infe- 
rioară acelei datorite, compensaţia legală poate să aibă 
loc pentru restul sumei nepoprite, 781, 782. 
— Dacă poprirea loveşte de indisponibilitate întreaga su- 
mă datorită (Controversă), 481. 
— O poprire anterioară nu împedică pe alți creditori dea 
popri aceiaş sumă, 482. 
— Ei pot face noi popriri pănă în momentul când hotări- 
rea de validare a dobendit puterea lucrului judecat (Con- 
troversă), 482, t. şi n.2, 3. Cpe. şi art. 462 din proced. nouă. 
— Momentul de când i otăriea de validare se consideră 
ca definitivă (Controversă), 483.



  

  

_— ermenul de apel în materie de poprire (Controversă în 

proced. veche), 433, n. 2. Veqi art. 463 din proced. nouă, 

__ Dacă creditorul poate să facă o poprire în mâna sa 

proprie (Controversă), 192, 183. 

PORTĂREL.-—Necesitatea acestui funcţionar pentru facerea, unei 

oferte reale, 560. 
_— Pentru 0 punere în intărdiere extra-judiciară, 363, 

— Vare calitatea de a consimţi subrog. convenţională, 598. 

PORȚIUNE VIRILĂ.—Se determină după numârul persoanelor 

(pro numero_virorum), 156 şi î. III, p. 300, n. 1. 

POȘTA ȘI PELEGRAF.—Admiterea calendarului gregorian p. 

înlesnirea relaţiilor internaţionale. V. supră, Calendar. 

—. Amanetul, p. a conferi ereditoralui dreptul de preferenţă, 

trebue să fie înregistrat, pecetea poștei nefiind suficientă 

pentru a conferi dată certă convenţiunei de amanet ce ar 

conţinea o scrisoare, 521, n. 1. V. şi p. 620, 621. V. Amanet. 

PRESCRIPȚIE.—Este un mijloc de a dobândi proprietatea 

(prescripţia achisitivă sau usucapiune) şi de a stânge o0- 

Dig. (preserpiţie liberatorie sau extinctivă), 429, n. 2. 

— Dacă, după Codul Caragea, prescripția forma un titlu 

de usucapiune în basa căruia sar fi putut revendica, sau 

constituea numai o excepţie contra acelora care revendicau 

după 30 de ani. V. Cas rom. Dreptul din 1897, No. 44 şi t. 

II, p. 451,n. 3. | 

— Prescripţia nu poate, după C. Calimach, fi invocată de 

acei puternici contra acelor neputernici, 7, n. 4. 

__ Ce se înțelege prin acei puternici, 7 n. + și 8 nota. 

— Dacă prescripţia lasă să subsiste o oblig. naturală, 13, 

n. 1; 16. 
— Preseripţia, nu curge în privinţa acţiunelor personale în 

contra creditorului condiţional și în favoarea debitorului con- 

diţional, înaintea îndeplinirei condiţiei, ci numai în privinţa 

acţiunelor relale (art. 1385), 54, 50, 04. 

— (Intreruperea prescripţiei). Ori ce act care intrerupe 

prescripţia în privință unuia. din creditorii solidari foloseşte 

tuturor creditorilor (art. 1036), 172. 

— De asemenea, renunțarea la prescripţia dobândită ce ar 

face debitorul în favoarea unuia din creditorii solidari fo- 

Joseşte tuturor creditorilor, 113, 

— Suspendarea preseripţiei în privința unuia din creditori 

p. caz de minoritate sau interdicţie (art. 1316), nu foloseşte 

însă celorlalţi creditori, 173. 
— Acţiunea sau urmărirea îndreptată contra unnia din de- 

bitorii solidari întrerupe prescripţia contra tuturor debito- 

rilor, chiar şi în contra acelora care m'au fost interpelaţi, 186. 

_— Actele intreruptive de prescripţie făcuie contra unuia 

din moştenitorii unui debitor solidar nu întrerup însă pre- 

scripţia contra celorlalți comoştenitori, chiar dacă creanţa 

ar fi ipotecară, dacă oblig. nu este indivisibilă, 186. V. 

Oblig. solidară. 
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-— Efectul intreruperei sau suspendărei preseripției în ma- terie de obligaţii indivisibile, 933. 
— Dacă întreruperea preseripţiei contra unuia din moşte- nitorii debitorului unei oblig. indivisibile solutione tantun îşi produce efectele sale în privința celorlalţi comoștenitori, sau dacă prescripția nu se găseşte întreruptă de cât p. partea acestui moştenitor (Controversă), 241, n. 1. PRESCRIPȚIA INSTANTANEE, 449. Vedi şi t. V, p. 174, şi n. 1; 175, 258, 382, 383. 

PRESTAȚIUNE ÎN NATURĂ. —Prest. în natură nu pot fi ga- vantate prin o clausă penală, 1%,t.şin. 3; 185, 269, 282—984, 286, n. 1; 39, n.4.V. Oblig. cu clausă penală, Munci agricole, ete. 
— Nici prin solidaritatea coobligaţilor, 175, t. şi n. 3; 286, - n. 1. V. Oblig. solidare, | 
-— Prin prestaţiuni în natură se înţeleg muncile agricole, 175, t. şi n. 3; 98, n.1. 

PRINSOARE.—YV. Joe. 
PRIVILEGII ŞI IPOTECI.—(Imputaţia plăței), 535, t. şi n. 3; 545. V. Plata (Imputaţiunea plăței). 

— Stengerea lor prin novaţie, 682, 683—685. vV. Noruţie. — “Precerea privilegiilor şi ipotecilor la subrogat, 647. PROCENTE.—V. Dobânda. 
PROCURĂ.—V. Mandat. 
PROMISIUNI DE CĂSĂTORIE.— Desființarea unei promisiuni de căsătorie fără nici o causă bine cuvântată, poate da loc nu numai la daune materiale, dar şi la daune morale, 344, 374 şi t. V, p. 459 urm. 

— În cât priveşte evaluarea, daunelor, judecătorii nu pot, însă avea în vedere câştigul ce părţile au fost împedicate de a realisa (fucrum cessans),ci numai perderea reală sufe- - - vită de reclamant (damnun emergens), 312, n. 6; t. 1, p.8 (partea II), t. și n. 1; î. V,p. 141 şi 460, t. şin. 4. V, Daune interese. 
— Promisiunele de căsătorie nu pot fi garantate prin o clausă penală, 260, t. şi n. 1 şi t. V, p.459,t. şin.3.V. Oblig. cu clausă penală. V. şi tabla vol. V, vo Promisiuni 
de căsătorie, | 

PROMISIUNE DE VENDARE.—V. Vândare. - PROPRIETA TE.— Perpetuitatea ei, 426, n. 2. V. p. mai multe detalii asupra proprietăţei, tabla mat. vol. V, v” Proprietate. PUNEREA ÎN ÎNTĂRDIERE.—Atât în oblig. de a da cât şi în acele de a face, debitorul trebue să fie pus în întărdi- ere (mora debitoris), 357 uvm. 
— Regula dies interpellat pro homine (termenul interpelează în locul omului), admisă în dreptul nostru anterior, nu mai este admisă astăzi, 358. V. Dies înterpellat pro homine. 
— Ea nn era admisă nici în dreptul roman, cu toată con- troversa ce există în această privinţă, 358, n. 1; 359 nota. — Quid juris în privinţa obligaţiilor contractate sub legea,



  
  

  

- veche şi exigibile sub legea nouă ? (Controversă), 359, 
300 nota. 
— Intărdierea creditorului, 361. 
— Creditorul este în genere pus în întăvdiere prin 0 so- 

maţie sau interpelare de a primi lucrul oferit, afară de 

casul când este de drept în întărdire (art. 1370), 361, 

— Punerea în întărgiere a creditoralui îl face să sufere 
viscurile lucrului datorit, şi autorisă pe debitor a cere re- 

siliavea, contractului, 361. 
— Formele punerei în întărdiere (somaţie extrajudiciară), 
361, 362. 
— Chemarea în judecată este şi ea o punere în întărdiere, 
cu toate că legiuitorul nu vorbeşte de dânsa în oblig. dea 

da şi de a face, 362. 
— Cererea în judecată pre matură, sau adresată unei în- 

stanţe necompetente, sau nulă p. lipsă de forme nu cons- 

titue în genere o punere în întărdiere, 362, 402, n. 2 ;. 403. 

— Casurile în care o cerere iregulară constitue o punere 

în întărdiere (când legiuitorul se mulţămeşte cu o simplă 

somaţie), 362, 403. 
— 0 interpelare verbală n'ar fi suficientă, 363. 
— Punerea în întărdiere prin scrisori şi telegrame în ma- 

terie comercială, 363. 
-— Recunoaşterea verbală din partea debitorului (Contro- 

versă), 363. - 
— Casurile în care debitorul este de drept în întărdiere. 

Aceste sunt ceasurile anume determinate de lege (punere 

în întărdiere legală), 364, 400, n. 3. . 

_— Casurile în care părţile au convenit expres că debito- 

vul va fi de drept în întărdiere (punerea în întărdiere con- 

venţională), 364. 
__ Clausele ce une-ori cuprind în această privinţă polițele 

de asigurare, 364, 517 nota. 
— Casurile în căre obligaţia nu poate fi îndeplinită de cât 

întwun timp determinat ce debitorul a lăsat să treacă, 365. 

— In fine, furnl este tot-deauna în întărdiere (Semper fur 

moram facere videtur), 355, 821. 
_— Farul în mâna căruia lucrul furat ar fi perit prin caz 

fortuit, nu poate fi scutit de respundere dovedind că _lu- 

crul ar fi perit şi la proprietar (Controversă), 355, 822. 

— Aplicaţiunea principiului punerei în întărdiere la con- 

tractul de locaţiune (Controversă), 366. 

— Punerea în întărdiere a debitorului nu mai este nece- 

sară de câte ori executarea oblig. a devenit cu neputinţă 

prin culpa sau faptul debitorului, 366, 361. 

— Principiul panerei în întărdiere nu se aplică de aseme- 

nea la resoluțiunea prevădută de art. 1021 (condiţie reso- 

lutorie tacită), 89, 367. 
__ Nici în casurile în care daunele resultă din un delict 
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sau quasi-deliet, 367, 406, t. și n. 3. V. şi t.V, 484,t. şin. 2, 
— Punerea în întărqiere nu se aplică de asemenea la oblig. 
care consistă în non "facicudo, debitorul care a făcut ceea 
ce se obligase a nu face fiind în întărdiere prin simplul 
fapt al contravenţiunei (art. 1078), 368. V. supră, Oblig. de 
a face. 
— Casul în care oblig. de a face un lucru atrage în mod 
virtual oblig. de a nu face altul (aceiaş soluţie), 368. 
— Bfeetele | punerei în intărdiere, 365, 369. 
—  Risco-pericolul a corpului cent datorit este în sarcina 
debitorului, care respunde de casul fortuit, afară de casu- 
rile când el ar dovedi că lucrul ar fi perit şi la creditor, 368. 
— Tmcetarea punerei în întărdiere (faptul debitorului, fap- 
tul creditorului, desistarea ereditorului sau perimarea in- 
stanţei), 369, 370. 
— Faptul debitorului (Ofertă reală urmată de consem- 
nare), 309, 
— Faptul creditorului (Renunțarea la punerea în întărgi- 
ere), 360). 
— Desistarea creditorului sau perimarea instanței, 370. 
— Casul în care oblig. are de obiect o sumă de bani, 394 urm. 
„— Dannele datorite p. întărdierea oblig. nu pot. să con- 
siste în asemenea materie de cât în dobânda legală, pe 
când în oblig. care nu au de obiect sume de bani, daunele 
moratorii variază după pagubele causate creditorului prin 
neexecutarea la timp, 395, 396. 
— Excepţiune la acest. principiu în materie comercială, 
în materie de fidejusiune şi de societate, 397—399. 
— Excepţiune resultând din voința părţilor, care ar fi 
fixat. daunele la o sumă mai mare de cât dobânda legală, 
399, 400. 
— În materie de oblig. băneşti, creditorul are drept la do- 
benda legală fără a justifica că a suferit vre-o daună, pe 
când în caz de inexecutarea unei oblig. de a da sau de a 
face, el trebue să dovedească paguba ce i-a adus întărqi- 
erea debitorului, 399. 
— Prin derogare de la dreptul comun, în oblig. băneşti, o 
simplă somaţie extrajudiciară nu mai constitue o punere 
în întărdiere suficientă, ci trebueşte o cerere în judecată 
(art. 1058, 1536), 400, '401. 

Această derogare de la dreptul comun nu poate fi jus- 
tificată în mod serios, 400. 
— Părţile pot conveni că dobânda va fi datorită în vir- 
tutea unei somaţii şi. chiar de drept fără nici o punere în 
întărdiere, 400, n. 3. 
— Condiţiile ce trebue să întrunească cererea în judecaţă, 
pentru ca să facă să curgă dobânda, 362, 401 urm 
— Cererea prea matură, adresată unei instanţe necompe-
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teute, ete., 401 um. V. sapră, Daune interese.. 

__ Cueditorul are drept la dobânda moratorle din diua ce- 

verei în judecată, cu toate că el na cerut-o în acţiunea sa, 

ei s'a mărginit numai a cere capitalul (Controversă), 403, 404. 

_— Pentru ca cererea capitalului să facă să curgă dobânda, 

nu e necesar ca datoria acestui capital să fie lichidă, fiind 

suficient că existenţa ei să fie certă, 405. - 

— Cererea in judecată făcută contra unui debitor solidar 

sau fidejusor face să curgă dobânda contra tuturor debi- 

torilor, 187, 185, 403. V. 0blig. solidare. 

—. Regula care, în materie de oblig. băneşti, prescrie o 

cerere în judecată fiind excepţională, nu se aplică la dau- 

mele compensatorii, ci numai la acele moratorii, 394, 39%, 

= 400, 406. 
__ Ba nu este de asemenea aplicabilă în materie de vân- 

dare, de delicte şi quasi-delicte, etc. 406. V. sapră, Daune 

interese. 

— Casurile excepţionale în care dobânda moratorie este da- 

torită fără nici: o cerere în judecată, 407 urm. V. supră, 

Daune interese. 

— Punerea în întărdiere făcută debitorului de unul din 

creditorii -solidari foloseşte celorlalţi creditori, după cum 

punerea în întărdiere făcută de creditor unuia din debito- 

il solidari este oposabilă celorlalţi debitori, 113, 174, 181, 

188, 405. V. supră, Oblig. solidare. 

PURGA.—Are de efect divisarea plăţei, 500, 5OL. 

9 

QUEM DE EVICTIONE TENET AGTIO, EUMDEM_ AGEN- 

PEM REPELLIT EXCEPTIO, 206; t. 1, p. 459, n. 2; 

t. III, p. 393, 631, 639, t. şin. 3; t. IV, p. 20, ete. 

QUL DOIP A TERME NE DOIT RIEN. — Sensul acestui a- 

dagiu,. 120, 121; 273, n. 4. V. Obig. cu termen. 

QUL IN MORA EST CULPA NON VACAT, 150, 183,.355, n. 

4; 492, 513, S19, şi t. V, p. 19%, t. şi n. 2 

QUL MANDAT IPSE FECISSE VIDETUR, 435, n. 3; 456. 

QUIL PAYE MAL, PAYE DEUX FOIS, 454. 

R 

RAMAŞSAG.—YV. „Joc sai prinsoare. 

RÂSIPLTOR.—Plata făcută unui râsipitor, 455. 

_— Râsipitorul neavând capacitatea de a se împrumuta, nu 

poate consimţi subrogaţia convenţională fără asistenţa con- 

siliului sâu, 604, n. 3. 

RATIHABITIO MANDATO COMPARATUR sau AQUIPA- 

RATUR, 426, n. 2; 599; t. V, p. 333, 349. 
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RECUNOAȘTEREA UNUI COPIL NATURAL.—V. Copil na-  tural. 
RECURS ÎN CASAȚIE.— Perimarea lui, 584 nota. V. şi art, 251 din proced. nouă, 

— Efectele casărei admise în privinţa unuia din debitorii solidari folosește celorlalți codebitori, 191. 
REGULA EST JURIS ANTIQUI, OMNES LICENTIAM HA- BERE HIS QUA PRO SE INTRODUCTA SUNT, RE- NUNCIARE, 9%, n. 2; 615, n. 1 și t. IL, partea I, p. 116. REMITEREA DATORIEI, 701—703, 

— Definiţie, 701. 
— Remiterea silită (Concordat), 11, 168,n.2; 329, 701. — Deoseb. între remiterea voluntară și acea silită, 701, 702. — asul în care creditorul renunţă la dreptul seu, pri- mind ceva în schimb (Datio în solutuin), 101, n. 3. — Remiterea datoriei este o liberalitate, 702. 
—— Ea poate avea loc atât prin acte între vii cât şi prin testament, 702, 704. V. Testament. 
— Remiterea făcută prin testament este revocabila ca toate 
legatele, 702, n. 4 
— Remiterea datoriei fiind o Jiberalitate, se vor aplica re- gulele de fond prescrise pentru validitatea disposiţiilor cu 
titlu gratuit, 703. 
—- Neapliearea regulelor de formă, 103, 704. 
— Numai creditorul capabil de a dispune sau mandatarul seu special poate să remită datoria, 1703, n. 1. 
— Remiterea datoriei făcuă de unul din creditorii soli- 
dari nu liberează pe debitor de cât pentru partea acestui cre- 
ditor, 168. 
— Remiterea datoriei făcută unuia din deditorii solidari 
liberează pe ceialalţi codehitori, 196, 212, 718. 
— Acest drept nu aparţine acelora care au capacitatea, 
numai de a primi plata, de ex. epitropului, tatălui, bărba- 
tului, ete., 703, n. 1. 
— Acest drept nu aparţine mandatarului general, care are numai capacitatea de a primi- remiterea, 703, n. 1. 
— Pentru ca o datorie să fie remisă, remiterea trebue să fie acceptată de debitor, 704. 
— Acceptarea debitorului nu are nevoe de a fi solemnă ca pentru donaţiuni, 704, n. 4. 
— Moartea debitorului inainte de acceptare face ca remi- terea să fie caducă, 705. 
— Propunerea creditorului 1) de a primi datoria făcută prin 0 serisoare.— Moartea “debitorului inainte de a pri- 
mi scrisoarea, 705. 

  

1) LD. p. 705, rândul 4, dia greşală de tipar s'a dis propunerea debi- torului în loc de propunerea creditorului, Această eroare se în- dreaptă aci fiind omisă în ersata. ,



    

  

  

— Moartea. creditorului sau schimbarea voinței sale îna- 
intea, ajungerei scrisorei la destinaţie, 1705. 
— Momentul când se formează contractul prin corespon- 
dență, 705 şi t. V, p. 38 urm. 
— Remiterea datoriei poate fi tacită, 705, 706. 
— Presumţia care resultă din remiterea titlului sub sem- 
nătură privată, 328, 106 urm. 
— Singura, posesiune a titlului, fără achitarea scrisă nu face 
însă dovadă de plata cambiei (art. 318 C. com.), 528, n. 1. 
— Această presumţie se aplică şi la comercianţi, 707. v. 
supră, Comerciant, 
— Restituirea titlului face ca să se presume o remitere 
gratuită a datoriei sau o plată? 706, n. 3. 
— Condiţiile cerute p. existența presumţiei de liberare, 708. 
— Restituirea titlului original, '108. 
— Restituirea unui titlu confirmativ san recognitiv, 1708, 
V. Titlu confirmati». 
— Restituirea unei facturi, 708, 709. V. Factura. 
— Pentru ea restituirea titlului original să constitue o 
presumţie de liberare în favoarea debitorului, ea trebue să 
fie voluntară, 709. 
— La caz de contestaţie, creditorul va dovedi împrejură- 
rile care fac ca restituirea să nu fie voluntară (Contro- 
versă), 709, 710. 
—- Restituirea trebue să fie făcută de creditor, 110, 711. 
—— Restituirea făcută numai de unul din creditorii soli- 
dari, 711. V. Oblig. solidară. 
— Restituirea făcută de un creditor conjunet (Contro- 
versă), 111. 
— Restituirea trebue să fie făcută debitorului sau unei per- 
soane având calitatea de a a'l representa, 711. 
— Presumţia de liberare care resultă din restituirea tit- 
lului autentic, 711 urm. , 
— (ăreşală de traducere a legiuitorului nostru, 712, 
— Restituirea copiei de pe hotărîrea investită cu formula 
executorie pe care creditorul a dobândit'o contra debito- 
vului, 713, 
— Restituirea copiei de pe hotărirea neînvestită cu fou- 
mula executorie, 713, n. 2. | 
— Deosebire între presumţia prevedută de art. 1138, $ 1 
Şi acea prevedută de $ 2 a aceluiaş text, 113-715. 
— Caswrile în care interpretul san judecătorul poate în- 
drepta erorile legiuitorului, 292, n. 9; 713. 
— Restituirea lucrului dat ca siguranță nu face a se pre- 
supune remiterea datoriei din partea creditorului, 715. 
—— Bfectele remiterei datoriei, 716. . 
— Efectele remiterei tacite, 716. 
— Restituirea titlului făcută debitorului principat liberează 
pe fidejusor, 717. | i 
— Restituirea titlului făcută tidejusorului liberează pe de 
bitorul principal, 717. | 
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— Soluţia contrară în privinţa vemiterei exprese făcută 

fidejusorului, 192, 723. 
— Restituirea titlului făcută unui fidejusor liberează pe 

ceialalţi cofidejusori, 717. 
— Rfectul remiterei exprese, 715 urm. 

— Art, 1141 nu se aplică la caz de remitere făcută unuia 

din debitori a unei oblig. indivisibile, 719. 

—— Remiterea expresă a datoriei făcută unuia din dehi- 

torii solidari, 119, 720. 
— Remiterea făcută debitorului principal, "720. 

— Creditorul war putea să descarce pe debitor, reservân- 

duşi dreptul contra fidejusorului (Controversă), 720. 

— Soluţia contrară este admisă în materie de concordat 

(art. 802 C. com.), 720, 721. V. Concordat. 

-— Qaid juris în privinţa concordatului amiabil sau benevol, 

1791, t. şi n. 2. 
— Reserva făcută de eveditor în privinţa fidejusorilor, 722. 

— Remiterea expresă făcută fidejusorului este în principiu 

personală şi nu folosește debitorului principal, 722, 193, 

_— Această remitere poate însă fi reală, dacă atare a fost 

voinţa creditorului, '723. 
— Remiterea tacită făcută fidejusorului foloseşte din con- 

tra debitorului principal, 117. 
— Remiterea făcută numai unuia din fidejusori nu liberează 

în totul pe ceialalţi, dacă creditorul n'a renunţat la fidejusi- 

une în mod absolut, 723, 124. 
— Deosebire de redacţie de la Codul fi. făcută de.legiui- 

torul nostru după Mareade, 7924—'126. 
— Casul în care creditorul descarcă pe fidejusor primind 

ceva în schimb (aliguo dato) (art. 1142, $ ultim), 726 ur. 

— Tpotesa prevădută de art. 1149, $ ultim, 721. 

— Critica legei, 728, 129. 
— Regulele de drept internaţional aplicabile la remiterea 

datoriei, 729, 730. 
RENUNȚĂRILE NU SE PRESUPUN (Penuuciatio nou prosr- 

mătur), 104, 196, 658, t. şi n. 2; 123, 181, n. 2. 

REPETIŢIE.—V. Acte solemne, Oblig. naturule, Ptata în genere, 

ete. V. asupra condiției indebiti, t. V, p. 363 urm. 

— Debitorul care a plătit dobândă la dobândă are acțiu- 

ne în repetiţie (Controversă), 422, 423. 
— Exerciţiul acţiunei în repetiție contra creditorului con- 

diţional care a primit plata înaintea îndeplinirei condiţiei, 54. 

REPRESENTAȚIE IMPERFEOTĂ.— Dacă creditorul care n'a 

figurat, în instanţă poate sau nu să invoace hotărirele date 

în favoarea debitorului, 63 nota. V. Lucru judecat. 

RESBOIU.—Este un caz de forță majoră când a împedicat în 

totul aducerea oblig. la indeplinire, 351, £. şi n. 2. 

RESOLUTO „TURE DANTIS, SOLVIDUR JUS ACUIPIENPIS, 

14, 11, 9%, 415. 
RETRACT LITIGIOS (Confusiune), 806. 

RETROACPIVIPATEA (condiţiei îndeplinite), 55 urm. V. Cor 

diție, Bfect vetroaeliv, etc.



  

REVOLUȚIE POLITICĂ (Caz fortuit), 351. V. Caz fortuit. 
REUS IN EXCIPIENDO FIP ACTOR, 351, 819. 
RISCO-PERICOL.— Ce se înțelege prin risco-pericol, 64, n. 3. 

— În urma punerei în iutăniere, risco-pericolul priveşte pe 
debitor, 368, 488. V. Punerea în dutărdiere, 
—— Punerea în întărdiere a creditorului îl face să sufere 
viscurele lucrului datorit, 361. 
— Riseo-pericol în materie de oblig. alternative, 141, 142. 
— In materie de oblig. condiţionale, 64 urm., 69 urm. 
— In materie de condiţie resolutorie, 66, 78—81. 
— Im materie de oblig. pure şi simple, 65, 66. 
— Im materie de oblig. cu termen, 65, 109. 
—- In oblig. de a face sau.de a nu face, 339. 
—- In caz de facerea plăţei de cătră un incapabil, 447, 452. - 
— În caz de vendare prin dare de arvonă, când ea are 
caracterul unei dediceri, 289. 
— Risco-pericolul lucrului consemnat, 579, 580. 
—— Riscurile intervenite între ofertă şi consemnare, 579, 
n. £. V. Ofertă de plată, etc. 
— Casul în care un portărel ar fi luat banii şi ar fi. fost 

prădat de tălhari, 519, n. 4; 580 nota. V. asupra risco-pe- 
ricolului corpului cert datorit, tabla mat. vol. V, v? fis- 

co-pericol. 
Ss 

SCRISOARE.—Ublig. luată de debitor de a plăti o oblig. na- 
tuvală prin v serisoare (Controversă), 20. 
— Indatorirea luată prin o scrisoare de un părinte de a'şi 
inzestra copiii nu este validă (Controversă), 10, n. 2. 
— Interpelarea făcută debitorului prin o scrisoare nu este 
o punere în întărdiere, 363. 
— (ui juris în materie comercială ? 363. 
— Propunerea creditorului făcută debitorului prin o seri- 
soave de a'i remite datoria, 75. V. Remiterea datoriei. 
— Cui aparţin scrisorile misive ? Vedi tabla vol. V, vo Scri- 
sori misioe Şi ailnotaţia noastră asupra, decisiei Inaltei Curți 
din Anglia, în Dreptul No. Sl din 14 Dechembrie 1900. 
— Momentul când se formează contractul, 705. 
— Când este perfect contractul format prin corespondenţă, 
t. V, p. 38 wm. 

SECHESIRU.—YV. Poprire. 
SECHESTRU ASIGURATOR.— Poate fi înfiinţat în materie 

comercială fără nici un titlu, sub îndatorirea de a da cau- 
țiune, 479, n. Î. Vedi şi art. 613 din proced. nouă. 

SECHESTRU JUDICIAR.—Responsab. sechestrului, 313, n. 6. 
— Actele ce poate face sechestrul, 313, n.6. V. şi art. 615 
din proced. nouă. 
— Procedura rânduirei sechestrului judiciar (citarea păr- 
ţilor) (Controversă), 314 nota. 
—  Renduirea sechestrului judiciar sub Codul Calimach, 
467, n. 4. 

SEDUCȚIUNE.—Dă loc nu numai la daune materiale dar și 
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“morale, 344, 374 şi t. V, p. 462'urm. V. pentru mai multe de- 
talii, tabla vol. V, v* Sedueţiuie. 

SEMPER FUR MORAM FACERE VIDETUR (furul este tot- 
deauna : în întărdiere), 355, 821, V. Perderea lucrului da- 
torit, Punerea “în întăr (liere, ete. 

SEPARAȚIE DE PATRIMONII. —Face să înceteze contusi- 
“unea, 805. 

SERVICII PRESTATE (resplata lor).—Oblig. naturală, 11. 
SERVITUTIE (Constituirea unei servituţi).— Este indivisibilă, 

'225,-926. V. Oblig. indivisibile. 
SINDIC.—Este în drept a primi plata datorită falitului, 467, 

582: V. faliment, Plata în genere, ete. 
-— Plata făcută de sindic în numele masei cu banii fali- 
mentului, 623, 

SOCIBT APE: „(civilă).—Na este persoană morală (Controversă), 
150, t. şi n. 2. 
— (Gome» cială) liste o persoană morală sau juridică (art. 75, 

'$ ultim C. com.) şi era şi sub Codul Calimach (art. 379), 756. 
— Incetarea societăţei prin expirarea termenului pentr 1 care 
ea a fost constituită, 430, n. 1. 
— Imputaţia plăţei: în materie de societate, 540, t şi n, 
3; 541, 542, 
— Compensaţia in materie de societate, 755—751, 
— Imdatorirea asociatului de a plăti daune p. suma ce tre- 
buea să pue în comun, fără nici o cerere (art. 1501), 398, 399. 

SOLID ARITATE.—YV. Olig. Solidave. 
SOMAȚIE EXTRAJUDICIARĂ.—V. Punerea în intărgliere, 
SDENGEREA- OBLIG.—V. Oblig. (Stengerea lor). * 

" STPAT.—Responsab. lui în calitate de exploatator al.căilor fe- 
vate p. mărfurile ce i se încredinţează spre transportare, 
385, V. supră, Transport şi tabla mat. vol. V, vo Cărdus, 
Direcţia drumului de fer, Stat, ete. 

SUBROGAȚIE. Plata prin subrogație. 
SUCCESIUNE.-—V. Moștenire. 
SURDO- MUT. (care nu ştie a serie).—Nu poate primi o. y- donaţie 

de cât cu asistenţa unui curator special, 455 nota şi -t. IV, 
p. 1%, t.șin.l. 
— Are însă capacitatea de a primi plata, 454, n. 1; 455 
nota. Vedi pentau mai multe detalii tabla mat. vol. V, ve Sur 
do-muţi. . 

TABLOU DE ORDINE.—Cererea de a îi colocat întrun tablou 
de oidine -se consideră ca o cerere Ru judecată şi face să 
curgă dobânda moratorie, 402, n. 2. V. Duane interese. 

PATĂ (administrator legal în timpul căsătoriei), are capacita- 
tea, de a primi plata, 405. 
— Nu poate remite datoria în numele copilului, 705, n. 1. 
V. Pemiterea daloriei. 

TAXE (de mutaţiune).—Nu pot fi cerute cât timp condiţia nu 
sa îndeplinit încă, 55. 
— Dreptul fiscului în caz de condiție resolutorie, 55, n. 2.



  

  

— Cine plăteşte taxele de înregistrare în caz de adjude- 

care imobiliară (Controversă curmată prin art. 551 din no- 

ua proced. civilă), 524, n. 1. V. infră, Wângtere. 

TPEA'TCRU.—Validitatea clausei prin care directorul unui teatru 

işi veservă dreptul de a congedia pe un artist, 32, t. şi n. 

3. V. Artist dramatic şi O. judiciar din 1900,:No. 22. 

— Oprirea făcută directorului unui teatru de a .representa 

o piesă este un caz de forţă majoră, 302 nota. | 

— Oblig. luată de un autist de a juca pe scena unui tea- 

tu se transformă în daune la caz de neexecutare, 334. 

— (guid juvis când artistul s'a obligata nu juca pe o scenă 

şi a contravenit obligaţiei sale ? Poate el, în asemenea caz, 

fi vădicat cu forţa de pe scenă? (Controversă) 334, 335. V. 

Artist dramatic. pa 

— L. din 6 april 1877 pentru organ. şi administrarea teatre- 

lor, 852, nota. 
PELEGRAF.—V. Poştă. 
PELEGRAMĂ .— Interpelarea făcută prin o, telegramă nu con- 

stitue o punere în întărdiere de cât în materie comer- 

cială, 363. a 

_— Dovedirea oblig. comerciale şi a liberaţiunei lor prin 

telegrame (art. 46 (. com), 603. V. Materie comercială, 
Plata în genere, etc, 

TERMEN.—V. sapră, Obliy. cu termen. 

__ Casul în care evenimentul viitor constitue un termen, 24. 

— n care termenul constitue o condiţie, 24, n. 1; 106 

nota, ete, V. supră, Obliy. cu termen. e 

TERMEN DE GRAȚIE, 92,107, 108; 501—512. 

__ Poate fi acordat nu numai după cererea debitorului, dar 

chiar din oficiu, 501, 148, n. 6; | 

— Se poate acorda mai multe termene de graţie, 501, n, 

4; 502 nota. 
_ Procedura acordăvei termenului de graţie.— Necesitatea 

unei contestaţii la urmărire de. câte ori debitorul este ur- 

mărit în baza, unui titlu executor, 748, n. 6. 

— Fracţionarea plăței în mai multe termene (Contao- 

versă), 502. 
_— Judecătorii nu pot acorda termene de graţie de cât cu 

mare reservă, 502. , 

— Critica teumenului de graţie, 503, n. 2. 

— Soluţia dreptului străin în această privinţă, 108, 505, n. 2. 

— Ta dreptul nostru anterior, 503, n. 1 

__ Mudecătorii pot acorda termene de graţie chiar când de- 

bitorul este executat în baza unui act autentic (Contro- 

versă), 504. - | 

__ Nu însă când eleste urmărit în baza unei hotăriri defi- 

nitive (Controversă), 504, 505. | 

__ Justificarea din partea debitorului urmărit în materie 

imobiliară că venitul curat al imobilelor sale pe timp de 

un an este suficient pentru plata capitalului, procentelor şi a 

cheltuelelor, 505. 
— Nu se poate renunța de mai înainte la termenul de gra- 
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ție (Controversă), 505, 506. 
—- Termenul de graţie trebue să fie determinat (Contro- 
versă), 506. 
— De când curge termenul de graţie, 506. 
— Hteetele termenului de graţie (actele de urmărire remân 

- valide, ele fiind numai în suspensie), 306, 507. 
— Termenul de graţie un intrerupe cursul dobendei mora- 
torie, 108, n.1; 507, t.şin. |. 
-— "Termenul de graţie nu impedică compensaţia legală de 
a avea loc, pe când acel de drept o împedică, 105, u. 1; 
DUT, t. şi n. 2; 148, 749. 
-— Termenul de graţie nu împedică pe creditor de a face aute 
conservatorii, 507, 508. 
— Dreptul creditorului de a face o poprire (Controversă), 
505, t. şi n. 3. V. Poprire, 
— Dacă sunt mai mulţi debitori, termenul de grație puate 
fi acordat numai unuia sau unora din ei, 508. 
—. Termenul de grație acordat, debitorului principal tolo- 
seşte fidejusorului, 508. V. Pidejusiane. 
— "Termenul de graţie nu poate fi acordat în materie co- 
mercială, 509. 
— De exemplu in materie de cambie, cecuri, etc., 509. 
— Nici în casul unui pact comisor expres, 101, 103, 509. 
— Termenul de graţie poate din contra fi acordat în materie 
de pact comisor tacit, 90, 91, V. Coudiţie (Pact comisor). 
— Pentru executarea unei hotăriri (196 Pr. civ.), 91. 
— Im toate ceasurile în cure asemenea termen poate fi u.- 
codat, el este lăsat la apreciarea judecătorilor, 91, u. 1; 
107, n. 6; 501, t. şin.2?. 
- "Termenul de graţie nu poate fi acordat p. plata anui- 

tăților datorite creditului funciar, 510. V. Credit funciar. 
— Debitorul nu poate obține termene de graţie în casurile 
art. 128 Pr. civ., 131, 510. 
— Perderea beneficiului termenului de graţie, 131,510—3512. 
— Casul în care bunurile debitorului se vând după cere- 
vea altor creditori, 510, 511. 
— Falimentul sau insolvabilitatea debitorului, 511. 
-— Contumacia debitorului, 511. 
— Punerea debitorului la inchisoare, 511, t. şi n. 3. 
— Ce se ințelege prin inchisoare (Controversă), 511, n. 3. 
— Nedarea garanţiilor promise, 130, 131, 512. 
— Mieşorarea asigurărilor date, 127, urm. ; 512. 

  

TESTPAMENT.— Cuprinde adese-ori oblig. facultative, 135, 
— Clausa penală poate fi stipulată prin un testament, 251, 
î. şi n. 3; 384, n, 2. V Oblig. cu clausă penală. 
— Testamentul nul p. lipsa de forme poate da loc laoo- 
blig. naturală, 14, 15. V. Legate serbale, Oblig. naturale, etc. 
— Remiterea datoriei făcută prin testament, 702, î. şi n. 
4; 104. V. PRemiterea datoriei. 

VIPOGRAL.— Contractele încheiate cu un tipograf p. tipărirea 
„unei cărți.—Disposiţii din Codul Calimach, 330, 331 nota. 

PIPLU COXNFIRMATIV SAU RECOGNITIV.— Remiterea unui
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asemenea titlu debitorului nu face în genere să se presupue 

liberarea lui, 108. V. Pemiterea datoriei. 

PIPTU LA PURTĂTOR.— Plata poate îi făcută detentorului 

titlului, 469. 
PRANSACȚIE.—Soarta transacţiilor constituite de moştenito- 

rul aparent, 474, n. 1. V. Moștenit. aparent. 

__ Garantarea executărei unei transacţii prin stipularea 

unei clause penale, 268. V. 0Blig. cu clausă penală. 

TRANSCRIERE.—Subrogaţia înti”'o creanță privilegiată sau i- 

potecară este oposabilă terțiilor fără a fi transerisă (la- 

cună în lege), 611. V. Plata prin subrogație. V. art. 792 din 

noua proced. civ., care preserie transcrierea unor acte 

_neprevâdute în procedura veche 

'RĂSNET.— Incendiul produs prin trăsnet este un caz fortuit, 

349, 350. V. Caz fortuil. 

PRANSPORT (Contract de transport).—Stipularea unei clause pe- 

nate, 268. | | 

_— Tiste validă clansa imprimată pe un bilet de călătorie 

prin care se limitează la o cifră determinată suma ce tu- 

mează a fi plătită călătorului la caz de perderea bagajelor 

sale (Controversă), 384, 385. V. tabla vol. V, vo Bagaje, 

Cărăuş, ete. 
— Statul poate, în calitate de exploatator al căilor ferate, 

se stipuleze o sumă determinată pentru casul de perdere a 

mărfurilor ce i se încredinţează, 385. 

U 

USUAR.—Respunde de culpu lezis în, abstracto, 313. 

USUFRUCPUAR.—Aceiaş responsabilitate, 313. 

__ Usufructuarul unei creanţe sau unei rente nu poate să 

facă novaţie fără învoirea noului proprietar, 616 şi t. II, 

p. 561, V. Nocație. 

USUCAPIUNE.—V. Prescriphie. 

USURA (în dreptul străin), 39, n. 1. 
4 

. Y 

VENDARE.— Promisiunea de vândare, 294 nota. 

'— Preţul unei venqări nu poate fi lăsat, la arbitrarul cum- 

părătorului, 33, 34. 
— Vendâtorul care na predat încă Iuerul vândat respunde 

de culpa lecis in-abstraco, 313, 314. 

—— Vendarea cu termen. (Plata se face la domiciliul debi- 

torului), 322. V. Plata în genere. 
__ În materie de vândare imobiliară sau mobiliară ca și 

în ori ce contract sinalaginatic în genere, condiţia resolu- 

torie tacită nu resiliază vândarea de drept, desființarea. ei 

tvebuind neapărat să fie cerută şi admisă de justiţie (art. 

. 1021 şi 1365), 86, 87 um. 

_— Acţiunea în resiliarea vândărei p. neplata preţului care. 

aparține vendetorului poate fi exereitată de terţiul care 

face o plată cu subrogație, 646 nota. 
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— Excepţie la această regulă în materie de vendare de 
producte și de alte mobile corporale; vendarea în aseme- 
nea, caz este resiliată de drept (art. 1370), 37, n. 1. 
— Această excepţie, care se justifică în de ajuns, se a- 
plică și la vendările comerciale (Controversă), 87, n. 1; 
85 nota. 
—- ȘI art. 1298 se aplică la vândările comerciale, 296. 
— Art. 1038, după care dobânda nu curge de câtîn urma 
unei cereri în judecată, nu se aplică în materie de rân- 
dare, 406. V. Punerea în întârdiere. 
— Spesele râdicărei lucrului vendut sunt în sarcina cum- 
părătorului, adecă a debitorului preţului, dacă nu există sti- 
pulaţie contrară (art. 1317), 594. 
— "Tot în sarcina lui sunt şi spesele vendărei (art. 1305), 

= 524, nl. 
"— In cât priveşte însă vendarile silite imobilare, jurispru- 
dența a admis aproape în mod constant pănă acum că ta- 
xele de înregistrare nu sunt în sarcina cumpărătorului, a- 
decă a adjudecatarului, ci trebue să fie oprite din prețul 
depus, soluţie pe care jurisprudența o aplică şi la. vendările 
prin licitaţie de bună voe p. eşire din indivisiune, 524, n. 
1. Art. 551 din noua pr. civ. pune toate cheltuelele în sar- 
cina adjudecatarului.— Această din urmă soluție, singură 
juridică, a fost de curend consacrată de Curtea de Casaţie 
chiar sub vechia procedură civilă, decisie la care am luat 
și noi parte. Vedi Cas. rom. S-a II (20 sept. 1900). Cusi- 
evul judiciar din 15 Octombrie 1900, No. 68. 
— In cât priveşte exerciţiul pactului de vescumpărare, V. 
Pact de rescumpărare. 
— Vendarea lucrului altuia (nulitate), 261, n. 1 șit. V, 
p. 113, text şi nota 1: p. 131, ete. Cpr. şi Cas. rom. (, 
„jul. din 1900, No. 26 şi Dreptul No. 46 din 1900. 
— Vendarea, lucrului altuia în materie comercială, 262 nota 
Și £. V, p. 113, nota 1. 
— Oblig. de a dobândi luevul străin spre al transmite al- 
tuia, 202 nota. 
— Combinarea principiului vendăvei lucrului altuia ca 
art. 1909, 263 nota. 
— Vendarea drepturilor de moştenire (fus hevedita ein) 
făcută de moștenitorul aparent (nulitate), 418.. 
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“Fr MARAN PE.— Plata în warante constitue o plată în marfă, a- 
decă o datio în solutum, 496. V. Datio in solufunu, Plata în 
genere, ete, Cp. Cas, rom. Bulei. S-a TI, anul 1595, p. 1246. 
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